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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján az
Erőss Lajos Református Általános Iskola
4150 Püspökladány Kálvin tér 1-3.
belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket jelen szervezeti és működési szabályzat
(továbbiakban: SZMSZ) határozza meg. [Nkt. 25. § (1) bekezdés]
I.1. A 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.
I.2. Jogszabályi háttér
A SZMSZ szabályozási körét meghatározó jogszabályok:
•

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.)

•

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Ámr.)

•

a

nevelési-oktatási

intézmények

működéséről

és

a

köznevelési

intézmények

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.)
•

a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól szóló 44/2007.
(XII. 29.) OKM rendelet

További, az adott intézmény működését meghatározó fontosabb jogszabályok:
•

2013. évi IV. törvény a Magyarországi Református Egyházak gazdálkodásáról

•

Magyarország központi költségvetéséről szóló mindenkori törvények

•

az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény
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•

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény

•

a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény

•

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

•

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

•

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

•

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

•

a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi
LXVI. törvény

•

az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény

•

az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

•

a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet

•

a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben
résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet

•

a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről, és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI.
4.) Korm. rendelet

•

5/2020. (I.31.) Korm. rendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről

•

az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának
eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet

•

a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Nkt. Vhr.)

•

a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

•

a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI
rendelet

•

az Országos képzési jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet

•

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

•

a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és
véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet

•

az oktatásért felelős miniszter mindenkori rendelete a tanév rendjéről
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I.3. A 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.
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II. Szervezeti felépítés
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II.1. Az intézmény szervezete
II.1.1. Vezetők
Az iskola igazgatóságát az intézményvezető, valamint közvetlen munkatársai alkotják. Az
intézményvezető közvetlen munkatársai közé az alábbi vezető beosztású dolgozók tartoznak:
•

Intézményvezető-helyettes (alsó tagozatos 251 főtől)

•

Intézményvezető-helyettes (felső tagozatos 251 főtől)

•

gazdasági vezető

Az iskola felelős vezetője az intézményvezető, aki munkáját a magasabb rendű jogszabályok,
a fenntartó, valamint az iskola belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. Megbízatása az
intézmény alapító okiratában megfogalmazott módon és időtartamra történik. Az
intézményvezető

munkáját

intézményvezető-helyettes

1 (251 főtől
megbízását

a

2) intézményvezető-helyettes
tantestület

véleményének

segíti.

Az

kikérésével

az

intézményvezető adja. Az intézményvezető-helyettes és a gazdaságvezető munkájukat
munkaköri leírásuk, valamint az intézményvezető közvetlen irányítása alapján végzik.
II.1.2. Helyettesítés rendje [R. 4. § (1) bekezdés f) pont, 188. § (1)-(2)]
Az intézményvezetőt távollétében teljes jogkörben az intézményvezető helyettes helyettesíti.
Az intézményvezető és az intézményvezető-helyettes egyidejű távollétében az intézmény
vezetését a gazdaságvezető látja el. Amennyiben sem intézményvezető, sem intézményvezető
helyettes, sem gazdaságvezető nem tartózkodik az intézményben halaszthatatlan intézkedésre
a vezetőség kijelölt tagja jogosult. Amennyiben az intézményben pedagógus sem tartózkodik,
valamely vezető egyidejű értesítése mellett a sürgős intézkedés megtételére az az alkalmazott
jogosult, aki azt leghamarabb tudja elvégezni.
II.1.3. Az iskola vezetősége
A vezetőség rendszeresen hetente egyszer (pénteki napokon 8-10) tart megbeszélést az aktuális
feladatokról. A vezetőség megbeszéléseit az intézményvezető vezeti.
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Az iskola vezetőségének tagjai:
•

intézményvezető

•

intézményvezető-helyettes(ek)

•

gazdasági vezető

•

munkaközösség-vezetők

•

iskolalelkész

•

diákönkormányzat vezetője

Az iskola vezetősége az iskolai élet egészére kiterjedő konzultatív, véleményező és javaslattevő
joggal rendelkező testület. A megbeszélésről írásban feljegyzés készül (nevelőtestületi
tájékoztató elnevezéssel). A sillabusz nyomatott formában a nevelői hirdetőre kerül, digitálisan
az iskolai kommunikációs felületre (Teams, Erőss pedagógusok). Az iskolavezetőség
megbeszéléseit az intézményvezető készíti elő és vezeti. Az iskola vezetőségének a tagjai a
belső ellenőrzési szabályzatban foglaltak szerint ellenőrzési feladatokat is ellátnak.
II.1.4. Az iskola dolgozói
Az iskola dolgozóit a magasabb rendű jogszabályok előírásai alapján megállapított
munkakörökre, a fenntartó által engedélyezett létszámban az iskola intézményvezetője
alkalmazza. Az iskola dolgozói munkájukat a munkaköri leírásaik, valamint az
intézményvezető utasításai alapján végzik.
II.1.5. Az iskola szervezeti egységei, azok közvetlen felettesei
Alsó tagozat

intézményvezető-helyettes

Felső tagozat

intézményvezető-helyettes

Gazdálkodási csoport

gazdaságvezető

Technikai személyzet

gazdaságvezető

Iskolatitkár, rendszergazda

intézményvezető

II.1.6. Munkáltatói jogok gyakorlása
A munkáltató jogok gyakorlásának rendje [Ámr. 13. § (1) bekezdés h) pont]:
Az iskola alkalmazottai fölött az intézményvezető kivételével a munkáltatói jogokat az
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intézményvezető gyakorolja. Az intézményvezető felett a munkáltatói jogokat a Püspökladányi
Református Egyházközség képviseletére jogosult lelkipásztor gyakorolja.
II.1.7. Az intézmény szervezeti felépítésének vázlatát a 3. számú melléklet tartalmazza
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III. Az intézmény közösségei
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III.1. Az iskolaközösség:
Az iskolaközösséget az iskola dolgozói, a szülők és a tanulók alkotják. Az iskolaközösség tagjai
érdekekeit és jogait meghatározott közösségek révén és módon érvényesíthetik.
III.2. Az iskolai alkalmazottak közössége
Az iskolai alkalmazottak közösségét az intézménnyel munkaviszonyban álló dolgozók alkotják.
Az iskolai alkalmazottak jogait és kötelességeit, juttatásait, valamint az iskolán belüli
érdekérvényesítési lehetőségeit a magasabb rendű jogszabályok (elsősorban a Munka
Törvénykönyve, a köznevelési törvény, illetve az ezekhez kapcsolódó rendeletek) rögzítik.
III.3. A nevelők közösségei
A nevelőtestület tagja az iskola valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja és az
iskola gazdasági vezetője, valamint az oktató-nevelő munkát közvetlenül segítő felsőfokú
végzettségű dolgozók.
A nevelőtestület a magasabb rendű jogszabályokban megfogalmazott döntési jogkörökkel
rendelkezik. A nevelőtestület véleményét ki kell kérni a magasabb rendű jogszabályokban
megfogalmazott esetekben.
A nevelőtestület véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet az iskola működésével kapcsolatos
valamennyi kérdésben.
III.3.1. A nevelőtestület döntési jogköre

− a pedagógiai program és módosításának elfogadása;
− a szervezeti és működési szabályzat és módosításának elfogadása;
− az intézmény éves munkatervének elkészítése, elfogadása;
− az intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása;
− a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása;
− a házirend elfogadása;
− a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása
17
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− a tanulók fegyelmi ügyeiben való döntés, a tanulók osztályozóvizsgára bocsátása;
− az intézményvezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai
vélemény kialakítása;
III.3.2. A nevelőtestület véleménynyilvánítási jogköre
A nevelőtestület dönt a pedagógiai program, valamint a szervezeti és működési szabályzat
jóváhagyásának megtagadása esetén, a döntés ellen a bírósághoz történő kereset benyújtásáról.
A nevelőtestület véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet az intézmény működésével
kapcsolatos valamennyi kérdésben. Ki kell kérni a nevelőtestület véleményét
•

a tantárgyfelosztás elfogadása előtt,

•

az egyes pedagógusok külön megbízásainak elosztása során,

•

valamint az intézményvezető-helyettesek megbízása,

•

illetve a megbízás visszavonása előtt.

III.3.3. A nevelőtestület értekezletei
Egy tanév során a nevelőtestület az alábbi értekezleteket tartja:
• tanévnyitó értekezlet,
• tanévzáró értekezlet,
• félévi és év végi osztályozó értekezlet,
• nevelési értekezletek,
• munkaértekezletek,
• belső továbbképzési értekezletek
Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell összehívni, ha a nevelőtestület tagjainak több mint 33
százaléka kéri, illetve ha az iskola intézményvezetője vagy az iskola vezetősége ezt indokoltnak
tartja.
A magasabb rendű jogszabályokban megfogalmazottak szerint:
•

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

•

a nevelőtestület döntéseit – ha erről magasabb rendű jogszabály, illetve a szervezeti és
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működési szabályzat másként nem rendelkezik – nyílt szavazással, egyszerű
szótöbbséggel hozza.
A nevelőtestület személyi kérdésekben – a nevelőtestület többségének kérésére – titkos
szavazással is dönthet.
III.3.4. Nevelőtestületi jogkörök átruházása
A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból –
meghatározott időre vagy alkalmilag – bizottságot hozhat létre, illetve egyes jogköreinek
gyakorlását átruházhatja a szakmai munkaközösségre, az iskolai szülői szervezetre, vagy a
diákönkormányzatra. Az átruházott jogkör gyakorlója a nevelőtestületet tájékoztatni köteles –
a nevelőtestület által meghatározott időközönként és módon – azokról az ügyekről, amelyekben
a nevelőtestület megbízásából eljár.
E rendelkezéseket nem lehet alkalmazni a foglalkozási, illetve a pedagógiai program, továbbá
a szervezeti és működési szabályzat elfogadásánál.
A nevelőtestület a magasabb rendű jogszabályokban megfogalmazott jogkörei közül az iskolában
működő munkaközösségekre az alábbi jogokat ruházza át:
•

•

A döntési jogkörök közül:
o

Működési rendjének, munkaprogramjának megállapítása.

o

A képviseletében eljáró személyek megválasztása.

A kötelező véleményezési jogkörök közül:
o

Munkaterv, benne a tanév rendjének meghatározásában.

o

A tanórán kívüli foglalkozások, szünidei foglalkozások, táborozások
formáinak megállapításában.

o

Az iskola és a család kapcsolattartási rendjének kialakításában.

o

A szülőket anyagilag is érintő ügyekben.

o

A szülői értekezletek napirendjének meghatározásában.

A nevelőtestületi értekezletről jegyzőkönyvet kell vezetni. A nevelőtestület döntései és
határozatai az intézmény iktatott iratanyagába kerülnek.
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A nevelőtestületi értekezletekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni abban az esetben is, ha az
aktuális feladatok miatt csak a tantestület egy része, többnyire az azonos beosztásban dolgozók
vesznek részt egy-egy értekezleten.
III.3.5. A nevelők szakmai közösségei
Az iskola pedagógusai az iskola pedagógiai tevékenységének egy-egy területéhez kapcsolódva
szakmai munkaközösségekben tevékenykednek. A munkaközösség szakmai, módszertani
kérdésekben segítséget ad az iskolában folyó nevelő és oktató munka tervezéséhez,
szervezéséhez, értékeléséhez és ellenőrzéséhez.
Az iskolában az alábbi szakmai munkaközösségek működnek:
•

reál munkaközösség

•

humán munkaközösség

•

testnevelés munkaközösség

•

hitéleti munkaközösség

A szakmai munkaközösségek a magasabb rendű jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel
rendelkeznek.
A szakmai munkaközösség feladata az adott szakmai-pedagógiai területen belül:
•

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

•

az iskolai nevelő és oktató munka belső fejlesztése, korszerűsítése,

•

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

•

pályázatok, tanulmányi versenyek kiírása, szervezése, lebonyolítása,

•

a pedagógusok továbbképzésének, önképzésének szervezése, segítése,

•

az iskolai belső vizsgák tételsorainak összeállítása, értékelése,

•

a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok véleményezése,
felhasználása,

•

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

•

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

•

javaslattétel az iskola intézményvezetőjének a munkaközösség-vezető személyére,
20

Erőss Lajos Református Általános Iskola
4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3.
OM: 201470

•

a munkaközösség éves munkatervének összeállítása,

•

a munkaközösség tevékenységéről készülő elemzések, értékelések elkészítése,

•

a szakmai munkaközösségek szakmailag jelen vannak az intézményi önértékelésben,
a tanfelügyeleten, valamint a minősítések során

A szakmai munkaközösségek az iskola pedagógiai programja, munkaterve valamint az adott
munkaközösség tagjainak javaslatai alapján összeállított, az aktuális tanévre szóló munkaterv
szerint tevékenykednek.
A szakmai munkaközösség munkáját munkaközösség-vezető irányítja. A munkaközösség
vezetőjét a munkaközösség tagjainak javaslata alapján az intézményvezető bízza meg.
A munkaközösségek vezetői munkájukat munkaköri leírásuk alapján végzik.
III.3.6. Alkalmi feladatokra alakult munkacsoport
Az iskolai munka egyes aktuális feladatainak megoldására a tantestület tagjaiból munkacsoportok
alakulhatnak a nevelőtestület vagy az igazgatóság döntése alapján. Amennyiben az alkalmi
munkacsoportot az igazgatóság hozza létre, erről tájékoztatnia kell a nevelőtestületet. Az alkalmi
munkacsoportok tagjait vagy a nevelőtestület választja, vagy az intézményvezető bízza meg.
A több tanéven keresztül működő állandó bizottságok (munkacsoportok) tagjait ezen
tisztségükben a nevelőtestület évente egy alkalommal, a tanévnyitó értekezleten megerősíti. Az
állandó bizottságok (munkacsoportok) tagjai maguk közül a tevékenység összehangolására,
irányítására vezetőt választanak.
III.3.7. A pedagógusok alkalmazási rendje
A pedagógusokat határozott, vagy határozatlan időre az intézményvezető alkalmazza.
Alkalmazási feltételek (új felvétel esetén):
-

református vagy evangélikus gyülekezeti tagság, vagy ha más vallású,
vallásgyakorlás mellett a református nevelési elvek és értékrendek elfogadása

-

az általa oktatott tantárgynak megfelelő felsőfokú végzettség és szakképzettség

-

példamutató egyéni és családi élet
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III.3.8. A pedagógus jogai
A pedagógus joga, hogy
-

személyét, mint a pedagógus közösség tagját megbecsüljék, emberi méltóságát és
személyi jogait tiszteletben tartsák, nevelői, oktatói tevékenységét értékeljék és
elismerjék

-

megválassza a pedagógiai program alapján a tanagyagot, a nevelési, tanítási
módszerét

-

a szakmai munkaközösség véleményezésével a tankönyveket és tanulmányi
segédeszközöket meghatározza

-

nevelői-oktatói munkáját a református nevelési követelményeknek megfelelően
végezze

-

irányítsa és értékelje a tanulók munkáját

-

minősítse diákjai teljesítményét

-

hozzájusson a munkájához szükséges ismeretekhez

-

részt vegyen a pedagógiai program készítésében és értékelésében

-

gyakorolja nevelőtestületi jogait

-

vegyen részt továbbképzésben, kísérletekben és kutatásokban

-

szakmai egyesületekben, kamarákban részt vegyen

-

az Iskola szervezésében foglalkozás-egészségügyi ellátásban részesüljön.

III.3.9. A pedagógus kötelessége
-

a tanulók nevelése, tanítása, testi épségének megóvása, erkölcsi védelme,
személyiségének fejlesztése

-

az ismeretek tárgyilagos, sokoldalú közvetítése

-

az egészségvédelmi ismeretek átadása

-

a közreműködés az ifjúságvédelmi feladatok elvégzésében

-

a tanuló életkora és fejlettségi szintje szerinti együttélési szabályok megismertetése

-

hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásának szervezése és segítése

-

a szülőkkel történő rendszeres kapcsolattartás

-

a szülők és a tanulók kérdéseire érdembeli választ adjon

-

a tanulókkal az etikus viselkedés szabályait elsajátíttassa

-

rendszeres továbbképzésben vegyen részt
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III.3.10. Egyes kiemelt pedagógus munkakörök
III.3.10.1. Az osztályfőnök
Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását.
Koordinálja és segíti az osztályban tanító pedagógusok munkáját és látogatja óráikat.
Aktív pedagógiai kapcsolatot tart fenn az osztály szülői munkaközösségével, és a tanulók életét,
tanulmányait segítő személyekkel (pszicho-pedagógus, iskolaorvos, gyógytestnevelő,
gyermekvédelmi felelős, logopédus, védőnő stb.).
Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét, különös
gondot fordít a hátrányos helyzetű tanulók segítésére és a tehetséggondozásra.
Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát az egy osztályban tanító
tanárok közössége elé terjeszti.
Szülői értekezletet tart, szükség esetén családot látogat, a digitális napló útján rendszeresen
tájékoztatja a szülőket a tanulók magatartásáról, tanulmányi előmeneteléről.
Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat (az osztálynapló precíz vezetését, a
félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatását, a továbbtanulással kapcsolatos
adminisztrációt).
Saját hatáskörében - indokolt esetben - évi három nap távollétet engedélyezhet osztálya
tanulójának, igazolja a gyerekek hiányzását.
Figyelemmel kíséri osztálya kötelező orvosi vizsgálatát.
Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására mozgósít,
közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében.
Az érdekeltekkel egyetértésben javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, segélyezésére,
büntetésére.
Részt vesz a hitéleti munkaközösség munkájában, javaslataival és észrevételeivel a kijelölt
feladatok elvégzésével elősegíti a közösség tevékenységének eredményességét.
Külön foglalkozik a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásával.
III.3.10.2. A diákönkormányzatot segítő tanár
A diákönkormányzat tevékenységét az iskolai diákmozgalmat segítő tanár – akit a
diákönkormányzat ajánl erre a feladatra az intézményvezetőnek – támogatja és fogja össze. A
diákönkormányzat az e pedagógus támogatásával és közreműködésével is érvényesítheti jogait,
és fordulhat az iskola intézményvezetőjéhez.
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Elősegíti, hogy az SZMSZ, a házirend, a szociális juttatások, a szabadidős programok
megvitatása és véleményalkotási, illetve egyetértési jogát a diákönkormányzat gyakorolhassa.
Szükséghez képest, legalább havonta egy alkalommal részletes tárgyalást folytat a
diákönkormányzat vezetőjével.
Megszervezi az intézményvezető által a tanulóifjúságnak az iskola helyzetéről szóló éves
tájékoztatóját.
Feladata az iskolai diákönkormányzat működtetése,
A demokratikus iskolai közélet, a gyermeki jogok iskolán belüli érvényesítésének biztosítása,
a nevelőtestület és a gyermekközösségek igényeinek összehangolása.
Gondoskodik a diákönkormányzat éves munkatervének elkészítéséről.
Szervezi, irányítja a diákönkormányzati választásokat.
Javaslatot tesz a nevelőtestületnek a diákönkormányzat hatáskörének meghatározására.
Szervezi és irányítja a diákparlament összehívását, lebonyolítását.
Biztosítja a diákönkormányzat hatáskörébe utalt döntések előkészítését.
Személyesen vagy kollégák, szülő bevonásával biztosítja a felnőtt felügyeletet a
diákönkormányzat rendezvényein.
Szükség szerint képviseli a diákönkormányzat érdekeit.
III.3.10.3. Iskolalelkész
Az iskola hitéleti alkalmainak megszervezése, előkészítése és lebonyolítása.
Hétkezdő áhítatok megtartása
Bibliaórák tartása a pedagógusok számára heti két alkalommal
Istentiszteletekkel egybekötött kötelező iskolai ünnepségek osztályok szolgálatával színesített
istentiszteletek megszervezése
Osztályok szolgálatának megszervezése és lebonyolítása az Idősek Otthonában, más
gyülekezetekben
Szeretethét és Csendesnapok megszervezése
Lelkigondozói beszélgetés tanulók, pedagógusok, szülők számára
A keresztyén család – gyülekezet - iskola pilléreinek kiépítésében való tevékeny részvétel.
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III.4. Nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak
A nem pedagógus dolgozókat az intézményvezető alkalmazza és határoz a
munkaviszonyuk megszüntetéséről.
Alkalmazási feltételek:
-

szakmai végzettség

-

munkavégzési alkalmasság

-

fegyelmezett, határidős munkavégzés

-

vallási meggyőződések tiszteletben tartása.

Technikai dolgozók:
A közvetlen vezető javaslatára alkalmazásukról és felmentésükről az intézményvezető
intézkedik.
Alkalmazási feltételek:
-

szakmai végzettség

-

munkavégzési alkalmasság

-

fegyelmezett, határidős munkavégzés

-

vallási meggyőződések tiszteletben tartása.

Az intézmény valamennyi alkalmazottját az intézményre, valamint a munkájára
vonatkozóan titoktartás kötelezi.
III.5. Tanulók közösségei
III.5.1. Az osztályközösség
Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak. Az
osztályközösség élén – mint pedagógusvezető – az osztályfőnök áll. Az osztályfőnököt ezzel a
feladattal az intézményvezető bízza meg. Az osztályfőnökök osztályfőnöki tevékenységüket
munkaköri leírásuk alapján végzik.
Az osztályközösség saját tagjaiból az alábbi tisztségviselőket választja meg:
• osztálytitkár,
• 1 fő képviselő (küldött) az iskolai diákönkormányzat vezetőségébe,
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III.5.2.A diákkörök
A tanulók közös tevékenységük megszervezésére diákköröket hozhatnak létre. Az iskolában
működő diákkörök fajtáit a házirend tartalmazza. A diákkörök saját tagjaik közül egy-egy
képviselőt választanak az iskolai diákönkormányzat vezetőségébe.
III.5.3.Az iskolai diákönkormányzat
A tanulók és a tanulóközösségek érdekeiknek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli,
szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik.
Az iskolai diákönkormányzat jogosítványait az iskolai diákönkormányzat vezetősége, illetve
annak választott tisztségviselői érvényesítik.
Az iskolai diákönkormányzat a magasabb rendű jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel
rendelkezik.
Az iskolai diákönkormányzat szervezetét és tevékenységét saját szervezeti és működési
szabályzata szerint alakítja.
A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a választó tanulóközösség fogadja el,
a nevelőtestületnek egyetértési joga van.
A diákönkormányzatnak egyetértési joga van a következő kérdésekben:
A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni:
• az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt,
• a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt,
• az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor,
• a házirend elfogadása előtt.
Az iskolai diákönkormányzat munkáját, segítő nevelőt a diákönkormányzat vezetőségének
javaslata alapján – a nevelőtestület egyetértésével – az intézményvezető bízza meg.
Az iskolai diákközgyűlést évente legalább 1 alkalommal össze kell hívni, melyen az iskola
intézményvezetőjének vagy megbízottjának a tanulókat tájékoztatnia kell az iskolai élet egészéről,
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az iskolai munkatervről, a tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről, az iskolai házirendben
meghatározottak végrehajtásának tapasztalatairól.
Az évi rendes diákközgyűlés összehívását a diákönkormányzat vezetője kezdeményezi, a tanév
helyi rendjében meghatározott időben. A rendkívüli diákközgyűlés összehívását az iskolai
diákönkormányzat vezetője vagy az iskola intézményvezetője kezdeményezheti.
-

Az évi rendes diákközgyűlésen a diákönkormányzat és az iskola képviselője beszámol
az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, különös tekintettel a gyermeki
jogok, a tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről.

-

A diákközgyűlésen a tanulók az iskola életét érintő ügyekben kérdéseket intézhetnek a
diákönkormányzat, illetve az iskola vezetéséhez.

-

A diákközgyűlés napirendi pontjait a megrendezése előtt tizenöt nappal nyilvánosságra
kell hozni.

A diákközgyűlés összehívásáért az intézményvezető felelős. A diákközgyűlés 1 tanév időtartamra
a tanulók javaslatai alapján 3 fő diákképviselőt választ.
III.6. Szülői szervezetek (közösségek)
Az iskolában a szülők jogainak érvényesítése, illetve kötelességeik teljesítése érdekében szülői
szervezet működik.
Az osztályok szülői szervezeteit az egy osztályba járó tanulók szülei alkotják.
Az osztályok szülői szervezetei a szülők köréből a következő tisztségviselőket választják:
• elnök,
• elnökhelyettes.
Az osztályok szülői szervezetei kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat az osztályban választott
elnök vagy az osztályfőnök segítségével juttathatják el az iskola vezetőségéhez.
Az iskolai szülői szervezet legmagasabb szintű döntéshozó szerve az iskola szülői szervezet
választmánya. Az iskolai szülői szervezet választmányának munkájában az osztály szülői
szervezetek elnökei, elnökhelyettesei vehetnek részt.
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Az iskolai szülői szervezet választmánya a szülők javaslatai alapján megválasztja az iskolai szülői
szervezet alábbi tisztségviselőit:
• elnök,
• elnökhelyettes.
Az iskolai szülői szervezet elnöke közvetlenül az iskola intézményvezetőjével tart kapcsolatot.
Az iskolai szülői szervezet választmánya akkor határozatképes, ha azon az érdekelteknek több
mint 50 százaléka jelen van. Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
Az iskolai szülői szervezet választmányát az iskola intézményvezetőjének tanévenként legalább 2
alkalommal össze kell hívnia, és ekkor tájékoztatást kell adnia az iskola feladatairól,
tevékenységéről.
Az iskolai szülői szervezetet az alábbi döntési, véleményezési, egyetértési jogok illetik meg:
• megválasztja saját tisztségviselőit,
• kialakítja saját működési rendjét,
• az iskolai munkatervhez igazodva elkészíti saját munkatervét,
• képviseli a szülőket és a tanulókat az oktatási törvényben megfogalmazott jogaik
érvényesítésében,
• véleményezi az iskola szervezeti és működési szabályzatát, ha iskolaszék nem
működik
• véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a szülőkkel és a tanulókkal kapcsolatos
valamennyi kérdésben.
III.7. Iskolaszék
Iskolánkban iskolaszék nem működik.
III.8. Intézményi tanács
Intézményünkben igazgatótanács működik.
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IV. Az intézmény kapcsolatai
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IV.1. Az intézmény belső kapcsolatai
IV.1.1. Az igazgatóság és a nevelőtestület kapcsolattartása
A nevelőtestület különböző közösségeinek kapcsolattartása az intézményvezető segítségével a
megbízott pedagógusvezetők és a választott képviselők útján valósul meg.
A kapcsolattartás fórumai:
• az igazgatóság ülései,
• az iskolavezetőség ülései,
• a különböző értekezletek,
• megbeszélések.
A fórumok időpontját az iskolai munkaterv határozza meg.
Az igazgatóság az aktuális feladatokról a nevelőtestületi szobában elhelyezett hirdetőtáblán,
írásbeli tájékoztatókon, valamint digitálisan az erre a célra kialakított iskola Office 365
alkalmazásokon keresztül (Outlook, Teams felületen) keresztül értesíti a nevelőket.
Az igazgatói tanács tagjai kötelesek:
•

az iskolavezetőség ülései után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó pedagógusokat az
ülés döntéseiről, határozatairól,

•

az irányításuk alá tartozó pedagógusok kérdéseit, véleményét, javaslatait közvetíteni
az igazgatóság, az iskolavezetőség felé.

A nevelők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy
munkaköri vezetőjük, illetve választott képviselőik útján közölhetik az igazgatósággal, az iskola
vezetőségével és a szülői szervezettel.
IV.1.2. A szakmai munkaközösségek kapcsolattartása
1. Az iskolában tevékenykedő szakmai munkaközösségek folyamatos együttműködéséért és
kapcsolattartásáért a szakmai munkaközösségek vezetői felelősek.
2. A szakmai munkaközösségek vezetői a munkaközösség éves munkatervének összeállítása
előtt közös megbeszélésen egyeztetik az adott tanévre tervezett feladataikat különös
tekintettel a szakmai munka alábbi területeire:
•

a munkaközösségen belül tervezett ellenőrzések és értékelések,
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•

iskolán belül szervezett bemutatóórák, továbbképzések,

•

iskolán kívüli továbbképzések,

•

a tanulók számára szervezett pályázatok tanulmányi, kulturális és sportversenyek.

3. A szakmai munkaközösségek vezetői az iskolavezetőség ülésein rendszeresen
tájékoztatják egymást a munkaközösségek tevékenységéről, aktuális feladatairól, a
munkaközösségeken belüli ellenőrzések, értékelések eredményeiről.
IV.1.3. A nevelők és a tanulók kapcsolattartása
A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról
•

az intézményvezető
o a diákközgyűlésen évente legalább egy alkalommal,
o a folyosón elhelyezett hirdetőtáblán keresztül folyamatosan,

•

az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon, tájékoztatják.

A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanároknak
folyamatosan szóban, valamint digitálisan (e-napló), és írásban tájékoztatniuk kell.
A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított jogaiknak az
érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik,
tisztségviselők útján – az iskola igazgatóságához, az osztályfőnökükhöz, az iskola nevelőihez, a
diákönkormányzathoz vagy a szülői szervezethez fordulhatnak.
A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott
képviselőik, tisztségviselők útján közölhetik az iskola igazgatóságával, a nevelőkkel, a
nevelőtestülettel vagy az iskolai szülői szervezettel.
IV.1.4. A nevelők és a szülők kapcsolattartása
A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról
•

az intézményvezető:
o a szülői szervezet (közösség) választmányi ülésén tanévenként 2 alkalommal
o a folyosón elhelyezett hirdetőtáblán keresztül,
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•

az osztályfőnökök:
o az osztályszülői értekezleten tájékoztatják.

A szülők számára a tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatásra az alábbi lehetőségek
szolgálnak:
• a családlátogatások,
• a szülői értekezletek,
• a nevelők fogadóórái,
• a nyílt tanítási napok,
• a tanuló értékelésére összehívott megbeszélések,
• írásbeli tájékoztatók, szöveges értékelés a tájékoztató füzetben
• digitális kommunikáció, e-napló.
A szülői értekezletek és a nevelők fogadóóráinak időpontját az iskolai munkaterv tartalmazza.
A szülők a tanulók és a saját – a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban
biztosított – jogaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenül vagy
választott képviselőik, tisztségviselők útján az iskola igazgatóságához, az adott ügyben érintett
gyermek osztályfőnökéhez, az iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz vagy az iskolai szülői
szervezethez fordulhatnak.
A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott
képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőtestületével vagy
az iskolai szülői szervezettel.
A szülők és más érdeklődők az iskola pedagógiai programjáról, szervezeti és működési
szabályzatáról, intézményi minőségirányítási programjáról, illetve házirendjéről az iskola
intézményvezetőjétől, valamint intézményvezető-helyettesétől az iskolai munkatervben évenként
meghatározott

intézményvezetői,

intézményvezető-helyettesi

fogadóórákon

kérhetnek

tájékoztatást.
A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az
iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie.
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A házirend egy-egy példánya megtekinthető
•

az iskola irattárában;

•

az iskola nevelői szobáiban;

•

az iskola intézményvezetőjénél;

•

az iskola intézményvezető-helyettesénél;

•

az osztályfőnököknél;

•

a diákönkormányzatot segítő nevelőnél,

•

az iskolai szülői szervezet vezetőjénél;

•

elektronikus formátumban pedig az iskola honlapján.

A házirend egy példányát – a köznevelési törvény előírásainak megfelelően – az iskolába
történő beiratkozáskor a szülőnek elektronikusan át kell adni.
IV.1.5. A kiadmányozás és a képviselet szabályai
Az iskola képviseletében az intézményvezető jár el, az intézményvezető távolléte esetén a
helyettesítési sorrend szabályai irányadók a képviseletben is. Aláírási képviselői joggal az
intézményvezető, külön felhatalmazás alapján az intézményvezető helyettes rendelkezik.
IV.1.5.1. A kiadmányozás szabályai
1. Az intézményben bármilyen

területen

kiadmányozásra,

a

kiadványok

továbbküldhetőségének és irattározásának engedélyezésére az intézményvezető
jogosult. Kimenő leveleket csak az intézmény vezetője írhat alá.
2. Az intézményvezető akadályoztatása esetén a kiadmányozási jog gyakorlója az
intézményvezető által – aláírásával és az intézmény bélyegzőjével ellátott írásos
nyilatkozatban – megjelölt magasabb vezető beosztású alkalmazottja az intézménynek.
3. Az intézmény ügyintézésével kapcsolatban keletkező ügyiratoknak az alábbiakat kell
tartalmazniuk:
az intézmény adatai (név, cím, irányítószám, telefonszám, faxszám, e-mail cím)
az irat iktatószáma
az ügyintéző neve
4. A kiadvány jobb felső részében a következőket kell feltüntetni:
az irat tárgya
az esetleges hivatkozási szám
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a mellékletek száma
5. A kiadványokat eredeti aláírással vagy hitelesített kiadványként lehet elküldeni. Ha a
kiadványozó eredeti aláírására van szükség, a kiadvány szövegének végén, a keltezés
alatt, a kiadványozó nevét, alatta pedig a hivatali beosztását kell feltüntetni.
6. A hitelesítést a kiadvány jobb oldalán kell elvégezni. A keltezés alatt a kiadványozó
nevét „s.k." toldattal valamint alatta a hivatali beosztását kell szerepeltetni. Bal oldalon
„A kiadvány hiteles" záradékkal kell ellátni. A hitelesítést végző a záradékot aláírásával
és bélyegzővel hitelesíti.
IV.1.5.2. A képviselet szabályai
1. A köznevelési intézmény képviseletére az intézményvezető jogosult, aki ezt a jogát
meghatározott esetekben átruházhatja más személyre vagy szervezetre.
2. Az intézmény képviseletéről a fenntartó – indokolt esetben – meghatározott ügyek
tekintetében saját döntése alapján rendelkezhet.
3. Az intézményvezető a képviseleti jogát – aláírásával és az intézmény körbélyegzőjével
ellátott írásos nyilatkozatában – az általa kijelölt személyre ruházhatja át, kivéve a
jogviszony létesítésével, módosításával és megszüntetésével kapcsolatos nyilatkozatok
megtételét.
4. A képviseleti jog átruházásáról szóló nyilatkozat hiányában – amennyiben az ügy
elintézése azonnali intézkedést igényel – a nyilatkozattételre az a személy jogosult, akit
erre a szervezeti és működési szabályzat helyettesítésről szóló rendelkezései az
intézményvezető helyett történő eljárásra feljogosítanak.
5. A képviseleti jog az alábbi területekre terjed ki:
5.1 jognyilatkozatok megtétele az intézmény nevében
tanulói jogviszonnyal,
az intézmény és más személyek közötti szerződések megkötésével,
módosításával és felbontásával,
munkáltatói jogkörrel összefüggésben;
5.2 az intézmény képviselete személyesen vagy meghatalmazott útján
5.2.1 hivatalos ügyekben,
települési önkormányzatokkal való ügyintézés során,
állami szervek, hatóságok és bíróság előtt,
az intézményfenntartó és az intézmény működtetője előtt,
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5.2.2 intézményi közösségekkel, szervezetekkel való kapcsolattartás során
a nevelési-oktatási intézményben működő egyeztető fórumokkal, így a
nevelőtestülettel, a szakmai munkaközösségekkel, a szülői szervezettel, a
diákönkormányzattal, az óvodaszékkel, iskolaszékkel és kollégiumi
székkel, az intézményi tanáccsal;
más köznevelési intézményekkel, szakmai szervezetekkel, nemzetiségi
önkormányzatokkal, az intézmény fenntartásában és működtetésében
érdekelt gazdasági és civil szervezetekkel;
az intézmény belső és külső partnereivel;
megyei, helyi gazdasági kamarával;
az intézmény székhelye szerinti egyházakkal;
munkavállalói érdekképviseleti szervekkel;
5.3 sajtónyilatkozat megtétele az intézményről a nyomtatott vagy elektronikus
média részére kifejezett rendelkezéssel arról, hogy mit és hogyan hozhatnak a
nyilatkozatból nyilvánosságra;
5.4 az intézményben tudományos kutatás vagy szépirodalmi művek elkészítésének
céljából

történő

információgyűjtés

engedélyezéséről

szóló

nyilatkozat

megtétele.
6. Az anyagi kötelezettségvállalással járó jogügyletekben való jognyilatkozat-tételről,
annak szabályairól fenntartói, működtetői döntés vagy külön szabályzat rendelkezik.
7. Ha jogszabály úgy rendelkezik, hogy a jognyilatkozat érvényességéhez két képviseleti
joggal

rendelkező

személy

nyilatkozata

szükséges,

azon

az

intézmény

intézményvezetője és valamelyik magasabb vezetői beosztásban lévő alkalmazottjának
együttes aláírását kell érteni.
IV.1.6. Az iskolai sportkör, valamint az iskola vezetése közötti kapcsolattartás formái és
rendje
Az iskolai sportkör vezetője az éves munkaterv elkészítése során, valamint az iskolai sportkör
elkészítése során évente egy-egy alkalommal az iskola vezetésével egyeztetni köteles. Az iskola
a sportkör számára a tanterem- és eszközigényeket a lehetőségekhez igazodva biztosítja.
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IV.1.7. A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje
Az iskola intézményegységei az élükön álló felelős beosztású vezető által részt vesznek az
iskola vezetőségében, azok megbeszélésein, az ellenőrzési feladatok ellátásában.
IV.2. A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja
Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola igazgatóságának állandó
munkakapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel:
•

Az intézmény fenntartójával:
Püspökladányi Református Egyházközség Presbitériuma
4150, Püspökladány Kálvin tér 1-3.

•

A területileg illetékes önkormányzati képviselőtestülettel és polgármesteri hivatallal:
Püspökladány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala
4150 Püspökladány Bocskai u.2.

•

Az intézmény egyházi felügyeleti szervével:
Tiszántúli Református Egyházkerület Tanügyi Hivatala
4026 Debrecen, Kálvin tér 17.

•

A Református Pedagógiai Intézettel:
1146 Budapest, Abonyi u. 21.

•

Református

Egységes

Gyógypedagógiai

Módszertani

Intézmény

Debreceni

Tagintézménye
4032 Debrecen, Bartha Boldizsár utca 9/B
•

A Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Intézettel

•

A területileg illetékes nevelési tanácsadóval
A munkakapcsolat megszervezéséért, irányításáért az intézményvezető a felelős.

Az eredményes oktató- és nevelőmunka érdekében az iskola rendszeres munkakapcsolatot tart
fenn az alábbi intézményekkel, szervezetekkel:
•

A helyi oktatási intézmények vezetőivel és tantestületeivel:
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Egyesített Óvodai Intézmény
4150 Püspökladány Bajcsy-Zs. u. 4.
Püspökladány Város Általános Iskolái
BSZC Karacs Ferenc Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és Kollégiuma
4150 Püspökladány Gagarin u. 2.
Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
4150 Püspökladány
•

Az alábbi közművelődési intézménnyel:
Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum
4150 Püspökladány, Petőfi út 5-7.

A munkakapcsolat megszervezéséért, felügyeletéért az intézményvezető a felelős.
Az egyes intézményekkel, szervezetekkel kapcsolatot tartó nevelőket az iskola éves munkaterve
rögzíti.
A tanulók egészségi állapotának megóvásáért az iskola igazgatósága rendszeres kapcsolatot tart
fenn a Püspökladány Városi Önkormányzat Háziorvosi Intézményével, amely segítségével
megszervezi a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatát.
A tanulók veszélyeztetettségének megelőzése, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok
eredményesebb ellátása érdekében az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi munkájával megbízott
pedagógus rendszeres kapcsolatot tart fenn a gyermekjóléti szolgálattal.
A munkakapcsolat felügyeletéért az intézményvezető a felelős.
A közoktatási törvény 39. § (4) bekezdése alapján az iskolában párt vagy párthoz kötődő szervezet
nem működhet.
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V. A működés rendje
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V.1. Az intézmény működési rendje
Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 6 órától este 18 óráig tart nyitva. Az
iskola intézményvezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján az épület ettől eltérő időpontban,
illetve szombaton és vasárnap is nyitva tartható.
Szorgalmi időben hétfőtől péntekig a nyitva tartás idején belül reggel 8 óra és délután 16 óra között
az iskola intézményvezetőjének vagy helyettesének vagy a gazdaságvezetőnek az iskolában kell
tartózkodnia.
A vezetők benntartózkodásának rendjét az éves munkatervben kell meghatározni.
A reggeli nyitva tartás kezdetétől a vezető beérkezéséig az ügyeletes nevelő, a délután távozó
vezető után az esetleges foglalkozást tartó pedagógus felelős az iskola működésének rendjéért,
valamint ő jogosult és köteles a szükségessé váló intézkedések megtételére.
Amennyiben az intézményvezető vagy helyettese vagy a gazdaságvezető közül rendkívüli és
halaszthatatlan ok miatt egyikük sem tud az iskolában tartózkodni, az esetleges szükséges
intézkedések megtételére a nevelőtestület egyik tagját kell megbízni. A megbízást a dolgozók
tudomására kell hozni.
Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az iskola – általánosan – reggel 7.30 órától a
tanítás végéig, illetve a tanórán kívüli foglalkozások idejére 16.00 óráig tudja biztosítani.
Az iskolában reggel 7 óra 00 perctől a csendes percek kezdetéig és az óraközi szünetekben tanári
ügyelet működik. Az ügyeletes nevelő köteles a rábízott épületben vagy épületrészben a házirend
alapján a tanulók magatartását, az épületek rendjének, tisztaságának megőrzését, a balesetvédelmi
szabályok betartását ellenőrizni.
Az iskolában egyidejűleg 2 fő ügyeletes nevelő kerül beosztásra a reggeli ügyelet idejére.
A szünetekben - alsós osztályokkal - a tanítási órát tartó vagy a napközis nevelő az ügyeletes, a
felső tagozatosoknál a két ügyeletes nevelő felelősségi területe az alábbi udvarrészekre terjed ki
szünetekben:
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• műfüves pálya melletti udvar 1 fő
• bitumenes pálya melletti udvar 1 fő
Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az iskola
helyiségeinek használói felelősek:
• az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért,
• az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért,
• a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért,
• az iskola szervezeti és működési szabályzatában, valamint a tanulói házirendben
megfogalmazott előírások betartásáért.
A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak pedagógus felügyeletével használhatják. Ez
alól az iskola intézményvezetője sem adhat felmentést. A tanteremben a tanulók csak pedagógus
felügyelete mellett tartózkodhatnak.
Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézők
tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola intézményvezetőjétől engedélyt kaptak (pl.:
helyiségbérlet esetén).
Az iskola berendezéseit, felszereléseit, eszközeit az iskola épületéből elvinni csak az
intézményvezető engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet.
Az iskola helyiségeit – elsősorban a hivatalos nyitvatartási időn túl és a tanítási szünetekben –
külső igénylőknek külön megállapodás alapján át lehet engedni, ha ez az iskolai foglalkozásokat,
rendezvényeket nem zavarja. Az iskola helyiségeit használó külső igénybe vevők, az iskola
épületén belül csak a megállapodás szerinti időben és helyiségekben tartózkodhatnak. Az
iskolahelyiségeinek bérbeadásához a fenntartó engedélye szükséges.
Az iskola épületében dohányozni TILOS!
Az iskolában mindenfajta reklámtevékenység tilos. Ez alól kivételes esetben az
intézményvezető felmentést adhat, amennyiben az adott reklám a tanulóknak szól és az
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egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel, a társadalmi, közéleti tevékenységgel, illetve
a kulturális tevékenységgel függ össze.
A nevelési-oktatási intézmény, valamint a tanulók közötti eltérő megállapodás hiányában a
nevelési-oktatási intézmény szerzi meg a tulajdonjogát minden olyan, a birtokába került dolognak,
amelyet a tanuló állított elő a tanulói jogviszonyából eredő kötelezettségének teljesítésével
összefüggésben, feltéve hogy az annak elkészítéséhez szükséges anyagi és egyéb feltételeket a
nevelési-oktatási intézmény biztosította. A tanulót az SZMSZ-ben meghatározott mértékű díjazás
illeti meg, ha a nevelési-oktatási intézmény a tulajdonába került dolog értékesítésével
hasznosításával bevételre tesz szert (50%). Ha az előállított dolog a PTK szerinti szellemi alkotás,
e rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a szellemi alkotás átadására a
munkaviszonyban, vagy más hasonló jogviszonyba létrehozott szellemi alkotás munkáltató
részére történő átadására vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
Ha az iskola a dologgal kapcsolatos vagyoni jogokat nem szerzi meg, köteles azt – kérelemre – a
tanuló részére legkésőbb a tanulói jogviszony megszűnésekor visszaadni. Az őrzésre egyebekben
a PTK szerinti megbízás nélküli ügyvitelre vonatkozó szabályait kell alkalmazni.
A megfelelő díjazásban a tanuló – 14. életévét be nem töltött tanuló esetén szülője egyetértésével
– és a nevelési-oktatási intézmény állapodik meg, ha alkalomszerűen, egyedileg elkészített dolog
értékesítéséből, hasznosításából származik a bevétel. Az oktatás keretében az oktatási folyamat
részeként rendszeresen elkészített dolog esetén a megfelelő díjazást a teljes képzési folyamatban
részt vevők által végzett tevékenységre megállapítható eredmény terhére kell megállapítani.
V.2. Csengetési rend
Az iskolába a tanulóknak reggel, a tanítás megkezdése előtt legalább 15 perccel kell
megérkezniük.
Az iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje a következő:
1.

1. óra:

8. 00- 8. 45

15 perc szünet

2.

2. óra:

9. 00 - 9. 45

15 perc szünet

3.

3. óra:

10. 00 - 10.45

10 perc szünet

4.

4. óra:

10. 55 - 11.40

10 perc szünet
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5.

5. óra:

11. 50 - 12.35

10 perc szünet

6.

6. óra:

12. 45 - 13.30

20 perc szünet

7.

7. óra:

13. 50 - 14.35

10 perc szünet

8.

8. óra:

14.45 – 15.30

10 perc szünet

9.

9. óra:

15.40 – 16.25

Rendkívüli indokolt helyzetben az iskola rövidített tanítási órákat alkalmaz:
1.

1. óra:

8. 00- 8. 35

15 perc szünet

2.

2. óra:

8. 50 - 9. 25

15 perc szünet

3.

3. óra:

9.40 - 10.15

5 perc szünet

4.

4. óra:

10. 20 - 10.55

5 perc szünet

5.

5. óra:

11.00 – 11.35

5 perc szünet

6.

6. óra:

11.40 – 12.15

5 perc szünet

7.

7. óra:

12.20– 12.55

5 perc szünet

8.

8. óra:

13.00 – 13.35

5 perc szünet

9.

9. óra:

13.40 – 14.15

Az első óraközi szünet a tízórai szünet. Ekkor a tanulók a tantermekben étkezhetnek.
A napközis foglalkozások a délelőtti tanítási órák végeztével – a csoportba járó tanulók
órarendjéhez igazodva – kezdődnek és délután 16. 00. óráig tartanak. Szülői igény esetén a
napköziben a tanulók számára 16. 00. óra és 17.00 óra között az iskola felügyeletet biztosít.
Az óra kezdete előtt az osztályoknak az udvaron, rossz idő esetén a folyosón, illetve a tanterem
előtt kell sorakozniuk, majd az ügyeletes nevelők utasítása szerint az osztálytermekbe kell
vonulniuk.
A tanítási nap kezdetére jelzőcsengetés hívja fel a figyelmet 7:45-kor. A jelzőcsengetés után az
első órát kezdő pedagógus csendes perceket tart, a naphoz kapcsolódó ige felolvasásával és
megbeszélésével. A tanítási órákon csak a tanórához szükséges felszerelés tartható a padon.
A tanítási órákra a tanulók kötelesek magukkal hozni a szükséges felszerelést.
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A tanuló tanítási idő alatt az iskola területét csak a szülő személyes vagy írásbeli kérésére az
osztályfőnöke (távolléte esetén az intézményvezető vagy az intézményvezető-helyettes) vagy a
részére órát tartó szaktanár írásos engedélyével hagyhatja el. Rendkívüli esetben – szülői kérés
hiányában – az iskolából való távozásra az intézményvezető vagy az intézményvezető-helyettes
adhat engedélyt.
Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában (igazgatói vagy gazdasági
irodában) történik 9.00 és 12.00. óra között.
Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva.
Az ügyeleti rendet az iskola intézményvezetője határozza meg, és azt a szünet megkezdése előtt a
szülők, a tanulók és a nevelők tudomására hozza.
Az iskola tanulói a hét első tanítási napjának reggelén 740-800 óráig közös reggeli áhítaton
vesznek részt.
A reggeli áhítatról való hiányzás 15 perc igazolatlan hiányzásnak minősül, amelyből 3 egy
igazolatlan órát eredményez.
V.3. A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a
nevelési-oktatási intézménnyel
Az intézménybe a szülők a tanítási idő alatt indokolt esetben bármikor beléphetnek. A reggeli
érkezés, valamint a délutáni távozás idejébe eső belépésen túli jelenlétet az osztályfőnöknek
vagy az intézményvezetőnek jelezni kell. Idegenek számára a belépést a gazdasági irodában
vagy az igazgatói irodában jelezni kell.
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VI. Az egyéb foglalkozások célja, szervezeti formái, időkeretei
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VI.1. Tanórán kívüli rendszeres foglalkozások
Az intézményben a tanulók számára az alábbi – az iskola által szervezett – tanórán kívüli
rendszeres foglalkozások működnek:
• napközi otthon, tanulószoba
• szakkörök,
• énekkar,
• iskolai sportköri foglalkozások,
• tömegsport foglalkozások,
• felzárkóztató foglalkoztatások,
• egyéni foglalkozások,
• tehetséggondozó foglalkoztatások,
• továbbtanulásra előkészítő foglalkozások
• iskolapszichológus által tartott foglalkozások.
VI.2. A napközi otthon, tanulószoba működésére vonatkozó általános szabályok
A napközi otthonba történő felvétel a szülő kérésére történik a szervezeti és működési szabályzat
előírásai alapján.
1. A napközi otthonba és a tanulószobai foglalkozásra történő felvétel a szülő kérésére
történik.
2. A napközi otthonba tanévenként előre minden év májusában, illetve első évfolyamon a
beiratkozáskor kell jelentkezni. Indokolt esetben a szülő tanév közben is kérheti gyermeke
napközi otthoni elhelyezését.
3. A tanulószobai foglalkozásra a tanév elején lehet jelentkezni. Indokolt esetben a tanuló
tanulószobai felvétele tanév közben is lehetséges.
4. Az iskola a napközi otthonba és a tanulószobára minden hátrányos helyzetű, valamint
felügyeletre szoruló tanulót felvesz.
5. Amennyiben a napközis vagy tanulószobai csoportok létszáma meghaladná a közoktatási
törvényben előírt létszámot, a felvételi kérelmek elbírálásánál előnyt élveznek azok a
tanulók,
akiknek mindkét szülője dolgozik,
akik állami gondozottak,
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akik nehéz szociális körülmények között élnek.
6. A napközis foglalkozások a délelőtti tanítási órák végeztével – a csoportba járó tanulók
órarendjéhez igazodva – kezdődnek és délután 16. 00. óráig tartanak. Szülői igény esetén
a napköziben a tanulók számára 16. 00. óra és 17.00 óra között az iskola felügyeletet
biztosít.
7. A tanulószobai foglalkozás a délelőtti tanítási órák végeztével – a tanulószobára járó
tanulók órarendjéhez igazodva – kezdődik és délután 15. 30 óráig tart.
8. A napközis és a tanulószobai foglalkozásról való hiányzást a szülőnek igazolnia kell.
9. A tanuló a napközis vagy a tanulószobai foglalkozásról csak a szülő személyes vagy
írásbeli kérelme alapján távozhat el. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – a
tanuló eltávozására az intézményvezető vagy az intézményvezető-helyettes engedélyt
adhat.
A napközi otthon működésének rendjét a napközis nevelők munkaközössége állapítja meg, és azt
a napközis tanulók házirendjében rögzíti. A napközis tanulók házirendje az iskolai tanulói házirend
részét képezi.
VI.3. Az egyéb tanórán kívüli foglalkozásokra vonatkozó általános szabályok
A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – a felzárkóztató foglalkozások, valamint
az egyéni foglalkozások kivételével – önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozásokra történő
jelentkezés tanév elején történik, és egy tanévre szól.
A felzárkóztató foglalkozásokra, valamint az egyéni foglalkozásokra kötelezett tanulókat
képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki, részvételük a
felzárkóztató foglalkozásokon kötelező, ez alól felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére az iskola
intézményvezetője adhat.
A tanórán kívüli foglalkozások megszervezését (a foglalkozások megnevezését, heti óraszámát, a
vezető nevét, működésének időtartamát) minden tanév elején az iskola tantárgyfelosztásában kell
rögzíteni.
A tanórán kívüli foglalkozások megszervezésénél a tanulói, a szülői, valamint a nevelői igényeket
a lehetőségek szerint figyelembe kell venni.
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A tanórán kívüli foglalkozások vezetőit az iskola intézményvezetője bízza meg, akik munkájukat
munkaköri leírásuk alapján végzik. Tanórán kívüli foglalkozást vezethet az is, aki nem az iskola
pedagógusa.
Az osztályfőnökök a tantervi követelmények teljesülése, a nevelőmunka elősegítése érdekében
évente 1 alkalommal, az iskola éves munkatervében meghatározott időpontban, osztályaik
számára kirándulást szerveznek. A tanulók részvétele a kiránduláson önkéntes, a felmerülő
költségeket a szülőknek kell fedezniük. A kirándulás tervezett helyét, idejét az osztályfőnöki
munkatervben rögzíteni kell. A kirándulás előtt a tanulók számára balesetvédelmi oktatást kell
tartani. Ismertetni kell azokat a tiltó szabályokat, elvárható viselkedésformákat, amelyeket a
tanulóknak be kell tartani. Az oktatás megtartását az osztálynaplóba be kell jegyezni!
Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését segítik a
különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos
látogatások, vagyis a múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó
foglalkozások.
A tanulók részvétele ezeken a foglalkozásokon – ha a tanítási időn kívül esik, és költségekkel
jár – önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.
A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal
felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle
szabadidős programokat is szervez (pl.: túrák, kirándulások, táborok, színház- és
múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos rendezvények). A tanulók részvétele a szabadidős
rendezvényeken önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.
Az iskola a tehetséges tanulók fejlődésének elősegítése érdekében tanulmányi, sport és kulturális
versenyeket, vetélkedőket szervez. A versenyek megszervezéséért, a részt vevő tanulók
felkészítéséért a szakmai munkaközösségek, illetve a szaktanárok a felelősek.
Az iskola – az ezt igénylő tanulók számára – étkezési lehetőséget biztosít. A napközi otthonba
felvett tanulók napi háromszori étkezésben (tízórai, ebéd, uzsonna) részesülnek. A napközibe
nem járó tanulók számára – igény esetén – az iskola ebédet (menzát) biztosít.
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A tanulók önképzésének, egyéni tanulásának segítésére az iskolában iskolai könyvtár működik.
Az iskolai könyvtár működésének szabályait a szervezeti és működési szabályzat tartalmazza.
Az iskolában az órarendbe beiktatott református és római katolikus hittanoktatás folyik. A hit- és
vallásoktatáson való részvétel a tanulók számára kötelező. A tanulók hit- és vallásoktatását az
illetékes egyház által kijelölt, szakképzett hitoktató/ vallástanár végzi.
VI.4. A felnőttoktatás formái
Iskolánkban felnőttoktatás nem működik.
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VII. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos
feladatok
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VII.1. Istentisztelettel egybekötött ünnepségeink
Iskolánkban 6 ünnepség Istentisztelettel egybekötött. Ezeken a részvétel a tanulóknak kötelező.
Hiányzás csak orvos által igazolva lehetséges (esetleg szülői igazolás). Ezek:
• Tanévnyitó Istentisztelet
• Reformáció napi Istentisztelet
• Szenteste napi Istentisztelet
• Anyák napi Istentisztelet
• Tanévzáró Istentisztelet
• Ballagás
VII.2. Az iskola jelképei
➢ A Magyar Református Egyház címere
➢ A Magyar Köztársaság címere
➢ A Magyar Köztársaság zászlója
➢ Az iskola zászlója:
A zászló, 100x200cm téglalap alakú fehér zászlóselyemből készült, az iskolai címerrel.
➢ Az iskola címere:
Az iskola címere egy főnix madár, feje fölött a református egyház egyik jelképével, a
csillaggal.
➢ Az iskola jelvénye:
Kör alakú fehér színű kitűző, melyen körkörösen az „Erőss Lajos Református
Általános Iskola” felirat, a közepében pedig az iskola címere látható. A jelvény
szorosan hozzátartozik az ünnepi viselethez.
VII.3. Az iskolai ünneplő ruha
Minden iskolai ünnepségen, valamint a versenyeken kötelező ünneplőben megjelenni,
ami lányok esetében fehér blúz, sötét (minimum térdig érő) szoknya és lábbeli, jelvény.
Fiúk esetében fehér ing, sötét hosszú nadrág és lábbeli, jelvény.
Az iskolai évkönyv első kiadása a 2011/2012-es tanévben jelenik meg, aztán 4
évenként. Felelőse a felsős intézményvezető-helyettes. Az évkönyv tartalmazza az
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iskolával kapcsolatos, elmúlt időszakra vonatkozó személyek névsorát és eredményeit,
valamint egyéb történeteket, fényképekkel illusztrálva.
VII.4. Az iskolai ünnepségek, megemlékezések, rendezvények
Az állami ünnepek, évfordulós megemlékezések és egyéb ünnepségek megtartása az
éves munkaterv, valamint előre meghatározott műsortervek alapján történik, amire
a diákoknak ünneplő ruhában kell megjelenniük. Az egyes ünnepségek,
megemlékezések, rendezvények lebonyolítása az éves munkatervben meghatározott
időpontban és felelős irányításával és szervező munkájával történik.
Az iskola galériájának működtetése a diákönkormányzat feladata.
VII.5. Kitüntetések a pedagógusok és a tanulók körében
A díjak alapítását a Püspökladányi Református Egyházközség (4150 Püspökladány
Kálvin tér 1) végzi.
Erőss Lajos-díj
A díj a fenntartó részéről adományozható – a református nevelési eszmények
átültetéséért a mindennapi pedagógiai gyakorlatba. A díj adományozásának feltételei:
több éves tanítói vagy tanári tevékenység református közoktatási intézményünkben,
kiemelkedő munkavégzés, példamutató, emberi-hitbeli magatartás.
A díj: emlékplakett + bruttó összeg: 100. 000 Ft.
Átadására a tanévnyitó ünnepségen kerül sor, nem kell minden évben kiadni.
Kiváló Pedagógus Díj
Az iskolavezetőség díja, a folyamatosan végzett, kimagasló oktató- és nevelő hitéleti
munkáért.
A díj: emlékplakett + bruttó összeg: 50. 000 Ft.
Átadására a tanévzáró ünnepségen kerül sor, nem kell minden évben kiadni.
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Alma Mater Díj
A tantestület elismerése azoknak a végzős diákoknak, akik tanulmányi téren
szorgalmukkal, a hitéleti munkában élen jártak, akik áldozatkészen szolgálták az iskola
közösségét.
A díj: iskola plakett
Átadása a ballagási ünnepségen kerül sor, évente több tanulónak is adható.
VII.6. Az iskolatörténeti emlékek
Az iskolatörténeti emlékek gyűjtése folyamatos, felelőse az iskolavezetés, tárolási
helye az igazgatói szoba.
Állandó kiállítások évfordulók alkalmával rendszeresek, időszaki kiállítások évente
1-2 alkalommal kerülnek megrendezésre.
VII.7. Pedagógus fogadalomtétel
Én ………………………… az Erőss Lajos Református Általános Iskola pedagógusa, az atya,
fiú, szentlélek egy igaz isten előtt fogadom, hogy tanítói/tanári munkámat a legjobb tudásom
szerint végzem. A rám bízott gyermekeket lelkiismeretesen, szeretettel nevelem és tanítom
anyaszentegyházunk és nemzetünk javára. Az iskola törvényeit megtartom és megtartatom.
Az intézmény fenntartójával, intézményvezetőjével és tanártársaimmal együttműködöm.
Isten engem úgy segéljen!
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VIII.A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje
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VIII.1. Az iskolai belső ellenőrzés feladatai
• biztosítsa az intézmény törvényes (a jogszabályokban, az iskola pedagógiai
programjában és egyéb belső szabályzataiban előírt) működését;
•

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

•

segítse elő az intézmény takarékos, gazdaságos, hatékony működését;

•

az iskolavezetés számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson a dolgozók
munkavégzéséről;

•

feltárja és jelezze az iskolavezetés és a dolgozók számára a szakmai (pedagógiai) és jogi
előírásoktól, követelményektől való eltérést, illetve megelőzze azt,

•

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

VIII.2. A belső ellenőrzést végző alkalmazott jogai és kötelességei
1. A belső ellenőrzést végző dolgozó jogosult:
•

az ellenőrzéshez kapcsolódva az iskola bármely helyiségébe belépni;

•

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

•

az ellenőrzött dolgozó munkavégzését előzetes bejelentés nélkül figyelemmel
kísérni;

•

az ellenőrzött dolgozótól írásban vagy szóban felvilágosítást kérni.

2. A belső ellenőrzést végző dolgozó köteles:
•

az ellenőrzéssel kapcsolatban a jogszabályokban és az iskola belső szabályzataiban
foglalt előírásoknak megfelelően eljárni;

•

az ellenőrzés során tudomására jutott hivatali titkot megőrizni;

•

az észlelt hiányosságokat írásban vagy szóban közölni az ellenőrzött dolgozókkal és
a saját, illetve az ellenőrzött dolgozók közvetlen felettesével;

•

hiányosságok feltárása esetén az ellenőrzést a közvetlen felettesétől kapott utasítás
szerint időben megismételni.
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VIII.3. Az ellenőrzött alkalmazott jogai és kötelességei
1. Az ellenőrzött dolgozó jogosult:
•

az ellenőrzés megállapításait (kérésére: írásban) megismerni;

•

az ellenőrzés módjára és megállapítására vonatkozóan írásban észrevételeket tenni,
és ezeket eljuttatni az ellenőrzést végző közvetlen feletteséhez.

2. Az ellenőrzött dolgozó köteles:
•

az ellenőrzést végző dolgozó munkáját segíteni, az ellenőrzéssel összefüggő kéréseit
teljesíteni;

•

a feltárt hiányosságokat, szabálytalanságokat azonnal megszüntetni.

VIII.4. A belső ellenőrzést végző dolgozó feladatai
• Az ellenőrzést végző dolgozó a belső ellenőrzést köteles a jogszabályokban, az
iskola belső szabályzataiban, a munkaköri leírásában, az éves ellenőrzési tervben
előírtak szerint a tanév során folyamatosan végezni.
•

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

•

Az ellenőrzés tényét és megállapításait írásba kell foglalnia, ha bármelyik érintett
fél (az ellenőrzést végző, illetve az ellenőrzött, vagy annak felettese) kéri.

•

Hiányosságok feltárása esetén az ellenőrzést végzőnek:
o a hiányosság megszüntetésére fel kell hívnia az ellenőrzött dolgozó figyelmét;
o a hiányosságok megszüntetését újra ellenőriznie kell.

VIII.5. A belső ellenőrzésre jogosult dolgozók és kiemelt ellenőrzési feladataik
VIII.5.1. Intézményvezető
o ellenőrzési feladatai az iskola egészére kiterjednek;
o ellenőrzi az iskola összes dolgozójának pedagógiai, gazdálkodási és ügyviteli és
technikai jellegű munkáját;
o ellenőrzi a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályok megtartását;
o elkészíti az intézmény belső ellenőrzési szabályzatát;
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o összeállítja tanévenként (az iskolai munkatervhez igazodva) az éves ellenőrzési
tervet;
o felügyeletet gyakorol a belső ellenőrzés egész rendszere és működése felett.

VIII.5.2. Intézményvezető-helyettes
o folyamatosan ellenőrzi a beosztott dolgozók nevelő-oktató és ügyviteli munkáját,
ennek során különösen:
▪

a pedagógusok munkavégzését, munkafegyelmét;

▪

a pedagógusok tervező munkáját, a tanmeneteket;

▪

a pedagógusok adminisztrációs munkáját;

▪

a pedagógusok nevelő-oktató munkájának módszereit és eredményességét;

▪

a gyermek- és ifjúságvédelmi munkát.

VIII.5.3. Gazdasági vezető
o folyamatosan ellenőrzi az intézmény minden dolgozójával kapcsolatban a
gazdálkodási, a műszaki és a pénzügyi-számviteli szabályok betartását, ennek során
különösen:
▪

az

intézmény

pénzgazdálkodását,

költségvetésének

végrehajtását,

fizetőképességét,
▪

a pénzkezelés, a pénztár szabályszerű működését;

▪

a tanulók és a dolgozók élelmezésével összefüggő tevékenységet;

▪

az

intézmény

működéséhez

szükséges

fejlesztéseket,

felújításokat,

karbantartásokat és beszerzéseket,
▪

a vagyonvédelemmel kapcsolatos előírások betartását,

▪

a leltározás és selejtezés szabályszerű végrehajtását,

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

VIII.5.4. Munkaközösség-vezetők
folyamatosan ellenőrzik a szakmai munkaközösségbe tartozó pedagógusok nevelőoktató munkáját, ennek során különösen:
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o a pedagógusok tervező munkáját, a tanmeneteket;
o a nevelő és oktató munka eredményességét (tantárgyi eredménymérésekkel).
Az intézményvezető egyes esetekben jogosult az intézmény dolgozói közül bárkit
meghatározott céllal és jogkörrel felruházva belső ellenőrzési feladat elvégzésére kijelölni.
Az egyes tanévekre vonatkozó ellenőrzési feladatokat, ezek ütemezését, az ellenőrzést végző,
illetve az ellenőrzött dolgozók kijelölését az iskolai munkaterv részét képező belső ellenőrzési
terv határozza meg. A belső ellenőrzési terv elkészítéséért az intézményvezető a felelős.
Az iskolában, mint közpénzek felhasználásában résztvevő intézményben, belső ellenőrzési
rendszer működik abból a célból, hogy az iskola intézményvezetője számára bizonyosságot
nyújtson a pénzügyi irányítási és kontroll rendszerek megfelelőségét illetően.
A pénzügyi belső ellenőrzés független, tárgyilagos, bizonyosságot adó és tanácsadó
tevékenység, melynek célja, hogy az intézmény működését fejlessze, és eredményességét
növelje. A belső ellenőrzés az intézmény céljai elérése érdekében rendszerszemléletű
megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az intézmény kockázatkezelési,
valamint ellenőrzési és irányítási eljárásainak eredményességét.
Az intézmény számviteli ellenőrzését a fenntartó a Püspökladányi Református Egyházközség
számvizsgáló bizottsága, gazdasági ellenőrzését a gazdasági bizottsága végzi.
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IX. A tanulóval szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárás részletes szabályai
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IX.1. A fegyelmi és kártérítési felelősség
A 20/2012 (08.31) EMMI rendelet alapján.
53. § (1) A nevelési-oktatási intézményben folytatott tanulói fegyelmi eljárás és a fegyelmi
tárgyalás pedagógiai célokat szolgál.
(2)32 A fegyelmi eljárást egyeztető eljárás (a továbbiakban: egyeztető eljárás) előzheti meg,
amelynek célja a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése, ennek
alapján a kötelességszegéssel gyanúsított és a sérelmet elszenvedő közötti megállapodás
létrehozása a sérelem orvoslása érdekében.
(3)33 Egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a sérelmet elszenvedő fél,
kiskorú sérelmet elszenvedő fél esetén a szülő, valamint a kötelességszegéssel gyanúsított
tanuló, kiskorú kötelességszegéssel gyanúsított tanuló esetén a szülő egyetért. A fegyelmi
eljárás

megindítását

megelőzően

a

kötelességszegéssel

gyanúsított

tanuló,

ha

a

kötelességszegéssel gyanúsított tanuló kiskorú, a szülője figyelmét írásban fel kell hívni az
egyeztető eljárás igénybevételének lehetőségére. A tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az
értesítés kézhezvételétől számított öt tanítási napon belül írásban jelentheti be, ha kéri az
egyeztető eljárás lefolytatását. Amennyiben az egyeztető eljárás lefolytatását nem kérik,
továbbá, ha a bejelentés iskolába, kollégiumba történő megérkezésétől számított tizenöt napon
belül az egyeztető eljárás nem vezetett eredményre, a fegyelmi eljárást le kell folytatni.
(4) Harmadszori kötelességszegés esetén a fegyelmi jogkör gyakorlója az egyeztető eljárás
alkalmazását elutasíthatja.
(5) Ha a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló és a sérelmet elszenvedő fél az egyeztető
eljárásban írásban megállapodott a sérelem orvoslásáról, bármelyik fél kezdeményezésére az
írásbeli megállapodás mellékelésével a fegyelmi eljárást a sérelem orvoslásához szükséges
időre, de legfeljebb három hónapra fel kell függeszteni. Ha a felfüggesztés ideje alatt a sérelmet
elszenvedő fél, kiskorú sérelmet elszenvedő fél esetén a szülő nem kérte a fegyelmi eljárás
folytatását, a fegyelmi eljárást meg kell szüntetni. Ha a sérelem orvoslásáról kötött írásbeli
megállapodásban a felek kikötik, az egyeztető eljárás megállapításait és a megállapodásban
foglaltakat a kötelességszegő tanuló osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli
megállapodásban meghatározott körben nyilvánosságra lehet hozni.
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54. § (1) Az egyeztető eljárás lefolytatásáért a fegyelmi jogkör gyakorlója felel, a technikai
feltételek biztosítása (így különösen megfelelő terem rendelkezésre bocsátása, egyeztető
felkérése, értesítő levél kiküldése) a nevelési-oktatási intézmény feladata.
(2) Az egyeztető eljárást olyan nagykorú személy vezetheti, akit mind a sérelmet elszenvedő
fél, mind a kötelességszegő tanuló elfogad. Az oktatásért felelős miniszter felügyelete alatt
működő intézményben működő oktatásügyi közvetítői szolgálat közvetítője felkérhető az
egyeztetés levezetésére.
55. § (1) Eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától fegyelmi büntetés nem szabható ki,
ha a tanév végi osztályzatokat megállapították. Ez a rendelkezés nem alkalmazható, ha a tanuló
a nyári gyakorlat teljesítése során követ el fegyelmi büntetéssel sújtható kötelességszegő
magatartást.
(2) Ha az eltiltás a tanév folytatásától, kizárás az iskolából fegyelmi büntetést a bíróság a
tanuló javára megváltoztatja, a tanuló osztályzatait meg kell állapítani, ha ez nem lehetséges,
lehetővé kell tenni, hogy a tanuló – választása szerint az iskolában vagy a független
vizsgabizottság előtt – osztályozó vizsgát tegyen.
(3) Ha a kizárás az iskolából fegyelmi büntetést megállapító határozat az iskola tizedik
évfolyamának, a középiskola utolsó évfolyamának vagy a szakiskola utolsó szakképzési
évfolyamának sikeres elvégzése után válik végrehajthatóvá, a tanuló nem bocsátható érettségi
vagy szakmai vizsgára. A tanuló a megkezdett vizsgát nem fejezheti be addig az időpontig,
ameddig a kizárás fegyelmi büntetés hatálya alatt áll.
(4) A tanuló – a megrovás és a szigorú megrovás kivételével – a fegyelmi határozatban
foglaltak szerint a fegyelmi büntetés hatálya alatt áll. A fegyelmi büntetés hatálya nem lehet
hosszabb
a) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése vagy megvonása fegyelmi büntetés
esetén hat hónapnál,
b) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, eltiltás az adott iskolában a
tanév folytatásától és kizárás az iskolából fegyelmi büntetések esetén tizenkét hónapnál.
(5) A fegyelmi jogkör gyakorlója a büntetés végrehajtását a tanuló különös méltánylást
érdemlő körülményeire és az elkövetett cselekmény súlyára tekintettel legfeljebb hat hónap
időtartamra felfüggesztheti.
56. § (1) A fegyelmi eljárásban a kiskorú tanuló szülője mindig részt vehet. A tanulót szülője,
törvényes képviselője képviselheti.
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(2) A fegyelmi eljárás megindításáról a tanulót, a kiskorú tanuló szülőjét, a gyakorlati képzés
során elkövetett fegyelmi vétség esetén – ha a fegyelmi vétséggel érintett gyakorlati képzés
folytatója nem az iskola – a gyakorlati képzés folytatóját (a továbbiakban: gazdálkodó
szervezet), tanulószerződés esetén a területileg illetékes gazdasági kamarát értesíteni kell a
tanuló terhére rótt kötelességszegés megjelölésével. Az értesítésben fel kell tüntetni a fegyelmi
tárgyalás időpontját és helyét, azzal a tájékoztatással, hogy a tárgyalást akkor is meg lehet
tartani, ha a gazdálkodó szervezet vagy a területileg illetékes gazdasági kamara képviselője
szabályszerű értesítés ellenére, valamint a tanuló, a szülő ismételt szabályszerű meghívás
ellenére nem jelenik meg. Az értesítést oly módon kell kiküldeni, hogy azt a tanuló, a szülő
külön-külön a tárgyalás előtt legalább nyolc nappal megkapja.
(3) A fegyelmi eljárást – a megindításától számított harminc napon belül – egy tárgyaláson
be kell fejezni. Az eljárás során lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanuló, a szülő, továbbá
a gazdálkodó szervezetet érintő kérdésekben a gazdálkodó szervezet képviselője az üggyel
kapcsolatban tájékozódhasson, véleményt nyilváníthasson, és bizonyítási indítvánnyal
élhessen.
(4) A fegyelmi tárgyalás megkezdésekor a tanulót figyelmeztetni kell jogaira, ezt követően
ismertetni kell a terhére rótt kötelességszegést, valamint a rendelkezésre álló bizonyítékokat.
(5) A fegyelmi tárgyalást a nevelőtestület saját tagjai közül választott legalább háromtagú
bizottság folytatja le. A bizottság az elnökét saját tagjai közül választja meg.
(6) A tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben fel kell
tüntetni a tárgyalás helyét és idejét, a tárgyaláson hivatalos minőségben részt vevők nevét, az
elhangzott nyilatkozatok főbb megállapításait. Szó szerint kell rögzíteni az elhangzottakat, ha
a tárgyalás vezetője szerint ez indokolt, valamint ha azt a tanuló, a szülő kéri.
57. § (1) A fegyelmi jogkör gyakorlója köteles a határozathozatalhoz szükséges tényállást
tisztázni. Ha ehhez a rendelkezésre álló adatok nem elegendők, hivatalból vagy kérelemre
bizonyítási eljárást folytat le. Bizonyítási eszközök a tanuló és a szülő nyilatkozata, az irat, a
tanúvallomás, a szemle és a szakértői vélemény.
(2) A fegyelmi eljárás során törekedni kell minden olyan körülmény feltárására, amely a
kötelességszegés elbírálásánál, a fegyelmi büntetés meghozatalánál a tanuló ellen vagy a tanuló
mellett szól.
58. § (1) A fegyelmi határozatot a fegyelmi tárgyaláson szóban ki kell hirdetni. A
kihirdetéskor ismertetni kell a határozat rendelkező részét és rövid indokolását. Ha az ügy
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bonyolultsága vagy más fontos ok szükségessé teszi, a határozat szóbeli kihirdetését az elsőfokú
fegyelmi jogkör gyakorlója legfeljebb nyolc nappal elhalaszthatja.
(2) A fegyelmi eljárást határozattal meg kell szüntetni, ha
a) a tanuló nem követett el kötelességszegést,
b) a kötelességszegés nem indokolja a fegyelmi büntetés kiszabását,
c) a kötelességszegés elkövetésétől számított három hónapnál hosszabb idő telt el,
d) a kötelességszegés ténye nem bizonyítható, vagy
e) nem bizonyítható, hogy a kötelességszegést a tanuló követte el.
(3) A fegyelmi határozatot a kihirdetést követő hét napon belül írásban meg kell küldeni az
ügyben érintett feleknek, kiskorú fél esetén a szülőjének, ha a gazdálkodó szervezet képviselője
az eljárásban részt vett, a gazdálkodó szervezetnek.
(4) Megrovás és szigorú megrovás fegyelmi büntetés esetén a határozatot nem kell írásban
megküldeni, ha a fegyelmi büntetést a tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülő is – tudomásul
vette, a határozat megküldését nem kéri, és eljárást megindító kérelmi jogáról lemondott.
(5) A fegyelmi határozat rendelkező része tartalmazza a határozatot hozó szerv megjelölését,
a határozat számát és tárgyát, a tanuló személyi adatait, a fegyelmi büntetést, a büntetés
időtartamát, a felfüggesztését és az eljárást megindító kérelmi jogra való utalást.
(6) A fegyelmi határozat indokolása tartalmazza a kötelességszegés rövid leírását, a tényállás
megállapításának alapjául szolgáló bizonyítékok ismertetését, a rendelkező részben foglalt
döntés indokát, elutasított bizonyítási indítvány esetén az elutasítás okát.
(7) A fegyelmi határozat záró része tartalmazza a határozat meghozatalának helyét és idejét,
a határozatot hozó aláírását és a hivatali beosztásának megjelölését. Ha első fokon a
nevelőtestület jár el, a határozatot a nevelőtestület nevében az írja alá, aki a tárgyalást vezette,
továbbá a nevelőtestület egy kijelölt, a tárgyaláson végig jelen lévő tagja.
59. § (1) Az elsőfokú határozat ellen a tanuló, kiskorú tanuló esetén pedig a szülő is nyújthat
be fellebbezést. A fellebbezést a határozat kézhezvételétől számított tizenöt napon belül kell az
elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlójához benyújtani.
(2) A fegyelmi büntetést megállapító határozat ellen benyújtott kérelmet az elsőfokú fegyelmi
jogkör gyakorlója a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül köteles továbbítani a
másodfokú fegyelmi jogkör gyakorlójához. A felterjesztéssel együtt az ügy valamennyi iratát
továbbítani kell, az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlójának az ügyre vonatkozó véleményével
ellátva.
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60. § (1) A fegyelmi ügy elintézésében és a határozat meghozatalában nem vehet részt a
tanulónak a Ptk. 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozója, továbbá az, akit a tanuló által
elkövetett kötelességszegés érintett.
(2) A másodfokú fegyelmi határozat meghozatalában nem vehet részt az (1) bekezdésben
meghatározottakon túl az sem, aki az elsőfokú fegyelmi határozat meghozatalában részt vett,
továbbá az, aki az ügyben tanúvallomást tett vagy szakértőként eljárt.
(3) Akivel szemben kizárási ok áll fenn, köteles azt bejelenteni. A kizárási okot a tanuló és
kiskorú tanuló esetén a szülő is bejelentheti. A nevelőtestület tagja ellen bejelentett kizárási ok
esetén az iskola intézményvezetője egyéb esetekben a másodfokú fegyelmi jogkör
gyakorlójának munkáltatója megállapítja az (1)–(2) bekezdésben meghatározott kizárási ok
fennállását.
61. § (1) Ha az iskolának, kollégiumnak a tanuló kárt okozott, az intézményvezető, a
kollégium vezetője köteles a károkozás körülményeit megvizsgálni, az okozott kár nagyságát
felmérni, és lehetőség szerint a károkozó és a felügyeletét ellátó személyét megállapítani.
(2) Ha a vizsgálat megállapítása szerint a kárt az iskola, a kollégium tanulója okozta, a
vizsgálat eredményéről a tanulót, kiskorú tanuló esetén szülőjét haladéktalanul tájékoztatni kell.
A tájékoztatással egyidejűleg a szülőt fel kell szólítani az Nkt. 59. § (1)–(2) bekezdésében
meghatározottak szerint az okozott kár megtérítésére.
IX.2. Az oktatásügyi közvetítő eljárás
62. § (1) Ha a nevelési-oktatási intézmény a gyermeket, tanulót veszélyeztető okokat
pedagógiai eszközökkel nem tudja megszüntetni, vagy a gyermekközösség, a tanulóközösség
védelme érdekében indokolt, segítséget kérhet az oktatásügyi közvetítői szolgálattól vagy más,
az ifjúságvédelmi, családjogi területen működő szolgálattól.
(2) Az oktatásügyi közvetítő (a továbbiakban: közvetítő) a közvetítői eljárás során pártatlanul,
lelkiismeretesen, a szakmai követelmények szerint közreműködik a megállapodás
létrehozásában. A közvetítőnek tiszteletben kell tartania az eljárásban résztvevők emberi
méltóságát, és biztosítania kell, hogy a résztvevők egymással szemben is tisztelettel járjanak el.
(3) A közvetítőt a fenntartó egyetértésével az intézményvezető kéri fel és bízza meg írásban,
a közvetítő e tevékenysége körében nem utasítható.
(4) Az egyeztetési eljárás dokumentációjának elkészítéséért a közvetítő felel.
(5) Az eljárás sikere érdekében a közvetítő előkészítő üléseket tarthat.
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(6) A közvetítő nem járhat el, ha
a) valamelyik felet képviseli,
b) a felek bármelyikének a Ptk. 685. § b) pontja szerinti hozzátartozója,
c) a felek bármelyikével vagy az érintett köznevelési intézménnyel munkaviszonyban,
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, továbbá tagsági viszonyban áll, ide nem értve a
fegyelmi jogkör gyakorlójától kapott felkérést, a vele kötött megbízási jogviszonyt,
d) az ügyben egyébként érdekelt, elfogult.
(7) Az összeférhetetlenségről a közvetítő köteles a feleket a felkérést követően haladéktalanul
tájékoztatni.
(8) A közvetítőt – ha a felek az írásbeli megállapodásban másképpen nem rendelkeztek –
titoktartási kötelezettség terheli minden olyan tényt és adatot illetően, amelyről a közvetítői
tevékenységével összefüggésben szerzett tudomást. A közvetítő titoktartási kötelezettsége a
közvetítői tevékenység megszűnése után is fennáll. A közvetítőt az egyeztetési eljárás
tárgyában későbbi fegyelmi, hatósági, bírósági, eljárásba nem lehet tanúként megidézni.
(9) Ha az oktatásügyi közvetítésre az egyeztetési eljárás keretében kerül sor, a megállapodás
akkor jön létre, ha a sérelmet elszenvedő fél és a kötelességszegő tanuló között a
kötelességszegéssel okozott kár megtérítése vagy a káros következményeinek egyéb módon
való jóvátétele, enyhítése tekintetében azonos álláspont alakul ki.
(10) Az egyeztetési eljárás végén a megállapodás kötelező elemeként
a) az egyeztetési megbeszélés helyét, idejét,
b) az eljáró közvetítő, a sérelmet elszenvedő fél, a kötelességszegő tanuló, a képviselő, és az
egyeztetési megbeszélésen részt vevő személyek nevét, lakcímét,
c) a kötelességszegés rövid összefoglalását,
d) a sérelem jóvátételének módját, határidejét,
e) az eljárási költség viselését (amennyiben megállapodás nem született, a felmerült eljárási
költségeket a felek fele-fele arányban viselik),
f) a megállapodásra vonatkozó nyilvánossági szabályokat,
g) a felek, – kiskorú kötelességszegő esetén – a szülő és a közvetítő aláírását
írásban kell rögzíteni.
(11) A megállapodásban vállalt kötelezettségek nem ütközhetnek jogszabályba, a
kötelességszegéssel arányban kell állniuk, és nem sérthetik a kötelességszegő tanuló emberi
méltósághoz való jogát, valamint más alapvető jogait.
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(12) A közvetítő a sérelmet elszenvedő fél és a kötelességszegő tanuló között létrejött
megállapodás egy-egy példányát a sérelmet elszenvedő félnek és a kötelességszegő tanulónak
vagy a jelen lévő képviselőjüknek átadja.
(13) Az egyeztetési eljárásban létrejött megállapodás nem érinti a sérelmet elszenvedőnek azt
a jogát, hogy a fegyelmi eljáráson kívül a bűncselekményből, szabálysértésből származó
igényét egyéb eljárás keretében érvényesítse.
(14) Az egyeztetési eljárás azon a napon fejeződik be, amikor
a) a sérelmet elszenvedő fél vagy a kötelességszegő tanuló kijelenti a közvetítő előtt, hogy
kéri a közvetítői eljárás befejezését,
b) a sérelmet elszenvedő fél vagy a kötelességszegő tanuló az egyeztetéshez való
hozzájárulását visszavonta,
c) az egyeztetési eljárásra rendelkezésre álló tizenöt nap eredménytelenül telt el, vagy
d) megállapodás született.
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X. A könyvtár működése
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I. Bevezető
Címe: Püspökladány, Kálvin tér 6-7.
A könyvtár a Kálvin tér 6-7. szám alatti telephelyen található.
Az iskolai könyvtár kialakítása az intézmény újra alapítása (2011) óta folyamatos.

II. A könyvtár működésének célja, a működés feltételei
Könyvtárunk SZMSZ-e a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 163. § alapján készült.
Az iskola könyvtára az iskola működéséhez, pedagógiai programjának megvalósításához, a
neveléshez, tanításhoz, tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres gyűjtését, feltárását,
megőrzését, a könyvtári rendszer szolgáltatásainak elérését, továbbá a könyvtárhasználati
ismeretek oktatását biztosító, az intézmény könyvtár-pedagógiai tevékenységét koordináló
szervezeti egység.
Az iskolai könyvtár állományába csak a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó dokumentum vehető fel.
A tankönyveket külön gyűjteményként kezeljük, a külön gyűjtemény nyilvántartásának és
használatának sajátos szabályait a tankönyvtári szabályzat tartalmazza.
Könyvtárunk rendelkezik a jogszabályban előírt alapkövetelményekkel:
➢ a használók által könnyen megközelíthető könyvtárhelyiség, amely alkalmas az
állomány szabadpolcos elhelyezésére, olvasótermi résszel kiegészítve,
➢ legalább háromezer könyvtári dokumentum megléte,
➢ tanítási napokon a tanulók, pedagógusok részére megfelelő időpontban a nyitva tartás
biztosítása,
➢ rendelkezik a különböző információhordozók használatához, az újabb dokumentumok
előállításához, a könyvtár működtetéséhez szükséges nyilvántartások vezetéséhez,
katalógus építéséhez szükséges eszközökkel. Könyvtárunk kapcsolatot tart más iskolai
könyvtárakkal, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézmények
könyvtáraival, a nyilvános könyvtárakkal.
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III. Iskolai könyvtárunk alapfeladatai és kiegészítő feladatai
➢ Iskolánk könyvtárának alapfeladatai – a jogszabályoknak megfelelően – a következők:
➢ gyűjteményünk folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása és rendelkezésre
bocsátása,
➢ tájékoztatás nyújtása a dokumentumokról és szolgáltatásokról,
➢ az iskola pedagógiai programja szerinti tanórai foglalkozások tartása,
➢ könyvtári dokumentumok egyéni és csoportos helyben használatának biztosítása,
➢ könyvtári dokumentumok kölcsönzése,
➢ tartós tankönyvek, segédkönyvek kölcsönzése tanulóink számára,
➢ a könyvtári állomány pedagógiai programnak megfelelő, a tanulók és a pedagógusok
igényeinek figyelembevételével történő fejlesztése.
Az iskolai, könyvtár kiegészítő feladatai továbbá:
➢ a köznevelési törvényben meghatározott egyéb foglalkozások tartása,
➢ számítógépes informatikai szolgáltatások biztosítása (az informatikai teremben),
➢ más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása,
➢ részvétel a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében.

IV. Az iskolai tankönyvellátás megszervezésével kapcsolatos feladatok
Könyvtárunk közreműködik az iskolai tankönyvellátás megszervezésében, lebonyolításában.
Ennek végrehajtására az iskolai könyvtáros-tanár – részben munkaköri feladatként, részben
megbízásos formában – a következő feladatokat látja el:
➢ előkészíti az ingyenes tankönyvellátással kapcsolatos iskolai feladatok végrehajtását
előkészítő felmérést végez, és lebonyolítja azt,
➢ közreműködik a tankönyv-rendelés előkészítésében,
➢ folyamatosan figyelemmel követi az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók
számának változását,
➢ követi az ingyenes tankönyvellátásban részesülő diákoknak kiadott kötetek számának
alakulását,
➢ követi a kiadott könyvek elhasználódásának mértékét,
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➢ az éves tankönyvrendeléskor beszerzi azokat az elhasználódott kötetek pótlását célzó
vagy újonnan kiadott tankönyveket.
Az iskolai könyvtár állományába veszi az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók
számára beszerzett tankönyveket, azokat leltári nyilvántartásba veszi, majd kikölcsönzi a
tanulóknak.

V. A könyvtár működésével kapcsolatos szabályok
Az intézmény számára vásárolt dokumentumok nyilvántartása
➢ az intézmény számára vásárolt összes dokumentumot könyvtári nyilvántartásba kell
venni,
➢ a könyvtáron kívül elhelyezett dokumentumokról lelőhely-nyilvántartást kell vezetni,
➢ az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók számára beszerzett tankönyveket szintén
nyilvántartásba kell venni.
A könyvtár szolgáltatásai
➢ szépirodalmi könyvek, szakkönyvek, idegen nyelvkönyvek és szótárak kölcsönzése,
➢ tankönyvek, tartós tankönyvek, különböző, a tanulmányi munkát elősegítő
segédeszközök kölcsönzése,
➢ információgyűjtés az internetről a könyvtáros-tanár segítségével,
➢ lexikonok és különböző alacsony példányszámú könyvek, dokumentumok olvasótermi
használata,
➢ tájékoztató a diákok számára a könyvtár használatáról,
➢ más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása,
➢ könyvtári órák, egyéb foglalkozások tartása,
➢ tájékoztatás nyújtása a nyilvános könyvtárak által nyújtott szolgáltatásokról.
A könyvtár használóinak köre, a beiratkozás módja
Az iskolai könyvtár szolgáltatásait az intézmény valamennyi diákja és munkavállalója
igénybe veheti. A könyvtáros engedélyével a könyvtár szolgáltatásait külső személyek is
igénybe vehetik.
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A szolgáltatások igénybevételének feltételei
A könyvek, a különféle dokumentumok és ismerethordozók kölcsönzése és olvasótermi
használata, a számítógép- és internethasználat térítésmentes.
A könyvtárhasználat szabályai
A könyvek kölcsönzésének időtartama szorgalmi időben két hét. Tanév végén a diákoknak
minden könyvet vissza kell vinniük a könyvtárba (attól függetlenül, hogy azt mikor vitték ki).
A nyári szünidőre történő kölcsönzési szándékot előre jelezni kell, ez esetben az engedélyezett
kölcsönzési időtartama a szünidő egészére kiterjed. A kikölcsönzött könyveket a következő
tanév első tanítási hetében kell visszahozni. Az ingyenes tankönyvtámogatásban részesülő
diákok által átvett tankönyvek arra az időtartamra kölcsönözhetők ki, ameddig a tanuló az adott
tárgyat adott évfolyamon tanulja. Egyéb ismerethordozók kölcsönzésének időtartama a
mindenkori lehetőségek függvényében változik.
A nyitva tartás és a kölcsönzés ideje
Az iskolai könyvtár minden tanítási napon nyitva tart. A nyitva tartás ideje igazodik a diákok
igényeihez. A kölcsönzési időről a tanulók az olvasóterem ajtajára illetve hirdetőjére
kifüggesztett, az iskolai könyvtár működésével kapcsolatos információkból tájékozódhatnak.

VI. Gyűjtőköri szabályzat
Az iskolai könyvtár feladata
„Az iskolai könyvtár gyűjteményének széleskörűen tartalmaznia kell azokat az információkat
és információhordozókat, melyekre az oktató nevelő tevékenységhez szükség van. Az iskolai
könyvtárnak rendelkeznie kell a különböző információhordozók használatához, az újabb
dokumentumok előállításához, a dokumentumok kiadásához, a könyvtárhasználat
nyilvántartásához szükséges eszközökkel.”
16/1998. (IV.8) MKM rendelet.
Az iskolai könyvtár olyan általános gyűjtőkörű szakkönyvtár, amelynek legalapvetőbb sajátos
feladata az iskolai oktató nevelő munka megalapozása.
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E feladat ellátása érdekében az iskolai könyvtár szisztematikusan gyűjti, feltárja, megőrzi és
rendelkezésre bocsátja dokumentumait.
Az iskolai könyvtár gyűjtőköre, az állománybővítés fő szempontjai
Gyűjtőkör:

A

dokumentumoknak

különböző

szempontból

meghatározott

köre.

A

szisztematikus, tervszerű és folyamatos gyűjtőmunka alapja, az iskolai könyvtár gyűjtőköri
szabályzata. A gyűjtőmunka más oldalról szelektív is, mely szempontjait a gyűjtőköri
szabályzatban leírt fő- és mellék gyűjtőkör határozza meg.
Könyvtárunk gyűjtőköre eszköze a pedagógiai program megvalósításának, az iskolai könyvtár
kiemelten vesz részt az általános és sajátos pedagógiai program megvalósításában, illetve
általános nevelési céljainkban. Állományával segíti a diákok és a pedagógusok felkészülését
tanóráikra, illetve a tehetséggondozó tevékenységet, a tanulmányi versenyekre való
felkészülést.
A könyvtár gyűjtőköri szempontjai
Az iskolai könyvtár olyan általános gyűjtőkörű, korlátozottan nyilvános szakkönyvtár, amely
megőrzi, feltárja, szisztematikusan gyűjti és használatra bocsátja azokat a dokumentumokat,
amelyek megalapozzák az iskolában folyó oktató - nevelőmunkát.
A tanulók részéről teljességre törekvő, a pedagógusok részéről értékelő válogatással gyűjt.
Gyarapítás
➢ a könyvtár az iskola helyi tantervéhez igazodva fejleszti állományát, az intézmény
pedagógusai és a könyvtárhasználók javaslatai alapján – a gyűjtőköri szabályzat
figyelembe vételével,
➢ a könyvtár állománya vásárlás, ajándék, pályázat útján gyarapodik,
➢ az iskolai könyvtár állományába csak a gyűjtőkörbe tartozó dokumentumok vehetők fel.
Fő gyűjtőkör
A törzsanyag fő gyűjtési szempontja a viszonylagos teljességre való törekvés.
A tanulás, tanítás során eszközként jelenik meg:
➢ lírai, prózai, drámai antológiák
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➢ egy és kétnyelvű szótárak az oktatott idegen nyelvekhez igazodva
➢ tematikus antológiák
➢ ifjúsági regények
➢ általános lexikonok
➢ enciklopédiák
➢ az újonnan belépő etika- és hittan tantárgyak tanításához szükséges dokumentumok
➢ a tananyaghoz kapcsolódó - a tudományokat részben vagy teljesen bemutató alap- és
középszintű segédkönyvek, történeti összefoglalók, ismeretközlő művek
➢ az általános iskolában használt tankönyvek, munkafüzetek, feladatlapok
➢ a helyi tantervekhez kapcsolódó "kötelező" és ajánlott olvasmányok
➢ a nevelés, oktatás elméletévei foglalkozó legfontosabb kézikönyvek
➢ a különféle tantárgyak oktatását segítő módszertani kézikönyvek, segédletek
➢ pszichológiai művek, gyermek és ifjúkor lélektana
➢ felvételi követelményekről, a továbbtanulás lehetőségeiről készített kiadványok
➢ az iskolai könyvtár tevékenységét érintő jogszabályok, állásfoglalások
➢ családjogi, gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos jogszabályok, rendeletek és azok
gyűjteményei
➢ az oktatással kapcsolatos jogszabályok, rendeletek és azok gyűjteményei
➢ az intézmény történetével, névadójával kapcsolatos anyagok
Mellék gyűjtőkör
➢ a fő gyűjtőkört kiegészítő, erős válogatással gyűjtött dokumentumok köre
➢ audiovizuális dokumentumok: CD-k, DVD-k, CD-ROM-ok
➢ periodikumok: pedagógiai, módszertani folyóiratok.
Tipológia/dokumentumtípusok
Írásos nyomtatott dokumentumok
➢ könyv, segédkönyv, tankönyv, tartós tankönyv
➢ periodikumok: folyóiratok
➢ térképek, atlaszok .
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A gyűjtemény tartalmi összetétele, a gyűjtés témaköre, szintje, mélysége
➢ A teljesség igényével gyűjti a magyar nyelven megjelenő kiadványok közül
➢ A Nemzeti alaptantervhez kapcsolódva a teljesség igényével:
o lírai, prózai és drámai antológiák
o klasszikus és kortárs szerzők művei, gyűjteményes kötetei
o közép- és felsőszintű általános lexikonok
➢ A Nemzeti alaptantervhez közvetlenül nem kapcsolódóan a teljesség igénye nélkül:
o a tananyaghoz kapcsolódó - a tudományokat részben vagy teljesen bemutató - alap- és
középszintű segédkönyvek, történeti összefoglalók, ismeretközlő művek
o az általános iskolában használt tankönyvek, munkafüzetek, feladatlapok
o a helyi tantervekhez kapcsolódó "kötelező" és ajánlott olvasmányok
o az újonnan belépő etika- és hittan tantárgyak tanításához szükséges dokumentumok
o a nevelés, oktatás elméletévei foglalkozó legfontosabb kézikönyvek
o a különféle tantárgyak oktatását segítő módszertani kézikönyvek, segédletek
o a felvételi követelményekről, a továbbtanulás lehetőségeiről készített kiadványok
o az iskolai könyvtár tevékenységét érintő jogszabályok, állásfoglalások
o családjogi, gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos jogszabályok, rendeletek és
azok gyűjteményei
o az oktatással kapcsolatos jogszabályok, rendeletek és azok gyűjteményei
o a tanügyigazgatással, gazdálkodással kapcsolatos szakirodalom és jogszabályok,
illetve azok gyűjteményei.

VII. Könyvtárhasználati és szolgáltatási szabályzat
A könyvtár használóinak köre
Az iskolai könyvtár korlátozottan nyilvános könyvtár. Az iskolai könyvtárat az iskola tanulói,
pedagógusai, adminisztratív és technikai dolgozói és a tanulókon keresztül a szüleik
használhatják. Szükség esetén az iskola tanulói számára előadást, foglalkozást tartó külső
nevelő is igénybe veheti a foglalkozás megtartásához szükséges könyvtári szolgáltatást.
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A beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele díjtalan.
Beiratkozás: a tanulói jogviszony, illetőleg a munkaviszony kezdetekor automatikus,
megszűnésekor a könyvtári tagság is megszűnik.
A könyvtár beiratkozásnál a következő adatokat kéri:
o név (asszonyoknál születési név),
o születési hely és idő,
o osztálya,
o állandó lakhely, illetve ideiglenes lakcím, ha az helyi vagy környékbeli.
Az adatokban bekövetkezett változásokat a könyvtárhasználó köteles bejelenteni az
intézménynek. A tanulóknak az iskolából történő eltávozási szándékáról az igazgató
tájékoztatja a könyvtáros tanárt. A nyugdíjba vonuló vagy más okokból, az iskolából eltávozó
kollégák az általuk kölcsönzött anyagokat az intézményből való eltávozásuk előtt leadják.
Az adatokat a könyvtár az integrált számítógépes rendszerében rögzíti, azokat csak az olvasóval
való kapcsolattartáshoz, a könyvtári nyilvántartásokhoz illetve tartozás esetén a végrehajtási
eljáráshoz használja fel. Az adatok a könyvtári tagság megszüntetése után törlésre kerülnek.
A könyvtárhasználat módjai
Helyben használat
Az iskolai könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatók:
o a kézikönyvtári állományrész,
o a különgyűjtemények: audiovizuális (AV) anyagok, elektronikus dokumentumok,
muzeális dokumentumok, folyóiratok (legutolsó számok)
A csak helyben használható dokumentumokat a szaktanárok egy-egy tanítási órára, indokolt
esetben a könyvtár zárása és nyitása közötti időre kikölcsönözhetik.
A könyvtáros-tanár szakmai segítséget ad:
o az információk közötti eligazodásban,
o az információk kezelésében,
o a szellemi munka technikájának alkalmazásában,
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o a technikai eszközök használatában.
Kölcsönzés
➢A könyvtárból bármely dokumentumot csak a könyvtárostanár tudtával szabad kivinni.
➢Dokumentumokat kölcsönözni csak a kölcsönzési nyilvántartásban való rögzítéssel
szabad.
➢A kölcsönzés nyilvántartása papír alapon történik.
A könyvtárból egy alkalommal legfeljebb három dokumentum kölcsönözhető két hét
időtartamra. A kölcsönzési határidő egy – indokolt esetben két – alkalommal
meghosszabbítható. A több példányos kötelező és ajánlott olvasmányok kölcsönzési határideje
és hosszabbítása szükség esetén négy hét lehet. A kölcsönzésben lévő dokumentumok
előjegyezhetők.
Az iskolából távozó tanulók esetében a tanulói jogviszony megszűnésének időpontjáig a
kölcsönzött tankönyveket, tartós tankönyveket, egyéb könyvtári dokumentumokat vissza kell
szolgáltatni.
A pedagógusok a tanév során egy-egy tananyagrészhez a szükséges mennyiségű
dokumentumot az anyagrész feldolgozásához szükséges ideig használhatják.
Az elveszett vagy rongálástól könyvtári használatra alkalmatlanná vált dokumentumot az
olvasó köteles egy kifogástalan példánnyal vagy a könyvtár számára szükséges más művel
pótolni.
Könyvtárközi kölcsönzés
A gyűjteményünkből hiányzó műveket - olvasói kérésre - más könyvtárakból meghozatjuk.
Csoportos használat
Az osztályok, a tanulócsoportok, a szakkörök részére a könyvtáros-tanár, az osztályfőnökök, a
szaktanárok, a szakkörvezetők könyvtárhasználatra épülő szakórákat, foglalkozásokat
tarthatnak.
A szakórák, foglalkozások megtartására az összeállított, a könyvtári nyitva tartásnak
megfeleltetett ütemterv szerint kerül sor.
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A könyvtáros-tanár szakmai segítséget ad a foglalkozások megtartásához.
A könyvtár egyéb szolgáltatásai
➢ információszolgáltatás,
➢ szakirodalmi témafigyelés,
➢ irodalomkutatás,
➢ ajánló bibliográfiák készítése
➢ internet-használat.

VIII. Katalógusszerkesztési szabályzat
A könyvtári állomány feltárása
Az iskola könyvtárának állományát jelenleg papír alapon vezetjük.

IX. Tankönyvtári szabályzat
Jogszabályi rendelkezések az ingyenes tankönyvi ellátás rendjéről
➢ a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. XXXVII. törvény
➢ 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint
az iskolai tankönyvellátás rendjéről.
Az intézmény a következő módon tesz eleget az ingyenes tankönyvi ellátás
kötelezettségének
Az ingyenes tankönyvre jogosult diákok az iskolai könyvtár nyilvántartásába felvett
tankönyveket kapják meg használatra. Ezeket a tankönyveket a diákok a könyvtári könyvekre
vonatkozó szabályok alapján használják. Az ingyenes tankönyvtámogatásban részesülő diákok
által átvett tankönyvek arra az időtartamra kölcsönözhetők ki, ameddig a tanuló az adott tárgyat
tanulja. Amennyiben az ingyenes tankönyvtámogatás révén kapott tankönyvet a tanuló nem
használja folyamatosan, a tanév végén június 15-ig minden kölcsönzésben lévő dokumentumot
vissza kell juttatni az iskolai könyvtárba.
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A kölcsönzés rendje
A tanulók a tanév során használt tankönyveket és segédkönyveket (atlasz, feladatgyűjtemény)
szeptemberben a könyvtárból kölcsönzik. Aláírásukkal igazolják a könyvek átvételét, illetve
elolvassák és aláírásukkal elfogadják a nyilatkozatot a tankönyvek használatára és
visszaadására vonatkozóan. Ennek szövege:
NYILATKOZAT
o Az aláírásommal igazolom, hogy tájékoztatást kaptam az alábbiakról:
o Az iskolai könyvtárból a ………as tanévre kaptam tartós tankönyvi keretből beszerzett
könyveket, melyet átvettem az iskolai könyvtárban, és az átvételt aláírásommal igazoltam.
o ………. június 15.-ig az iskolai könyvtárnak visszaszolgáltatom az átvett tartós tankönyveket
o A tankönyvek épségére, tisztaságára vigyázok. Amennyiben megrongálódik vagy elhagyom,
akkor azért anyagi felelősséggel tartozom, pótolnom kell más forrásból, végső esetben pedig
a vételárat meg kell téríteni.
o Sorszám
o Aláírás
o osztály
A diákok tanév befejezése előtt, legkésőbb június 15-ig kötelesek a tanév elején, illetve tanév
közben felvett tankönyveket a könyvtárban leadni.
A tanuló szülője köteles a kölcsönzött tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó
kárt az iskolának megtéríteni. Nem kell megtéríteni a tankönyv, munkatankönyv stb.
rendeltetésszerű használatából származó értékcsökkenést.
A tankönyvek nyilvántartása
Az iskolai könyvtár külön adatbázisban kezeli az ingyenes tankönyvellátás biztosításához
szükséges tankönyveket.
Évente leltárlistát készít:
➢ az egyedi kölcsönzésekről (folyamatos)
➢ a napköziben és a tanulószobán letét létrehozása (szeptember)
➢ összesített listát az újonnan beszerzett tankönyvekről (szeptember-október)
➢ összesített listát készít a készleten lévő még használható tankönyvekről (június 15-ig)
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➢ listát készít a selejtezendő tankönyvekről (október-november)
➢ listát készít a könyvtárban található 25%-ból beszerzett kötelező és ajánlott
olvasmányokról
Kártérítés
A tanuló a támogatásként kapott ingyenes tankönyvet (tartós tankönyvet, oktatási segédanyagot
stb., továbbiakban tankönyv) köteles megőrizni és rendeltetésszerűen használni. Ebből
fakadóan elvárható tőle, hogy az általa használt tankönyv legalább négy évig használható
állapotban legyen. Az elhasználódás mértéke ennek megfelelően:
➢ az első év végére legfeljebb 25 %-os
➢ a második év végére legfeljebb 50 %-os
➢ a harmadik év végére legfeljebb 75 %-os
➢ a negyedik év végére 100 %-os lehet.
Amennyiben a tanuló az iskolai könyvtárból tankönyvet, tartós tankönyvet kölcsönöz, a kiskorú
tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó kárt az iskolának
megtéríteni.
Módjai:
➢ ugyanolyan könyv beszerzése
➢ anyagi kártérítés az igazgató írásos határozatára
Abban az esetben, ha az elhasználódás mértéke a megengedettnél indokolatlanul nagyobb, a
tanulónak a tankönyv átvételekor érvényes vételárának megfelelő hányadát kell kifizetnie. A
tankönyvkölcsönzéssel, a tankönyv elvesztésével, megrongálásával okozott kármegtérítésével,
a kártérítési kötelezettség mérséklésével, illetve elengedésével kapcsolatban a szülő által
benyújtott kérelem elbírálása az igazgató hatásköre.
A tankönyvek rongálásából eredő kártérítési összeg tankönyvek és segédkönyvek (kötelező
olvasmányok, feladatgyűjtemények, szótárak) beszerzésére fordítható.
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X. Munkaköri leírás az iskolai könyvtáros számára
KÖZVETLEN felettese: az intézményvezető
Munkaköri besorolása: könyvtáros-tanár
Az iskolai könyvtáros főbb tevékenységeinek összefoglalása
➢ felelősséggel tartozik az iskolai könyvtárban elhelyezett könyvek, a szakmai munkához
szükséges technikai eszközök, szemléltető eszközök, segédeszközök rendeltetésszerű
használatának biztosításáért, az esetleges problémák azonnali jelzéséért,
➢ az előírt időszakban a leltárakat kezelő dolgozóval elvégzi a leltározást,
➢ folyamatosan vezeti a leltárkönyveket, végzi a gyűjtemény feltárását,
➢ azonnal jelzi az igazgatónak a köztes időszakban a szakleltárban keletkezett hiányt,
➢ felelős a technikai eszközök és taneszközök állapotának megőrzéséért, a szükséges
javítások iránti igény bejelentéséért, kiemelt figyelemmel kíséri a nagy értékű eszközöket
(számítógép, projektor, DVD-lejátszó, erősítő, stb.)
➢ munkakapcsolatot tart a munkaközösségek vezetőivel, jelzi az esetleges
➢ problémákat.
➢ minden tanévben összeállítást készít az iskolai könyvtár számára beszerzendő könyvekről,
tartós tankönyvekről és oktatási segédletekről,
➢ a nyitva tartási idő szerint biztosítja a könyvtár nyitva tartását, regisztrálja a könyvtárat
igénybe vevő tanulókat, gondoskodik a nyitva tartás kifüggesztéséről,
➢ statisztikai adatokat szolgáltat a könyvtár működéséről, a könyvbeszerzésekről,
➢ minden évben legalább egy alkalommal kimutatást tesz közzé a beszerzett fontosabb új
könyvekről, amelyet a tanári szobában és a könyvtári hirdetőtáblán kifüggeszt,
➢ gondoskodik az iskolai könyvtár megfelelő állapotáról, az eszközök oktatásra
➢ alkalmas állapotának fenntartásáról és a szekrények, fiókok, polcok rendjéről,
➢ a könyvtár működésével kapcsolatos legfontosabb tapasztalatait a tanév végi
➢ értekezleten összefoglalja,
➢ kezeli a tanári kézikönyvtárat,
➢ elvégzi a normatív tankönyvellátás felmérésével kapcsolatos feladatokat, elkészíti az
összegzést, kiosztja a normatív tankönyveket, begyűjti a kölcsönzéssel biztosított normatív
tankönyveket,
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➢ kifüggesztéssel és elektronikus formában közzéteszi az iskolai tankönyvellátás rendjét,
➢ lebonyolítja a könyvtár számára vásárlandó könyvek beszerzését, elvégzi az elszámolást,
➢ biztosítja az igénylők számára a könyvtárközi kölcsönzés megszervezését,
➢ felelős az iskolai könyvtár mindenkori zárásáért

80

Erőss Lajos Református Általános Iskola
4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3.
OM: 201470

XI. Intézményi védő, óvó előírások
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Az iskola minden dolgozójának alapvető feladatai, közé tartozik, hogy a tanulók részére az
egészségük és testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, valamint ha észleli, hogy
a tanuló balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegye.
XI.1. Az iskola dolgozóinak feladatai a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével
kapcsolatosan
Minden dolgozónak ismernie kell, és be kell tartania az iskolai munkabiztonsági (munkavédelmi)
szabályzatának, valamint a tűzvédelmi utasításnak és a tűzriadó tervnek a rendelkezéseit.
Az iskola helyi tanterve alapján minden tantárgy keretében oktatni kell a tanulók biztonságának és
testi épségének megóvásával kapcsolatos ismereteket, rendszabályokat és viselkedési formákat.
A nevelők a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozásokon, valamint ügyeleti beosztásuk ideje alatt
kötelesek a rájuk bízott tanulók tevékenységét folyamatosan figyelemmel kísérni, a rendet
megtartani, valamint a baleset-megelőzési szabályokat a tanulókkal betartatni.
Az osztályfőnököknek az osztályfőnöki órákon ismertetniük kell a tanulókkal az egészségük és
testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, az egyes iskolai foglalkozásokkal együtt járó
veszélyforrásokat, valamint

a

különféle

iskolai

foglalkozásokon tilos

és

elvárható

magatartásformákat.
Az osztályfőnököknek feltétlenül foglalkozniuk kell a balesetek megelőzését szolgáló
szabályokkal a következő esetekben:
•

A tanév megkezdésekor az első osztályfőnöki órán. Ennek során ismertetni kell:
o az iskola környékére vonatkozó közlekedési szabályokat,
o a házirend balesetvédelmi előírásait,
o rendkívüli esemény (baleset, tűzriadó, bombariadó, természeti katasztrófa stb.)
bekövetkezésekor szükséges teendőket, a menekülési útvonalakat, a
menekülés rendjét,
o a tanulók kötelességeit a balesetek megelőzésével kapcsolatban.

•

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

•

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

A nevelőknek ki kell oktatniuk a tanulókat minden gyakorlati, technikai jellegű feladat, illetve
tanórán vagy iskolán kívüli program előtt a baleseti veszélyforrásokra, a kötelező viselkedés
szabályaira, egy esetleges rendkívüli esemény bekövetkezésekor követendő magatartásra.
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A tanulók számára közölt balesetvédelmi ismeretek témáját és az ismertetés időpontját az
osztálynaplóba be kell jegyezni.
A nevelőnek visszakérdezéssel meg kell győződnie arról, hogy a tanulók elsajátították-e a
szükséges ismereteket. A fokozottan balesetveszélyes tanítási órákat (testnevelés, fizika, kémia,
technika) tartó nevelők baleset-megelőzési feladatait

részletesen a munkabiztonsági

(munkavédelmi) szabályzat tartalmazza.
Az iskola intézményvezetője az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit
munkavédelmi ellenőrzések (szemlék) keretében rendszeresen ellenőrzi. A munkavédelmi
szemlék tanévenkénti időpontját, a szemlék rendjét és az ellenőrzésbe bevont dolgozókat az
intézmény munkabiztonsági (munkavédelmi) szabályzata tartalmazza.
XI.2. Az iskola dolgozóinak feladatai a tanulóbalesetek esetén
A tanulók felügyeletét ellátó nevelőnek a tanulót ért bármilyen baleset, sérülés vagy rosszullét
esetén haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket:
• a sérült tanulót elsősegélyben kell részesítenie,
• ha szükséges orvost kell hívnia,
• a balesetet, sérülést, okozó veszélyforrást, a tőle telhető módon meg kell szüntetnie,
• a tanulói balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell az iskola
intézményvezetőjének.
E feladatok ellátásában a tanulóbaleset helyszínén jelenlévő többi iskolai dolgozó is köteles részt
venni.
A balesetet szenvedett tanulót elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a sérülttel csak azt teheti,
amihez biztosan ért. Ha bizonytalan abban, hogy az adott esetben mit kell tennie, akkor feltétlenül
orvost kell hívnia, és a beavatkozással meg kell várnia az orvosi segítséget.
Az iskolában történt mindenféle balesetet, sérülést az iskola intézményvezetőjének ki kell
vizsgálnia. A vizsgálat során tisztázni kell a balesetet kiváltó okokat és azt, hogy hogyan lett volna
elkerülhető a baleset. A vizsgálat eredményeképpen meg kell állapítani, hogy mit kell tenni a
hasonló balesetek megelőzése érdekében, és a szükséges intézkedéseket végre kell hajtani.
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XI.3. A tanulóbalesetekkel kapcsolatos iskolai feladatok a magasabb rendű jogszabályok
előírásai alapján
A tanulóbalesetet az előírt nyomtatványon nyílván kell tartani.
A három napon túl gyógyuló sérülést okozó tanulóbaleseteket haladéktalanul ki kell vizsgálni, és
e balesetekről az előírt nyomtatványon jegyzőkönyvet kell felvenni.
A jegyzőkönyv egy példányát meg kell küldeni a fenntartónak, egy példányt pedig át kell adni a
tanulónak (kiskorú tanuló esetén a szülőnek). A jegyzőkönyv egy példányát az iskola őrzi meg.
A súlyos balesetet azonnal jelenteni kell az iskola fenntartójának. A súlyos baleset kivizsgálásába
legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell bevonni.
Az iskolának igény esetén biztosítania kell a szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat
képviselőjének részvételét a tanulóbalesetek kivizsgálásában.
Az iskolai nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtésére, a
tanulóbalesetek megelőzésére vonatkozó részletes helyi szabályokat az iskola munkabiztonsági
(munkavédelmi) szabályzata tartalmazza.
XI.4. Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők
Az iskola működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem látható
eseményt, amely a nevelő és oktató munka szokásos menetét akadályozza, illetve az iskola
tanulóinak és dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az intézmény épületét, felszerelését
veszélyezteti. Rendkívüli eseménynek minősül különösen:
• a természeti katasztrófa (pl.: villámcsapás, földrengés, árvíz, belvíz, szélvihar stb.),
• a tűz,
• a robbantással történő fenyegetés.
Amennyiben az intézmény bármely tanulójának vagy dolgozójának az iskola épületét vagy a
benne tartózkodó személyek biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló tény jut a
tudomására, köteles azt azonnal közölni az iskola intézményvezetőjével, illetve valamely
intézkedésre jogosult felelős vezetővel.
Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők:
•

intézményvezető

•

intézményvezető-helyettes

•

gazdasági vezető

A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell
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•

az intézmény fenntartóját,

•

tűz esetén a tűzoltóságot,

•

robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget,

•

személyi sérülés esetén a mentőket,

•

egyéb

esetekben

az

esemény

jellegének

megfelelő

rendvédelmi,

illetve

katasztrófaelhárító szerveket, ha ezt az iskola intézményvezetője szükségesnek tartja.
A rendkívüli esemény észlelése után az intézményvezető vagy az intézkedésre jogosult felelős
vezető utasítására az épületben tartózkodó személyeket a munkavédelmi, ill. tűzvédelmi
szabályzatban rögzített módon értesíteni (riasztani) kell, valamint haladéktalanul hozzá kell látni
a veszélyeztetett épület kiürítéséhez.
A veszélyeztetett épületet a benntartózkodó tanulócsoportoknak a tűzriadó terv és a bombariadó
terv mellékleteiben található "Kiürítési terv" alapján kell elhagyniuk.
A tanulócsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt területen történő
gyülekezésért, valamint a várakozás alatti felügyeletért a tanulók részére tanórát vagy más
foglalkozást tartó pedagógus a felelős.
A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan ügyelni kell a következőkre:
•

Az épületből minden tanulónak távoznia kell, ezért az órát, foglalkozást tartó
nevelőnek a tantermen kívül (pl.: mosdóban, szertárban stb.) tartózkodó gyerekekre is
gondolnia kell!

•

A kiürítés során a mozgásban, cselekvésben korlátozott személyeket az épület
elhagyásában segíteni kell!

•

A tanóra helyszínét és a veszélyeztetett épületet, a foglalkozást tartó nevelő hagyhatja
el utoljára, hogy meg tudjon győződni arról, nem maradt-e esetlegesen valamelyik
tanuló az épületben.

•

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

Az intézményvezetőjének, illetve az intézkedésre jogosult felelős vezetőnek a veszélyeztetett
épület kiürítésével egyidejűleg – felelős dolgozók kijelölésével – gondoskodnia kell az alábbi
feladatokról:
• a kiürítési tervben szereplő kijáratok kinyitásáról,
• a közművezetékek (gáz, elektromos áram) elzárásáról,
• a vízszerzési helyek szabaddá tételéről,
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• az elsősegélynyújtás megszervezéséről,
• a rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek (rendőrség, tűzoltóság, tűzszerészek
stb.) fogadásáról.
Az

épületbe

érkező

rendvédelmi,

katasztrófaelhárító

szerv

vezetőjét

az

iskola

intézményvezetőjének vagy az általa kijelölt dolgozónak tájékoztatnia kell az alábbiakról:
• a rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott eseményekről,
• a veszélyeztetett épület jellemzőiről, helyszínrajzáról,
• az épületben található veszélyes anyagokról (mérgekről),
• a közmű (víz, gáz, elektromos stb.) vezetékek helyéről,
• az épületben tartózkodó személyek létszámáról, életkoráról,
• az épület kiürítéséről.
A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek helyszínre érkezését követően a rendvédelmi,
illetve katasztrófaelhárító szerv illetékes vezetőjének igénye szerint kell eljárni a további
biztonsági intézkedésekkel kapcsolatosan. A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv
vezetőjének utasításait az intézmény minden dolgozója és tanulója köteles betartani!
A rendkívüli esemény miatt kiesett tanítási órákat a nevelőtestület által meghatározott szombati
napokon be kell pótolni.
A tűz esetén szükséges teendők részletes intézményi szabályozását a „Tűzriadó terv” c.
intézményvezetői utasítás tartalmazza. A robbantással történő fenyegetés esetén szükséges
teendők részletes intézményi szabályozását az „Intézkedési terv, robbantással való fenyegetés
esetére (bombariadó terv)” c. intézményvezetői utasítás tartalmazza.
A tűzriadó terv és a bombariadó terv elkészítéséért, a tanulókkal és a dolgozókkal történő
megismertetéséért, valamint évenkénti felülvizsgálatáért az intézmény intézményvezetője a
felelős.
Az épületek kiürítését a tűzriadó tervben és a bombariadó tervben szereplő kiürítési terv alapján
évente legalább egy alkalommal gyakorolni kell. A gyakorlat megszervezéséért az iskola
intézményvezetője a felelős.
A tűzriadó tervben és a bombariadó tervben megfogalmazottak az intézmény minden tanulójára
és dolgozójára kötelező érvényűek.
A tűzriadó tervet és a bombariadó tervet lezárt borítékban az intézmény alábbi helyiségeiben kell
elhelyezni:
• nevelőtestületi szoba
• iskolatitkári iroda
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• porta
• igazgatói iroda
• igazgatóhelyettesi iroda
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XII. Az intézményi adminisztráció
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XII.1. Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje
Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványokat az intézményvezető keltezéssel,
aláírással és pecséttel hitelesíti.
XII.2. Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési
rendje
Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumokat a szokásos módon kell
iktatni és kezelni.
XII.3. Az intézmény iktatási rendjének különös szabályai
Külön sorszámozott iktatásra kerülnek:
•

intézményvezető által ellenjegyzett körözvények

•

igazgatói határozatok

•

nevelőtestületi határozatok

•

osztályozó- és javító vizsgák jegyzőkönyvei

XII.4. A digitális naplóval kapcsolatos különös szabályok
•

intézményünk a MOZAIK kiadó által működtetett mozanaplóval vezeti a
nyilvántartását

•

a digitális napló vezetése naprakészen minden pedagógus kötelessége

•

tanév végén a digitális naplók kinyomtatásra kerülnek, majd aláírással és pecséttel
hitelesítjük őket

•

a kinyomtatott példányok tárolása egyéb hivatalos dokumentumok kezelésével és
tárolásával egyezik meg.
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XIII. Intézményi dokumentumok nyilvánossága
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XIII.1. A pedagógiai programról való tájékozódás rendje
Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára elérhető, megtekinthető.
A pedagógiai program egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve intézményeknél
található meg:
• az iskola fenntartójánál,
• az iskola irattárában,
• az iskola nevelői szobáiban,
• az iskola intézményvezetőjénél és intézményvezető helyettesénél,
•

az iskola könyvtárában,

• az iskola honlapján,
Az intézményvezető távollétében vagy helyette az intézményvezető-helyettes szükség esetén
tájékoztatja a szülőket, illetve tanulókat a pedagógiai programról.
A házirend érdemi változásakor a változás hatályba lépéséig a tanulókat osztályfőnöki órán
vagy iskolagyűlésen, a szülőket írásban vagy szülői értekezleten kell tájékoztatni a változás
tartalmáról.
Minden év január 10-ig a szülőket tájékoztatni kell a következő tanévben az iskolától
kölcsönözhető tankönyvekről, taneszközökről és más felszerelésekről, valamint arról, hogy az
iskola milyen segítséget tud nyújtani a szülői kiadások csökkentéséhez. Minden tanév végén a
szülőket tájékoztatni kell azokról a tankönyvekről, tanulmányi segédletekről, taneszközökről,
ruházati és más felszerelésekről, amelyekre a következő tanévben a nevelő és oktató munkához
szükség lesz.
XIII.2. Nyilvánosság
A Szervezeti Működési Szabályzat, a Házirend, és a Pedagógiai Program az iskola honlapján
az Iskola menüpontban a „Dokumentumok” fül alatt megtalálható.
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XIV. Záró rendelkezések
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XIV.1. A SZMSZ hatálybalépése
A SZMSZ 2020. szeptember 1-jén a nevelőtestület általi elfogadásával lép hatályba, és
visszavonásig érvényes. A felülvizsgált szervezeti és működési szabályzat hatálybalépésével
egyidejűleg érvényét veszti az előző SZMSZ.
XIV.2. A 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: Püspökladány, 2020. augusztus 28.

.............................................
Biróné Szabó Brigitta
mb. intézményvezető

P.H.
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XIV.3. Az intézményben működő egyeztető fórumok nyilatkozatai
A szervezeti és működési szabályzatot az intézmény diákönkormányzata 2020. augusztus 28.
napján tartott ülésén megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy a diákönkormányzat
véleményezési jogát jelen SZMSZ felülvizsgálata során, a jogszabályban meghatározott
ügyekben gyakorolta.
Püspökladány, 2020.augusztus 28.
.............................................
Kissné Balla Krisztina
diákönkormányzat vezetője
A szervezeti és működési szabályzatot a szülői szervezet (közösség) 2020. szeptember 04.
napján tartott ülésén megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy a szülői szervezet
véleményezési jogát jelen SZMSZ felülvizsgálata során, a jogszabályban meghatározott
ügyekben gyakorolta.
Püspökladány, 2020. szeptember 04.
.............................................
Nagy-Fekete Zsuzsanna
szülői szervezet képviselője

A szervezeti és működési szabályzatot az intézmény nevelőtestülete 2020. augusztus 28.
napján tartott értekezletén elfogadta.
.............................................
hitelesítő nevelőtestületi tag

94

Erőss Lajos Református Általános Iskola
4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3.
OM: 201470

XIV.4. Fenntartói és működtetői nyilatkozat
Aláírásommal tanúsítom, hogy a fenntartó döntésre jogosult szerve (igazgatótanács)/vezetője
az SZMSZ fenti rendelkezéseivel egyetért, azokat jóváhagyja.
Püspökladány, 2020. augusztus 28.

…………………………………

…………………………….

Pella Pál

Mosolygó Lajos

lelkipásztor

gondnok

fenntartó képviselője

fenntartó képviselője
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XIV.5. Mellékletek
1. számú melléklet: Adat- és iratkezelési szabályzat
2. számú melléklet: Tűzriadó terv
3. számú melléklet: Az intézmény szervezeti felépítésének vázlata
4. számú melléklet: Bélyegzőhasználati szabályzat
5. számú melléklet: Térítési-, tandíjfizetési és szociális alapon adható kedvezmények
feltételeinek szabályzata

XIV.6. Függelék
Munkakörileírás-minták:
1. számú függelék: Tanító munkaköri leírása
2. számú függelék: Tanár munkaköri leírása
3. számú függelék: Osztályfőnök munkaköri leírása
4. számú Függelék: Intézményvezető-helyettes munkaköri leírása
5. számú függelék: Iskolatitkár munkaköri leírása
6. számú függelék: Gazdaságvezető munkaköri leírása
7. számú függelék: Iskolalelkész munkaköri leírása
8. számú függelék: Rendszergazda munkaköri leírása
9. számú függelék: Konyhai kisegítő munkaköri leírása
10. számú függelék: Szakács munkaköri leírása
11. számú függelék: Karbantartó munkaköri leírása
12. számú függelék: Takarító munkaköri leírása
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1. számú melléklet: Adat- és iratkezelési szabályzat

ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Adatkezelési szabályzat

Hatályos: 2018. *** visszavonásig
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1. Általános rendelkezések
A Magyar Köztársaság Országgyűlése Magyarország európai uniós jogharmonizációs
kötelezettségeinek teljesítése érdekében megalkotta az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt.
Szabályzatunk az Európai Unió és a Tanács által elfogadott, a személyes adatok védelméről
és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendeletében, más néven általános adatvédelmi
rendeletben (General Data Protection Regulation, rövidítve: GDPR) foglaltak betartásával
készült.

1. 1. Adatkezelési szabályzatunk jogszabályi alapja és célja
Az intézményünkben folyó adatkezelés és továbbítás rendjét jelen adatkezelési szabályzat
határozza meg, mivel iratkezelési szabályzat készítését a jogszabály nem rendeli el.
Adatkezelési szabályzatunk az alábbi jogszabályok alapján készült:
-

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

-

a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény

Az adatkezelési szabályzat legfontosabb céljai az alábbiak:
-

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény végrehajtásának biztosítása

-

az intézményi adatkezelés és adatfeldolgozás szabályainak rögzítése

-

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

-

az adattovábbításra meghatalmazott munkavállalók körének rögzítése

-

az adatok továbbítási szabályainak rögzítése

-

a nyilvántartott adatok helyesbítési, törlési rendjének meghatározása

-

az adatnyilvántartásban érintett személyek jogai és érvényesítésük rendjének közlése
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-

a szolgálati titok védelmével kapcsolatos rendelkezések meghatározása

Összefoglalva tehát szabályzatunk célja az adatkezelésben érintett személyek – egyértelmű és
részletes – tájékoztatása az adataik kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az
adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult
személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.

1. 2. Az adatkezelési szabályzat személyi és időbeli hatálya
a) Az adatkezelési szabályzat betartása az intézményvezetőre,

valamennyi

munkavállalójára és tanulójára nézve kötelező érvényű.
b) Az adatkezelési szabályzat az intézményvezető jóváhagyásának időpontjával lép
hatályba, és határozatlan időre szól.
c) Adatkezelési szabályzatunkat a jóváhagyást követő dátummal létesített tanulói
jogviszony esetén a tanuló – a kiskorú szülője – köteles tudomásul venni, a
beiratkozáskor az intézmény adatkezelési tevékenységéről a tanulót és a szülőt írásban
tájékoztatni kell. A tanulói adatkezelés időtartama az intézménybe való jelentkezéstől
kezdődően legfeljebb a tanulói jogviszony megszűnését követő harmadik év december
31-ig terjedhet. Kivételt képez ez alól a nem selejtezhető törzskönyv, a beírási napló,
amelyekre vonatkozóan az irattári őrzési idő az irányadó. Az irattári őrzési idő leteltével
az adatkezelést meg kell szüntetni.
d) Adatkezelési szabályzatunkat a jóváhagyást követő dátummal létesített munkavállalói
jogviszony esetén a munkavállaló köteles tudomásul venni, erről a Munka
Törvénykönyve 46. § (1) szakasza szerint készült írásos tájékoztatóban figyelmét fel
kell hívni. A munkavállalók adatainak kezelése a jogviszony kezdetétől a jogviszony
megszűnését követő harmadik év december 31-ig terjedhet. Kivételt képeznek ez alól
a jogszabályok által kötelezően megőrzendő dokumentumok. Az irattári őrzési idő
leteltével az adatkezelést meg kell szüntetni.
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2. Az intézményben nyilvántartott adatok köre
A Közoktatás Információs Rendszerében, valamint az intézményben nyilvántartott adatok
körét a köznevelési Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 41-44.§-ai rögzíti.
Ezek az adatok kötelezően nyilvántartandóak az alábbiak szerint:
2. 1. Az intézmény nyilvántartja és kezeli a munkavállalók alábbi adatait:
Az intézmény kezeli a Közoktatási Információs Rendszerében (KIR) nyilvántartott, a
jogszabály által meghatározott munkavállalói adatokat
a)

nevét, anyja nevét

b)

születési helyét, idejét

c)

oktatási azonosító számát

d)

végzettségére

és

szakképzettségére

vonatkozó

adatokat:

felsőoktatási

intézmény nevét, a diploma számát, a végzettséget, szakképzettséget, a
végzettség, szakképzettség, a pedagógus szakvizsga, PhD megszerzésének
idejét
e)

munkaköre megnevezését

f)

a munkáltató nevét, címét, valamint OM azonosítóját

g)

munkavégzésének helyét

h)

jogviszonya kezdetének idejét, megszűnésének jogcímét és idejét

i)

vezetői beosztását

j)

besorolását

k)

jogviszonya, munkaviszonya időtartamát

l)

munkaidejének mértékét

m)

tartós távollétének időtartamát

n)

óraadó esetében az oktatott tantárgy, foglalkozás megnevezését

Kezeli továbbá a munkavállalással és alkalmassággal kapcsolatos további adatokat:
a)

családi állapota, gyermekei születési ideje, egyéb eltartottak száma, az eltartás
kezdete b) állampolgárság

c)

TAJ száma, adóazonosító jele
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d)

a munkavállalók bankszámlájának száma

e)

családi állapota, gyermekeinek születési ideje

f)

állandó lakcíme és tartózkodási helye, telefonszáma

g)

munkaviszonyra, munkavállalói jogviszonyra vonatkozó adatok, így különösen
- iskolai végzettség, szakképesítés, alkalmazási feltételek igazolása
- munkában töltött idő, munkaviszonyba beszámítható idő, besorolással
kapcsolatos adatok
- korábbi munkahelyek megnevezése, a megszűnés módja és időpontja
- a pedagógus továbbképzésben való részvétellel, a várakozási idő
csökkentésével kapcsolatos adatok - idegen nyelv ismerete
- a munkavállaló jelenlegi besorolása, annak időpontja, FEOR száma
- a munkavállaló minősítésének időpontja és tartalma
- a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány száma,
kelte, az alkalmazott egészségügyi alkalmassága
- alkalmazott által kapott kitüntetések, díjak és más elismerések, címek
- munkakör, munkakörbe nem tartozó feladatra történő megbízás,
munkavégzésre irányuló további jogviszony
- fegyelmi büntetés, kártérítésre kötelezés
- munkavégzés ideje, túlmunka ideje, munkabér, illetmény, továbbá az
azokat terhelő tartozás és annak jogosultja - szabadság, kiadott szabadság
- alkalmazott részére történő kifizetések és azok jogcímei
- az alkalmazott részére adott juttatások és azok jogcímei
- az alkalmazott munkáltatóval szemben fennálló tartozásai, azok jogcímei
- a többi adat az érintett hozzájárulásával

2. 2. A tanulók nyilvántartott és kezelt adatai
Az intézmény kezeli a Közoktatás Információs Rendszerében (KIR) nyilvántartott, a
jogszabály által meghatározott tanulói adatokat
-

nevét

-

nemét

-

születési helyét, idejét
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-

társadalombiztosítási azonosító jelét

-

oktatási azonosító számát

-

anyja nevét

-

lakóhelyét, tartózkodási helyét

-

állampolgárságát

-

sajátos nevelési igénye, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézsége tényét

-

diákigazolványának számát

-

jogviszonyával kapcsolatban azt, hogy magántanuló-e, tanköteles-e, jogviszonya
szünetelésének kezdetét és befejezésének idejét

-

jogviszonya keletkezésének, megszűnésének jogcímét és idejét

-

nevelési-oktatási intézményének nevét, címét, OM azonosítóját

-

jogviszonyát megalapozó köznevelési alapfeladatot

-

nevelésének, oktatásának helyét

-

tanulmányai várható befejezésének idejét

-

évfolyamát

Kezeli továbbá a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos további adatokat
a)

a tanuló állampolgársága

b)

állandó lakásának és tartózkodási helyének címe és telefonszáma

c)

nem magyar állampolgár esetén a tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra
jogosító okirat megnevezése, száma

d)

szülő neve, állandó lakásának és tartózkodási helyének címe, telefonszáma

e)

a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok, így különösen
- felvételivel kapcsolatos adatok
- a tanuló magatartásának, szorgalmának és tudásának értékelése és
minősítése
- a tanuló fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok
- a sajátos nevelési igényre vonatkozó adatok
- beilleszkedési,

tanulási,

magatartási

nehézséggel

küzdő

rendellenességére vonatkozó adatok
- hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetre vonatkozó adatok
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f)

a tanulói balesetekre vonatkozó adatok

g)

a tanuló személyi igazolványának száma

h)

a többi adatot az érintett hozzájárulásával

3.Az adatok továbbításának rendje
3. 1. A pedagógusok adatainak továbbítása
Az intézmény pedagógusainak a 2. 1. fejezet szerint nyilvántartott adatai továbbíthatók a
fenntartónak, a kifizetőhelynek, bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, helyi
önkormányzatnak, államigazgatási szervnek, a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések
ellenőrzésére jogosultaknak, a nemzetbiztonsági szolgálatnak.

3. 2. A tanulók adatainak továbbítása
Az intézmény csak azokat a tanulói adatokat továbbítja, amelyeket jogszabály rendel el. Az
elrendelést a Köznevelési törvény 44. §-a rögzíti. Ennek legfontosabb és iskolánkban
leggyakoribb eseteit közöljük az alábbiakban:
A tanulók adatai továbbíthatók:
a)

fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, önkormányzat, államigazgatási szerv,
nemzetbiztonsági szolgálat részére valamennyi adat

b)

tanulási nehézségre, magatartási rendellenességre, a beilleszkedési zavarra
vonatkozó adatok a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek

c)

magatartás, szorgalom és tudás értékelésével kapcsolatos adatok az érintett
osztályon belül, a nevelőtestületen belül, a szülőnek, a vizsgabizottságnak,
iskolaváltás esetén az új iskolának, a szakmai ellenőrzés végzőjének

d)

a diákigazolvány – jogszabályban meghatározott – kezelője részére a
diákigazolvány kiállításához szükséges valamennyi adat

e)

a tanuló iskolai felvételével, átvételével kapcsolatosan az érintett iskolához

f)

az egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó intézménynek a tanuló
egészségügyi állapotának megállapítása céljából

g)

a családvédelemmel foglalkozó szervezetnek, intézménynek a gyermek, tanuló
veszélyeztetettségének feltárása, megszüntetése céljából
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Az intézmény nyilvántartja továbbá azokat az adatokat, amelyek a jogszabályokban
biztosított kedvezményekre való igényjogosultság (pl. tanulók 50 %-os étkezési
kedvezménye, stb.) elbírálásához és igazolásához szükségesek. E célból azok az adatok
kezelhetők, amelyekből megállapítható a jogosult személye és a kedvezményre való
jogosultsága.
4. Az adatkezeléssel foglalkozó munkavállalók körének meghatalmazása
Az intézmény adatkezelési tevékenységéért, jelen adatkezelési szabályzat karbantartásáért az
intézményvezető a felelős. Jogkörének gyakorlására az ügyek alább szabályozott körében az
intézményvezető-helyetteseket, az egyes pozíciókat betöltő pedagógusokat és az iskolatitkárt
hatalmazza meg.
A nem szabályozott területeken az adatkezeléssel kapcsolatos feladatokat az intézményvezető
személyesen vagy – utasítási jogkörét alkalmazva – saját felelősségével látja el.
Az intézményvezető személyes feladatai:
-

A 2. 1. fejezet a) és b) szakaszában meghatározott adatok továbbítása.

-

A 2. 2. fejezet a) és b) szakaszában meghatározott adatok továbbítása.

-

A 2. 1. és 2. 2. fejezetekben meghatározott adatok kezelésének rendszeres
ellenőrzése.

-

A 3. 1. és 3. 2. fejezetekben meghatározott adattovábbítás rendszeres
ellenőrzése.

-

A 3. 2. fejezet c) szakaszában meghatározottak közül a magatartás, szorgalom
és tudás értékelésével kapcsolatos adatok továbbítása iskolaváltás esetén az új
iskolának, a szakmai ellenőrzés vezetőjének.

-

A 2. 2. fejezet f) szakaszában meghatározott egyéb adatok kezelésének
elrendelése, az érintettek hozzájárulásának beszerzése.

Az intézményben folyó adatkezelési tevékenység során adatkezelői feladatokat látnak el az
alábbi munkavállalók a beosztás után részletezett tevékenységi körben:
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Intézményvezető-helyettesek:
-

A munkaköri leírásban meghatározott felosztás szerint felelős a 2. 2. fejezet c), f)
szakaszaiban meghatározott adatok kezeléséért.

-

A 3. 2. fejezet e), f) szakaszaiban szereplő adattovábbítás.

Gazdaságvezető:
-

Beosztottainak az érvényes munkaköri leírások szerint feladatait továbbadhatja, az
adatkezelői feladatkörért azonban személyes felelősséggel tartozik az alábbi
körben.

-

A 2.1 fejezetben meghatározott munkaviszonyra, munkavállalói jogviszonyra
vonatkozó összes adat kezelése.

-

A pedagógusok és munkavállalók adatainak kezelése a 2.1.2 szerint.

-

A pedagógusok és munkavállalók személyi anyagának kezelése.

-

A 2.1. fejezetben részletezett adatok továbbítása a 3.1 fejezetben meghatározott
esetekben.

-

A pedagógusok erkölcsi bizonyítványának nyilvántartása a 2.1.2 g) szakasza
szerint.

-

Kezeli a munkavállalók bankszámlájának számát.

Iskolatitkár:
-

A pedagógusok és munkavállalók személyi anyagának kezelése.

-

A pedagógusok és munkavállalók adatainak kezelése a 2. 1. a) és b) szakaszai
szerint.

-

Tanulók adatainak kezelése a 2. 2. a) b), e) szakaszai szerint.

-

A tanulók felvételire vonatkozó adatainak kezelése a 2. 2. c) szakasza szerint.

-

Adatok továbbítása a 3. 2. d) szakaszában meghatározott esetben - rögzíti az étkező
tanulók és dolgozók étkezésével kapcsolatos adatokat
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Osztályfőnökök:
-

A 3. 2. fejezet c) szakaszában szereplők közül az alábbiakat: a magatartás,
szorgalom és tudás értékelésével kapcsolatos adatok az érintett osztályon belül, a
nevelőtestületen belül, a szülőnek.

-

A 2. 2. fejezet d) szakaszában meghatározott tanulói baleseteket a tudomásszerzés
napján köteles továbbítani a munkavédelmi felelősnek.

Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős:
-

A 2. 2. fejezet d) szakaszában szereplő adatok.

-

A 3. 2. fejezet g) szakaszában szereplő adattovábbítás.

Munkavédelmi felelős:
-

A 2. 2. fejezet d) szakaszában meghatározott nyilvántartás vezetése és az adatok
jogszabályban előírt továbbítása.

Rendszergazda:
-

Kezeli az iskolai kamerarendszer által rögzített képeket, gondoskodik az adatok
védelméről.

-

Karbantartja az intézmény informatikai rendszerét, a gépeken található adatokat
bizalmasan kezeli.

Az iskolai weblap szerkesztésével megbízott személy:
-

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

-

beszerzi a hozzájárulást a honlapra kerülő olyan pedagógusoktól és diákokról,
akikről kiemelten a személyüket ábrázoló fénykép jelenik meg a honlapon (a
csoportképeken szereplő személyektől hozzájárulást kérni nem szükséges)

-

a fentiekben említett hozzájárulás a diákoktól írásban történik.
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5. Az adatkezelés technikai lebonyolítása
5. 1. Az adatkezelés általános módszerei
Az intézményünkben kezelt adatok nyilvántartási módja a következő lehet:
-

nyomtatott irat

-

elektronikus adat

-

elektronikusan létrehozott, de papír alapon archivált adat

-

az iskola weblapján elhelyezett (elektronikus) adat, fénykép

Az adatkezelő lapok hagyományos nyomtatott formában vagy számítógépes módszerrel is
vezethetők. Az oktatásért felelős miniszter az elektronikus módszert kötelezően is
elrendelheti.
5. 2. A munkavállalók személyi iratainak vezetése
5. 2. 1. Személyi iratok
Személyi irat minden – bármilyen anyagon, alakban és bármilyen eszköz felhasználásával
keletkezett – adathordozó, amely a munkaviszony létesítésekor, fennállása alatt,
megszűnésekor, illetve azt követően keletkezik és a munkavállaló személyével
összefüggésben adatot, megállapítást tartalmaz.
A személyi iratok köre az alábbi:
-

a munkavállaló személyi anyaga

-

a munkavállaló tájékoztatásáról szóló irat

-

a munkavállalói jogviszonnyal összefüggő egyéb iratok (pl. illetményszámfejtéssel
kapcsolatos iratok)

-

a munkavállaló bankszámlájának száma

-

a munkavállaló saját kérelmére kiállított vagy önként átadott adatokat tartalmazó
iratok
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5. 2. 2. A személyi iratokra csak olyan adat és megállapítás vezethető, amelynek alapja:
- a közokirat vagy a munkavállaló írásbeli nyilatkozata
-

a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásbeli rendelkezése

-

bíróság vagy más hatóság döntése

-

jogszabályi rendelkezés

5. 2. 3. A személyi iratokba való betekintésre az alábbi személyek jogosultak:
- az intézményvezető és intézményvezető-helyettesek
-

gazdaságvezető

-

az iskolatitkár, mint az adatkezelés végrehajtója

-

a vonatkozó törvény szerint jogosult személyek (adóellenőr, revizor, stb.)

-

saját kérésére az érintett munkavállaló

5. 2. 4. A személyi iratok védelme
A személyi iratok kezelői kizárólag az alábbi személyek lehetnek:
-

az intézményvezető és intézményvezető-helyettesek

-

gazdaságvezető

-

az adatok kezelését végző iskolatitkár

A személyi iratokat és a személyi adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a
véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Ha az adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb
informatikai eszköz útján történik, a személyes adatok technikai védelmének biztosítása
érdekében az adatkezelőnek és az adat továbbítójának külön védelmi intézkedéseket
(ellenőrzés, jelszavas védelem, az elküldés után a hálózatról való törlés, stb.) kell tennie.

5. 2. 5. A személyi anyag vezetése és tárolása
A munkavállalói jogviszony létesítésekor az intézményvezető gondoskodik a munkavállaló
személyi anyagának összeállításáról, s azt a vonatkozó jogszabályok és jelen szabályzat
szerint kezeli. A személyi anyagot tartalmuknak megfelelően, csoportosítva, keletkezésük
sorrendjében, az e célra személyenként kialakított gyűjtőben zárt edényben kell őrizni.
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A személyi anyag része a munkavállalói alapnyilvántartás. Az alapnyilvántartás első
alkalommal papír alapon készül, majd a továbbiakban számítógépes módszerrel is vezethető.
A számítógéppel vezetett munkavállalói alapnyilvántartást ki kell nyomtatni a következő
esetekben:
-

a munkaviszony első alkalommal való létesítésekor

-

a munkaviszony megszűnésekor

-

ha a munkavállaló adatai lényeges mértékben megváltoztak

A munkavállaló az adataiban bekövetkező változásokról 8 napon belül köteles tájékoztatni a
munkáltatói jogkör gyakorlóját, aki 8 napon belül köteles intézkedni az adatok átvezetéséről.
A személyi anyag vezetéséért és rendszeres ellenőrzéséért az intézményvezető a felelős.
Utasításai és a munkavállalók munkaköri leírása alapján az anyag karbantartását az
iskolatitkár végzi.

5. 3. A tanulók személyi adatainak vezetése
5. 3. 1. A tanulók személyi adatainak védelme
A tanulók személyi adatainak kezelői kizárólag az alábbiak lehetnek
-

az intézményvezető

-

az intézményvezető-helyettesek

-

a gazdaságvezető

-

az osztályfőnök

-

az iskolatitkár

Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és
sérülés ellen. Ha az adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján
történik, a személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében az adatkezelőnek és
az adat továbbítójának külön védelmi intézkedéseket (ellenőrzés, jelszavas védelem, az
elküldés után a hálózatról való törlés, stb.) kell tennie.
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5. 3. 2. A tanulók személyi adatainak vezetése és tárolása
A tanulói jogviszony létesítésekor az intézményvezető gondoskodik a tanulók személyi
adatainak összeállításáról, s azt a vonatkozó jogszabályok és jelen szabályzat szerint kezeli.
A diákok személyi adatai között a 2. 2. fejezetben felsoroltakon kívül más anyag nem
tárolható. A személyi adatokat osztályonként csoportosítva az alábbi nyilvántartásokban kell
őrizni:
-

összesített tanulói nyilvántartás

-

törzskönyvek

-

bizonyítványok

-

beírási napló

-

osztálynaplók

-

a diákigazolványok nyilvántartó dokumentuma

5. 3. 2. 1. Az összesített tanulói nyilvántartás
Célja az iskolában tanuló diákok legfontosabb adatainak naprakész tárolása, a szükséges
adatok biztosítása, igazolások kiállítása, tanügy-igazgatási feladatok folyamatos ellátása
céljából. Az összesített tanulói nyilvántartás a következő adatokat tartalmazhatja:
-

a tanuló neve, osztálya

-

a tanuló azonosító száma, diákigazolványának száma

-

születési helye és ideje, anyja neve

-

állandó lakcíme, tartózkodási helye, telefonszáma

-

a tanuló általános iskolájának megnevezése

A nyilvántartást az intézményvezető utasításait követve az iskolatitkár vezeti. A tanulói
nyilvántartás minden év szeptember 1-jéig első alkalommal papír alapon készül, majd a
továbbiakban digitális módszerrel vezethető. A számítógéppel vezetett tanulói nyilvántartás
folyamatosan pontos és teljes vezetéséért az iskolatitkár felelős. Tárolásának módjával
biztosítani kell, hogy az adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá. Az elektronikus
formában vezetett tanulói nyilvántartás másodpéldányban történő tárolását biztosítani kell. A
tanuló és szülője a tanuló adataiban bekövetkezett változásokról 8 napon belül köteles
tájékoztatni az osztályfőnököt, aki 8 napon belül köteles intézkedni az adatok átvezetéséről.
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5. 4. A szolgálati titok védelmével kapcsolatos rendelkezések
Az intézmény minden munkavállalójának kötelessége az adatkezelés jogszabályokban és e
szabályzatban meghatározott rendjének betartása. Az adatkezelők, illetve az iskola tanárai,
vezetői feladatkört ellátó munkavállalói felelősek a tudomásukra jutott adatok védelméért. A
tanulók és munkavállalók személyi adatait kizárólag az e szabályzatban meghatározott
személyek az itt meghatározott módon továbbíthatják. A személyi adatok bármely más jellegű
(szóbeli, telefonon történő, írásos vagy bármely más módon történő) továbbítása szigorúan
tilos!

5. 5. Az adatnyilvántartásban érintett munkavállalók, tanulók és szülők jogai és
érvényesítésük rendje
5. 5. 1. Az érintettek tájékoztatása, kérelem az érintett adatainak módosítására
Az adatkezelés által érintett személlyel az adat felvétele előtt közölni kell, hogy az
adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az
adatkezelést elrendelő jogszabályt is.
A munkavállaló, a tanuló vagy gondviselője tájékoztatást kérhet személyes adatainak
kezeléséről, valamint kérheti személyi adatainak helyesbítését, illetve kijavítását, amelyet az
adatkezelő köteles teljesíteni. A munkavállaló, a tanuló, illetve gondviselője jogosult
megismerni, hogy az adatkezelés során adatait kinek, milyen célból és milyen terjedelemben
továbbították.
A munkavállaló a közokirat, illetve a munkavállaló döntése alapján bejegyzett adatok
helyesbítését vagy törlését csak közokirat, illetve a munkáltató erre irányuló nyilatkozata
vagy döntésének az illetékes szervek által történt megváltoztatása alapján kérheti.
Az érintett munkavállaló, tanuló, illetve gondviselője kérésére az intézményvezető
tájékoztatást ad az intézmény által kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által
feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljairól, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó
nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és
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milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az intézményvezető a kérelem
benyújtásától számított 30 napon belül írásban, közérthető formában köteles megadni a
tájékoztatást.

5. 5. 2. Az érintett személyek tiltakozási joga
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az
adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha
az adatkezelést törvény rendelte el,
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,
közvélemény kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik,
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
Az intézményvezető – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a
kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt
megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a
tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és
adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az
annak alapján tett intézkedésről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett
személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog
érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett a meghozott döntéssel nem ért egyet, az
ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – az adatkezelési törvény szerint
bírósághoz fordulhat.

5. 5. 3. A bírósági jogérvényesítés lehetősége
Ha az intézmény adatkezelési tevékenysége során az érintett jogait megsérti, az érintett
munkavállaló, tanuló vagy annak gondviselője az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A
bíróság az ügyben soron kívül jár el.
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Az Erőss Lajos Reformtus Általános Iskola
székhelyén működtetett
elektronikus térfigyelő rendszer
adatkezelési szabályzata

113

Erőss Lajos Református Általános Iskola
4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3.
OM: 201470

A kezelt adatok köre
Az Erőss Lajos Református Általános Iskola (továbbiakban: iskola) székhelyén a gyülekezeti
épületen elhelyezett, a főbejárat, utcai kerékpártárolók, illetve az iskola udvarában történő
mozgások, valamint a parókia épületén elhelyezett, a kapu és a tornác megfigyelése
elektronikus megfigyelő rendszerrel (továbbiakban: kamerákkal) történik, mely során
személyes adatokat tartalmazó képfelvételek készülnek. A kamerarendszert az iskola
működteti.

Az adatkezelés célja
A megfigyelésnek és a képfelvételek rögzítésének a célja az iskola területén tartózkodó
személyek életének, testi épségének, valamint az iskola területén tartózkodó személyek,
továbbá az iskola által használt vagyontárgyak védelme. Ennek keretében cél a jogsértések
észlelése, az elkövető tettenérése, a jogsértő cselekmények megelőzése, továbbá, hogy ezekkel
összefüggésben bizonyítékként kerüljenek hatósági eljárás keretében felhasználásra.

Az adatkezelés jogalapja
Az iskola közalkalmazottai vagy egyéb munkavégzés ellátására irányuló jogviszonyban, illetve
tanulói jogviszonyban álló személyek az elektronikus térfigyelő rendszerrel végzett
adatkezelésről

szóbeli

tájékoztatást

kapnak.

Az

elektronikus

térfigyelő

rendszer

alkalmazásához a közalkalmazotti vagy egyéb munkavégzés ellátására irányuló jogviszonyban
nem álló személyek hozzájárulása önkéntes, ráutaló magatartással történik. Az elektronikus
térfigyelő rendszer alkalmazásáról a területen megjelenni kívánó harmadik személyek részére
jól látható helyen, jól olvashatóan, tájékozódást elősegítő módon, ismertetőt kell kihelyezni.
Az ismertető szövegét a szabályzat tartalmazza.

Az adatkezelés időtartama
A képfelvételeket az iskolában lévő központi felvevő egységen 7 napig tároljuk.

Az adatkezelés jogosultsági köre
A kamerákkal folyamatosan sugárzott képek megtekintésére kizárólag a szabályzatban
felsorolt személyek jogosultak. A kamerák által készített és tárolásra került felvételeket
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kizárólag a szabályzatban felsorolt személyek nézhetik vissza. A kamerák által készített és
tárolásra került felvételekről mentést kizárólag a szabályzatban felsorolt személyek készíthetik.

6.

Az adatbiztonsági intézkedések
6.1. A képfelvételek megtekintésére és visszanézésére szolgáló monitor úgy kerül
elhelyezésre, hogy a képfelvételek sugárzása alatt azokat a jogosultsági körön kívül
más személy ne láthassa.
6.2. A megfigyelést és a tárolt képfelvételek visszanézését kizárólag a jogsértő
cselekmények kiszűrése, az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedések
kezdeményezése céljából figyelhetik. A kamerák által sugárzott képekről a
központi felvevő egységen kívül más eszközzel felvételt készíteni nem lehet.
6.3. A tárolt felvételekhez történt hozzáférés csak biztonságos módon, és akként
történhet, hogy az adatkezelő személye azonosítható legyen. A tárolt képfelvételek
visszanézését és a képfelvételekről készített mentést dokumentálni kell. A
jogosultság indokának megszűnése esetén a tárolt képfelvételekhez történt
hozzáférést haladéktalanul meg kell szüntetni.
6.4. A rögzítő készülékben elkülönített merevlemezről fut az operációs rendszer és a
rögzítésre került felvételek. A felvételekről külön biztonsági másolat nem készül.
6.5. Jogsértő cselekmény észlelését követően a cselekményről készült felvétel tárolása
és a szükséges hatósági eljárás haladéktalanul kezdeményezése felől intézkedni
kell, egyben tájékoztatni kell a hatóságot, hogy a cselekményről képfelvétel
készült.

Az adatok szolgáltatásáról külön nyilvántartást az adatvédelmi szabályzat szerinti
formanyomtatványon kell vezetni.
A gyülekezeti épületen 3 db kamera, a parókia épületen 2 db van elhelyezve. A kamerák
pontos helyét és az általuk megfigyelt területet a szabályzat tartalmazza.
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Az érintettek jogai
6.6. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy –
közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy (az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
3. § 1. pont).
6.7. Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel, illetve más személyes adatának
rögzítése érinti, a képfelvétel, illetve más személyes adat rögzítésétől számított
három munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy
az adat ne kerüljön megsemmisítésre, illetve törlésre. Bíróság vagy más hatóság
megkeresésére a rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot a bíróságnak
vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben megkeresésre
attól számított harminc napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem
kerül sor, a rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot meg kell
semmisíteni, illetve törölni kell. A kérelmet az intézményvezetőnek kell
benyújtani.
6.8. Az érintett kérelmezheti az iskolánál
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy
zárolását.
6.9. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő
vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve
kötelező adatkezelés esetén
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,
közvélemény kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, valamint c)
törvényben meghatározott egyéb esetben.
A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de
legfeljebb 15 napon belül az intézményvezető megvizsgálja, annak
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megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és a döntéséről a kérelmezőt írásban
tájékoztatja.
7. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A
bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak
megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani.
8. Az adatkezelési szabályzat elérhető az igazgatói irodában, letölthető az iskola honlapjáról.
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KAMERÁVAL MEGFIGYELT TERÜLET!
Tájékoztató adatkezelésről
Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy az Erőss Lajos Református Általános Iskola
(továbbiakban: iskola) székhelyén a gyülekezeti épületen elhelyezett, a főbejárat, utcai
kerékpártárolók, illetve az iskola udvarában történő mozgások, valamint a parókia épületén
elhelyezett, a kapu és a tornác megfigyelése elektronikus megfigyelő rendszerrel
(továbbiakban: kamerákkal) figyeljük, mely során személyes adatokat tartalmazó
képfelvételek készülnek.
Az adatkezeléshez történő hozzájárulás önkéntes, ráutaló magatartással történik.
Ön az iskola területére történő belépéssel és az itt tartózkodással hozzájárulását adja a
képfelvétellel kapcsolatos adatkezeléshez. A megfigyelésnek és a képfelvétel rögzítésének a
célja az iskola területén tartózkodó személyek életének, testi épségének, valamint az iskola
területén tartózkodó személyek, továbbá az iskola használatában álló vagyontárgyak védelme.
Ennek keretében cél a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, e jogsértő cselekmények
megelőzése, továbbá, hogy ezekkel összefüggésben bizonyítékként kerüljenek hatósági eljárás
keretében felhasználásra.
A képfelvételeket az iskolában lévő kamerák központi felvevő egységén 7 napig tároljuk. A
kamerarendszert az iskola működteti.
A gyülekezeti épületen 3 db, a parókia épületen 2 db kamera lett elhelyezve. A kamerák pontos
elhelyezéséről és az általuk megfigyelt területről az adatkezelési szabályzatból informálódhat.
Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve
– azonosítható természetes személy kérelmezheti
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.
A kérelmeket az intézményvezetőnek lehet benyújtani.
Az adatkezelési szabályzat elérhető az igazgatói irodában, letölthető az iskola honlapjáról.
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A kamerákkal folyamatosan sugárzott képek megtekintésére jogosultak köre:
-

intézményvezető

-

intézményvezető-helyettesek

-

SZMK elnök

-

DÖK vezető

-

érintett tanuló pedagógusa

-

rendszergazda

A kamerák által készített és tárolásra került felvételek visszanézésére jogosultak köre:
- intézményvezető
-

intézményvezető-helyettesek

-

SZMK elnök

-

DÖK vezető

-

érintett tanuló pedagógusa

-

rendszergazda

A kamerák által készített és tárolásra került felvételekről mentés készítésére jogosultak
köre:
- intézményvezető
-

intézményvezető-helyettesek

-

SZMK elnök

-

DÖK vezető

-

érintett tanuló pedagógusa

-

rendszergazda
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ADATSZOLGÁLTATÁSI NYILVÁNTARTÁS
Sorszám
Adatszolgáltatást igénylő megnevezése
Adatszolgáltatás ideje
Adatszolgáltatás módja
Adatszolgáltatás célja, jogalapja
Szolgáltatott adatok köre
Adatszolgáltató neve

Épületen lévő kamerák elhelyezésével kapcsolatos információk:
Sorszám

Egyes kamerák
elhelyezése

A kamerák
elhelyezésének célja

Terület, berendezés,
amelyre a kamera látószöge
irányul

1.

Gyülekezeti
épület

Az épületbe belépő,
onnan távozó személyek
mozgásának
megfigyelése

A főbejárati ajtó és közvetlen
környezete

2.

Gyülekezeti
épület

Az udvar felőli mozgást
figyeli

A belső udvar és környezete

3.

Gyülekezeti
épület

Kerékpártárolóknál való
megfigyelése

A templom melletti
kerékpártárolók

4.

Parókia épület

Kapunál történő
megfigyelése

A kapu és közvetlen
környezete
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5.

Parókia épület

Tornácon tartózkodó
személyek megfigyelése
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Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez
Az adatszolgáltatás önkéntes!

Alulírott …………………………………………………………………………………...(név)
………………………………………………………………………………………….(lakcím
)
……………………………………………………………………………………...(anyja
neve)
munkáltatónál közalkalmazotti jogviszonyt/munkaviszonyt létesítő (munkavállaló) az
adatkezelésre vonatkozó tájékoztatót tudomásul vettem. Az Erőss Lajos Református Általános
Iskola adatkezelési szabályzatát megismertem. A fentiek ismeretében az épületen elhelyezett
kamerák által képmásomról készített felvételekre vonatkozó adatkezeléshez jelen nyilatkozat
aláírásával hozzájárulok.

Püspökladány, ………………év………………….hónap…………nap

……………………………
munkavállaló aláírása
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2. számú melléklet: Tűzriadó terv

T Ű Z R I A D Ó

T E R V

A létesítmény „D” „mérsékelten tűzveszélyes” tűzveszélyességi osztályba tartozik.
Erőss Lajos Református Általános Iskola
Érvényes: 2017. szeptember 1.

1. Általános rész:

A létesítmény neve:
Erőss Lajos Református Általános Iskola
Címe:
4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3.
Az Erőss Lajos Református Általános Iskola megközelíthető:
Karcag felől beérkezve a településre a Sziget sor, Erdő utca, Petőfi Sándor utca
útvonalon elérve a Kossuth Lajos utcát, arra lefordulva és azon haladva a Kálvin térig
az 1-3. szám alatt található a létesítmény.

2. A tűz jelzése, a létesítményben tartózkodók riasztásának rendje:

Aki tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, vagy arról tudomást szerez, köteles a
környezetét riasztani.
A létesítmény területén a helyi tűzjelzést élőszóval, hangos „TŰZ VAN” kiáltással kell
végrehajtani és a vizesblokk mellett lévő tűzjelző kolomppal kell jelezni a tüzet!
-

Angol nyelven:

„Fire”

-

Német nyelven:

„Es is Feuer”

Ezt követően azonnal, késedelem nélkül köteles a tűzoltóságot értesíteni.
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3. A tűzoltóság értesítése történhet mobil vagy vezetékes telefonról:

-

a 105-ös tűzoltósági segélykérő telefonszámon,

-

a 112-es általános segélykérő telefonszámon, valamint

-

a (54)451-555-ös telefonszámon közvetlenül értesíthető a területileg illetékes
Tűzoltóság.

Közlendők tűzjelzés esetén:
-

a tűzeset, káreset pontos helyét, címét,

-

mi ég,

-

milyen káreset történt,

-

mi van veszélyeztetve,

-

emberélet veszélyben van-e,

-

a jelző nevét és a jelzésre használt távbeszélő számát.

A tűzjelzési kötelezettség a mindenkori tüzet észlelő feladata.
A riasztható személyek köre: a létesítmény területén tartózkodó dolgozók és az ott
tartózkodó személyek /nevelők, tanulók, technikai dolgozók, szülők, vendégek/

4. A létesítmény elhagyásának módja:

A létesítmény elhagyására olyan módot kell választani, ami a mentendő és a mentést végző
személyekre nézve a legkisebb kockázattal jár.
Mentésre, kiürítésre mindig a legbiztonságosabb, legkedvezőbb természetes útvonalat kell
választani.
A létesítmény elhagyásának a módja:
A létesítmény földszintes kialakítású, szabadba nyíló ajtókkal. Az igazgatói iroda mellett
lévő,

szabadba

vezető

ajtó

kulcsa

a

TŰZ

ESETÉN

HASZNÁLHATÓ

KULCSDOBOZBAN az ajtó mellett található.
A menetülési útirányok a létesítmény egyes helyiségeiből részletesen a Tűzriadó Terv
részét képező helyszínrajzon pontosan jelölésre kerültek.
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5. A tűz esetén a munkavállalók teendői:

A tűzoltóság helyszínre érkezéséig meg kell kezdeni a tűz oltását a rendelkezésre álló
tűzoltó felszerelésekkel, tűzoltó készülékekkel.
A porral oltó tűzoltó készülékek jól látható helyen vannak elhelyezve és állandóan
üzemképes állapotban vannak tartva.
Amennyiben egy tűzoltó készülék nem elegendő a keletkezett tűz oltásához, akkor a többi
épületből is össze kell szedni a tűzoltó készülékeket és azokat is, fel kell használni az
oltáshoz.
Elektromos berendezés tüzét csak áramtalanítás után szabad vízzel oltani!
A tűz észlelését, és a riasztást követően, először a személyek, majd az anyagok mentését
kell az illetékes vezető utasításai szerint elvégezni.
A személyek biztonságba helyezése után kell megkezdeni a veszélyeztetett anyagok,
eszközök mentését.
Életmentés:
A pedagógusok feladata, csoportosan, egyénileg, folyamatos létszámellenőrzéssel a
gyermekek szabadba való kivezetése.
Anyagmentés:
A gyermekekre felügyelő személyeken kívül a többi személy és külön feladattal nem
rendelkező /karbantartó, takarító/ dolgozók feladata legyen.
A tűzoltóság kiérkezéséig a tűzoltás vezetője a létesítmény vezetője, vagy az általa
megbízott vezető.
Feladatai:
- A tűzjelzés adása után egy dolgozóval nyissa ki a bejárati ajtókat, valamint a tűzoltó
gépjárművek közlekedéséhez szükséges kapukat, és rögzítse azokat.
-

A veszélyeztetett területekről a személyeket udvariasan, de határozottan szólítsa
(szólíttassa) fel a távozásre, megmutatva nekik a menekülési utat.

-

A veszélyeztetett helyről kimenekített személyek egy meghatározott helyen
tartózkodjanak a létszám ellenőrzésig, a tűzoltóság megérkezéséig.

-

Végeztesse el a létesítmény áramtalanítását.
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-

A rendelkezésre álló tűzoltó készülékekkel kezdjék meg az oltást, a tűz terjedésének
megakadályozását.

-

A tűz oltását mindaddig végezzék, amíg ezt el nem oltják, vagy a tűzoltóság a
helyszínre érve át nem veszi a tűz oltását.

-

Utasítsa a dolgozókat, hogy az oltással egy időben a veszélyeztetett területekről az
éghető anyagokat hordják ki.

-

A tűzoltóság megérkezése után utasítsa a dolgozókat, hogy a továbbiakban a tűzoltás
vezető utasításai szerint járjanak el.

Életmentési feladatok:
- Ha a tűz sérülést okozott, a sérült személyt külön kell menteni.
-

A mentők értesítése a 104-es telefonszámon.

-

A kimentett személyeket meg kell vizsgálni. Ha sérült van közöttük, a sérülés
mértékéből adódóan a segítségnyújtást el kell végezni.

-

Ha a sérült eszméletét vesztette, meg kell győződni arról, hogy az alapvető életfunkciói
(légzés, szívműködés) rendben van-e. Ha igen, akkor a sérültet friss levegőre kell vinni,
ruházatát meg kell oldani és az arcszínétől függő módon nyugalomba kell helyezni. (Ha
arcszíne piros, akkor a felsőtestét, ha az arcszíne fehér, akkor az alsótestét kell
megemelten elhelyezni.)

-

Eszméletlen állapotban lévő embert itatni nem szabad. Enyhe arccsapkodással, erős
anyag (pl. ammóniás párna) szagoltatásával kell eszméletre téríteni.

-

Ha az alapvető életfunkciók nem működnek, haladéktalanul meg kell kezdeni a
mesterséges lélegeztetést és a szívmasszázst. Ezt a feladatot csak erre kiképzett
elsősegélynyújtó szakember végezheti. Ezt a műveletet addig kell végezni, amíg a
mentők a helyszínre nem érkeznek. Kijelölt elsősegélynyújtók: Faragó Katalin,
Keserű Attila

-

Égési sérült testfelületek kezelése legcélszerűbb a hideg folyóvízzel való hűtés, majd
steril fedőkötéssel kell lekötni.

-

Ha a dolgozó haja, ruházata ég, oltásra főleg takarót kell használni. Tűzoltó készülékek
ebben az esetben való alkalmazása – főleg a testfelület felső részén – tilos, mert a
személy nem kap levegőt.
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-

Számítani kell arra, hogy az égő ruházatú személy pánikba esik és rohangál, s ez által
a rajta lévő tüzet gerjeszti. Az ilyen dolgozót meg kell állítani és egy alkalmas
ruhadarabbal a tüzet eloltani, majd amennyiben erre lehetőség van, zuhany alá kell
tenni és hűteni.

6. Főbb veszélyforrások, azok elleni védekezés főbb szabályai:

Technológiai folyamatok, gépek, berendezések leállítása:
Az elektromos gépek, berendezések, számítógépek és egyéb villamos berendezések
kikapcsolása, leállítása.
Energia ellátás megszüntetése:
A villamos áramtalanítási helyen, a főkapcsolónál az áramellátás megszüntetése a kar
elfordításával történik. Gázelzárása a gázfőcsap elzárásával történik.
A villamos főkapcsoló: külső falsíkon a Karcagi utcai bejárat mellett található.
Gázfőcsap: külső falsíkon az idvaron a kazánház bejárata mellett található.

Információ átadása:
A tűzoltóság megérkezésekor tájékoztatást kell adni az odaérkező tűzoltóknak.
Tájékoztatni kell őket a tűz által érintett területről, a várható veszélyhelyzetről, az addig
tett intézkedésekről.
Tűz esetén a helyszínre érkező tűzoltóság vezetőjének az utasításait mindenki köteles
maradéktalanul betartani, illetve végrehajtani.

7. A tűzoltáshoz és mentéshez rendelkezésre álló tűzoltó berendezések, és felszerelések:

Kézi tűzoltó készülékek:
A kezdeti tüzek oltására alkalmas 6 kg tömegű A, B, C tűzosztályú porral töltött kézi
tűzoltó készülékek vannak elhelyezve:
Folyosó (tornaterem felől)

1 db 6 kg-os „ABC” tűzosztályú porral oltó kézi tűzoltó
készülék

Folyosó (vizesblokk)

1 db 6 kg-os „ABC” tűzosztályú porral oltó kézi tűzoltó
készülék

Folyosó
mellett)

(igazgatói

iroda 1 db 6 kg-os „ABC” tűzosztályú porral oltó kézi tűzoltó
készülék
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Pince

1 db 6 kg-os „ABC” tűzosztályú porral oltó kézi tűzoltó
készülék

Kazánház

1 db 6 kg-os „ABC” tűzosztályú porral oltó kézi tűzoltó
készülék

Gazdasági iroda

1 db 6 kg-os „ABC” tűzosztályú porral oltó kézi tűzoltó
készülék

Fali tűzcsapok:
Nem került kialakításra.
Tűzcsapok és szerelvényszekrények a létesítmény területén:
Nem került kialakításra.
Egyéb tűzoltásra használható eszköz, berendezés:
Nem került kialakításra.
8. Egyéb intézkedések:

Az illetékes tűzoltóságnak minden tűzesetet jelenteni kell még akkor is, ha azt eloltották.
A Tűzriadó Tervben foglaltakat a dolgozókkal ismertetni kell, évente pedig legalább egy
alkalommal azt gyakoroltatni szükséges. A gyakorlás tényét a Tűzvédelmi Oktatási
Naplóba dokumentálni szükséges.
A Tűzriadó Tervben foglaltak megszegése fegyelmi felelősségre vonást, súlyosabb esetben
szabálysértési, vagy büntetőjogi felelősségre vonást von maga után.
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3.számú melléklet: Az intézmény szervezeti felépítésének vázlata

Püspökladányi Református Egyházközség Presbitériuma

Igazgatótanács

Intézményvezető

Intézményvezetőhelyettes I.
felső tagozaton tanító
pedagógusok

Intézményvezető-

Gazdaságvezető

További vezetők

helyettes II.
alsó tagozaton
tanító
pedagógusok,
pedagógiai asszisztens

irodai dolgozók,
takarítók,
karbantartók,
konyhai dolgozók
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4. számú melléklet: Bélyegzőhasználati szabályzat

Erőss Lajos Református Általános Iskola
Bélyegzőhasználati szabályzata
Szervezési és Működési Szabályzat melléklete

Érvényes: 2018. szeptember 1-től
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I. Az intézmény bélyegzői
a) körbélyegzők

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

-

iskolatitkár

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.
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c) 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.

d) „Eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.” bélyegző

Használata: az intézmény hivatalos dokumentumainak hitelesítésére.
Használatára jogosultak:
-

az intézményvezető

-

intézményvezető helyettes, az intézményvezető helyettesítése esetén

-

gazdaságvezető

-

iskolatitkár

Őrzési hely: az intézmény titkársága.

132

Erőss Lajos Református Általános Iskola
4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3.
OM: 201470

e) „A nevelőtestület határozata: ………………………. évfolyamba léphet.” bélyegző

Használata: az intézményben 1-8 évfolyamba lépő tanulók bizonyítványának kiállításakor.
Használatára jogosultak:
-

az intézményvezető

-

intézményvezető helyettes, az intézményvezető helyettesítése esetén

-

osztályfőnökök

-

iskolatitkár

Őrzési hely: az intézmény titkársága.

f) „A nevelőtestület határozata: iskolai tanulmányait befejezte, tanulmányait kilencedik
évfolyamban folytathatja.” bélyegző

Használata: az intézményből távozó tanulók bizonyítványának kiállításakor.
Használatára jogosultak:
-

az intézményvezető

-

intézményvezető helyettes, az intézményvezető helyettesítése esetén

-

osztályfőnökök

-

iskolatitkár

Őrzési hely: az intézmény titkársága.
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g) „Hiányzások igazolása kötelező Istentiszteletről” bélyegző

Használata: az intézmény tanulóinak ellenőrzőjében.
Használatára jogosultak:
-

az intézményvezető

-

intézményvezető helyettes, az intézményvezető helyettesítése esetén

-

osztályfőnökök

-

iskolatitkár

Őrzési hely: az intézmény titkársága.

h) „Szülői igazolások” bélyegző

Használata: az intézmény tanulóinak ellenőrzőjében.
Használatára jogosultak:
-

az intézményvezető

-

intézményvezető helyettes, az intézményvezető helyettesítése esetén

-

osztályfőnökök

-

iskolatitkár

Őrzési hely: az intézmény titkársága.
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II. A bélyegzők kezelésének szabályai
A bélyegzők készíttetéséről, illetve a selejtezésről az iskola intézményvezetője 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.
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5.számú melléklet: Térítési-, tandíjfizetési és szociális alapon adható
kedvezmények feltételeinek szabályzata

TÉRÍTÉSI-,
TANDÍJFIZETÉSI ÉS
SZOCIÁLIS ALAPON ADHATÓ KEDVEZMÉNYEK FELTÉTELEINEK
SZABÁLYZATA

Elfogadva a Püspökladányi Református Egyházközség Presbitériumának
40/2018 (XII. 12.) számú határozatával.

Módosítva az I. sz. melléklete 2020. augusztus 28-án.
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1. A szabályzat célja
A szabályzat célja, hogy részletesen meghatározza a Püspökladányi Református
Egyházközség fenntartásában működő köznevelési intézményben (Erőss Lajos Református
Általános Iskola) az ingyenesen, a térítési díj- és tandíj fizetési kötelezettség mellett biztosított
köznevelési feladatok körét, a térítési-és tandíj mértékét, megfizetésének módját, valamint a
szociális alapon adható kedvezmények mértékét.
A Szabályzat alapjául szolgáló jogszabályok:
-

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.)

- a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012.(VIII.28.) Korm.
rendelet;
-

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény;

- a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi
szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló
328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

2. A szabályzat hatálya
Ezen szabályzat hatálya kiterjed az Erőss Lajos Református Általános Iskola intézményre.
3. Térítésmentesen biztosított köznevelési feladatok
Az Erőss Lajos Református Általános Iskola térítésmentesen biztosítja a 229/2012.(VIII.28.)
Korm. rendelet 33.§-a szerint:
a) a tanórai foglalkozás, a heti kötelező időkeret terhére a beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő, a tartósan beteg gyermek számára megszervezett
felzárkóztató foglalkozás,
b) a tanköteles korú tanulót kivéve, ugyanazon évfolyam második és további alkalommal
történő megismétlése abban az esetben, ha arra nem azért van szükség, mert a tanuló a
tanulmányi követelményeket nem teljesítette,
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c) az osztályok heti időkerete terhére megszervezett kötelező és a nem kötelező egyéb
foglalkozás,
d) az iskola nyitva tartása és a jogszerű benntartózkodás ideje alatti, valamint az étkezés
ideje alatti felügyelet,
e) a tanulmányok alatti vizsga, kivéve a független vizsgát,
f) a tanulók - rendeletben meghatározott - egészségfejlesztése, a kötelező rendszeres
egészségügyi felügyelet,
g) a közismereti képzés elsajátítására irányuló vagy a tartós gyógykezelés miatt létesített
vendégtanulói jogviszony,
h) a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó, a minden tanuló számára előírt
tananyag megismerését, feldolgozását, a mindennapi testedzést szolgáló, intézményen
kívüli kulturális, művészeti, sport- vagy más foglalkozás, kirándulás, erdei iskola,
i) a nevelési-oktatási intézmény létesítményeinek, eszközeinek használata a térítésmentes
szolgáltatás igénybevételekor,
j) az alapító okiratban szereplő beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő,
illetve tartós gyógykezelés alatt álló gyermek, tanuló esetén az állapotának megfelelő
köznevelési intézményi ellátás,
k) pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Református EGYMI közreműködésével.

4. Térítési díj ellenében igénybe vehető köznevelési feladatok
Az intézmény térítési díj ellenében biztosítja a 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 34.§-ban
felsorolt szolgáltatások közül az alábbiakat:
1) a III. pontban meg nem határozott egyéb foglalkozások,
2) a nem tanköteles tanulónak az iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt
az évfolyam második alkalommal történő megismétlésekor a III. pontban meghatározott
köznevelési közfeladatok,
3) a független vizsga,
4) intézményi gyermekétkeztetés.
A térítési díj összege tanévenként, a tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított folyó
kiadások egy tanulóra jutó hányadának
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a) tizenöt-húsz százaléka a IV.1. pontban meghatározott esetben,
b) öt-húsz százaléka a IV.2. pontban meghatározott esetben tizennyolc éven aluli
tanulóknál,
c) húsz-negyven százaléka a IV.2. pontban meghatározott esetben.
Vendégtanulói jogviszony - a III.g.) pontban foglaltakat kivéve - térítési díj fizetése mellett
létesíthető. A vendégtanulói jogviszony esetén a térítési díj mértéke legfeljebb a szakmai
feladatra a tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának háromharminc százaléka lehet.
A térítési díjat - a fenntartó által meghatározottak szerint - a tanulmányi eredménytől függően
csökkenteni kell, azonban egy tanítási évben a térítési díj összege nem lehet kevesebb a
fentebb meghatározott alsó határértéknél.
A IV.3. pont szerinti független vizsga díja, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni
Járási Hivatal által megállapított összeg, amelyet a hivatal számlájára kell a szülőnek
befizetnie.

Az intézményi gyermekétkeztetés, az étkezési térítési díj fizetésének szabályozása

5. Az étkezésben résztvevők köre:
Az Erőss Lajos Református Általános Iskola intézménybe, minden beiratkozott, nappali
rendszerű iskolai nevelésben, oktatásban résztvevő tanulója.

6. Az étkeztetési tevékenység ellátása:
Intézményünk az intézményi étkezési feladatokat külső Szolgáltató közreműködésével
(Püspökladány Város Gazdálkodási Ellátó Szervezete által működtetett Kollégiumi
Konyha), vásárolt szolgáltatással biztosítja. Az étkeztetési feladatokat ellátó Szolgáltató a
megkötött vállalkozási szerződés alapján tanítási/nevelési napok időtartalma alatt naponta
élelmet főz és szállít a tanulóknak. A Szolgáltató a fogyasztásra alkalmas készételt az erre
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a célra rendszeresített, előírásoknak megfelelő szállító edényekben az étkező helyekre
(tálaló konyhákra) szállítja. Az iskolai intézményben az ételkiosztást és a mosogatást is
az Erőss Lajos Református Általános Iskola alkalmazottjai végzik a HACCP rendszernek
megfelelően.
7. Az étlap összeállítása, rendelkezésre bocsátása
Az étlap összeállítása a Szolgáltató feladata. A Szolgáltató az összeállított étlap tervezetet
a tárgyhetet megelőző hét csütörtökig eljuttatja az intézmény gazdasági osztálya részére
észrevételezésre.

8. Az étkezés igénybevétele, lemondása:
Ha a Szülő (törvényes képviselő) eltérően nem rendelkezik, akkor az Intézményben a
tanulók számára a tanítási napokon biztosítja a déli meleg főétkezést és a két további
étkezést, tízórai, illetve uzsonna formájában. Az étkezések közül az iskolában ebéd külön
is igényelhető. Az iskolai étkeztetésben a napi háromszori étkezést az a tanuló is igénybe
veheti, aki a napközit nem veszi igénybe.
A tanulók hiányzását előző nap reggel 9 óráig kell bejelenteni az iskola titkárságán
személyesen vagy telefonon (54/610-895).
Az előre nem látható, váratlan hiányzást, a hiányzás első napján szintén reggel 9 óráig kell
jelezni az iskolatitkárnál. Tárgynapi étkezést lemondani már nem lehet, tekintettel arra,
hogy a tárgynapi étkezés előző nap a Szolgáltatótól már megrendelésre került. A már le
nem mondható ételt a Szülő jogosult– kizárólag a hiányzás első napján- elvinni az iskola
tálalókonyhájáról 14:00-14:30 óra között. Aki az ételt elviszi, köteles az erre a célra
rendszeresített füzetbe minden általa elvitt adag étel eredeti jogosultjának nevét és osztályát
olvashatóan bejegyezni, és bejegyzését aláírásával hitelesíteni. Ennek hiányában a konyhai
dolgozó megtagadja az étel kiadását.
Ha a tanuló előzetes bejelentés nélkül hiányzik, és a Szülő nem jelzi az intézménynek a
hiányzás okát és időtartamát, a hiányzást követő naptól kijelentjük a tanulót az étkezésből.
Hiányzás után, akkor tud a tanuló étkezni, ha az iskolába érkezés előtti napon reggel 9 óráig
bejelentik őt az iskolatitkárnál.
Az Intézmény a lemondásokat figyelembe véve naponta, írásban rendeli meg a
Szolgáltatótól az étkezést.
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9. A diétás étkezés igénylése
Ételallergia, ételérzékenység, ételintolerencia (tej-, tejcukor-, lisztérzékenység, stb.)
fennállása esetén a Szülő írásbeli bejelentése alapján intézményünk igyekszik a megfelelő
speciális étkezést az érintett tanuló számára külső Szolgáltató útján biztosítani.
Amennyiben az igényt az Intézmény mégsem képes teljesíteni, arról a Szülőt írásban
értesíti.
A diétás étkezés igénybevétele, illetve annak változása esetén a Szülő kötelessége, hogy az
Intézményt írásban értesítse az erre a célra szolgáló nyilatkozat kitöltésével, és a szükséges
dokumentumok becsatolásával.
A diétás étkezés igénybevétele, illetve lemondása a 4. pontban leírtak szerint történik.

10. A napi étkezés folyamata
Az Iskola az étkeztetést a székhelyén bonyolítja le. A tízórait és az uzsonnát a tanulók az
osztálytermükben fogyaszthatják el. A főétkezés 11.30-14.00 között biztosított az
étkezőben oly módon, hogy az ebédet minden Tanuló (pedagógus felügyelete mellett)
önkiszolgáló formában veheti igénybe, azaz az ételkiadó pultról maga veszi el az ételt
tartalmazó tányért, és az evőeszközöket, és étkezés után a mosogatópultnál köteles ezeket
leadni.

11. Étkezési térítési díj
Az iskolai ellátást igénybevevők az étkezésért térítési díjat kötelesek fizetni. Az intézményi
étkezési térítési díj összegét a Fenntartói Igazgatótanács határozza meg. A
gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének
egy ellátottra jutó napi összege. A Gyvt. 151 § (4) bekezdése alapján a gyermekétkeztetés
személyi térítési díját ezen napi összeg általános forgalmi adóval növelt összegének és az
igénybevett

étkezések

számának,

valamint

a

normatív

kedvezményeknek

a

figyelembevételével az intézményvezető állapítja meg. Az étkeztetés intézményi térítési
díját a jelen Szabályzat I. számú melléklete tartalmazza.
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A Gyvt. 151.§. (3a) bekezdése értelmében az étkeztetést biztosító külső Szolgáltató köteles
elkülönítetten

kimutatni

a

gyermekétkeztetéssel

összefüggésben

felmerülő

nyersanyagköltséget.
A tanuló étkezési térítési díja a Szolgáltató által megadott, mindenkor érvényes
nyersanyagár + ÁFA mértékű, amelyet módosítani évente egy alkalommal, közös
megegyezéssel lehet.
Az Intézmény dolgozói számára felnőtt ebéd igénybevételére a Szolgáltatónál van
lehetőség, így a külső Szolgáltató által számlázott, és annak kifizetett díja ellenében
lehetséges

változatlan

teljes

áron

(nyersanyag

ktg+rezsi

ktg+Áfa)

kerül

továbbszámlázásra.
12. Szociális alapon adható kedvezmények feltételei
12.1. Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani
az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha
-

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy

-

nevelésbe vették;

12.2. Az intézményi gyermekétkeztetést az intézményi térítési díj 50%-os normatív
kedvezményével kell biztosítani
az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha
-

olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, feltéve,

hogy a tanuló nem részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben;
-

a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek számára, feltéve, hogy a gyermek

nem részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben.

12.3.

Az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés biztosításához közös

háztartásban élőként kell figyelembe venni
a) a tizennyolc éven aluli,
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b) a huszonöt évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben nappali rendszerű iskolai
oktatásban részt vevő, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban
részt vevő vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló, és
c) életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermeket, kivéve a
nevelő Szülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermeket, valamint a nevelő Szülőnél
elhelyezett nevelésbe vett gyermeket és utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttet.
12.4. Közös háztartásban élő családtagként kell figyelembe venni az egy lakásban együtt lakó,
ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező
a) Szülőt, a Szülő házastársát vagy élettársát,
b) a gyermeket,
c) az a) és b) pontba nem tartozó, a Ptk. családjogra irányadó szabályai alapján a Szülő
vagy házastársa által eltartott rokont.
12.5. A családbafogadó gyám a saját és a gyámsága alatt álló gyermek tekintetében is kérheti
az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésre való jogosultság
megállapítását, a szükséges feltételek fennállása esetén. Ebben az esetben a családbafogadó
gyám saját gyermekeinek és a gyámsága alatt álló gyermekeknek a számát össze kell adni,
a szülő alatt a családbafogadó gyámot is érteni kell.
12.6. A nevelő Szülőnél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben ideiglenes
hatállyal elhelyezett gyermek és a tanulói jogviszonyban nem álló, illetve nem nappali
rendszerű iskolai oktatásban részt vevő utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt nem
jogosult ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésre.
12.7. Az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés gyermekenként csak egy
jogcímen vehető igénybe.
12.8..Az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetést a tanuló után a nappali
rendszerű oktatásban való részvétele befejezéséig kell biztosítani.
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12.9. Fenti kedvezményeket a 328/2011. (XII.29.) Korm. rend. által előírt nyilatkozatok,
határozatok, orvosi szakvélemények alapján lehet igénybe venni.
1210. Az Intézmény vezetője a normatív (kötelező) kedvezményeken túl, további kedvezményt
nem állapít meg.
12.11 Megszűnik a kedvezményre való jogosultság, ha az igazoláson szereplő lejárat időpontját
követően a jogosultság nem kerül megújításra.
12.12. A jogtalanul igénybevett támogatás utólag visszafizetésre kötelezhető.

Étkezési térítési díj megfizetésének ideje és módja, eljárás az étkezési térítési díjak meg
nem fizetése esetén
Az étkezési térítési díjat egy havi időtartamra előre kell megfizetni. A lemondott étkezések
térítési díja a következő hónapban jóváírásra, míg a tanév év végén visszafizetésre kerül.
Az étkezési térítési díjak befizetésének és visszafizetésének időpontjáról és helyéről
minden tanév és gazdasági év elején írásban értesítjük a Szülőket. Ez az éves rend
állandóan hozzáférhető az Iskola hirdetőtábláján és a honlapján. A befizetéseket az előre
meghirdetett díjfizetési napokon a gazdasági irodában készpénzfizetés formájában lehet
megtenni.
Ha a fizetésre kötelezett a térítési díjat határidőre nem fizeti meg, úgy az intézmény
vezetője köteles:
-

Kéthavi díjhátralék esetén, írásbeli felszólítást küld a Szülőnek, és felhívja a

hátralék 8 napon belüli befizetésére.
-

Amennyiben a fizetési késedelem meghaladja a háromhavi összeget, úgy az

intézmény vezetője értesíti erről a tényről, és a fizetési késedelembe esett összegről a
szülőt és felhívja a hátralék azonnali rendezésére.
Ha
a) a tanév év véget ért, és a hátralékos étkezési térítési díj nem lett a tanév év végére
kiegyenlítve,
b) illetve a fizetési késedelem év közben meghaladja a 4 hónapot,
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akkor a hátralékos összeg tekintetében az Intézmény vezetője megindítja a végrehajtási eljárást,
és erről a tényről értesíti a Szülőt is.
Amennyiben a Szülő neki fel nem róható ok miatt kerül étkezési díjhátralékba, akkor
méltányossági kérelemmel fordulhat az Intézmény vezetőjéhez.

Tandíj megfizetése mellett igénybe vehető szolgáltatások
Az intézmény a 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 36.§-ban felsorolt tandíjköteles
szolgáltatásokat nem biztosít.

Záró rendelkezések:
Jelen – mellékletében – módosított Szabályzat 2020. szeptember 1. napjával lép hatályba,
rendelkezéseit a 2020/2021-es tanévben a hatályba lépéstől kell alkalmazni. Jelen Szabályzat
hatálybalépésének napján a tárgyra vonatkozó korábbi szabályozás hatályát veszti.
A tanulók és Szülők tájékoztatását az adott nevelési-oktatási évre- az aktualizált térítési/tandíj
összegével, valamint a térítési díj és tandíj fizetésének a szabályaival kapcsolatban az
Intézmény elkészíti, és saját honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon közzéteszi.
A felelős vezetőnek gondoskodnia kell a Szabályzat folyamatos, a hatályos jogszabályoknak
megfelelő módosításáról. A Szabályzat visszavonásig érvényes.
Püspökladány, 2020. augusztus 28.
…………………………………..
Biróné Szabó Brigitta
mb. intézményvezető
A Fenntartó képviseletében:

……………………………..
Pella Pál
lelkipásztor

……………………………..
Mosolygó Lajos
gondnok
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I. sz. melléklet

Étkezési térítési díjak az Erőss Lajos Református
Általános Iskolában
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A szülők által fizetendő térítési díjak 2020. október 1-től:
(1 napi nyersanyagnorma + Áfa)
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1.számú függelék: Tanító munkaköri leírása
Név:
OM:
Munkaköre:
tanító
Tantárgy-felosztásbeli feladatai:
Neveléssel-oktatással lekötött idő: 22 óra
Neveléssel-oktatással le nem kötött idő: 10 óra
A heti teljes munkaidőből nem kötött munkaidő: 8 óra
Munkáltatója:

Erőss Lajos Református Általános Iskola
4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3.

Munkahelyen, munkaidőben elrendelhető helyettesítés:
Munkáltatói jogkör gyakorlója:
Közvetlen felettese:

intézményvezető
intézményvezető-helyettes

Tanítói munkakör:
A munkakör célja
A 6-12 éves tanulók életkornak megfelelő nevelése és tanítása, fejlesztő hatású foglalkoztatása,
a NAT és az iskolai pedagógiai program követelményei szerint. Kiemelt az alapkészségek
sokoldalú fejlesztése, a kötelesség- és feladattudat, a kulturált szokások kialakítása.
Az iskola tanulóit művelt, jellemes keresztyén emberekké, az egyetemes emberi értékek
tisztelőivé, a magyar haza és nemzet hűséges, áldozatkész, alkotó polgáraivá formálja, akik
mindenkor készek az örökölt és a jelenkori kultúra valódi értékeit befogadni, gyarapítani,
közvetíteni és továbbadni. Az iskola református tanulóit egyházunk hitvalló tagjaivá, nem
református tanulóit - vallásuk szabad gyakorlásának biztosítása mellett – sajátfelekezetük és a
református egyház értékeinek megbecsülésére nevelje.

Feladatok
I. Tanítás differenciált képességfejlesztéssel, ellenőrzés, értékelés:
1. A pedagógiai program alapján tárgyilagos ismeretekkel növeli a tanulók tudását,
sokoldalúan fejleszti egyéni képességeiket, objektíven és indoklással értékeli a tanulók
teljesítményét.
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2. Határidőre tanmenetet készít, tanóráira és foglalkozásaira gondosan és széleskörűen
felkészül.
3. Tanórai munkáját a gyerekek adottságainak, haladási tempójának megfelelően
differenciáltan szervezi, gondot fordít az életkori sajátosságokhoz illeszkedő fejlesztő
foglalkoztatásra, az idő optimális kihasználására.
4. Személtető és kísérleti eszközöket készít. Az ismereteket a gyerekek tapasztalataira építve,
az érdeklődés felkeltésével (motiválással), az életkoruknak megfelelő kifejezésmóddal, a
képességek folyamatos fejlesztése mellett adja át.
5. A lemaradó tanulók számára felzárkóztató foglalkozásokat szervez; egyéni
segítségnyújtással biztosítja a továbbhaladást. Szükség esetén időben szakértői vizsgálatot
kezdeményez.
6. Színvonalasan, eredményesen végzi a tehetséges tanulók tanulmányi versenyekre való
felkészítését.
7. Rendszeresen ellenőrzi, és motiváló hatással értékeli a gyerekek tanulmányi
teljesítményeit. Megtartja az írásbeli és szóbeli gyakorlási formák egyensúlyát, az írásbeli
feladatokat naponta ellenőrzi, javítja, és a tanulókkal együtt értékeli.
II. Nevelés és felügyelet:
8. Változatos módszerekkel a pedagógiai program értékrendje szerint neveli, pozitívan
irányítja a diákokat. Személyisége, modora, hangneme, megnyilvánulásai, munkafegyelme
példát mutat a tanulók előtt.
9. Gondoskodik a diákok testi épségéről, erkölcsi védelmükről, személyiségük fejlesztéséről,
a balesetek megelőzéséről (nem hagy gyermeket felügyelet nélkül), óvja a gyermekek
jogait, az emberi méltóságot, az esélyegyenlőséget.
10. Feladata a gyerekek alapos megismerése tudatos megfigyeléssel, változatos, közös
tevékenységekkel, indokolt esetben családlátogatásokkal és különböző vizsgálatokkal.
Fokozatosan szoktatja tanulóit az iskolai házirend betartására, biztosítja a türelmes,
nyugodt légkörű környezetet.
11. Feladata a tanulás megszerettetése; a szellemi erőfeszítés örömforrásának felfedeztetése,
valamint a spontán érdeklődés fenntartása, fejlesztése.
12. Odafigyelve, jelenlétével biztosítja, hogy a gyerekek a foglalkozások, és a tanórák közti
szüneteiben egészséges körülmények között játszhassanak, illetve mozoghassanak a
szabad levegőn, ügyeletet vállal.
13. Tanórán kívüli igényes, a természeti és társadalmi tájékozódást egyaránt szolgáló
szabadidős elfoglaltságot szervez. Gyakoroltatja a kulturált emberi viselkedés szabályait.
14. Tervszerűen végzi a tanulók szóbeli és írásbeli kommunikatív képességeinek,
személyiségének fejlesztését: az együttműködési készség, önállóság, öntevékenység
kialakítását.
15. Az iskolai ünnepélyek méltó megtartásához osztályát felkészíti, végrehajtja a rá osztott
feladatokat, teendőket.
16. Gondoskodik a szociális segítségre szoruló, hátrányos helyzetű és veszélyeztetett
gyerekekről, (segélyezés, étkezési és tanszerellátás); szükség esetén hatósági intézkedést
kezdeményez, ellátja a gyermek- és ifjúságvédelmi tennivalókat.
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17. A szülői értekezleteken, a közös és egyéni fogadóórákon, tájékoztatja a szülőket az iskola
pedagógiai programjáról, házirendjéről, értékelési rendszeréről, a gyerekeket érintő
kérdésről (kihagyva az intézmény zárt, belső ügyeit).
18. A szülőkkel való kapcsolattartása során képviseli az iskola egyházi jellegét. Viselkedése
szóban és tettekben is a tiszteleten alapul. Elfogadja és magáévá teszi azt az alapvetést,
hogy az iskola a család partnere a nevelésben.
19. Szervezőmunkával segíti a szülői közösség megalakítását, működését. Az alkalmas és
vállalkozó szülőket bevonja a kulturális és szabadidős foglalkozások, kirándulások,
táborozások, iskolai rendezvények lebonyolításába.
III. Tanügyi feladatok:
20. Betartja a munkafegyelmet, a jogszabályok és a szabályzatok előírásait, szakszerűen
végrehajtja a vezető és a helyettes utasításait.
21. Naponta 10 perccel az 1. órája előtt köteles munkahelyén megjelenni, akadályozottsága
esetén az SZMSZ szerint jár el, a tanmenet átadásával járul hozzá a helyettesítés
szakszerűségéhez.
22. A nevelőtestület tagjaként részt vesz a nevelőtestületi értekezletek határozat hozatalában,
az intézményi rendezvényeken elvégzi a rábízott feladatokat.
23. Folyamatosan képezi magát. Továbbképzéseken szélesíti módszertani jártasságát,
gyakorlatát. Nyílt napokon aktívan részt vállal a feladatokból, felkérésre bemutató órákat
tart és esetenként dokumentáltan hospitál tanítási órákon.
24. Ellátja az adminisztrációt: vezeti az osztálynaplót, a tanulók minősítő érdemjegyeket,
illetve szöveges értékelést tartalmazó tájékoztató, ellenőrző könyvét, törzslapját,
statisztikai adatokat szolgáltat.
25. Aktívan részt vesz a szakmai munkaközösség feladatellátásában, a pedagógiai program
módosításában, a továbbképzésen szerzett ismereteiről beszámol. Kollégái
közreműködésével rendben tartja a rábízott szertárat. A tárgyakat és eszközöket kollégái
rendelkezésére bocsátja. Hiány esetén – az intézmény más szabályzataiban leírt módon anyagi felelősséggel tartozik.
26. Védi az intézményi vagyont. Szem előtt tartja a takarékos megoldásokat.
27. Személyi adataiban történt változást a vezetőnek haladéktalanul jelenti.
28. Az intézmény feladatellátási tervben meghatározottak szerint végzi munkáját, a
nevelőtestületi szobában, a hirdetőtáblán, vagy más, helyben szokásos módon közzétett és
számára kijelölt feladatokat elvégzi.
29. Munkaidő dokumentációit, elrendelésének és teljesítésének igazolását számon tartja.
Jogkör, hatáskör
Gyakorolja a nevelőtestület tagjának és a pedagógusnak biztosított jogokat. Hatásköre az általa
vezetett gyermek csoportra terjed ki.
Munkaköri kapcsolatok
Kapcsolatot tart vezetői megbízás szerint az óvodákkal, és szülőkkel, a társintézmények és saját
munkatársaival, a továbbképző intézményekkel.
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Felelősségi kör
Személyesen felelős a felügyeletére bízott tanulók testi, érzelmi és morális épségéért, kijelölt
tanulócsoportjában a pedagógiai program követelményeinek megvalósításáért, a gyermekek
érdekelsőbbségéért, az egyenlő bánásmódért.
Felelős, hogy a tanulók – ha különböző ütemben is -, megszerezzék a NAT követelményeiben
meghatározott alapkészségeket; a képességeinek megfelelő ismereteket. A tanító felelős a
rábízott gyerekek tanulmányi és erkölcsi fejlődéséért.
Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére, felelősségre vonható:
• Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért;
• A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért,
• A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a
gyermekek jogainak megsértéséért,
• A munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, és rongálásáért.
• A vagyonbiztonság és a higiénia veszélyeztetéséért.
A munkahelyén tudomására jutott információkat bizalmasan, a titoktartási előírásoknak
megfelelően kezeli.
Záradék:
A munkakör betöltője köteles felettese utasítása alapján további olyan feladatokat is ellátni,
amelyek jellegüknél fogva a tevékenységi körbe tartoznak, vagy ismeretei alapján
szükségszerűségből rá kell bízni.
A munkavállaló köteles a Magyarországi Református Egyház Közoktatási Törvénye (1998. évi
I. törvénnyel módosított 1995. évi I. törvény 44., 48. és 53. §-ban) foglaltakat, valamint a
Magyarországi Református Egyház Zsinata által támogatott és a Református Általános Iskola
tantestülete által elfogadott az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített
„Etikai Kódex – a Magyarországi Református Egyház közoktatási intézményeiben dolgozó
pedagógusok számára” című dokumentumban foglaltakat. A dolgozó munkaszerződése alapján
ennek megszegése esetén munkaviszonyát a munkáltató jogosult rendkívüli felmondással
megszüntetni.
A …. tanévben is az iskolai- és munkáltatói elektronikus levelezést a Microsoft Outlook
levelezésen keresztül bonyolítjuk. A munkahelyi Microsoft-fiók alkalmazásait használjuk
információ- és dokumentummegosztásra, illetve a hagyományos, digitális munkarend
alatti tanítási, tanulási folyamat támogatására. A pedagógus köteles ezeket az
alkalmazásokat legalább napi 2 alkalommal nyomon követni. Ennek elmaradása a
pedagógus felelősségét nem csökkenti.
Jelen munkaköri leírás a munkaszerződés elválaszthatatlan melléklete.
Püspökladány, …
PH
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A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, azt tudomásul vettem. Annak egy példányát
átvettem, másik példányát – amely az eredetivel megegyezik – aláírásommal láttam el.
Tudomásul veszem, hogy munkámat a szervezeti és működési szabályzatban, a pedagógiai
programban, valamint a házirendben, illetve a munkaköri leírásomban előírtaknak megfelelően
kell végeznem, a bennük foglaltak betartásáért, valamint az általam kezelt értékekért
felelősséggel tartozom.
Az intézmény minőségpolitikáját és célrendszerét megismertem, a feladataimhoz kapcsolódó
célok megvalósításában aktívan részt veszek.
A munkahelyemen tudomásomra jutott információkat bizalmasan, a titoktartási előírásoknak
megfelelően kezelem.
Püspökladány, …
………………………………………..
munkavállaló
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2. számú függelék: Tanár munkaköri leírása
Név:
OM:
Munkaköre:
tanár
Tantárgy-felosztásbeli feladatai:
Neveléssel-oktatással lekötött idő: 22 óra
Neveléssel-oktatással le nem kötött idő: 10 óra
A heti teljes munkaidőből nem kötött munkaidő: 8 óra
Munkáltatója:

Erőss Lajos Református Általános Iskola
4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3.

Munkahelyen, munkaidőben elrendelhető helyettesítés:
Munkáltatói jogkör gyakorlója:
Közvetlen felettese:

intézményvezető
intézményvezető-helyettes

Tanári munkakör:
A diákok életkorhoz (10-14 év) igazodó módszerekkel való képzése: szakszerű és eredményes
tanítása, sokoldalú fejlesztő foglalkoztatása, egyéni és közösségi nevelése a NAT- és a
Pedagógiai Program követelménye szerint. Kiemelt az értékrend közvetítése, az egyéni
képességfejlesztés, a kötelességtudat és kulturált viselkedés elsajátíttatása.
Az iskola tanulóit művelt, jellemes keresztyén emberekké, az egyetemes emberi értékek
tisztelőivé, a magyar haza, és a nemzet hűséges és áldozatkész, alkotó polgáraivá formálja, akik
mindenkor készek az örökölt és a jelenkori kultúra valódi értékeit befogadni, gyarapítani,
közvetíteni és továbbadni. Az iskola református tanulóit egyházunk hitvalló tagjaivá, nem
református tanulóit - vallásuk szabad gyakorlásának biztosítása mellett – saját felekezetük és a
református egyház értékeinek megbecsülésére nevelje.
Feladatok
1. Nevelő-oktató munkáját tervszerűen végzi a tantestület egységes elvei alapján, a hatékony
módszerek, taneszközök megválasztásával.
2. Tanév elején a követelmények, és az előző évi mérési eredmények alapján tanmenetet
készít, melynek alapján felkészülten, szakszerűen és pontosan megtartja a tanítási és
foglalkozási órákat.
3. A pedagógiai program alapján tárgyilagos ismeretekkel növeli a tanulók tudását, sokoldalú
és érdekes, élményszerű foglalkozásokkal fejleszti egyéni képességeiket.
4. Szemléltető eszközöket használ, bemutató és lehetőség szerint tanulói kísérleti
tevékenységgel alapozza a tanulást. Az ismereteket a diákok tapasztalataira építve, az
érdeklődés felkeltésével (motiválással), az életkoruknak megfelelő kifejezésmóddal, a
képességek folyamatos fejlesztése mellett adja át.
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5. A témazáró dolgozatok időpontjának kijelölésében figyelembe veszi az iskola belső
szabályzatainak vonatkozó előírásait.
6. Rendszeresen ellenőrzi az írásbeli házi feladatokat, a tanulók teljesítményeit, megtartja az
írásbeli, és szóbeli számonkérés egyensúlyát, objektíven és indoklással értékel.
7. Gondoskodik a diákok testi épségéről, erkölcsi védelméről, óvja jogaikat, emberi
méltóságukat.
8. A református pedagógia értékrendje szerint neveli, fejleszti és irányítja a diákokat, mert
személyisége, modora, hangneme, megnyilvánulásai, munkafegyelme példa a tanulók
előtt.
9. Felelősséggel ellátja a beosztás szerinti óraközi felügyeletet, a vezetők utasítására
helyettesít, külön megbízása alapján a jogszabályban meghatározott pótlék ellenében ellát
különböző feladatokat (pl. osztályfőnökség; munkaközösség vezetés).
10. Az ünnepélyek, versenyek, iskolai rendezvények, szabadidős programok szervezésében és
megvalósításában aktív szerepet vállal. Jelen van az intézményi programokon,
intézményhez köthető hitéleti alkalmakon és beosztás szerint felügyel.
11. Pontosan elvégzi a pedagógus beosztással összefüggő adminisztrációt: használja az enaplót, vezeti az osztálynaplókat; beírja az érdemjegyeket az ellenőrző könyvekbe is,
megírja a vizsgák jegyzőkönyveit, törzskönyveket, stb.
12. A szaktanár kötelessége szaktárgyi és pedagógiai szakértelmének állandó gyarapítása, az
új tudományos eredmények megismerése, a szakmódszertani tájékozódás. Aktívan részt
vesz a nyílt napokon, felkérésre bemutató órákat tart és dokumentálva hospitál tanítási
órákon.
13. Tevékenyen részt vesz a szakmai munkaközösség munkájában, részt vállal a pedagógiai
program módosításában, továbbképzési ismereteiről beszámol, felkérésre előadást és
bemutató órát tart.
14. Kollégái közreműködésével rendben tartja a rábízott szertárat. A tárgyakat és eszközöket
kollégáival megosztva használja. Hiány esetén – külön szabályzatban meghatározott
módon és mértékig - anyagi felelősséggel tartozik.
15. Első tanórája előtt 10 perccel köteles megjelenni a munka helyén. Akadályoztatásakor az
SZMSZ szerint kell eljárnia, biztosítva a szakszerű helyettesítéshez a tanmenetet.
16. A pedagógiai program szerint neveli a diákokat, a tanítással egyidejűleg, figyelemmel
kíséri a tanulók egyéni fejlődését, fejleszti képességeiket, személyiségüket. Együttműködik
az osztályfőnökökkel, a kollégákkal.
17. Tanóráin a differenciált foglalkoztatást, az egyéni fejlesztést optimálisan segítő gyakorló
feladatokkal szolgálja. A lassúbb tempójú tanulóknak külön felzárkóztatást szervez,
figyelembe véve a hátrányos családi helyzetet, a sajátos nevelési igényt, a fogyatékosságot.
Közreműködik a gyermekvédelmi feladatok ellátásában.
18. A szaktárgyában kimagasló teljesítményű tanulók tehetségét fejleszti (önképzőkör,
szakkör, tanulmányi verseny, stb.). Felkészíti és kíséri a diákokat a tanulmányi és kulturális
versenyekre, vetélkedőkre, sport rendezvényekre, tanulmányi kirándulásokra.
19. Részt vesz a szülői értekezleteken, a fogadóórákon, a vonatkozó belső szabályzatok szerinti
gyakorisággal egyéni fogadóórát is tart. A szülőket tájékoztatja a tantárgyi
követelményekről, a tanulók előmeneteléről, a diákok fejlődéséről. Együttműködik a
szülőkkel, kétévente egyszer valamint szükség szerint látogatja a tanulók családját
(családlátogatás).
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20. A szülőkkel való kapcsolattartása során képviseli az iskola egyházi jellegét. Viselkedése
szóban és tettekben is a tiszteleten alapul. Elfogadja és magáévá teszi azt az alapvetést,
hogy az iskola a család partnere a nevelésben.
21. Betartja a munkafegyelmet, a jogszabályok és a szabályzatok előírásait, szakszerűen
végrehajtja a felettesei utasításait.
22. Beosztás szerint végrehajtja a tanulószobai feladatokat, és az egyéb pedagógusi teendőket.
23. Mint a nevelőtestület tagja köteles részt venni a testületi értekezleteken, megbeszéléseken;
véleményével segíti a közös határozatok meghozatalát.
24. Felkérés szerint levezeti és felügyeli az osztályozó, különbözeti, javító vizsgákat, tanítás
nélküli munkanapokon munkát végez a vezetők beosztása alapján.
25. Védi az intézményi vagyont, figyel a takarékosságra.
26. Személyi adataiban történt változást a munkáltatójának haladéktalanul jelenti.
27. Az intézmény feladat ellátási tervben meghatározottak szerint végzi munkáját, a
nevelőtestületi szobában a hirdetőtáblán közzétett, és a számára kijelölt feladatokat végzi.
28. A fentieken kívül határidőre elvégzi minőségi kivitelezésben mindazokat a
munkafeladatokat, amelyekkel a vezető vagy helyettese megbízza.
29. Munkaidő dokumentációit, elrendelésének és teljesítésének igazolását számon tartja.
Jogkör, hatáskör
Gyakorolja a nevelőtestület tagjának és a pedagógusnak biztosított jogokat, hatásköre az általa
vezetett gyermekcsoportra terjed ki.
Munkaköri kapcsolatok
A szülőkkel, a társintézmények munkatársaival, a továbbképző intézményekkel tart
kapcsolatot.
Felelősségi kör
Személyesen felelős a felügyeletére bízott tanulók testi, érzelmi és morális épségéért.
Tanulócsoportjában felel a Pedagógiai Program követelményeinek megvalósításáért, a diákok
érdekelsőbbségéért, az egyenlő bánásmódért.
Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére.
Felelősségre vonható:
→ Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért;
→ A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért,
→ A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem, a munkatársak és a gyermekek jogainak
megsértéséért,
→ A munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, rongálásáért.
→ A vagyonbiztonság és a higiénia veszélyeztetéséért.
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Záradék:
A munkakör betöltője köteles felettese utasítása alapján további olyan feladatokat is ellátni,
amelyek jellegüknél fogva a tevékenységi körbe tartoznak, vagy ismeretei alapján
szükségszerűségből rá kell bízni.
A munkavállaló köteles a Magyarországi Református Egyház Közoktatási Törvénye (1998. évi
I. törvénnyel módosított 1995. évi I. törvény 44., 48. és 53. §-ban) foglaltakat, valamint a
Magyarországi Református Egyház Zsinata által támogatott és a Református Általános Iskola
tantestülete által elfogadott az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített
„Etikai Kódex – a Magyarországi Református Egyház közoktatási intézményeiben dolgozó
pedagógusok számára” című dokumentumban foglaltakat. A dolgozó munkaszerződése alapján
ennek megszegése esetén munkaviszonyát a munkáltató jogosult rendkívüli felmondással
megszüntetni.
A … tanévben is az iskolai- és munkáltatói elektronikus levelezést a Microsoft Outlook
levelezésen keresztül bonyolítjuk. A munkahelyi Microsoft-fiók alkalmazásait használjuk
információ- és dokumentummegosztásra, illetve a hagyományos, digitális munkarend
alatti tanítási, tanulási folyamat támogatására. A pedagógus köteles ezeket az
alkalmazásokat legalább napi 2 alkalommal nyomon követni. Ennek elmaradása a
pedagógus felelősségét nem csökkenti.
Jelen munkaköri leírás a munkaszerződés elválaszthatatlan melléklete.
Püspökladány, …
PH

………………………………………..
intézményvezető

A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, azt tudomásul vettem. Annak egy példányát
átvettem, másik példányát – amely az eredetivel megegyezik – aláírásommal láttam el.
Tudomásul veszem, hogy munkámat a szervezeti és működési szabályzatban, a pedagógiai
programban, valamint a házirendben, illetve a munkaköri leírásomban előírtaknak megfelelően
kell végeznem, a bennük foglaltak betartásáért, valamint az általam kezelt értékekért
felelősséggel tartozom.
Az intézmény minőségpolitikáját és célrendszerét megismertem, a feladataimhoz kapcsolódó
célok megvalósításában aktívan részt veszek.
A munkahelyemen tudomásomra jutott információkat bizalmasan, a titoktartási előírásoknak
megfelelően kezelem.
Püspökladány, 2019. …
………………………………………..
munkavállaló
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3. számú függelék: Osztályfőnök munkaköri leírása
Név:
OM:
Munkaköre:
tanár - osztályfőnök
Tantárgy-felosztásbeli feladatai:
Neveléssel-oktatással lekötött idő: 22 óra
Osztályfőnöki órakedvezmény: 2 óra
Neveléssel-oktatással le nem kötött idő: 10 óra
A heti teljes munkaidőből nem kötött munkaidő: 8 óra
Munkáltatója:
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Munkahelyen elrendelhető helyettesítés:
Munkáltatói jogkör gyakorlója:
Közvetlen felettese:

intézményvezető
intézményvezető-helyettes

Osztályfőnöki munkakör:
A munkakör célja
Irányítja, szervezi a felelősségére bízott tanulóközösség iskolai életét, jelentős nevelő hatással
érdemben foglalkozik a rábízott fiatalok egyéni gondjaival. Az egységes keresztyén értékrend
megvalósítása érdekében koordinálja a pedagógusok fejlesztő-nevelő hatását, ellenőrzi az
osztályában folyó pedagógiai tevékenységet.
Az osztályfőnököt az intézményvezető bízza meg. Munkáját a NAT, az iskola pedagógiai
programja és az éves munkaterv alapján végzi. Havonta jogszabályban meghatározottak szerint
pótlékban részesül.
Az osztályfőnök erkölcsi és pedagógiai felelősséget vállal a rábízott tanulók biztonságáért;
kulturált viselkedéséért; személyiségük fejlesztéséért. Munkájáról félévenként írásban
beszámol az intézményvezető előzetesen kiadott szempontjai alapján.
Osztálya tanulóit művelt, jellemes keresztyén emberekké, az egyetemes emberi értékek
tisztelőivé, a magyar haza és nemzet hűséges és áldozatkész, alkotó polgáraivá formálja, akik
mindenkor készek az örökölt és a jelenkori kultúra valódi értékeit befogadni, gyarapítani,
közvetíteni és továbbadni. Osztálya református tanulóit egyházunk hitvalló tagjaivá, nem
református tanulóit - vallásuk szabad gyakorlásának biztosítása mellett - saját felekezetük és a
református egyház értékeinek megbecsülésére nevelje.
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Feladatok:
I. Nevelés, egyéni személyiségfejlesztés:
1. Alaposan és sokoldalúan megismeri osztálya tanulóit (személyiségjegyek, családi-szociális
körülmények, szülői elvárások, tanulói ambíciók). Feltérképezi az osztályközösség
szociometriai jellemzőit; az osztályon belüli értékrendet.
2. Nevelő munkáját, a tanulók egyéni, differenciált személyiségfejlesztését a pedagógiai
program alapján, nevelési tervben és az osztályfőnöki tanmenetben tervezi.
3. Az osztályfőnöki órákra alaposan felkészül. A tanulók érdeklődését, aktivitását figyelembe
véve rugalmasan vezeti azokat.
4. Alkalmat teremt az osztályközösségben a demokratikus közéleti szereplés gyakorlására.
Törekszik a munkamegosztásra. Segíti a diák-önkormányzati törekvéseket, képviseletet.
5. Kialakítja a reális önértékelés igényét. Az életkornak megfelelő szituációkkal önállóságra
és öntevékenységre nevel. Felelősök (hetesek, ügyeletesek) megbízásával és
számonkérésével biztosítja az osztályteremben a berendezési tárgyak megőrzését, a rendet,
a tisztaságot.
6. Gondoskodik a szociális segítségnyújtásról. Osztályában eljár a gyermek- és
ifjúságvédelmi ügyekben. Végzős osztály estében segíti a személyre szabott és sikeres
pályaválasztást. Részletes tájékoztatást ad a továbbtanulási lehetőségekről.
7. Felkészíti a tanulókat az intézmény és a fenntartó hagyományos alkalmaira,
rendezvényeire, ünnepségségeire. Rendszeresen tájékoztat az iskola előtt álló feladatokról,
és azok megoldására mozgósít.
8. Segíti a különféle szabadidős programok, tanórán kívüli rendezvények, kirándulások,
klubfoglalkozások szervezését és megvalósítását.
9. Minden rendezvényen felügyeli az udvarias és kulturált viselkedést.
10. Fegyelmezett munkára, a rend és tisztaság fenntartására; a környezet védelmére, a
harmonikus társas kapcsolatokat kialakítására buzdít.
II. Tanulmányi munka segítése:
11. Szempontokat és tanácsokat ad a hatékony tanulási módszerek és a helyes időbeosztás
(szellemi és fizikai tevékenység egyensúlya) elsajátításához.
12. Havonta a diákokkal együtt értékeli a tanulók tanulmányi előmenetelét, a magatartást és a
szorgalmat.
13. Segíti a folyamatos felzárkóztatást. Különös gondot fordít a hátrányos helyzetű tanulók
segítésére.
14. Támogatja a kiugró tehetségek képzését az igényelt területen. Biztosítja bemutatkozási
lehetőségeiket.
15. Együttműködik az osztályában tanító pedagógusokkal. Látogatja osztálya tanítási óráit,
foglalkozásait; az észrevételeket megbeszéli az érintett nevelőkkel.
III. Kapcsolattartás a szülőkkel:
16. Összehangolja a családi és az iskolai nevelést. A szülőkkel együttműködve megbízatása
első évében igény szerint egyeztetve a tanulókat otthonukban meglátogatja, majd a
továbbiakban szükség szerint végez családlátogatásokat.
158

Erőss Lajos Református Általános Iskola
4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3.
OM: 201470

17. A munkaterv szerint szülői értekezletet, fogadóórát, a vonatkozó belső szabályzatok
szerinti gyakorisággal egyéni fogadóórát is tart
18. A szülőkkel megismerteti a pedagógiai programot, a házirendet; nevelési elképzeléseit.
19. Gondoskodik a szülői munkaközösség aktivitásáról.
20. Folyamatosan tájékoztatja a szülőket a gyerekek magatartásáról, tanulmányi
előmeneteléről, dicséretéről és elmarasztalásáról.
IV. Tanügyi feladatok:
21. Képviseli osztálya érdekeit a nevelőtestület előtt
22. Minősíti tanítványai magatartását és szorgalmát.
23. A félévi és év végi osztályzatra javaslatot tesz az osztályozó konferencián.
24. Aktívan tevékenykedik az osztályfőnöki munkaközösségben, bemutató órát tart,
felméréseket és elemzést végez.
25. Havonta ellenőrzi az érdemjegyek beírását és a szülői aláírást az ellenőrző könyvben vagy
havonta nyomon követi a tanulók előmenetelét az e-naplóban.
26. Regisztráltatja és összesíti a tanulók hiányzásait; figyelemmel kíséri az igazolásokat, a
mulasztások valós okait.
27. Vezeti az osztálynapló haladási részét. Elvégzi az osztályfőnöki adminisztrációs teendőket.
Felel az osztálynapló és a törzslapok és 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.
Folyamatos kapcsolatot tart a szülőkkel, gondviselőkkel.
Jogkör, hatáskör
Ismerve a megbízatására vonatkozó törvényeket, rendeleteket és vezetői utasításokat, gyakorolja a jogszabályokban biztosított jogokat. Megilleti a jog, hogy osztályában ő tanítsa
szaktárgyait, és – a vezető tudtával – nevelői osztályértekezletet hívjon össze az ott tanító
pedagógusok kötelező megjelenésével.
Hatásköre áthúzódik teljes tevékenységi körére. Köteles az intézményvezető figyelmét felhívni
az előírásoktól eltérő munkavégzésre, magatartásra és állapotokra.
Felelősségi kör
Felelőssége kiterjed teljes megbízatására és egész pedagógiai tevékenységére, mert
aktivitásától, példaadásától és igényességétől nagymértékben függ a rábízott osztályközösség
tanulmányi eredményessége, a tanulók neveltsége.
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Záradék:
A munkakör betöltője köteles felettese utasítása alapján további olyan feladatokat is ellátni,
amelyek jellegüknél fogva a tevékenységi körbe tartoznak, vagy ismeretei alapján
szükségszerűségből rá kell bízni.
A munkavállaló köteles a Magyarországi Református Egyház Közoktatási Törvénye (1998. évi
I. törvénnyel módosított 1995. évi I. törvény 44., 48. és 53. §-ban) foglaltakat, valamint a
Magyarországi Református Egyház Zsinata által támogatott és a Református Általános Iskola
tantestülete által elfogadott az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített
„Etikai Kódex – a Magyarországi Református Egyház közoktatási intézményeiben dolgozó
pedagógusok számára” című dokumentumban foglaltakat. A dolgozó munkaszerződése alapján
ennek megszegése esetén munkaviszonyát a munkáltató jogosult rendkívüli felmondással
megszüntetni.
A … tanévben is az iskolai- és munkáltatói elektronikus levelezést a Microsoft Outlook
levelezésen keresztül bonyolítjuk. A munkahelyi Microsoft-fiók alkalmazásait használjuk
információ- és dokumentummegosztásra, illetve a hagyományos, digitális munkarend
alatti tanítási, tanulási folyamat támogatására. A pedagógus köteles ezeket az
alkalmazásokat legalább napi 2 alkalommal nyomon követni. Ennek elmaradása a
pedagógus felelősségét nem csökkenti.
Jelen munkaköri leírás a munkaszerződés elválaszthatatlan melléklete.
Püspökladány, …

PH

………………………………………..
intézményvezető

A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, azt tudomásul vettem. Annak egy példányát
átvettem, másik példányát – amely az eredetivel megegyezik – aláírásommal láttam el.
Tudomásul veszem, hogy munkámat a szervezeti és működési szabályzatban, a pedagógiai
programban, valamint a házirendben, illetve a munkaköri leírásomban előírtaknak megfelelően
kell végeznem, a bennük foglaltak betartásáért, valamint az általam kezelt értékekért
felelősséggel tartozom.
Az intézmény minőségpolitikáját és célrendszerét megismertem, a feladataimhoz kapcsolódó
célok megvalósításában aktívan részt veszek.
A munkahelyemen tudomásomra jutott információkat bizalmasan, a titoktartási előírásoknak
megfelelően kezelem.
Püspökladány, …
………………………………………..
munkavállaló
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4. számú függelék: Intézményvezető-helyettes I. munkaköri leírása
Név:
OM:
Munkaköre:
intézményvezető-helyettes
Tantárgy-felosztásbeli feladatai:
Neveléssel-oktatással lekötött idő: 6 óra
Munkáltatója:

Erőss Lajos Református Általános Iskola
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Munkahelyen, munkaidőben elrendelhető helyettesítés:
Munkáltatói jogkör gyakorlója:
Közvetlen felettese:

intézményvezető
intézményvezető

1. Intézményvezető-helyettesi munkakör:
-

Továbbtanulással kapcsolatos intézményi teendők.

-

OKÉV-méréssel kapcsolatos előkészítő, lebonyolító tevékenységek.

-

Idegen nyelvi méréssel kapcsolatos előkészítő, lebonyolító tevékenységek.

-

Naplóvezetéssel kapcsolatos digitális feladatok.

-

Helyettesítési rend kidolgozása, a helyettesítés megszervezése.

-

Digitális pedagógia rendszer szintű támogatása.

-

Pályázatfigyelés és pályázat írás.

-

Óralátogatások, a pedagógiai munka ellenőrzése.

-

Kapcsolattartás külső intézményekkel.

-

BECS-tag

-

A pedagógus ügyeleti rend megszervezése és felügyelete.

Záradék:
A munkakör betöltője köteles felettese utasítása alapján további olyan feladatokat is ellátni,
amelyek jellegüknél fogva a tevékenységi körbe tartoznak, vagy ismeretei alapján
szükségszerűségből rá kell bízni.
A munkavállaló köteles a Magyarországi Református Egyház Közoktatási Törvénye (1998. évi
I. törvénnyel módosított 1995. évi I. törvény 44., 48. és 53. §-ban) foglaltakat, valamint a
Magyarországi Református Egyház Zsinata által támogatott és a Református Általános Iskola
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tantestülete által elfogadott az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített
„Etikai Kódex – a Magyarországi Református Egyház közoktatási intézményeiben dolgozó
pedagógusok számára” című dokumentumban foglaltakat. A dolgozó munkaszerződése alapján
ennek megszegése esetén munkaviszonyát a munkáltató jogosult rendkívüli felmondással
megszüntetni.
A … tanévben is az iskolai- és munkáltatói elektronikus levelezést a Microsoft Outlook
levelezésen keresztül bonyolítjuk. A munkahelyi Microsoft-fiók alkalmazásait használjuk
információ- és dokumentummegosztásra, illetve a hagyományos, digitális munkarend
alatti tanítási, tanulási folyamat támogatására. A pedagógus köteles ezeket az
alkalmazásokat legalább napi 2 alkalommal nyomon követni. Ennek elmaradása a
pedagógus felelősségét nem csökkenti.
Jelen munkaköri leírás a munkaszerződés elválaszthatatlan melléklete.
Püspökladány, …

PH

………………………………………..
munkáltató

A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, azt tudomásul vettem. Annak egy példányát
átvettem, másik példányát – amely az eredetivel megegyezik – aláírásommal láttam el.
Tudomásul veszem, hogy munkámat a szervezeti és működési szabályzatban, a pedagógiai
programban, valamint a házirendben, illetve a munkaköri leírásomban előírtaknak megfelelően
kell végeznem, a bennük foglaltak betartásáért, valamint az általam kezelt értékekért
felelősséggel tartozom.
Az intézmény minőségpolitikáját és célrendszerét megismertem, a feladataimhoz kapcsolódó
célok megvalósításában aktívan részt veszek.
A munkahelyemen tudomásomra jutott információkat bizalmasan, a titoktartási előírásoknak
megfelelően kezelem.
Püspökladány, …
………………………………………..
munkavállaló
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5. számú függelék: Intézményvezető-helyettes II. munkaköri leírása
Név:
OM:
Munkaköre:
intézményvezető-helyettes
Tantárgy-felosztásbeli feladatai:
Neveléssel-oktatással lekötött idő: 6 óra
Munkáltatója:
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Munkahelyen, munkaidőben elrendelhető helyettesítés:
Munkáltatói jogkör gyakorlója:
Közvetlen felettese:

intézményvezető
intézményvezető

1. Intézményvezető-helyettesi munkakör:
-

Óvoda-iskola átmenet elősegítése.

-

OKÉV-mérés eredményeinek feldolgozása, a szükséges adatok digitális rögzítése.

-

Idegen nyelvi mérés eredményeinek feldolgozása, a szükséges adatok digitális
rögzítése.

-

Naplóvezetéssel kapcsolatos digitális feladatok.

-

Helyettesítési rend kidolgozása, a helyettesítés megszervezése.

-

Tankönyvellátás megszervezése, digitális rögzítése.

-

Órarend és tanterembeosztás elkészítése.

-

Óralátogatások, a pedagógiai munka ellenőrzése.

-

BECS-tag, és adminisztrátor.

-

Az ebédelési rend kidolgozása, megszervezése és felügyelete.

Záradék:
A munkakör betöltője köteles felettese utasítása alapján további olyan feladatokat is ellátni,
amelyek jellegüknél fogva a tevékenységi körbe tartoznak, vagy ismeretei alapján
szükségszerűségből rá kell bízni.
A munkavállaló köteles a Magyarországi Református Egyház Közoktatási Törvénye (1998. évi
I. törvénnyel módosított 1995. évi I. törvény 44., 48. és 53. §-ban) foglaltakat, valamint a
Magyarországi Református Egyház Zsinata által támogatott és a Református Általános Iskola
tantestülete által elfogadott az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített
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„Etikai Kódex – a Magyarországi Református Egyház közoktatási intézményeiben dolgozó
pedagógusok számára” című dokumentumban foglaltakat. A dolgozó munkaszerződése alapján
ennek megszegése esetén munkaviszonyát a munkáltató jogosult rendkívüli felmondással
megszüntetni.
A … tanévben is az iskolai- és munkáltatói elektronikus levelezést a Microsoft Outlook
levelezésen keresztül bonyolítjuk. A munkahelyi Microsoft-fiók alkalmazásait használjuk
információ- és dokumentummegosztásra, illetve a hagyományos, digitális munkarend
alatti tanítási, tanulási folyamat támogatására. A pedagógus köteles ezeket az
alkalmazásokat legalább napi 2 alkalommal nyomon követni. Ennek elmaradása a
pedagógus felelősségét nem csökkenti.
Jelen munkaköri leírás a munkaszerződés elválaszthatatlan melléklete.
Püspökladány, …

PH

………………………………………..
intézményvezető

A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, azt tudomásul vettem. Annak egy példányát
átvettem, másik példányát – amely az eredetivel megegyezik – aláírásommal láttam el.
Tudomásul veszem, hogy munkámat a szervezeti és működési szabályzatban, a pedagógiai
programban, valamint a házirendben, illetve a munkaköri leírásomban előírtaknak megfelelően
kell végeznem, a bennük foglaltak betartásáért, valamint az általam kezelt értékekért
felelősséggel tartozom.
Az intézmény minőségpolitikáját és célrendszerét megismertem, a feladataimhoz kapcsolódó
célok megvalósításában aktívan részt veszek.
A munkahelyemen tudomásomra jutott információkat bizalmasan, a titoktartási előírásoknak
megfelelően kezelem.
Püspökladány, …
………………………………………..
munkavállaló
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6. számú függelék: Humán munkaközösség vezető munkaköri leírása
Név:
OM:
Munkaköre:

humán munkaközösség vezető

Munkakörébe tartozó egyéb feladatok:
Munkáltatója:

Humán munkaközösség-vezető

Erőss Lajos Református Általános Iskola
4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3.

Munkáltatói jogkör gyakorlója:
Közvetlen felettese:

intézményvezető
intézményvezető-helyettes

Humán munkaközösség-vezető munkakör:
A pedagógusok által, a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről előírásai szerint
létrehozott szakmai munkaközösségek működésének célja:
• A szakmaiság és a nevelés javítása: didaktikai fejlesztés,
• Az intézményvezetés segítése (tervezés, ellenőrzés, értékelés),
• A képzési eredményességért folyamatos szakmai fejlődés szervezése.
Azonos műveltségi területen, vagy tagozaton tanító pedagógusok munkaközösséget
alkothatnak, és kimagasló felkészültségű, jó szervezőkészségű, példás munkafegyelmű,
szakmailag példamutatóan tájékozott munkaközösség vezetőt választhatnak maguk közül. A
szakmai munkaközösség vezetőt az iskola vezetője bízza meg a középvezetői feladatok
ellátásával, havonta fizetendő pótlék biztosítása mellett. Éves munkatervet készít, amelynek
végrehajtásáról évente írásban kell beszámolnia, a nevelőtestület felé.
I. A megbízás célja
Irányítja, koordinálja a szakmai tantárgycsoport, vagy tagozat pedagógusainak munkavégzését.
Teljes jogkörrel ellenőrzi a munkaközösségi tantárgyak pedagógusait.
Középvezetőként képviseli a tantárgycsoport, vagy tagozat szakmai érdekeit. Kollégáival
jelentős erőfeszítéseket tesz a hatékony képzésért. Egyaránt felelős a munkaközösség szakmai,
módszertani és nevelési tevékenységért, valamint a munkafegyelemért.
II. Részletes feladatkör
1. Felelősen irányítja a kijelölt munkaközösség oktató és nevelő munkáját, kiemelten a
pedagógusok módszereit, a gyerekekhez való viszonyát.
2. Ismeri a helyi közoktatás fejlesztési koncepciót.
3. Munkaközösségében összehangolja a pedagógiai program módosítását (az oktatás tantervi
fejlesztését, a módszertani eljárások korszerűsítését).
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4. Javaslatot tesz a nevelési értekezlet témáira.
5. Összeállítja a munkaközösség éves munkaprogramját, amely beépül az intézmény
munkatervébe.
6. Munkaközösségét pedagógiai kísérletekbe, szakmai pályázatokba vonhatja be.
7. Ellenőrzi a határidők betartását.
8. Munkaközösségében koordinálja az egységes követelményrendszer megvalósítását,
melynek érdekében a tanév elején felmérik, majd objektíven értékelik a tanulók tudás- és
képességszintjét, melynek alapján végzik a minőségi fejlesztést.
9. Módszertani és szaktárgyi megbeszéléseket tart, bemutató foglalkozásokat szervez.
Kijelölt mentorral segíti a gyakornokmunkáját. Segíti az új kollégák beilleszkedését.
10. Ellenőrzi a pedagógusok munkafegyelmét. Felmérések és rendszeres óralátogatások során
(félévenként legalább egyszer) meggyőződik a tanulók elméleti, gyakorlati tudásáról,
képességeiről, magatartásukról, szorgalmukról. Tapasztalatairól írásbeli feljegyzést készít,
erről tájékoztatja az intézményvezetőt vagy az illetékes intézményvezető-helyettest.
11. Vezeti szakterülete módszertani fejlesztését. Javaslatokat gyűjt a használandó
tankönyvekre, taneszközökre (tantárgyak, évfolyamok szerint). A javaslatok alapján
elkészítteti a taneszközök rendelési listáját legkésőbb január hónap végéig.
12. Gondoskodik a különbözeti, javító és osztályozó vizsgák feladatainak összeállításáról.
13. Javaslatot tesz a vezetőnek a vizsgabizottsági tagok személyére
14. Elbírálja, és az intézményvezetőnek elfogadásra javasolja (esetleg nem javasolja) a
munkaközösségi tagok tantervhez igazodó tanmeneteit.
15. Munkaközössége tagjai tekintetében javaslatot tesz a pedagógusok továbbképzési tervére.
16. 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.
17. Irányítja a tantárgyi és egyéb versenyek szervezését és korrekt lebonyolítását, a tanulók
felkészítését. Segíti a tanulók részére kiírt tanulmányi, kulturális pályázatok elkészítését.
18. Gondoskodik a szakkörök és felzárkóztató foglalkozások, tanfolyamok, stb. színvonalas,
diák-centrikus megtartásáról. Ezeket lehetőség szerint látogatja.
19. Ellenőrzi a szakmai felszerelések, a szertárak, tantermek berendezéseinek szabályszerű
használatát.
20. Javaslatot tesz a tantárgyfelosztásra, kollégái folyamatos szakmai fejlődése érdekében a
továbbképzésekre, a munkaközösségi tagok jutalmazására.
21. Felügyeli a szertár felelős kezelését, fejlesztését. Hiányosság észlelése esetén intézkedik,
vagy vezetői felelősségre vonást kezdeményez.
22. Tájékoztatja felettesét a tantárgyi követelmények teljesítéséről. Beszámol a tantestületnek
a munkaközösség féléves, éves tevékenységéről.
Feladatköri kapcsolatok
Kiegyensúlyozott kapcsolatot tart azoknak az intézményeknek, szervezeteknek és
hatóságoknak az alkalmazottaival, képviselőivel, akiknek együttműködése szükséges a
feladatainak ellátásához. Kapcsolatot tart az intézményközi munkaközösség vezetőjével, a
szaktárgyi tantárgygondozókkal, a pedagógiai szakmai szolgáltatóval.
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Jogkör, hatáskör
Ismerve a megbízatására vonatkozó törvényeket, rendeleteket és vezetői utasításokat –
gyakorolja a jogszabályokban biztosított jogokat.
Hatásköre áthúzódik teljes tevékenységi körére. Köteles a vezető figyelmét felhívni az
előírásoktól eltérő munkavégzésekre, magatartásokra és állapotokra.
Felelősségi kör
Szakmai tájékozódása, a pedagógusok rendszeres ellenőrzése és munkájuk szakmai értékelése
alapozza meg felelős döntéseit, intézményvezetőnek 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:
• A megbízatással járó feladatok határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos
elvégzéséért;
• A vezetői utasítások végrehajtásáért,
• A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a gyermekek és munkatársak
jogainak megsértéséért.
Záradék:
A munkakör betöltője köteles felettese utasítása alapján további olyan feladatokat is ellátni,
amelyek jellegüknél fogva a tevékenységi körbe tartoznak, vagy ismeretei alapján
szükségszerűségből rá kell bízni.
A munkavállaló köteles a Magyarországi Református Egyház Közoktatási Törvénye (1998. évi
I. törvénnyel módosított 1995. évi I. törvény 44., 48. és 53. §-ban) foglaltakat, valamint a
Magyarországi Református Egyház Zsinata által támogatott és a Református Általános Iskola
tantestülete által elfogadott az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített
„Etikai Kódex – a Magyarországi Református Egyház közoktatási intézményeiben dolgozó
pedagógusok számára” című dokumentumban foglaltakat. A dolgozó munkaszerződése alapján
ennek megszegése esetén munkaviszonyát a munkáltató jogosult rendkívüli felmondással
megszüntetni.
A … tanévben is az iskolai- és munkáltatói elektronikus levelezést a Microsoft Outlook
levelezésen keresztül bonyolítjuk. A munkahelyi Microsoft-fiók alkalmazásait használjuk
információ- és dokumentummegosztásra, illetve a hagyományos, digitális munkarend
alatti tanítási, tanulási folyamat támogatására. A pedagógus köteles ezeket az
alkalmazásokat legalább napi 2 alkalommal nyomon követni. Ennek elmaradása a
pedagógus felelősségét nem csökkenti.
Jelen munkaköri leírás a munkaszerződés elválaszthatatlan melléklete.
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Püspökladány, …

………………………………………..
intézményvezető

PH

A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, azt tudomásul vettem. Annak egy példányát
átvettem, másik példányát – amely az eredetivel megegyezik – aláírásommal láttam el.
Tudomásul veszem, hogy munkámat a szervezeti és működési szabályzatban, a pedagógiai
programban, valamint a házirendben, illetve a munkaköri leírásomban előírtaknak megfelelően
kell végeznem, a bennük foglaltak betartásáért, valamint az általam kezelt értékekért
felelősséggel tartozom.
Az intézmény minőségpolitikáját és célrendszerét megismertem, a feladataimhoz kapcsolódó
célok megvalósításában aktívan részt veszek.
A munkahelyemen tudomásomra jutott információkat bizalmasan, a titoktartási előírásoknak
megfelelően kezelem.
Püspökladány, …

………………………………………..
munkavállaló
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7. számú függelék: Reál munkaközösség vezető munkaköri leírása
Név:
OM:
Munkaköre:

reál munkaközösség-vezető

Munkakörébe tartozó egyéb feladatok:
Munkáltatója:

Reál munkaközösség-vezető

Erőss Lajos Református Általános Iskola
4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3.

Munkáltatói jogkör gyakorlója:
Közvetlen felettese:

intézményvezető
intézményvezető-helyettes

Reál munkaközösség-vezető munkakör:
A pedagógusok által, a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről előírásai szerint
létrehozott szakmai munkaközösségek működésének célja:
• A szakmaiság és a nevelés javítása: didaktikai fejlesztés,
• Az intézményvezetés segítése (tervezés, ellenőrzés, értékelés),
• A képzési eredményességért folyamatos szakmai fejlődés szervezése.
Azonos műveltségi területen, vagy tagozaton tanító pedagógusok munkaközösséget
alkothatnak, és kimagasló felkészültségű, jó szervezőkészségű, példás munkafegyelmű,
szakmailag példamutatóan tájékozott munkaközösség vezetőt választhatnak maguk közül. A
szakmai munkaközösség vezetőt az iskola vezetője bízza meg a középvezetői feladatok
ellátásával, havonta fizetendő pótlék biztosítása mellett. Éves munkatervet készít, amelynek
végrehajtásáról évente írásban kell beszámolnia, a nevelőtestület felé.
I. A megbízás célja
Irányítja, koordinálja a szakmai tantárgycsoport, vagy tagozat pedagógusainak munkavégzését.
Teljes jogkörrel ellenőrzi a munkaközösségi tantárgyak pedagógusait.
Középvezetőként képviseli a tantárgycsoport, vagy tagozat szakmai érdekeit. Kollégáival
jelentős erőfeszítéseket tesz a hatékony képzésért. Egyaránt felelős a munkaközösség szakmai,
módszertani és nevelési tevékenységért, valamint a munkafegyelemért.
II. Részletes feladatkör
23. Felelősen irányítja a kijelölt munkaközösség oktató és nevelő munkáját, kiemelten a
pedagógusok módszereit, a gyerekekhez való viszonyát.
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24. Ismeri a helyi közoktatás fejlesztési koncepciót.
25. Munkaközösségében összehangolja a pedagógiai program módosítását (az oktatás tantervi
fejlesztését, a módszertani eljárások korszerűsítését).
26. Javaslatot tesz a nevelési értekezlet témáira.
27. Összeállítja a munkaközösség éves munkaprogramját, amely beépül az intézmény
munkatervébe.
28. Munkaközösségét pedagógiai kísérletekbe, szakmai pályázatokba vonhatja be.
29. Ellenőrzi a határidők betartását.
30. Munkaközösségében koordinálja az egységes követelményrendszer megvalósítását,
melynek érdekében a tanév elején felmérik, majd objektíven értékelik a tanulók tudás- és
képességszintjét, melynek alapján végzik a minőségi fejlesztést.
31. Módszertani és szaktárgyi megbeszéléseket tart, bemutató foglalkozásokat szervez.
Kijelölt mentorral segíti a gyakornokmunkáját. Segíti az új kollégák beilleszkedését.
32. Ellenőrzi a pedagógusok munkafegyelmét. Felmérések és rendszeres óralátogatások során
(félévenként legalább egyszer) meggyőződik a tanulók elméleti, gyakorlati tudásáról,
képességeiről, magatartásukról, szorgalmukról. Tapasztalatairól írásbeli feljegyzést készít,
erről tájékoztatja az intézményvezetőt vagy az illetékes intézményvezető-helyettest.
33. Vezeti szakterülete módszertani fejlesztését. Javaslatokat gyűjt a használandó
tankönyvekre, taneszközökre (tantárgyak, évfolyamok szerint). A javaslatok alapján
elkészítteti a taneszközök rendelési listáját legkésőbb január hónap végéig.
34. Gondoskodik a különbözeti, javító és osztályozó vizsgák feladatainak összeállításáról.
35. Javaslatot tesz a vezetőnek a vizsgabizottsági tagok személyére
36. Elbírálja, és az intézményvezetőnek elfogadásra javasolja (esetleg nem javasolja) a
munkaközösségi tagok tantervhez igazodó tanmeneteit.
37. Munkaközössége tagjai tekintetében javaslatot tesz a pedagógusok továbbképzési tervére.
38. 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.
39. Irányítja a tantárgyi és egyéb versenyek szervezését és korrekt lebonyolítását, a tanulók
felkészítését. Segíti a tanulók részére kiírt tanulmányi, kulturális pályázatok elkészítését.
40. Gondoskodik a szakkörök és felzárkóztató foglalkozások, tanfolyamok, stb. színvonalas,
diák-centrikus megtartásáról. Ezeket lehetőség szerint látogatja.
41. Ellenőrzi a szakmai felszerelések, a szertárak, tantermek berendezéseinek szabályszerű
használatát.
42. Javaslatot tesz a tantárgyfelosztásra, kollégái folyamatos szakmai fejlődése érdekében a
továbbképzésekre, a munkaközösségi tagok jutalmazására.
43. Felügyeli a szertár felelős kezelését, fejlesztését. Hiányosság észlelése esetén intézkedik,
vagy vezetői felelősségre vonást kezdeményez.
44. Tájékoztatja felettesét a tantárgyi követelmények teljesítéséről. Beszámol a tantestületnek
a munkaközösség féléves, éves tevékenységéről.
Feladatköri kapcsolatok
Kiegyensúlyozott kapcsolatot tart azoknak az intézményeknek, szervezeteknek és
hatóságoknak az alkalmazottaival, képviselőivel, akiknek együttműködése szükséges a
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feladatainak ellátásához. Kapcsolatot tart az intézményközi munkaközösség vezetőjével, a
szaktárgyi tantárgygondozókkal, a pedagógiai szakmai szolgáltatóval.
Jogkör, hatáskör
Ismerve a megbízatására vonatkozó törvényeket, rendeleteket és vezetői utasításokat –
gyakorolja a jogszabályokban biztosított jogokat.
Hatásköre áthúzódik teljes tevékenységi körére. Köteles a vezető figyelmét felhívni az
előírásoktól eltérő munkavégzésekre, magatartásokra és állapotokra.

Felelősségi kör
Szakmai tájékozódása, a pedagógusok rendszeres ellenőrzése és munkájuk szakmai értékelése
alapozza meg felelős döntéseit, intézményvezetőnek 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:
• A megbízatással járó feladatok határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos
elvégzéséért;
• A vezetői utasítások végrehajtásáért,
• A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a gyermekek és munkatársak
jogainak megsértéséért.
Záradék:

A munkakör betöltője köteles felettese utasítása alapján további olyan feladatokat is ellátni,
amelyek jellegüknél fogva a tevékenységi körbe tartoznak, vagy ismeretei alapján
szükségszerűségből rá kell bízni.
A munkavállaló köteles a Magyarországi Református Egyház Közoktatási Törvénye (1998. évi
I. törvénnyel módosított 1995. évi I. törvény 44., 48. és 53. §-ban) foglaltakat, valamint a
Magyarországi Református Egyház Zsinata által támogatott és a Református Általános Iskola
tantestülete által elfogadott az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített
„Etikai Kódex – a Magyarországi Református Egyház közoktatási intézményeiben dolgozó
pedagógusok számára” című dokumentumban foglaltakat. A dolgozó munkaszerződése alapján
ennek megszegése esetén munkaviszonyát a munkáltató jogosult rendkívüli felmondással
megszüntetni.
A … tanévben is az iskolai- és munkáltatói elektronikus levelezést a Microsoft Outlook
levelezésen keresztül bonyolítjuk. A munkahelyi Microsoft-fiók alkalmazásait használjuk
információ- és dokumentummegosztásra, illetve a hagyományos, digitális munkarend
alatti tanítási, tanulási folyamat támogatására. A pedagógus köteles ezeket az
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alkalmazásokat legalább napi 2 alkalommal nyomon követni.
pedagógus felelősségét nem csökkenti.

Ennek elmaradása a

Jelen munkaköri leírás a munkaszerződés elválaszthatatlan melléklete.
Püspökladány, …
………………………………………..
PH

intézményvezető

A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, azt tudomásul vettem. Annak egy példányát
átvettem, másik példányát – amely az eredetivel megegyezik – aláírásommal láttam el.
Tudomásul veszem, hogy munkámat a szervezeti és működési szabályzatban, a pedagógiai
programban, valamint a házirendben, illetve a munkaköri leírásomban előírtaknak megfelelően
kell végeznem, a bennük foglaltak betartásáért, valamint az általam kezelt értékekért
felelősséggel tartozom.
Az intézmény minőségpolitikáját és célrendszerét megismertem, a feladataimhoz kapcsolódó
célok megvalósításában aktívan részt veszek.
A munkahelyemen tudomásomra jutott információkat bizalmasan, a titoktartási előírásoknak
megfelelően kezelem.
Püspökladány, …

………………………………………..
munkavállaló
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8. számú függelék: Diákönkormányzat vezető munkaköri leírása
Név:
OM:
Munkaköre:

DÖK-vezető

A heti teljes munkaidőből nem kötött munkaidő: 8 óra
Munkáltatója:

Erőss Lajos Református Általános Iskola
4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3.

Munkáltatói jogkör gyakorlója:
Közvetlen felettese:

intézményvezető
intézményvezető-helyettes

DÖK-vezető munkakör:
A tanulók közös tevékenységük szervezésére diákköröket alakíthatnak, amelyek meghirdetését,
szervezését, működtetését maguk végzik. A diáksági és diákköri érdekek képviseletére a
tanulók diákönkormányzatot hozhatnak létre, aminek működése a tanulók minden kérdésére
kiterjed.
Döntenek diákképviseletükről, küldöttet delegálhatnak, véleményezési és javaslattételi joggal
rendelkeznek az intézményi működéssel kapcsolatban. A diákönkormányzat egyetértési jogot
gyakorol:
− az SZMSZ és a házirend elfogadásakor és módosításakor,
− a tanulói szociális juttatások elveinek meghatározásakor,
− az ifjúságpolitikai célú pénzeszközök felhasználásakor.
A diákönkormányzat döntési jogköre kiterjed:
– saját működésére és hatásköre gyakorlására,
– a működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználására,
– egy tanítás nélküli munkanap programjára,
– tájékoztatási rendszerének létrehozására és működtetésére,
– vezetőinek, munkatársainak megbízására,
Más tárgykörökben a diákönkormányzat a nevelőtestülettől kapott hatáskörén belül önállóan
működik. A diákönkormányzat felnőtt képviselője, vagy a diákküldött folyamatos kapcsolatot
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tart az igazgatóval. A diákönkormányzat tevékenységéről félévenként írásban beszámol, az
intézményvezető szempontjai alapján.
I. A megbízás célja
Az intézményi diákönkormányzat működtetése, a demokratikus iskolai közélet feltételeinek, a
gyermeki jogok érvényesítésének biztosítása, a nevelőtestület és a tanulóközösségek
igényeinek összehangolása.
II. Részletes feladatkör
1.) Összehívja és levezeti – a diáktanács elnökének megválasztásáig – a diáktanács alakuló
ülését, ismerteti a tagokkal a diákönkormányzat törvényes jogait és iskolai hatáskörét.
2.) Szervezi, irányítja a diákönkormányzati választásokat, elősegíti az iskolában a képviseleti
és a közvetlen demokrácia érvényesülését.
3.) Javaslatot tesz a tantestületnek a diákönkormányzat hatásköri meghatározására, a helyi
hagyományok és munkarend leírására.
4.) A diáktanács igénye alapján szakmai segítséget nyújt a közös programok megtervezéséhez,
szervezéséhez, részt vesz az értékelésben.
5.) Gondoskodik a diákönkormányzati munkaterv programjainak eredményes lebonyolításáról,
részt vesz a diákfórumok, az iskolagyűlések szervezésében, a diáktanács ülésein
6.) Személyesen vagy a kollégák, a szülők bevonásával biztosítja a felnőtt felügyeletet a
rendezvényeken, felelős az iskolai házirend betartásáért.
7.) Képviseli a diákönkormányzatot a nevelőtestület, és a fenntartó előtt, ahol ezt a diákvezető
nem teheti meg.
III. Feladatköri kapcsolatok
Kiegyensúlyozott kapcsolatot tart azoknak az intézményeknek, szervezeteknek, és
hatóságoknak az alkalmazottjaival, képviselőivel, akiknek együttműködése szükséges
feladatainak ellátásához.
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IV. Jogkör, hatáskör
Ismerve a megbízatására vonatkozó törvényeket, rendeleteket és igazgatói utasításokat, –
gyakorolja a jogszabályokban biztosított jogokat.
Hatásköre áthúzódik teljes tevékenység körére. Köteles az igazgató (helyettes) figyelmét
felhívni az előírásoktól eltérő munkavégzésre, magatartásra és állapotokra.
V. Felelősségi kör
Felelőssége kiterjed teljes megbízatására és egész pedagógiai tevékenységére. Aktivitásától,
példaadásától és igényességétől nagymértékben függ a diákönkormányzat hatékonysága, a
tanulók neveltsége, és közéleti érdeklődése.
Felelősségre vonható:
– A megbízatással járó feladatok határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos
elvégzéséért;
– A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért,
– A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a gyermekek és munkatársak
jogainak megsértéséért,
– A rendelkezésére bocsátott munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő
használatáért, elrontásáért,
– A nem kielégítő mértékű ellenőrzésekért,
– A dokumentációs kötelezettség hiányos elkészítéséért.
Záradék:
A munkakör betöltője köteles felettese utasítása alapján további olyan feladatokat is ellátni,
amelyek jellegüknél fogva a tevékenységi körbe tartoznak, vagy ismeretei alapján
szükségszerűségből rá kell bízni.
A munkavállaló köteles a Magyarországi Református Egyház Közoktatási Törvénye (1998. évi
I. törvénnyel módosított 1995. évi I. törvény 44., 48. és 53. §-ban) foglaltakat, valamint a
Magyarországi Református Egyház Zsinata által támogatott és a Református Általános Iskola
tantestülete által elfogadott az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített
„Etikai Kódex – a Magyarországi Református Egyház közoktatási intézményeiben dolgozó
pedagógusok számára” című dokumentumban foglaltakat. A dolgozó munkaszerződése alapján
ennek megszegése esetén munkaviszonyát a munkáltató jogosult rendkívüli felmondással
megszüntetni.
A … tanévben is az iskolai- és munkáltatói elektronikus levelezést a Microsoft Outlook
levelezésen keresztül bonyolítjuk. A munkahelyi Microsoft-fiók alkalmazásait használjuk
információ- és dokumentummegosztásra, illetve a hagyományos, digitális munkarend
alatti tanítási, tanulási folyamat támogatására. A pedagógus köteles ezeket az
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alkalmazásokat legalább napi 2 alkalommal nyomon követni.
pedagógus felelősségét nem csökkenti.

Ennek elmaradása a

Jelen munkaköri leírás a munkaszerződés elválaszthatatlan melléklete.
Püspökladány, …
PH

………………………………………..
intézményvezető

A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, azt tudomásul vettem. Annak egy példányát
átvettem, másik példányát – amely az eredetivel megegyezik – aláírásommal láttam el.
Tudomásul veszem, hogy munkámat a szervezeti és működési szabályzatban, a pedagógiai
programban, valamint a házirendben, illetve a munkaköri leírásomban előírtaknak megfelelően
kell végeznem, a bennük foglaltak betartásáért, valamint az általam kezelt értékekért
felelősséggel tartozom.
Az intézmény minőségpolitikáját és célrendszerét megismertem, a feladataimhoz kapcsolódó
célok megvalósításában aktívan részt veszek.
A munkahelyemen tudomásomra jutott információkat bizalmasan, a titoktartási előírásoknak
megfelelően kezelem.
Püspökladány, …
………………………………………..
munkavállaló
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9. számú függelék: Testnevelés munkaközösség vezető munkaköri leírása
Név:
OM:
Munkaköre:

testnevelés munkaközösség-vezető

A heti teljes munkaidőből nem kötött munkaidő: 8 óra
Munkakörébe tartozó egyéb feladatok:
Munkáltatója:

Testnevelés munkaközösség-vezető

Erőss Lajos Református Általános Iskola
4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3.

Munkáltatói jogkör gyakorlója:
Közvetlen felettese:

intézményvezető
intézményvezető-helyettes

Testnevelés munkaközösség-vezető munkakör:
A pedagógusok által, a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről előírásai szerint
létrehozott szakmai munkaközösségek működésének célja:
• A szakmaiság és a nevelés javítása: didaktikai fejlesztés,
• Az intézményvezetés segítése (tervezés, ellenőrzés, értékelés),
• A képzési eredményességért folyamatos szakmai fejlődés szervezése.
Azonos műveltségi területen, vagy tagozaton tanító pedagógusok munkaközösséget
alkothatnak, és kimagasló felkészültségű, jó szervezőkészségű, példás munkafegyelmű,
szakmailag példamutatóan tájékozott munkaközösség vezetőt választhatnak maguk közül. A
szakmai munkaközösség vezetőt az iskola vezetője bízza meg a középvezetői feladatok
ellátásával, havonta fizetendő pótlék biztosítása mellett. Éves munkatervet készít, amelynek
végrehajtásáról évente írásban kell beszámolnia, a nevelőtestület felé.
I. A megbízás célja
Irányítja, koordinálja a szakmai tantárgycsoport, vagy tagozat pedagógusainak munkavégzését.
Teljes jogkörrel ellenőrzi a munkaközösségi tantárgyak pedagógusait.
Középvezetőként képviseli a tantárgycsoport, vagy tagozat szakmai érdekeit. Kollégáival
jelentős erőfeszítéseket tesz a hatékony képzésért. Egyaránt felelős a munkaközösség szakmai,
módszertani és nevelési tevékenységért, valamint a munkafegyelemért.
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II. Részletes feladatkör
45. Felelősen irányítja a kijelölt munkaközösség oktató és nevelő munkáját, kiemelten a
pedagógusok módszereit, a gyerekekhez való viszonyát.
46. Ismeri a helyi közoktatás fejlesztési koncepciót.
47. Munkaközösségében összehangolja a pedagógiai program módosítását (az oktatás tantervi
fejlesztését, a módszertani eljárások korszerűsítését).
48. Javaslatot tesz a nevelési értekezlet témáira.
49. Összeállítja a munkaközösség éves munkaprogramját, amely beépül az intézmény
munkatervébe.
50. Munkaközösségét pedagógiai kísérletekbe, szakmai pályázatokba vonhatja be.
51. Ellenőrzi a határidők betartását.
52. Munkaközösségében koordinálja az egységes követelményrendszer megvalósítását,
melynek érdekében a tanév elején felmérik, majd objektíven értékelik a tanulók tudás- és
képességszintjét, melynek alapján végzik a minőségi fejlesztést.
53. Módszertani és szaktárgyi megbeszéléseket tart, bemutató foglalkozásokat szervez.
Kijelölt mentorral segíti a gyakornokmunkáját. Segíti az új kollégák beilleszkedését.
54. Ellenőrzi a pedagógusok munkafegyelmét. Felmérések és rendszeres óralátogatások során
(félévenként legalább egyszer) meggyőződik a tanulók elméleti, gyakorlati tudásáról,
képességeiről, magatartásukról, szorgalmukról. Tapasztalatairól írásbeli feljegyzést készít,
erről tájékoztatja az intézményvezetőt vagy az illetékes intézményvezető-helyettest.
55. Vezeti szakterülete módszertani fejlesztését. Javaslatokat gyűjt a használandó
tankönyvekre, taneszközökre (tantárgyak, évfolyamok szerint). A javaslatok alapján
elkészítteti a taneszközök rendelési listáját legkésőbb január hónap végéig.
56. Gondoskodik a különbözeti, javító és osztályozó vizsgák feladatainak összeállításáról.
57. Javaslatot tesz a vezetőnek a vizsgabizottsági tagok személyére
58. Elbírálja, és az intézményvezetőnek elfogadásra javasolja (esetleg nem javasolja) a
munkaközösségi tagok tantervhez igazodó tanmeneteit.
59. Munkaközössége tagjai tekintetében javaslatot tesz a pedagógusok továbbképzési tervére.
60. 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.
61. Irányítja a tantárgyi és egyéb versenyek szervezését és korrekt lebonyolítását, a tanulók
felkészítését. Segíti a tanulók részére kiírt tanulmányi, kulturális pályázatok elkészítését.
62. Gondoskodik a szakkörök és felzárkóztató foglalkozások, tanfolyamok, stb. színvonalas,
diák-centrikus megtartásáról. Ezeket lehetőség szerint látogatja.
63. Ellenőrzi a szakmai felszerelések, a szertárak, tantermek berendezéseinek szabályszerű
használatát.
64. Javaslatot tesz a tantárgyfelosztásra, kollégái folyamatos szakmai fejlődése érdekében a
továbbképzésekre, a munkaközösségi tagok jutalmazására.
65. Felügyeli a szertár felelős kezelését, fejlesztését. Hiányosság észlelése esetén intézkedik,
vagy vezetői felelősségre vonást kezdeményez.
66. Tájékoztatja felettesét a tantárgyi követelmények teljesítéséről. Beszámol a tantestületnek
a munkaközösség féléves, éves tevékenységéről.
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Feladatköri kapcsolatok

Kiegyensúlyozott kapcsolatot tart azoknak az intézményeknek, szervezeteknek és
hatóságoknak az alkalmazottaival, képviselőivel, akiknek együttműködése szükséges a
feladatainak ellátásához. Kapcsolatot tart az intézményközi munkaközösség vezetőjével, a
szaktárgyi tantárgygondozókkal, a pedagógiai szakmai szolgáltatóval.
Jogkör, hatáskör
Ismerve a megbízatására vonatkozó törvényeket, rendeleteket és vezetői utasításokat –
gyakorolja a jogszabályokban biztosított jogokat.
Hatásköre áthúzódik teljes tevékenységi körére. Köteles a vezető figyelmét felhívni az
előírásoktól eltérő munkavégzésekre, magatartásokra és állapotokra.
Felelősségi kör
Szakmai tájékozódása, a pedagógusok rendszeres ellenőrzése és munkájuk szakmai értékelése
alapozza meg felelős döntéseit, intézményvezetőnek 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:
• A megbízatással járó feladatok határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos
elvégzéséért;
• A vezetői utasítások végrehajtásáért,
• A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a gyermekek és munkatársak
jogainak megsértéséért.
Záradék:
A munkakör betöltője köteles felettese utasítása alapján további olyan feladatokat is ellátni,
amelyek jellegüknél fogva a tevékenységi körbe tartoznak, vagy ismeretei alapján
szükségszerűségből rá kell bízni.
A munkavállaló köteles a Magyarországi Református Egyház Közoktatási Törvénye (1998. évi
I. törvénnyel módosított 1995. évi I. törvény 44., 48. és 53. §-ban) foglaltakat, valamint a
Magyarországi Református Egyház Zsinata által támogatott és a Református Általános Iskola
tantestülete által elfogadott az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített
„Etikai Kódex – a Magyarországi Református Egyház közoktatási intézményeiben dolgozó
pedagógusok számára” című dokumentumban foglaltakat. A dolgozó munkaszerződése alapján
ennek megszegése esetén munkaviszonyát a munkáltató jogosult rendkívüli felmondással
megszüntetni.
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A … tanévben is az iskolai- és munkáltatói elektronikus levelezést a Microsoft Outlook
levelezésen keresztül bonyolítjuk. A munkahelyi Microsoft-fiók alkalmazásait használjuk
információ- és dokumentummegosztásra, illetve a hagyományos, digitális munkarend
alatti tanítási, tanulási folyamat támogatására. A pedagógus köteles ezeket az
alkalmazásokat legalább napi 2 alkalommal nyomon követni. Ennek elmaradása a
pedagógus felelősségét nem csökkenti.
Jelen munkaköri leírás a munkaszerződés elválaszthatatlan melléklete.
Püspökladány, …

PH

………………………………………..
intézményvezető

A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, azt tudomásul vettem. Annak egy példányát
átvettem, másik példányát – amely az eredetivel megegyezik – aláírásommal láttam el.
Tudomásul veszem, hogy munkámat a szervezeti és működési szabályzatban, a pedagógiai
programban, valamint a házirendben, illetve a munkaköri leírásomban előírtaknak megfelelően
kell végeznem, a bennük foglaltak betartásáért, valamint az általam kezelt értékekért
felelősséggel tartozom.
Az intézmény minőségpolitikáját és célrendszerét megismertem, a feladataimhoz kapcsolódó
célok megvalósításában aktívan részt veszek.
A munkahelyemen tudomásomra jutott információkat bizalmasan, a titoktartási előírásoknak
megfelelően kezelem.
Püspökladány, …

………………………………………..
munkavállaló
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10. számú függelék: Iskolalelkész munkaköri leírása
Név:
OM:
Munkaköre:

iskolalelkész

A heti teljes munkaidőből nem kötött munkaidő: 20 óra
Munkakörébe tartozó egyéb feladatok:

Iskolalelkész (heti 20 óra)

Munkáltatója: Erőss Lajos Református Általános Iskola
4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3.
Munkáltatói jogkör gyakorlója:

intézményvezető

Közvetlen felettese:

intézményvezető-helyettes

Az iskolalelkészi munkakörrel járó feladatai:
Az iskola hitéleti alkalmainak megszervezése, előkészítése és lebonyolítása.
Hétkezdő áhítatok
Bibliaórák a pedagógusok számára
Istentiszteletekkel egybekötött kötelező iskolai ünnepségek osztályok szolgálatával színesített
istentiszteletek
Osztályának szolgálata az Idősek Otthonában
Lelkigondozói beszélgetés tanulók, pedagógusok, szülők számára
A keresztyén nevelés a család – gyülekezet - iskola pilléreinek kiépítésében való tevékeny
részvétel.
Iskolalelkészi órabeosztás:
H:

7:00 - 8:00
11:00-12:00

K:

12:00-16:00

Sze: 11:00-12:00
14:00-16:00
P:

12:00-13:00
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Jogkör, hatáskör
Gyakorolja a nevelőtestület tagjának és a pedagógusnak biztosított jogokat, hatásköre az általa
vezetett gyermekcsoportra terjed ki.
Munkaköri kapcsolatok
A szülőkkel, a társintézmények munkatársaival, a továbbképző intézményekkel tart
kapcsolatot.
Felelősségi kör
Személyesen felelős a felügyeletére bízott tanulók testi, érzelmi és morális épségéért.
Tanulócsoportjában felel a Pedagógiai Program követelményeinek megvalósításáért, a diákok
érdekelsőbbségéért, az egyenlő bánásmódért.
Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére.
Felelősségre vonható:
Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért;
A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért,
A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem, a munkatársak és a gyermekek jogainak
megsértéséért,
A munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, rongálásáért.
A vagyonbiztonság és a higiénia veszélyeztetéséért.
A … tanévben is az iskolai- és munkáltatói elektronikus levelezést a Microsoft Outlook
levelezésen keresztül bonyolítjuk. A munkahelyi Microsoft-fiók alkalmazásait használjuk
információ- és dokumentummegosztásra, illetve a hagyományos, digitális munkarend
alatti tanítási, tanulási folyamat támogatására. A pedagógus köteles ezeket az
alkalmazásokat legalább napi 2 alkalommal nyomon követni. Ennek elmaradása a
pedagógus felelősségét nem csökkenti.
Jelen munkaköri leírás a munkaszerződés elválaszthatatlan melléklete.
Püspökladány,
………………………………………..
intézményvezető

PH

A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, azt tudomásul vettem. Annak egy példányát
átvettem, másik példányát – amely az eredetivel megegyezik – aláírásommal láttam el.
Tudomásul veszem, hogy munkámat a szervezeti és működési szabályzatban, a pedagógiai
programban, valamint a házirendben, illetve a munkaköri leírásomban előírtaknak
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megfelelően kell végeznem, a bennük foglaltak betartásáért, valamint az általam kezelt
értékekért felelősséggel tartozom.
Az intézmény minőségpolitikáját és célrendszerét megismertem, a feladataimhoz kapcsolódó
célok megvalósításában aktívan részt veszek.
A munkahelyemen tudomásomra jutott információkat bizalmasan, a titoktartási előírásoknak
megfelelően kezelem.

Püspökladány, …

………………………………………..
munkavállaló
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11. számú függelék: Gazdaságvezető munkaköri leírása
Munkáltatója:

Erőss Lajos Református Általános Iskola

Székhelye:

4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3.

Telephelye:

4150 Püspökladány, Kálvin tér 6-7.

Munkáltatói jogkör gyakorlója:

intézményvezető

Közvetlen felettese:

intézményvezető

I. Jogállása:
Feladatát az intézményvezető közvetlen irányítása mellett és utasítása szerint, valamint az
iskolai, és felsőbb irányító szervek írásbeli rendelkezései alapján végzi.
II. Feladatköre részletese:
Heti munkaideje:

40 óra

Napi munkaideje:

730-1600

Feladata:
•

Az iskola bér- és dologi gazdálkodásának tervezése, kezelése, felügyelete.

•

A gazdálkodásról, működésről a fenntartónak köteles beszámolni.

•

Elszámolási kötelezettség terheli.

•

Köteles negyedéves, féléves és éves beszámolókat készíteni.

•

Az éves működési és költségvetési-gazdálkodási beszámolót a fenntartói Igazgatótanács
felterjesztése alapján a fenntartó fogadja el.

•

Az intézmény éves költségvetését, az igazgató terjeszti a fenntartói Igazgatótanács elé
előzetes jóváhagyásra, melyet a fenntartói

•

Igazgatótanács végleges döntésre a Presbitérium elé terjeszt.

•

A fejlesztési beruházási előirányzat és gazdálkodási általános tartalék tekintetében a
fenntartó rendelkezései szerint köteles gazdálkodni.

•

Pénzügyi-gazdasági feladatait, elkülönített számlavezetését az intézmény gazdasági
vezetője látja el, munkáját a munkaköri leírás részletezi.
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Kötelességei:
•

felelős a gazdasági egység Számviteli Törvényben előírt számlatükrének elkészítéséért,
szükség szerinti módosításáért, betartásáért és betartatásáért;

•

felelős az éves költségvetés törvények szerinti elkészítéséért, az éves költségvetés
maradéktalan végrehajtásáért;

•

felelős az Adótörvényben előírt adatok nyilvántartásáért, és az adóhatóságnak

•

előírás szerinti közléséért;

•

felelős a gazdasági egység munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi előírásaival
kapcsolatos gazdasági feladatok figyelemmel kíséréséért;

•

felelős a gazdasági egység időszaki és éves költségvetési beszámolójának elkészítéséért.

•

elkészíti a gazdasági egység éves költségvetését, és azt jóváhagyásra előterjeszti az
iskola igazgatójának;

•

a költségvetést érintő évközi törvény- és rendeletmódosulásról azonnal tájékoztatja az
iskola igazgatóját;

•

gondoskodik a gazdasági egység dolgozói bérszámfejtésének időben történő

•

elkészítéséről, figyelemmel a TB és SZJA előírásokra;

•

az éves jóváhagyott költségvetés alapján végzi a gazdasági egység pénzgazdálkodásával
kapcsolatos teendőket;

•

a Számviteli és Adótörvények alapján gondoskodik a főkönyvi és analitikus

•

könyvelés vezetéséről;

•

a költségvetés évközi módosítását (szükség szerint) kidolgozza, és jóváhagyásra
előterjeszti az iskola igazgatójának;

•

elkészíti az időszakos jelentéseket, beszámolókat és azokat az igénynek megfelelően
továbbítja;

•

elkészíti a Számviteli és Adótörvények alapján szükséges éves költségvetést

•

érintő könyvelési feladatokat és gondoskodik azok lekönyveléséről;

•

elkészíti az évközi és éves adóbevallásokat, és az iskola igazgatójának jóváhagyó
aláírása után benyújtja az adóhatósághoz;

•

gondoskodik a gazdasági egység valamennyi dolgozójáról, ügyeiről vezetett

•

nyilvántartása naprakész vezettetéséről;
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•

elkészíti, és jóváhagyásra előterjeszti a gazdasági egység éves költségvetési

•

beszámolóját, és gondoskodik a felügyeleti szervhez történő továbbításáról és
elfogadtatásáról;

Jogai:
•

a gazdasági vezető hivatalból szavazati joggal rendelkező tagja az igazgatótanácsnak,
jogosult az iskola gazdálkodását, munkarendjét érintő bármely kérdésben az igazgatóval
egyeztetve a tanácsban javaslatot tenni, előterjesztéssel

•

élni, véleményezni;

•

irányítja a közvetlenül vezetése alá tartozó munkatársak, technikai dolgozók

•

munkáját, ellenőrzi az irányítása alá tartozó alkalmazottak munkaidejének,

•

munkájának és munkarendjének betartását;

•

ellenőrzési jogköre kiterjed a házipénztárból kifizetésre kerülő pénzeszközökre, a
szabadságolás rendjére, a munkaidő nyilvántartására, a túlórák, eseti

•

megbízások, szerződéskötések, s az ezekkel kapcsolatos bizonylatok alaki,

•

tartalmi és formai előírásainak betartására;

•

figyelemmel kíséri az iskola vagyonállagát és szükség esetén javaslatot tesz

•

annak állagmegóvására, költséggazdálkodást illető megoldhatóságára;

•

a gazdasági egység munkafolyamataiban a kapcsolódó folyamatba épített ellenőrzést
végzi;

•

szervezi és ellenőrzi a leltározással kapcsolatos feladatokat.

Záradék:
Munkája során együttműködik a gazdasági ügyintézővel. Köteles a munkája során a
tudomására jutott hivatali és szolgálati titkot megőrizni. A munkakör betöltője köteles felettese
utasítása alapján további olyan feladatokat is ellátni, amelyek jellegüknél fogva a tevékenységi
körbe tartoznak, vagy ismeretei alapján szükségszerűségből rá kell bízni.
Jelen munkaköri leírás a munkaszerződés elválaszthatatlan melléklete.
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Püspökladány,
…………………………..…….
intézményvezető

PH

A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, azt tudomásul vettem. Annak egy példányát
átvettem, második példányát – amely az eredetivel megegyezik – aláírásommal láttam el.
Tudomásul veszem, hogy munkámat a Szervezeti és Működési Szabályzatban, a Pedagógiai
Programban, valamint a Házirendben, illetve a munkaköri leírásomban előírtaknak megfelelően
kell végeznem, a bennük foglaltak betartásáért, valamint az általam kezelt értékekért
felelősséggel tartozom.
Az intézmény minőségpolitikáját és célrendszerét megismertem, a feladataimhoz kapcsolódó
célok megvalósításában aktívan részt veszek.
A munkahelyemen tudomásomra jutott információkat bizalmasan, a titoktartási előírásoknak
megfelelően kezelem.
Püspökladány,
…………………………..…….
munkavállaló
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12. számú függelék: Iskolatitkár munkaköri leírása
Munkáltatója:

Erőss Lajos Református Általános Iskola

Székhelye:

4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3.

Telephelye:

4150 Püspökladány, Kálvin tér 6-7.

Munkáltatói jogkör gyakorlója:

intézményvezető

Közvetlen felettese:

intézményvezető

I. Jogállása:
Feladatát az intézményvezető közvetlen irányítása mellett és utasítása szerint, valamint az
iskolai, és felsőbb irányító szervek írásbeli rendelkezései alapján végzi.
II. Feladatköre részletese:
Heti munkaideje:

40 óra

Napi munkaideje:

730-1530

Az általános irodai adminisztrátor munkaidejében ellátja az iskola adminisztratív ügyvitelével
kapcsolatos feladatokat, az alábbiak szerint:
-

Érkező, kimenő ügyiratok iktatása, továbbítása az illetékeseknek, határidők betartása.

-

Iratok gyűjtése, irattározása évenként rögzítve.

-

Kimenő ügyiratok postakönyvbe, kézbesítőkönyvbe történő bevezetése, postázása.

-

Bélyegigénylés, elszámolás.

-

Az iskola ügyvitelével kapcsolatos gépelési munkák elkészítése. (Nevelőknek csak a
közvetlen felettese engedélyével gépelhet.)

-

Iskolai ellátmány: irodaszer, nyomtatványok beszerzése, kiadása, elszámolása.

-

Az iskola kör- és fejbélyegzőjének biztonságos kezelése.

-

Az iskolai jegyzőkönyvek elkészítése, formázása, irattári megőrzése.

-

Diákigazolványok, pedagógus igazolványok ügyintézése, nyilvántartása.

-

Bizonyítványok, törzslapok szigorú nyilvántartása.

-

A szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása.

-

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

A KIR-ben történő adatváltozások felvezetése, rögzítése.

-

Iskolai statisztikák készítése.

-

Szükség esetén fénymásol és gépel.

-

Felügyeli a bejáró tanulókat az iskolába jutásuk során, az autóbuszon és az autóbusz
állomáshoz oda-vissza.

III. Felelőssége:
Kiterjed a hatáskörébe utalt tevékenységekre. Felelős a vonatkozó jogszabályok, előírások
belső utasítások és szabályzatok betartásáért, valamint közvetlen felettese utasításainak a
végrehajtásáért.
Tevékenységéről közvetlen felettesének minden esetben köteles beszámolni, a feladatkörébe
tartozó hiányosságokat jelenteni. Feladatainak végrehajtását, tervezett intézkedéseit azok
megkezdése előtt közvetlen felettesével egyeztetnie kell.
Felelős mindazokért az anyagokért, melyet munkakörével összefüggően reá bíznak, illetőleg
kizárólagosan használ vagy kezel.
Felelősségre vonható:
-

Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos
elvégzéséért.

-

A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak vagy a
gyermekek jogainak megsértéséért.

-

A rendelkezésre bocsátott munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő
használatáért, rongálásáért.

-

Vagyonbiztonság és higiéniai veszélyeztetéséért.

Rendelkeznie kell:
-

Az iratkezelés általános szabályainak ismereteivel.

-

A bizonylatok (azok fogalmainak, fajtáinak) ismeretével.

-

Az ügyvitel-technikai eszközök, az intézményen belüli és közötti hírtovábbítás
és postázás eszközeinek ismeretével.

-

Az iktatás, az irattározási alapfogalmak, munkaeszközök, az irattári őrzési
technikák, munkafolyamatok ismeretével.

-

Egyszerű ügyiratok (nyugta, elismervény, meghatalmazás, nyilatkozat)
kitöltésének ismeretével.
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-

Munkavállalással kapcsolatos levelek (kérvény, munkaviszonnyal kapcsolatos
engedélyek, szerződések, jegyzőkönyvek) szokásos formái és tartalmi
elemeinek ismeretével.

Szükséges képességek:
-

Munkája során használja a számítástechnika adta lehetőségeket.

-

A számítógép operációs rendszerének gyakorlott használata. (fájlok, mappák
mentése, megnyitása keresése)

-

Szövegszerkesztő készségszintű használata. (gépírás, szöveg formázása,
helyesírás)

-

Táblázatkezelő programok használata. (táblázatok készítése, formázása)

-

Levelező programok készségszintű használata. (levél küldése, fogadása;
melléklet csatolása, letöltése; levelek rendszerezése)

-

Jó kommunikációs képesség.

-

Protokoll ismerete, megfelelő alkalmazása.

-

Rendszerező képesség.

Záradék:
Munkája során együttműködik a gazdasági ügyintézővel. Köteles a munkája során a
tudomására jutott hivatali és szolgálati titkot megőrizni. A munkakör betöltője köteles felettese
utasítása alapján további olyan feladatokat is ellátni, amelyek jellegüknél fogva a tevékenységi
körbe tartoznak, vagy ismeretei alapján szükségszerűségből rá kell bízni.
Jelen munkaköri leírás a munkaszerződés elválaszthatatlan melléklete.
Püspökladány,
…………………………..…….
PH

intézményvezető

A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, azt tudomásul vettem. Annak egy példányát
átvettem, második példányát – amely az eredetivel megegyezik – aláírásommal láttam el.
Tudomásul veszem, hogy munkámat a Szervezeti és Működési Szabályzatban, a Pedagógiai
Programban, valamint a Házirendben, illetve a munkaköri leírásomban előírtaknak megfelelően
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kell végeznem, a bennük foglaltak betartásáért, valamint az általam kezelt értékekért
felelősséggel tartozom.
Az intézmény minőségpolitikáját és célrendszerét megismertem, a feladataimhoz kapcsolódó
célok megvalósításában aktívan részt veszek.
A munkahelyemen tudomásomra jutott információkat bizalmasan, a titoktartási előírásoknak
megfelelően kezelem.
Püspökladány,
…………………………..…….
munkavállaló
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13. számú függelék: Rendszergazda munkaköri leírása
Munkaköre: rendszergazda
Munkahely: Püspökladány 4150 Kálvin tér 1-3. (Székhely)
Püspökladány 4150 Kálvin tér 6-7. (Telephely)
Munkaidő: 40 óra/hét (napi 8 óra)
Munkarendje:

Naponta

700 – 1500ig

Munkakörébe tartozó feladatok különösen:
-

Informatikai rendszerek optimális teljesítményének és biztonságának tervezése,
fejlesztése, karbantartása és támogatása.

-

Segítséget nyújt a hálózat használóinak a hálózat és a programok működtetésében.

-

Számítógépes hálózatok és a hozzájuk kapcsolódó számítógépes környezetek
karbantartása

és

felügyelete,

a

számítógépes

hardvert,

rendszerszoftvert,

alkalmazásszoftvert és valamennyi konfigurációt beleértve.
-

A rendszerek és hálózati konfigurációk javítását szolgáló változtatások javaslata, és a
módosításokkal összefüggő hardver- és szoftverigények meghatározása.

-

A hardver- és szoftverproblémák diagnosztizálása.

-

Az adatokról biztonsági másolat készítése és az összeomlott rendszer helyreállítása.

-

Különös figyelmet fordít a számítógépek vírusmentességének fenntartására és a
rendszeres ellenőrzésre. Vírusfertőzés esetén mindent megtesz a fertőzés terjedésének
megakadályozására, a fertőzés megszüntetésére, illetve a szoftverekben okozott károk
helyreállítására. Az iskola anyagi lehetőségeihez mérten szorgalmazza vírusvédelmi
rendszer kiépítését.

Az iskola működési rendszerében elfoglalt helye:
− Közvetlen felettese a gazdaságvezető.
− Felette a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője gyakorolja.
− Az ellenőrzési jogkört a gazdaságvezető, intézményvezető, intézményvezető helyettes
gyakorolja.
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Munkaidejét munkaidő nyilvántartásban köteles nyilvántartani.
Püspökladány,
munkáltató

munkavállaló
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14. számú függelék: Konyhai kisegítő munkaköri leírása
Munkaköre: konyhai kisegítő
Munkahely: Püspökladány 4150 Kálvin tér 1-3. (Székhely)
Püspökladány 4150 Kálvin tér 6-7. (Telephely)
Munkaidő: 40 óra/hét (napi 8 óra)
Munkarendje:

Naponta 700-1500ig.

Munkakörébe tartozó feladatok különösen:
− Konyhai kisegítő tevékenységek (mosogatás, előkészítés, utómunkálatok)
− Ebédlő takarítása, folyamatos tisztántartása
− Terítés
− Terítők, törlőruhák, törölközők mosása, vasalása
− Tízórai és folyadék, iskolatej kimérése
− Iskolai takarítási ügyelet ellátása
− Uzsonnás dobozok összegyűjtése, tisztántartása
− Egyéb konyhai kisegítéssel kapcsolatos feladatok ellátása
Az iskola működési rendszerében elfoglalt helye:
− Közvetlen felettese a szakácsnő, illetve a gazdaságvezető.
− Felette a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője gyakorolja.
− Az ellenőrzési jogkört a szakácsnő, gazdaságvezető, intézményvezető, intézményvezető
helyettes gyakorolja.
−
Munkaidejét munkaidő nyilvántartásban köteles nyilvántartani.
Püspökladány,
munkáltató

munkavállaló

194

Erőss Lajos Református Általános Iskola
4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3.
OM: 201470

15. számú függelék: Szakács munkaköri leírása
Munkaköre: szakács
Munkahely: Püspökladány 4150 Kálvin tér 1-3. (Székhely)
Püspökladány 4150 Kálvin tér 6-7. (Telephely)
Munkaidő: 40 óra/hét (napi 8 óra)
Munkarendje:
Naponta 700-1500ig
Munkakörébe tartozó feladatok különösen:
− segédszemélyzet munkájának irányítása, összehangolása
− rendszeresen ellenőrzi a feldolgozásra kerülő nyersanyagok mennyiségét és
minőségét, a technológiai folyamatokat
− elvégzi az elkészült ételek minőségi és mennyiségi ellenőrzését
− Figyelemmel kíséri az üzem felszereltségének állapotát, jelzi a felettesének a
karbantartás, javítás szükségességét. Gondoskodik a hulladéknak az élelmezési üzem
területéről való mielőbbi eltávolításáról.
Munkavállaló felelőssége:
− felelős az étel minőségéért, a tálalás és a szállítás idejének betartásáért
− felelős - az ÁNTSZ előírásainak megfelelően - az élelmezési üzem tisztaságáért, a
személyi higiéné betartásáért és betartatásáért
− felelős az ételminta szabályos eltevéséért és megőrzéséért.
− felelős a munkahelyi rend és fegyelem követelményeinek betartásáért
− felelős higiénés és munkavédelmi előírások betartásáért
Munkavállaló kötelessége:
− A munkavállaló köteles a munkaidő beosztásnak megfelelően a munkavégzési helyen
időben, tiszta munkaruhában, ápoltan megjelenni és közvetlen felettesénél munkára
jelentkezni.
− Köteles munkaidejében a munkaterületen tartózkodni. A munkaterületet magáncélból
nem hagyhatja el felettese engedélye nélkül.
− Köteles a munkából való távolmaradást a legrövidebb időn belül felettesével közölni!
− Rendkívüli munkavégzésre a törvényes mértékig kötelezhető!
− Köteles a balesetvédelmi és tűzvédelmi előírásokat a munkaterületén betartani, illetve
betartatni!
− A munkavállaló tudomásul veszi, hogy tevékenysége során szerzett információk a
szolgálati, valamint az üzleti titok tárgykörébe tartoznak, ezért ezeket semmi módon
nem közölheti más személlyel.
− A munkavállaló köteles a közvetlen felettes utasításait haladéktalanul végrehajtani,
kivéve, ha az sérti a vonatkozó munka és balesetvédelmi előírásokat, vagy a
munkavállaló személyiségi jogait
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Az iskola működési rendszerében elfoglalt helye:
− Közvetlen felettese a gazdaságvezető.
− Felette a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője gyakorolja.
− Az ellenőrzési jogkört a gazdaságvezető, intézményvezető, intézményvezető-helyettes
gyakorolja.
Munkaidejét munkaidő nyilvántartásban köteles nyilvántartani.

Püspökladány,
munkáltató
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16. számú függelék: Karbantartó munkaköri leírása
Munkaköre: karbantartó
Munkahely: Püspökladány 4150 Kálvin tér 1-3. (Székhely)
Püspökladány 4150 Kálvin tér 6-7. (Telephely)
Munkaidő: 40 óra/hét (napi 8 óra)
Munkarendje:

Naponta

700-1500ig

Munkakörébe tartozó feladatok különösen:
− Naponta végigjárja az iskola épületét, ellenőrzi van-e szükség valahol hiba elhárítására
− Felügyeli a mindenkori fűtést, a megfelelő hőmérséklet biztosítását, takarékossági
szempontokat is szem előtt tartva
− Betartja a tűz- és munkavédelmi előírásokat
− Ellenőrzi a nyílászárók állapotát, szükség esetén javítja azokat
− Ellát szakmunkát nem igénylő karbantartási feladatokat
− Tisztántartja az iskola udvarát és környezetét
− Ellátja a zöld növényzet ápolását, nyírását, öntözését
− Rendben és frissen tartja az udvari játékokat
− Téli időszakban eltakarítja a havat, biztosítja a közlekedési utak járhatóságát
− Rendben tartja és ellenőrzi az épület zárására szolgáló kulcsokat
− Naponta reggel kiüríti az udvari szeméttárolókat
− Hetente egyszer kihúzza a kukákat a szemét elszállításhoz
− Anyag- és eszközigényét egyezteti az intézményvezetővel
− A rábízott szerszámokért, karbantartási anyagokért anyagi felelősséggel tartozik
− Besegít az iskolai rendezvényekhez szükséges eszközök, berendezések mozgatásához
− A hosszabb szünetekben történő nagytakarítás alatt segítséget nyújt a takarításhoz
− A felsoroltakon kívül munkaidejében elvégzi az itt fel nem sorolt, de a fűtés
üzemletetéséhez, karbantartáshoz tartozó mindazokat a feladatokat, amelyekkel az
intézményvezető megbízza
− Az iskola belső életére vonatkozó adatot, tényt köteles hivatali titokként kezelni,
megőrizni

Az iskola működési rendszerében elfoglalt helye:
− Közvetlen felettese a gazdaságvezető.
− Felette a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője gyakorolja.
− Az ellenőrzési jogkört a gazdaságvezető, intézményvezető, intézményvezető helyettes
gyakorolja.
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Munkaidejét munkaidő nyilvántartásban köteles nyilvántartani.
Püspökladány,
munkáltató
munkavállaló
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17. számú függelék: Takarító munkaköri leírása
Munkaköre: takarítónő
Munkahely: Püspökladány 4150 Kálvin tér 1-3. (Székhely)
Püspökladány 4150 Kálvin tér 6-7. (Telephely)
Munkaidő:

40 óra/hét (napi 8 óra)

Munkarendje: osztott napi munkarend (2001. I tv. 100 §)
Naponta 600-1000ig és 1600-2000ig, illetve
1200-2000ig
változó rendben
Munkakörébe tartozó feladatok különösen:
− Tantermek takarítása, folyamatos tisztántartása
− Folyosók, egyéb helyiségek folyamatos tisztántartása
− A nevelői szoba edényeinek, háztartási eszközeinek tisztántartása
− Évszakonkénti nagytakarítás elvégzése
− Ablakok ajtók folyamatos tisztántartása
− Egyéb takarítással kapcsolatos feladatok ellátása
Az iskola működési rendszerében elfoglalt helye:
− Közvetlen felettese a gazdaságvezető.
− Felette a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője gyakorolja.
− Az ellenőrzési jogkört a gazdaságvezető, intézményvezető, intézményvezető-helyettes
gyakorolja.
Munkaidejét munkaidő nyilvántartásban köteles nyilvántartani. Munkáját a takarítási rend
szerint kell végeznie.

Püspökladány, …
munkáltató

munkavállaló
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