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I. RÉSZ 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1. A Szabályzat célja 

Az intézmény szervezeti felépítésének, valamint belső működésének, külső szervekkel való 

kapcsolattartási rendjének meghatározása. 

Minden olyan szervezeti és működési feladat meghatározása, melyet jogszabályi 

felhatalmazás alapján az intézmény saját hatáskörében, a hatályos jogszabályok alapján 

jogosult, illetve köteles rendezni, szabályozni. 

Az intézmény valamennyi szervezeti egységének, csoportjának összehangolt működtetése, a 

minél racionálisabb és hatékonyabb feladat-ellátás érdekében. 

 

2011. évi CXC. törvény módosítása 

2014. évi CV. törvény 
a nemzeti köznevelésről 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosítása 

20/2016. (VIII. 24.) EMMI rendelet  

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról 

22/2013. (III. 22.) EMMI rendelet 
egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek 

módosítás 

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

végrehajtásáról 

2001. évi CXCV törvény az államháztartásról 

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

és belsőellenőrzéséről 

2012. évi I. törvénymódosítása 

2017. (IV.11.) évi törvény  
a munka törvénykönyvéről 

1992. évi XXXIII. törvény módosítás 

2015. évi CCVI. törvény  
a közalkalmazottak jogállásáról 

138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló tv. 

végrehajtásáról 

326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet módosítása 

63/2017. (III. 20.) Korm. rendelet  

1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 

történő végrehajtásáról, a pedagógusok előmeneteli 

rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szól 

2011. évi CLXXXVII. törvény 

2016. évi LXXX. törvény 
a szakképzésről 
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1/2010. (II.5.) SZMM rendelet 

a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe 

tartozó szakképesítések szakmai és 

vizsgakövetelményeiről szóló 15/2008. (VIII.13.) 

SZMM rendelet 

32/2011. (VIII.25.) NGM rendelet 

a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe 

tartozó szakképesítések szakmai és 

vizsgakövetelményeiről szóló 15/2008. (VIII.13.) 

SZMM rendelet 

2008. évi XLVIII. törvény 
a gazdasági  reklámtevékenység alapvető 

feltételeiről és egyes korlátairól 

16/2013. (II.28. EMMI) rendelet 
a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, 

valamint az iskolai tankönyvellátás rendje 

1997. évi XXXI. Törvény 
a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról 

59/2013. (VIII.9.) EMMI rendelet a kollégiumi nevelés országos alapprogramja 

39/2013. (II.14.) Korm. rendelet 

a dohánytermékek előállításáról, forgalomba 

hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált 

figyelmeztetésekről, valamint az 

egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes 

szabályairól szóló 

A mindenkori miniszteri rendelet az aktuális tanév rendjéről. 

 

2. A Szabályzat hatálya 

2.1. Időbeli hatálya 

A Szabályzat hatálya határozatlan időtartamra szól. A Szabályzat a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglaltan 2017. szeptember 01. napján lép hatályba. 

 

2.2.  Személyi hatálya 

Valamennyi közalkalmazottra kiterjed. 

A Szabályzatban előírtak betartása és betartatása az intézmény valamennyi közalkalmazottjára 

nézve kötelező. 

Az Intézmény valamennyi közalkalmazottja munkavégzése során a jelen Szabályzat előírásai 

szerint köteles eljárni. A Szabályzattól eltérő munkavégzést, feladatellátást az illetékes 

jogkörgyakorlóval haladéktalanul közölni kell. 
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A Szabályzat rendelkezéseit a szükséges mértékben közölni kell az intézményi feladatok 

végzésében nem közalkalmazotti státuszban résztvevőkkel (külső partnerek, megbízási - 

vállalkozási szerződésben állók), az iskola tanulóival és a tanulók szüleivel. 

 

3. A szabályzat 1-1 példányát az alábbiak kapják 

 Intézményvezető 

 Öt intézményegység vezető, akik közül egy az általános intézményvezető-helyettes  

 Munkaközösség vezetők 

 Nevelőtestület 

 Közalkalmazotti tanács 

 Szakszervezet 

 Diákönkormányzat 

 Iskola Tanács 

 Titkárság és könyvtár, ahol a jelen szabályzat 1 példányát valamennyi mellékletével 

együtt munkaidőben az érintettek részére hozzáférhető helyen kell tartani. 

 Az iskola honlapja 

 

4. Az Intézmény adatai 

4.1 Név 

Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola, 

Készségfejlesztő Iskola ésKollégium 

Rövidített név: Losontzi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 

 Címe: 2700 Cegléd, Buzogány u. 23. 

 Székhelye: 2700 Cegléd, Buzogány u. 23. 

 Telephelyei: 2700 Cegléd, Lövész u. 2. 

 

4.2. Az Intézmény alapítója 

Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma  

Az alapítás éve: 2013. 

Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere 

Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u. 3. 

Fenntartó: Ceglédi Tankerületi Központ 

Fenntartó székhelye: 2700 Cegléd, Malom tér 3. 
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4.3.Intézmény típusa 

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, melyben az alábbi intézményegységek 

működnek: 

 Óvoda 

 Általános iskola, Autista Iskola 

 Fejlesztő iskola 

 Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola 

 Utazó gyógypedagógusi hálózat 

 Kollégium 

 

Az intézményegységek élén intézményegység vezetők állnak. 

Jogállása: nem önálló jogi személy.  

Gazdálkodási besorolása: nem önállóan működő költségvetési szerv, melynek fenntartói 

feladatait, pénzügyi-gazdasági feladatait 2017. 01. 01-től a Ceglédi Tankerületi Központ látja 

el.  

Az intézményvezetővel kapcsolatos rendelkezések: az intézményvezető a Ceglédi Tankerületi 

Központ által a Kjt. és a végrehajtási rendeletében foglaltak szerint előkészített pályázat útján, 

az oktatásért felelős miniszter legfeljebb 5 év határozott időtartamra bízza meg, illetve vonja 

vissza a megbízást.  

A munkáltatói jogkört a Ceglédi Tankerületi Központ vezetője gyakorolja. 

A foglalkoztatottakra vonatkozó rendelkezés: a foglalkoztatottak közalkalmazotti 

jogviszonyban, illetve a köznevelési törvény alapján polgári jogi jogviszonyban állnak.  

 

Az intézmény azonosítói:  

számlavezető pénzintézet: Magyar Államkincstár 

bankszámlaszáma: 10032000-00336626-00000000 

adószáma: 15835028-2-13 
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4.4. Az Intézmény alaptevékenységei, szakágazati besorolásuk, illetve egyéb kötelező 

adatok 

A Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény biztosítja a tanulásban 

és értelmileg akadályozott, valamint autista gyermekek és tanulók óvodai és iskolai ellátását. 

Ezen belül: a sajátos nevelési igényű gyógypedagógiai nevelés-oktatás, tanulásban és 

értelmileg akadályozott autista és/vagy autisztikus tüneteket mutató gyermekek óvodai 

nappali rendszerű nevelését, oktatását; a sajátos nevelési igényű tanulásban és értelmileg 

akadályozott autista és/vagy autisztikus tüneteket mutató tanulók nappali rendszerű általános 

iskolai nevelését, oktatását, foglalkoztatását. 

Fejlesztő iskolai oktatást nyújt a súlyosan és halmozottan fogyatékos gyermekek részére napi 

bejárással. 

A fejlesztő nevelés-oktatás sajátos nevelési igényű, súlyosan és halmozottan sérült azon 

gyermekek részére, akik közösségben nem foglalkoztathatók, egyéni felkészítést, fejlesztést 

igényelnek 6 éves kortól a tankötelezettség határáig.  

A szakiskola (9-10. évfolyam) sajátos nevelési igényű, autista, tanulásban akadályozott 

tanulók nappali rendszerű (rész-) szakképesítés megszerzéséri irányuló szakiskolai, illetve 

szakiskolai, nappali rendszerű szakmai évfolyamra felkészítő nevelését, oktatását biztosítja. 

A készségfejlesztő iskola (9-10. évfolyam) sajátos nevelési igényű, autista, értelmileg 

akadályozott tanulók nappali rendszerű készségfejlesztő iskolai képzését, szakképző 

évfolyamra felkészítő nevelését, oktatását biztosítja. 

A szakiskola szakképző évfolyamain (11-12. évfolyam) sajátos nevelési igényű, autista, 

tanulásban akadályozott tanulók nappali rendszerű (rész-) szakképesítés megszerzésére 

irányuló szakiskolai nevelése, elméleti oktatása és gyakorlati képzése; a készségfejlesztő 

iskola (11-12. évfolyam) sajátos nevelési igényű, autista és értelmileg akadályozott tanulók 

nappali rendszerű képzését igazoló szakiskolai vizsgabizonyítvány megszerzésére irányuló 

készségfejlesztő iskolai nevelése, elméleti oktatása és gyakorlati képzése történik.  

A sajátos nevelési igényű óvodás, tanulásban és értelmileg akadályozott általános iskolás és 

szakiskolás tanulók kollégiumi nevelése. 

A sajátos nevelési igényű, tanulásban és értelmileg akadályozott gyermekek otthont nyújtó 

különleges és utógondozói ellátása lakásotthonokban megoldott. 

Az intézmény feladata az utazó gyógypedagógusi hálózat működtetése. 

A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása: 

 852010 alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével) 



Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium 

Szervezeti és Működési Szabályzat 

Szakmai Alapdokumentum 

2017/2018 

7 

 

Köznevelési és egyéb feladatok: 

 Általános iskolai nevelés-oktatás, 

 Szakiskolai, Készségfejlesztő Iskolai nevelés-oktatás, 

 Fejlesztő iskolai nevelés-oktatás 

 Kollégiumi ellátás, 

 Óvodai nevelés, 

 Utazó gyógypedagógusi hálózati feladat. 

 

OKJ rendelet szerinti szakmacsoportok: 

Kifutó rendszerben lévő szakmacsoportok: 

 könnyűipari szakmacsoport (35420501002101 - fehérnemű-készítő és kötött áru 

összeállító; 35420501002104 - textiltermék összeállító)  

 faipari szakmacsoport (335430101002101- asztalosipari szerelő; 335430101003102- 

fatermék gyártó)  

 gépészeti szakmacsoport (31 521 24 01 003101 lemezlakatos) 

 ügyviteli szakmacsoport (52 347 03 01003101 számítógépes adatrögzítő) 

 

Felmenő rendszerben lévő szakmacsoportok: 

 könnyűipari szakmacsoport (3454203 – fehérnemű készítő és kötött áru összeállító; 

2154202 – textiltermék összeállító) 

 faipari szakmacsoport (2154301 – asztalos ipari szerelő, 52151 – fatárgy készítő) 

 ügyviteli szakmacsoport (3134602 – számítógépes adatrögzítő) 

 

4.5.Az intézmény-vállalkozási tevékenységet nem folytat 

-  
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5. A feladat ellátását szolgáló vagyon 

5.1 Ingatlanvagyon 

A 2011. évi CLIV. törvény és a Korm. rendelet alapján a Magyar Állam tulajdonában álló, a 

Ceglédi Tankerületi Központ, mint fenntartó vagyonkezelésében, illetve a költségvetési szerv 

használatában lévő ingatlanok: 

 2700 Cegléd, Buzogány u. 23. (hrsz. 384); 

 

Cegléd Város Önkormányzatának tulajdonában álló, a Ceglédi Tankerületi Központ, mint 

fenntartó vagyonkezelésében, illetve a költségvetési szerv használatában lévő ingatlanok: 

 2700 Cegléd, Lövész u. 2. (hrsz. 4022/2). 

 

5.2 A költségvetési szerv vagyona feletti rendelkezési jog 

A 2011. CL1V. törvény és a Korm. rendelet alapján a Magyar Állam tulajdonában álló 

ingatlanok a Ceglédi TankerületiKözpont, mint fenntartó vagyonkezelésében, illetve a 

költségvetési szerv használatában vannak. 

A rendelkezésre álló vagyont az intézmény feladatainak ellátásához a vagyonról és 

vagyongazdálkodásról szóló jogszabályokban, valamint a fenntartó és Cegléd Város 

Önkormányzata vagyonrendeleteiben, szabályzataiban, továbbá Cegléd Város 

Önkormányzatával kötött megállapodásban foglaltaknak megfelelően használhatja, 

hasznosíthatja. 
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6. Bélyegzők használata, kezelése 

6.1 A telephelyi bélyegzők lenyomata és felirata 

Hosszú bélyegzők: 

Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola, 

Készségfejlesztő Iskola és Kollégium 

2700 Cegléd, Buzogány u. 23. 

Telefon: 53/310-141 Fax: 53/311-905 

 

Őze Mária iskola védőnő 

Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola, 

Készségfejlesztő Iskola és Kollégium  

2700 Cegléd, Buzogány u. 23. 

Telefon: 53/310-141 Fax: 53/311-905 

Működési nyilvántartási szám: 121429 

ÁNTSZ kód: 130097970 

 

Körbélyegzők: 

Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola, 

Készségfejlesztő Iskola és Kollégium  

 

Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola, 

Készségfejlesztő Iskola és Kollégium  

mellett működő szakmai vizsgabizottság 

 

Valamennyi cégszerű aláírásnál cégbélyegzőt kell használni. A bélyegzőkkel ellátott 

cégszerűen aláírt iratok tartalma érvényes kötelezettségvállalást, jogszerzést, jogról való 

lemondást jelent.  

 

6.2 Az intézményben cégbélyegző használatára a következők jogosultak  

 Intézményvezető 

 Általános intézményvezető-helyettes 

 Intézményegység vezető (vizsgáztató bélyegző) 

 Gazdasági ügyintéző  
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 Iskolatitkár 

 Iskola védőnő 

 

Az intézményben használatos valamennyi bélyegzőről, annak lenyomatáról nyilvántartást kell 

vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell, hogy a bélyegzőt ki és mikor vette használatba, 

melyet az átvevő személy a nyilvántartásban aláírásával igazol. A nyilvántartás vezetéséért az 

iskolatitkár a felelős. Az átvevők személyesen felelősek a bélyegzők megőrzéséért. 

A bélyegzőket a használók elzárva kötelesek tartani és elvesztésüket haladéktalanul kötelesek 

bejelenteni. A bélyegzők használatára vonatkozóan külön szabályzat tartalmaz részletes 

előírásokat. 

 

7. Az Intézmény képviselete 

Az Intézmény képviselője az intézményvezető.Az intézményvezetőa képviseleti jogkörét 

teljes bizonyító erejű magánokiratban jogosult átruházni.A képviseletre a Ptk. rendelkezései 

megfelelően vonatkoznak. 

 

8. Nyilvántartás száma és kelte 

Nyilvántartási szám:      PF1301 

Nyilvántartásba vétel módosításának hatályba lépése: 2017. 01. 01. 

Az intézmény nyilvántartásába vételének dátuma:   2017.08.25. 

Az intézményt létesítő szakmai alapdokumentum kelte: 2017. 09. 01. 
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II.RÉSZ 

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS 

 

1. Szervezeti egységek  

Az intézmény többcélú, közös igazgatású köznevelési intézmény, melyben az alábbi 

intézményegységek, munkaközösségek működnek: 

 

1.1. Óvoda 

Vezetője: intézményegység-vezető   

 óvodapedagógus-tanári munkaközösség, élén munkaközösség vezető 

 

1.2. Fejlesztő Iskola, Fejlesztő nevelés-oktatás 

Vezetője: az óvodai intézményegység-vezető   

 fejlesztő iskolai tanári munkaközösség közösen az autizmussal élők tanári 

munkaközösségével, élén munkaközösség vezető 

 

1.3. Általános Iskola, Autista Iskola, Vezetője: intézményegység-vezető 

 1-8. osztály – tanulásban akadályozottak iskolai munkaközössége, élén munkaközösség-

vezető, 

 1-8. osztály – értelmileg akadályozottak iskolai munkaközössége, élén munkaközösség 

vezető, 

 Egyéb foglalkozások 1-8. osztály, 9-12. osztály – szakiskola, készségfejlesztő iskola 

munkaközössége, élén munkaközösség vezető, 

 Testnevelési munkaközösség 1-12. osztály 

 

1.4. Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola 

Vezetője: intézményegység-vezető  

 Szakiskola, a készségfejlesztő iskola 9-12. évfolyam szakiskolai osztályának vezetése, 

élén munkaközösség vezető 

 

1.5. Utazó gyógypedagógusi hálózat 

Vezetője: intézményegység-vezető  

 az utazó gyógypedagógusi munkaközösség, élén munkaközösség-vezető 
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1.6. Kollégium 

Vezetője: intézményegység-vezető  

Általános intézményvezető-helyettes 

 nevelőtanári munkaközösség, élén munkaközösség vezető 

 

1.7. Az intézményvezető és az általános intézményvezető-helyettes helyettesítésének 

rendje 

Az intézményvezetőt akadályoztatás esetén a gazdálkodási jogkörbe tartozó ügyek kivételével 

– teljes felelősséggel, és jogkörrel az általános intézményvezető-helyettes (intézményegység 

vezető) helyettesíti. Jelenti a folyamatban lévő gyermekügyek intézését, az iskola zavartalan 

működtetéséhez szükséges (helyettesítés elrendelése, gyermekorvosi ellátás). 

Az intézményvezetőtartós távolléte esetén gyakorolja az intézményvezetőkizárólagos 

jogköreként fenntartott hatásköröket is. 

Tartós távollétnek minősül a legalább kéthetes, folyamatos távollét.  

Az intézményvezető és az általános intézményvezető-helyettes egyidejű akadályoztatása 

esetén a helyettesítést helyettes intézményegység-vezető látja el a függelékként csatolt 

utasítás alapján meghatározott időtartamig. 

Az intézményben vezetői ügyelet működik, melyet az intézményvezető készít el.  

A vezetői ügyeletben az intézményvezető és az intézményegység vezetők vesznek részt, 

tanévre szóló beosztási terv alapján kötelesek telefonon történő elérhetőségét biztosítani, és 

Cegléd város közigazgatási területén tartózkodni. 

 

2. Vezetési struktúra 

2.1.  Az intézményvezető 

Az intézmény vezetője, az intézményvezető a határozott időtartamra (legfeljebb 5 év) 

magasabb vezetői megbízással rendelkező személy. 

Az intézmény vezetője felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, az ésszerű 

és takarékos gazdálkodásért, a pedagógiai munkáért. 

Az intézményvezetődöntési jogkörrel rendelkezik minden olyan ügyben, amelyet jogszabály 

vagy a Kollektív Szerződés nem utal más személy, testület hatáskörébe. 

Az intézményvezetőaz intézmény valamennyi közalkalmazottjával kapcsolatosan gyakorolja a 

teljes körű munkáltatói jogkört. Az intézményvezető képviseli az intézményt. 



Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium 

Szervezeti és Működési Szabályzat 

Szakmai Alapdokumentum 

2017/2018 

13 

 

A képviseleti jogkörét eseti vagy általános meghatalmazás alapján az intézmény bármely 

közalkalmazottjának átruházhatja. 

 

2.1.1. Az intézményvezető feladatai 

 Az iskolában folyó pedagógiai tevékenység irányítója, a nevelőtestület vezetője 

 Gondoskodik a nevelő-oktató munka ellenőrzéséről 

 Gondoskodik a pedagógiai programok, munkatervek átfogó értékelések, beszámolók és 

egyéb jelentős dokumentumok tervezetének elkészítéséről, nevelőtestület elé 

terjesztéséről, a nevelőtestületi döntések végrehajtásának ellenőrzéséről 

 Kapcsolatot tart a Ceglédi Tankerületi Központtal 

 Tájékoztatja a Ceglédi Tankerületi Központot az intézménnyel kapcsolatos fontos 

kérdésekről, illetve bármely olyan információt megad, amelynek kiadása jogszabályba 

nem ütközik, illetve jogszabály kiadására kötelezi 

 Szakemberek közreműködésével végzi a gazdálkodással, munkaerő-gazdálkodással, 

fejlesztéssel kapcsolatos intézményi feladatokat 

 Kapcsolattartó 

 Gyakorolja a munkáltatói jogkört a tankerület intézményvezetővel együtt 

 Pénzügyi kötelezettségvállalásra jogosult 

 Képviseli az intézményt 

 Kötelezettségvállalási és utalványozásijogkörrel rendelkezik 

 Gondoskodik a személyi, tárgyi és szervezési feltételek optimális biztosításáról 

 Dönt a tanulók felvételéről és osztályba sorolásáról 

 Elkészíti a tantárgyfelosztás főbb vonalait 

 Munkatársai közreműködésével végzi a személyzeti munkával összefüggő tennivalókat 

 Közvetlen és közvetett információk alapján folyamatosan tájékozódik az iskolában 

dolgozók munkájáról, értékeli tevékenységüket 

 Összehívja az iskolatanács üléseit 

 Kapcsolatot tart, együttműködik, az intézményi érdekvédelmi szervek vezetőivel, a 

diákönkormányzattal, intézményi tanáccsal biztosítja ezeknek a szervezeteknek a 

működési feltételeit 

 Előkészíti a nevelőtestület döntési jogkörébe tartozó döntéseket és megszervezi 

végrehajtásukat 
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 Megszervezi a nemzeti és iskolai ünnepek méltó megünnepelését 

 Segíti és ellenőrzi a DSE tevékenységét 

 Gondoskodik az iskola külső kapcsolatrendszerének kiépítéséről, fejlesztéséről, képviseli 

az iskolát,  

 Felelős a hatályos jogszabályok betartásáért, illetve betartatásáért 

 Saját hatáskörébe ügyet vonhat, ha az jogszabállyal nem ellentétes 

 Ellátja mindazon feladatokat, melyek a munkaköri leírásában szerepelnek 

 Jogosult a feladat és hatásköréből a jelen szabályzatban foglaltak és meghatározottak 

szerint feladatokat és hatásköröket átadni. (Az erre vonatkozó munkaköri leírás minták a 

szabályzat mellékletét képezik.) 

 

2.2.  Az intézményvezető közvetlen munkatársai 

Az intézményvezető munkáját meghatározott feladatokkal, jogokkal és Kötelezettségekkel az 

általános intézményvezető-helyettes, az intézményegység vezetők segítik. 

Az általános intézményvezető-helyettes, az intézményegység vezetők és a munkaközösség 

vezetők a vezetői megbízásukat, feladataikat közalkalmazotti jogviszonyukból eredő 

munkakörük ellátása mellett végzik. (Nem függetlenített vezetők.) 

Az általános intézményvezető-helyettes és az intézményegység vezetők egyidejűleg nem 

lehetnek munkaközösségvezetők is. 

 

2.2.1. Általános intézményvezető-helyettes 

Az intézményvezető általános helyettese az általános intézményvezető-helyettes.  

Vezető állású dolgozó.  

 

Feladatai: 

 Az intézményvezetőhelyettesítése annak távollétében, illetve megbízás alapján. 

 Az intézmény egészében folyó nevelő-oktató munka szakmai irányítója az 

intézményvezetőtávollétében. 

 A feladatkörébe tartozó belső szabályzatok elkészítése, rendszeres felülvizsgálata. 

 A nevelőtestület éves munkatervének elkészítése, s annak munkájának szervezése, ellenőrzése, 

értékelése.   

 A köznevelés tartalmi modernizációját, szakmai projektek, fejlesztések megvalósítását 

segítő tevékenységek koordinálása. 
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 Gyakorolja az intézmény pénzgazdálkodásával kapcsolatos kötelezettségvállalás, 

utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés hatásköri rendjéről szóló szabályzatban 

rögzített jogköreit. 

 Felelős az évközi jelentések és elszámolások a törvényeknek megfelelő elkészítéséért és 

határidőre való továbbításáért a fenntartó felé. 

 

Hatásköre: 

 Az intézményvezető távollétében teljes felelősséggel és intézkedési joggal helyettesíti. 

 Kezdeményezi és szervezi a vezetői belső ellenőrzés során tapasztalt hiányosságok 

megszűntetését. 

 Átruházott hatáskörben ellátja a nevelőtestület közalkalmazottaival kapcsolatos egyéb 

munkáltató feladatokat. 

 Az intézményvezetőtávollétében, illetve saját feladatkörében – az 

intézményvezetőfelhatalmazása alapján – képviseli az intézetet külső szerveknél, 

intézményeknél. 

 

2.2.1.1. Aláírási jogköre 

 Óvodai csoportnaplók, iskolai naplók, foglalkozási tervek  

 Órarendek,  

 Törzskönyv, törzslapok 

 Iskolalátogatási igazolások 

 Bizonyítványok 

 Továbbtanulási jelentkezési lapok 

 Jelentések, kimutatások 

 

2.2.1.2. Kapcsolattartás 

 Gyermek-és ifjúságvédelem területén működő szervekkel 

 Városi óvodákkal, iskolákkal, területi gyógypedagógiai intézmények 

 Szakértői bizottsággal 

 Gyermekjóléti szolgálattal 

 Hivatalos szervekkel 
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2.2.2. Óvodai és Fejlesztő nevelés-oktatás intézményegység vezető 

Az óvodai intézményegység vezető az intézményvezetőtanács tagja, felelősséggel részt vesz 

az intézmény szakmai koncepciójának kialakításában, a tervek elkészítésében, a kitűzött célok 

megvalósításában, a végrehajtás ellenőrzésében: 

 Közvetlenül irányítja és vezeti az óvodai intézményegységet 

 Az intézményegységben folyó nevelő munka tervezése, a nevelőmunka irányítása és 

ellenőrzése 

 Tervezi, előkészíti a pedagógusok szakmai továbbképzését, felel a továbbképzési 

céltámogatás felhasználásáért, gondoskodik a helyettesítések megszervezéséről 

 A szakértői vélemények alapján megszervezi az óvodások beíratását 

 Közreműködik az intézményegység dolgozóira vonatkozóan alkalmazásukkal, munkájuk 

értékelésével, elismerésével, esetleges felelősségre vonásukkal és jutalmazásukkal 

kapcsolatos munkáltatói feladatokban 

 Értékeli és elemzi az óvodában folyó nevelői munkát, és erről beszámol a tantestületnek 

 Részt vesz a vezetői értekezletek, a nevelőtestületi munkaértekezletek félévi, év végi 

értékelő munka előkészítésében, lebonyolításában gondoskodik az intézményegység 

megfelelő anyag- és eszközellátottságáról 

 Intézkedik a felügyelete alá tartozó óvodai csoportbeosztásáról 

 Megszervezi az óvodai csoportok munkarendjét 

 Gondoskodik a beosztott nevelők adminisztrációs munkájának irányításáról, 

ellenőrzéséről 

 Órarendkészítés, tanmenetek ellenőrzése, jóváhagyása 

 Gondoskodik az iskolai ünnepélyek és megemlékezések előkészítéséről, színvonalas 

lebonyolításáról  

 Figyelemmel kíséri és ellenőrzi a felügyelete alá tartozó csoportszobák és egyéb 

helyiségek rendjét, esztétikáját 

 Az éves munkaprogramban meghatározott szempontok alapján foglalkozáslátogatásokat 

végez, látogatásitapasztalatairól folyamatosan tájékoztatja az intézményvezetőt 

 Közreműködik az óvodai értékelések, statisztikák, tantárgyfelosztás készítésében, a 

gyermekek és dolgozók jutalmazásában elmarasztalásában, túlórák elszámolásában. 

 Az óvodában elkészíti és jóváhagyásra közvetlen feletteséhez beterjeszti a szabadságolási 

tervet 

 A munkájával kapcsolatos adminisztrációt elvégzi 
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 Az intézmény gazdálkodásával, személyzeti munkájával és szakmai tevékenységével 

kapcsolatos bárminemű információt, mint hivatali titkot megőrzi, illetőleg csak a vezetői 

munkájában szükséges mértékben és illetékességi körben használja fel/bocsátja 

rendelkezésre azokat 

 Ellenőrzi és értékeli beosztottjai munka- és foglalkozási rendjének hatékonyságát 

 Ellenőrzi a jelenléti ívek és egyéb működési dokumentumok szabályszerű vezetését, a 

vezetése alá tartozó szakmai egységek előírás szerinti tevékenységét, a szabadságolás 

rendjét és a szabadságok nyilvántartását 

 Ellenőrzési jogot gyakorol minden olyan területen, amelyet az SZMSZ, vagy 

intézményvezetőiutasítás a hatáskörébe utal. 

 

Elvégzi továbbá mindazokat a tennivalókat, amelyekkel az intézményegység-vezetői 

beosztásának – megfelelően megbízza. 

 

2.2.2.1. Aláírási jogköre 

 Óvodai csoportnaplók, óvodai kollégiumi csoportnapló 

 Órarendek, törzskönyv 

 Foglalkozási tervek 

 

2.2.2.2. Kapcsolattartás 

 Gyermek-és ifjúságvédelem területén működő szervekkel 

 Városi óvodákkal 

 Szakértői bizottsággal 

 Gyermekjóléti szolgálattal 

 

2.2.3.  Általános Iskola (autista iskola) intézményegység vezetője  

Az általános iskolai intézményegység-vezető az intézményvezető tanács tagja, felelősséggel 

részt vesz az intézmény szakmai koncepciójának kialakításában, a tervek elkészítésében, a 

kitűzött célok megvalósításában, a végrehajtás ellenőrzésében: 

 Az általános iskola munkaközösségének irányítása és vezetése 

 Az intézményegységben folyó nevelőmunka tervezése, a nevelő-oktató munka irányítása 

és ellenőrzése 
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 Tervezi, előkészíti a pedagógusok szakmai továbbképzését, felel a továbbképzési 

céltámogatás felhasználásáért, gondoskodik a helyettesítések megszervezéséről 

 A szakértői vélemények alapján megszervezi az általános iskolások beíratását 

 Közreműködik az intézményegység dolgozóira vonatkozóan az alkalmazással, munkájuk 

értékelésével, elismerésével, esetleges felelősségre vonásukkal és jutalmazásukkal 

kapcsolatos munkáltatói feladatokban 

 Értékeli és elemzi az általános iskolában folyó nevelői munkát, és erről beszámol a 

tantestületnek 

 Részt vesz a vezetői értekezletek, a nevelőtestületi munkaértekezletek, félévi, év végi 

értékelő munka előkészítésében, lebonyolításában 

 Gondoskodik az intézményegység megfelelő anyag- és eszközellátottságáról 

 Az illetékes munkaközösséggel közreműködve szervezi, segíti és ellenőrzi a tanórai és a 

tanórán kívüli pedagógiai munkát 

 Segíti és ellenőrzi a pályaválasztási tevékenységet 

 Az osztályozó- és javítóvizsgák megszervezéséről, lebonyolításáról gondoskodik 

 Intézkedik az általános iskolai tanulók fegyelmi ügyeiben  

 (a munkamegosztásnak megfelelően) 

 Gondoskodik a pedagógusok adminisztrációs munkájának irányításáról, ellenőrzéséről 

 Figyelemmel kíséri és ellenőrzi a felügyelete alá tartozó tantermek és egyéb helyiségek 

rendjét, esztétikáját 

 Közreműködik az iskolai értékelések, elemzések, az októberi statisztika elkészítésében, a 

tantárgyfelosztás részletes kimunkálásában 

 A tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjének nyomonkövetése, 

tankönyv felelősi feladatok ellátása  

 Az eseti helyettesítés, túlórák elszámolásában, a tanulók és a dolgozók jutalmazásában, 

elmarasztalásában 

 Az éves munkaprogramban meghatározott szempontok alapján óra- és 

foglalkozáslátogatásokat végez (a vezetésen belüli munkamegosztásnak megfelelően), 

látogatási tapasztalatairól folyamatosan tájékoztatja az intézményvezetőt, egyéb terülten 

végzett ellenőrzéseiről, ha szükséges, rövid írásos feljegyzést készít 

 Intézkedik az iskolai órarend elkészítéséről 
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 Gondoskodik az iskolai ünnepélyek és megemlékezések előkészítéséről, színvonalas 

lebonyolításáról 

 Az általános iskolában elkészíti és jóváhagyásra közvetlen feletteséhez beterjeszti a 

szabadságolási tervet 

 A munkájával kapcsolatos adminisztrációt elvégzi 

 Az intézmény gazdálkodásával, személyzeti munkájával és szakmai tevékenységével 

kapcsolatos bárminemű információt, mint hivatali titkot megőrzi, illetőleg csak a vezetői 

munkájában szükséges mértékben és illetékességi körben használja fel/bocsátja 

rendelkezésre azokat 

 Ellenőrzi és értékeli beosztottjai munka- és foglalkozási rendjének hatékonyságát 

 Ellenőrzi a jelenléti ívek és egyéb működési dokumentumok szabályszerű vezetését, a 

vezetése alá tartozó szakmai egységek előírás szerinti tevékenységét, a szabadságolás 

rendjét és a szabadságok nyilvántartását 

 Ellenőrzési jogot gyakorol minden olyan területen, amelyet az SZMSZ, vagy 

intézményvezetőiutasítás a hatáskörébe utal. 

 

Elvégzi továbbá mindazokat a tennivalókat, amelyekkel az intézményvezető az 

intézményegység vezetői beosztásának – megfelelően megbízza. 

 

2.2.3.1. Aláírási jogköre 

 Osztálynaplók, valamint a délutános foglalkozásokról készült foglalkozási tervek 

 Egyéb foglalkozási naplók, órarendek 

 Bizonyítványok és törzslapok 

 

2.2.3.2. Kapcsolattartás 

 Gyermek-és ifjúságvédelem területén működő szervekkel 

 Városi általános iskolák 

 Szakértői bizottsággal 

 Gyermekjóléti szolgálattal 
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2.2.4. Szakiskola, készségfejlesztő iskola intézményegység vezetője 

A szakiskolai intézményegység vezető az intézményvezető tanács tagja, felelősséggel részt 

vesz az intézmény szakmai koncepciójának kialakításában, a tervek elkészítésében, a kitűzött 

célok megvalósításában, a végrehajtás ellenőrzésében: 

 Az intézményegységben folyó nevelő-oktató munka tervezése, a nevelő oktató munka 

irányítása és ellenőrzése 

 Szervezi, koordinálja az intézményegység órarendjének elkészítését, gondoskodik a 

helyettesítések megszervezéséről 

 Elkészíti az intézményegység tantárgyfelosztását, részt vesz az októberi statisztika 

elkészítésében  

 Tervezi, előkészíti a pedagógusok szakmai továbbképzését közreműködik az 

intézményegység dolgozóira vonatkozóan az alkalmazással, munkájuk értékelésével 

 Értékeli és elemzi a szakiskolában folyó nevelő-oktató munkát, éserről beszámol a 

tantestületnek 

 Részt vesz a vezetői értekezletek, a nevelőtestületi munkaértekezletek, félévi, év végi 

értékelő munka előkészítésében, lebonyolításában 

 Látogatja a szakiskolában a tanítási órákat, figyelemmel kíséri ésellenőrzi a gyakorlati 

képzést 

 Tapasztalatait megbeszéli az érintett pedagógussal, szakoktatóval, észrevételeiről köteles 

tájékoztatni az intézményvezetőt 

 Megszervezi a szakiskolába felvételt nyert tanulók beiratkozási napját 

 Közreműködik az iskolai értékelések, elemzések, statisztikák, jelentések stb. 

készítésében, az órarend kialakításában, a túlórák elszámolásában, a tanulók és a 

dolgozók jutalmazásában, elmarasztalásában 

 Megszervezi a szakmai gyakorlati és elméleti vizsgákat, időben kiértesíti az érdekelteket 

 Munkaközösség bevonásával meghatározza a tanév szakképzési rendjét, figyelembe véve 

az intézmény munkarendjét 

 Kapcsolatot épít és tart társintézményekkel 

 Irányítja a szakmai oktatást vezető munkáját 

 Felügyeli a nyári gyakorlatokat 

 Vezetői szinten foglalkozik a munka- és tűzvédelemmel kapcsolatos intézményi 

teendőkkel  

 Előkészíti a tanulói munkaszerződéseket 
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 A munkájával kapcsolatos adminisztrációt elvégzi 

 Az intézmény gazdálkodásával, személyzeti munkájával és szakmai tevékenységével 

kapcsolatos bárminemű információt, mint hivatali titkot megőrzi, illetőleg csak a vezetői 

munkájában, szükséges mértékben és illetékességi körben használja fel/bocsátja 

rendelkezésre azokat 

 Ellenőrzi és értékeli beosztottjai munka- és foglalkozási rendjének hatékonyságát 

 Ellenőrzi a jelenléti ívek és egyéb működési dokumentumok szabályszerű vezetését, a 

vezetése alá tartozó szakmai egységek előírás szerinti tevékenységét, a szabadságolás 

rendjét és a szabadságok nyilvántartását 

 Ellenőrzési jogot gyakorol minden olyan területen, amelyet az SZMSZ, vagy 

intézményvezetőutasítás a hatáskörébe utal 

 

Elvégzi továbbá mindazokat a tennivalókat, amelyekkel az intézményvezető az 

intézményegység vezetői beosztásának megfelelően megbízza. 

 

2.2.4.1. Aláírási jogköre 

 Továbbtanulási lapok 

 Osztálynaplók 

 Szakiskolai, illetve Készségfejlesztő Iskolai naplók 

 Délutános foglalkozásokról készült naplók  

 Órarendek 

 

2.2.4.2. Kapcsolattartás 

 Gyermek-és ifjúságvédelem területén működő szervekkel 

 Városi, területi szakképző iskolákkal 

 Szakértői bizottsággal 

 Szakképzést irányító hivatalos szervekkel 

 Továbbtanulási, pályaválasztási, pedagógiai szakszolgálattal 
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2.2.5. Utazó gyógypedagógusi hálózat Intézményegység vezető  

Az utazó gyógypedagógusi hálózat egységvezető az intézményvezetőtanács tagja, 

felelősséggel részt vesz az intézmény szakmai koncepciójának kialakításában, a tervek 

elkészítésében, a kitűzött célok megvalósításában, a végrehajtás ellenőrzésében: 

 Az utazó gyógypedagógusi hálózat munkáját a hatályos jogszabályok alapján irányítja 

 Megszervezi a belső szabályzatok, protokoll alapján az utazó gyógypedagógus 

tevékenységét 

 Szervezi és irányítja az utazó gyógypedagógusi hálózatot  

 Ellenőrzi a megbízás alapján dolgozó külső munkatársak szakmai tevékenységét 

 Szakmailag igazolja azutazó hálózat területén végzett feladatok teljesítését 

 Közreműködik az intézményegység dolgozóira vonatkozóan az alkalmazással, munkájuk 

értékelésével, elismerésével, esetleges felelősségre vonásukkal és jutalmazásukkal 

kapcsolatos munkáltatói feladatokban 

 Részt vesz a vezetői értekezletek, a nevelőtestületi munkaértekezletek, félévi, év végi 

értékelő munka előkészítésében, lebonyolításában 

 A tankerületi igazgatói aláírásra előkészíti a megbízási szerződéseket, a szerződésekben 

foglaltak teljesítését ellenőrzi és igazolja  

 Az utazó gyógypedagógusi hálózat feladatellátásra vonatkozóan fejlesztési koncepciókat 

fogalmaz meg 

 Az utazó gyógypedagógusi hálózat elkészíti és jóváhagyásra közvetlen feletteséhez 

beterjeszti a szabadságolási tervet 

 A munkájával kapcsolatos adminisztrációt elvégzi 

 Az intézmény gazdálkodásával, személyzeti munkájával és szakmai tevékenységével 

kapcsolatos bárminemű információt, mint hivatali titkot megőrzi, illetőleg csak a vezetői 

munkájában szükséges mértékben és illetékességi körben használja fel/ 

bocsátjarendelkezésre azokat 

 Ellenőrzi és értékeli beosztottjai munka- és foglalkozási rendjének hatékonyságát 

 Ellenőrzi a jelenléti ívek és egyéb működési dokumentumok szabályszerű vezetését, a 

vezetése alá tartozó szakmai egységek előírás szerinti tevékenységét, a szabadságolás 

rendjét és a szabadságok nyilvántartását 

 Ellenőrzési jogot gyakorol minden olyan területen, amelyet az SZMSZ, vagy 

intézményvezetői utasítás a hatáskörébe utal. 
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Elvégzi továbbá mindazokat a tennivalókat, amelyekkel az intézményvezető az 

intézményegység vezetői beosztásának megfelelően megbízza. 

 

2.2.5.1. Aláírási jogköre 

 Egyéni, csoportos fejlesztési naplók 

 Fejlesztési tervek 

 Teljesítmény-ellenőrzési, igazolási dokumentumok 

 Órarendek 

 

2.2.5.2. Kapcsolattartás 

 Szakszolgálati, szakmai szolgáltatási intézményekkel 

 Gyógypedagógiai intézményekkel 

 Illetékességi körhöz tartozó nevelési-oktatási intézmények vezetőivel 

 Tankerület utazó gyógypedagógusihálózatért felelős szakreferensével 

 Többségi óvodák, általános-, középiskolák, egyházi intézmények vezetőivel 

 

2.2.6. Kollégium intézményegység vezető 

A kollégium intézményegység vezető az Iskolatanács tagja, felelősséggel részt vesz az 

intézmény szakmai koncepciójának kialakításában, a tervek elkészítésében, a kitűzött célok 

megvalósításában, a végrehajtás ellenőrzésében:  

 Biztosítja a kollégiumba az állandó szakmai létszám jelenlétét 

 Gondoskodik a kollégiumi gyermekek hétközi szabadidejének hasznos eltöltéséről 

 Gondoskodik a zökkenőmentes munkarendről, a pedagógiai munkát segítők folyamatos 

beosztásáról  

 Szervezi és irányítja a kollégium tanórán kívüli foglalkozásait 

 Segíti, irányítja a diákok érdekérvényesítését 

 Közreműködik az intézményegység ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségirányítási 

programjának működtetésében.  

 Elősegíti a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatokat 

 Tantárgyfelosztást, órarendet, munkabeosztást készít 

 Rendszeresen ellenőrzi a tanügyi dokumentumok vezetését 

 Elkészíti az októberi statisztikát 
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 Szükség esetén adatokat szolgáltat az intézményegységére vonatkozóan 

 Kialakítja a kollégiumi nevelőtanárok munkaidő-beosztását  

 Ellenőrzi a nevelőtanári foglalkozási tervet és a terv alapján folyó munkát 

 Gondoskodik a délutáni helyettesítések megszervezéséről  

 Részt vesz az iskolai ünnepélyek szervezésében és lebonyolításában 

 Figyelemmel kíséri a pályázati elérhetőségeket, illetve javaslatot tesz a pályázatokon való 

részvételre 

 Javaslatot tesz az intézményvezetőnek a személyi, tárgyi feltételek javítására 

vonatkozóan 

 Gondoskodik – saját területén – az intézményi szabályzatok betartásáról, betartatásáról  

 Együttműködik az intézményi belső ellenőrrel, szükség szerint belső ellenőrzést 

kezdeményez.  

 Felelősa munkája során keletkezett és az általa kezelt iratok szakszerűtárolásáért 

 Ellenőrzi és értékeli az intézményegységben dolgozó munkatársak szakmai 

tevékenységét 

 A nevelőtanári munkaközösséggel együttműködve segíti, ellenőrzi a kollégiumi 

csoportok tevékenységét 

 Segítséget, útmutatást ad a foglalkoztatási tervek elkészítéséhez 

 Megszervezi és lebonyolítja a tanév kezdetén a tanulók kollégiumi elhelyezését 

 Látogatja és ellenőrzi a foglalkozásokat, a látottakról beszámol az intézményvezetőnek, 

értékeli a kollégák munkáját 

 Az intézmény nagy rendezvényeire elszállásolási és szolgálati tervet készít, felügyeli 

annak végrehajtását  

 Közreműködik az iskolai értékelések, elemzések, jelentések készítésében, a kollégiumi 

tantárgyfelosztás elkészítésében, a túlórák elszámolásában, a tanulók és a dolgozók 

jutalmazásában, elmarasztalásában 

 A kollégiumban elkészíti és jóváhagyásra közvetlen feletteséhez beterjeszti a 

szabadságolási tervet 

 A munkájával kapcsolatos adminisztrációt elvégzi 

 Az intézmény gazdálkodásával, személyzeti munkájával és szakmai tevékenységével 

kapcsolatos bárminemű információt, mint hivatali titkot megőrzi, illetőleg csak a vezetői 
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munkájában szükséges mértékben és illetékességi körben használja fel/bocsátja 

rendelkezésre azokat 

 Ellenőrzi és értékeli az ügyeleti és felügyeleti rend hatékonyságát  

 Ellenőrzi és értékeli beosztottjai munka- és foglalkozási rendjének hatékonyságát 

 Ellenőrzi a jelenléti ívek és egyéb működési dokumentumok szabályszerű vezetését, a 

vezetése alá tartozó szakmai egységek előírás szerinti tevékenységét, a szabadságolás 

rendjét és a szabadságok nyilvántartását 

 Ellenőrzési jogot gyakorol minden olyan területen, amelyet az SZMSZ, vagy 

intézményvezetői utasítás a hatáskörébe utal. 

 

Elvégzi továbbá mindazokat a tennivalókat, amelyekkel az intézményvezető az 

intézményegység vezetői beosztásának megfelelően megbízza. 

 

2.2.6.1. Aláírási jogkör 

 Foglalkozási tervek 

 Kollégiumi csoportnaplók 

 Kollégiumi törzskönyv 

 Ügyeleti, felügyeleti napló 

 

2.2.6.2. Kapcsolattartás 

 Gyermek-és ifjúságvédelem területén működő szervekkel 

 Települési önkormányzatokkal 

 Szakértői bizottsággal 

 Gyermekjóléti szolgálattal 

 Területi kollégiumokkal 

 

2.2.7.  Az Iskola Tanács 

Az Iskola Tanács az intézményvezetődöntés-előkészítő, véleményező, javaslattevő testülete. 

Az Iskola az intézményegységek, azok vezetői tevékenységének összehangolására törekszik. 

  

Az Iskola Tanács tagjai: 

 Az intézményvezető 

 intézményegység vezetők  
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 munkaközösség vezetők  

 

Az Iskola Tanács elnöke az intézményvezető.    

Az Iskola Tanács üléseire állandó jelleggel meg kell hívni a reprezentatív szakszervezet, a 

közalkalmazotti tanács és a DÖK képviselőjét.  

 

2.2.7.1. Az Iskola Tanács feladata 

 Egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai módszertani intézmény vezetésének 

segítése 

 Az intézményegységek munkájának összehangolása 

 Az intézményegységek közös nevelőtestületi értekezletének előkészítése 

 Javaslat tételi jogkör a közalkalmazottak anyagi- és erkölcsi elismeréséről  

 A fejlesztési és beruházási tervek véleményezése 

 Javaslattételi és véleményezési jog illeti meg az intézményműködésével kapcsolatos 

valamennyi kérdésben  

 

2.2.7.2. Az Iskola Tanács jogköre 

 Hatályos jogszabályok alapján javaslattevő, véleményezési és döntési jogköre van. 

 Az Iskola Tanács dönt a saját működési szabályzatáról, és munkaprogramjáról és 

intézményegységek vezetőinek megbízásáról és a megbízás visszavonásáról. 

 Az Iskola Tanács egyetértési jogot gyakorol: 

 Az intézményi SZMSZ és a Házirend elfogadásáról. 

 Az Iskola Tanács véleményezési joga: 

 Véleményezési jog illeti meg a Pedagógiai Program elfogadásáról. 

 Véleményezheti a közalkalmazottak erkölcsi és anyagi elismerését. 

 Javaslatot tehet az intézmény egészét és a tanulók nagyobb csoportját érintő kérdésekben. 

 

2.2.7.3. Az Iskola Tanács működési szabályai 

Az Iskola Tanács üléseit az intézményvezető hívja össze. Az ülésekre az intézményvezetőe-

mail-ben küld meghívót, melyen a napirendi pontokat feltünteti. Havonta egy alkalommal 

ülésezik. Az ülésekről jegyzőkönyv készül.  

Az Iskola Tanács ülésein a tagok részvétele kötelező. A tagok távolmaradásukat, annak okát 

lehetőleg előre kötelesek jelezni.  
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Az Iskola Tanács rendkívüli ülését írásban kezdeményezheti az indok megjelölésével az 

Iskola Tanács elnöke, illetve bármelyik tagja. 

Az Iskola Tanács üléseit az elnök távollétében az általános intézményvezető-helyettes vezeti. 

Az Iskola Tanács határozatképes, ha a tagok legalább 51 %-a jelen van. 

Döntéseit nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. 

Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Titkos szavazás rendelhető el a 

törvényben meghatározott eseteken kívül, akkor is, ha azt az intézményvezető, vagy legalább 

3 tag a méltányolható indok megjelölésével indítványozza. A titkos szavazás elrendelésére az 

intézményvezető jogosult.  

Az Iskola Tanács működési feltételeiről az intézményvezető gondoskodik. 

A működés egyéb feltételeiről (helyiségek irodaszerek adminisztráció) az intézmény vezetője 

köteles gondoskodni. 

Az Iskola Tanács évente egyszer a nevelőtestület előtt nyilvánosan is beszámol az évi 

munkájáról. 

 

2.2.8.  Intézményi Tanács 

Neve: Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola, 

Készségfejlesztő Iskola és Kollégium  

Intézményi Tanácsa 

Székhelye: 2700 Cegléd, Buzogány u. 23. 

OM azonosító: 038539 

Képviselője: Józsáné Dénes Teréz 

Tagjai:  

 Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által delegált tag 

 A Ceglédi önkormányzat által delegált tag 

 Nevelőtestület által delegált tag 

 Az iskola szülői munkaközössége által delegált tag 

E-mail címe: losontzi@gmail.com 

 

2.2.8.1. Az Intézményi tanács céljai és feladatai 

Az Intézményi Tanács célja a helyi közösségek érdekeinek képviselte az iskolában.  

 

 

mailto:losontzi@gmail.com
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Az Intézményi Tanács feladatai: 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rend. módosítása 121. §-a alapján dönt: 

 A működés rendjének és programjának elfogadása, 

 Elnök és tisztségviselői megválasztása, 

 Véleménynyilvánítási joggal rendelkezik a Pedagógiai Program, az iskola SZMSZ, a 

Házirend, a Munkaterv elfogadása és a köznevelési szerződés megkötése előtt, 

 Az iskolában folyó fakultatív hit- és vallásoktatás idejének és helyének 

meghatározásához véleményalkotása szükséges 

 Az iskola működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben véleményt nyilváníthat, 

 Véleménynyilvánítási joga van, amennyiben az intézmény nem ingyenes szolgáltatású 

programot szervez, 

 Kezdeményezésére a nevelőtestületi értekezletet kell össze hívni, 

 Alapítványt hozhat létre, 

 Az Intézményi Tanács feladatai ellátása érdekében térítésmentesen használhatja az 

intézmény helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem akadályozza ennek működését. 

 

2.2.8.2. Az Intézményi Tanács működési szabályai 

 Az Intézményi Tanács szükség szerint, de minden tanulmányi félévben legalább egyszer 

ülésezik,  

 Az első félévben január 31-ig, a második félévben augusztus 31-ig össze kell hívni, 

 Az elnök feladata az összehívása, 

 Az elnök a tagok részére meghívót küld a hely, az időpont és a napirendi pontok 

közlésével, legalább nyolc nappal az ülés időpontja előtt. A meghívóban szerepelni kell 

annak az időpontnak, amelyben az ismételt ülést meg kell tartani, ha az eredeti 

időpontban megtartott ülés nem volt határozatképes, 

 Az Intézményi Tanács összehívását a tagok egyharmada kezdeményezheti írásban, annak 

menete a hatályos jogszabály általi formában történik, 

 Az Intézményi Tanács joga az elnök megválasztása, figyelembe véve a hatályos 

jogszabályt.  
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2.2.8.3. Az Intézményi Tanács elnöki feladatai 

 Az elfogadott ügyrendet tizenöt napon belüli megküldése a hatósági nyilvántartást vezető 

hivatalnak, mely jóváhagyásra köteles, 

 Ülések összehívása, határozatainak ellenjegyzése, 

 Képviseleti, intézkedési és döntési joggal rendelkezik, 

 Minden olyan feladatot ellát, amelyet jogszabály az elnök hatáskörébe utal. 

 

2.2.8.4. Az Intézményi Tanács megszűnése 

Az iskola megszűnésével, valamint az Intézményi Tanácsot létrehozó szervezetek 

megszüntető döntése által megszűnik. 

 

2.2.9. Nevelőtestület 

A nevelőtestület jogállását döntési véleményezési és javaslattételi jogkörét a hatályos 

jogszabály határozza meg. 

A nevelőtestület tagja a nevelési-oktatási intézmény valamennyipedagógus munkakört betöltő 

alkalmazottja, gazdasági központ gazdasági vezetője, valamint a nevelő és oktató munkát 

közvetlenül segítő felsőfokú iskolai végzettségű védőnő. 

A nevelőtestület döntését, javaslatát, véleményét általában a munkaközösségek előzetes 

állásfoglalása alapján alakítja ki. 

A nevelőtestület rendes és rendkívüli üléseket tart. 

Rendes ülések, az osztályozó értekezletek, félévi, tanévzáró-nyitó értekezletek, és a nevelési 

értekezletek. 

Az értekezleteket az intézményvezető szervezi meg és hívja össze, a napirend előzetes 

kiadásával. 

Rendkívüli értekezletet köteles összehívni az intézményvezető, ha a pedagógusok legalább 

1/3-ad része írásban kéri, az ok megjelölésével. 

 

2.2.9.1. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása, továbbá a 

feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozórendelkezések 

A nevelőtestület köznevelési törvényben meghatározott jogköréből a tantárgyfelosztás 

elfogadása előtti véleményezési jogkörét, valamint az intézmény költségvetésében szakmai 

célokra rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználásának megtervezésével kapcsolatos 
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véleményezési jogát a munkaközösségekre, a pedagógusok külön megbízásainak elosztásával 

kapcsolatos véleményezési jogkörét pedig az Iskola Tanácsra ruházhatja. 

 

A tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapításával, a tanulók osztályozóvizsgára 

bocsátásával kapcsolatos döntés jogkörét a következők szerint gyakorolja:   

 Tanulásban akadályozott általános iskolában tanuló alsó és felső évfolyamos tanulók 

ügyében az alsó és felső évfolyam nevelői közössége 

 Értelmileg akadályozott általános iskolában tanulók ügyében az értelmileg akadályozott 

általános iskolában tanító nevelők közössége hozza meg a döntést 

 A szakiskolában tanulók ügyében a szakiskola területén tanító közössége hozza meg a 

döntést 

 A készségfejlesztő iskolában tanulók ügyében a készségfejlesztő iskola területén tanítók 

közössége hozza meg a döntést 

 A Losontzi-díj és a Losontzi emléklapok odaítélésére javaslatot tesz a nevelőtestület a 

munkaközösség vezetőkön keresztül, a javaslatot eljuttatja az Iskola Tanácsnak. 

 

2.2.9.2. A nevelőtestület nem ruházhatja át a következő jogköröket 

 Pedagógiai Program elfogadása 

 Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása 

 Házirend elfogadása 

 Esélyegyenlőségi terv 

 Éves munkaterv 

 Tantárgyfelosztás 

 Továbbképzési terv 

  



Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium 

Szervezeti és Működési Szabályzat 

Szakmai Alapdokumentum 

2017/2018 

31 

 

2.2.9.3.  A nevelőtestület által átruházott jogkörök 

Átruházott jogkör 
A jogkör 

gyakorlója 

Beszámolást 

végző 
Beszámolás módja 

Beszámolás 

ideje 

a pedagógiai program 

helyi tantervének 

kidolgozása 

szakmai  

team-ek 

beszámolást 

végző team-ek 

módja szóbeli 

illetve írásbeli 

aktualitás 

szerint 

taneszközök tankönyvek 

kiválasztása 

szakmai 

team-ek 
teamvezető írásbeli február 

továbbképzésre 

átképzésre való 

javaslattétel 

szakmai 

team-ek 
teamvezető szóbeli 

aktualitás 

szerint 

szakmai team-vezető 

munkájának értékelése 

szakmai 

team-ek 

általános 

intézményvezető 

helyettes 

írásbeli tanév vége 

 

2.3. Pedagógus munkaközösségek, nevelő-oktató munkát segítők 

Az intézményben folyó nevelő-oktató munka tervezését, szervezését és ellenőrzését szakmai, 

módszertani kérdésekben az intézmény pedagógusaiból létrehozott munkaközösségek, 

valamint a nevelő-oktató munkát segítők végzik.  

A munkaközösség dönt saját működési rendjéről, munkatervének elfogadásáról. 

 

Az intézményben a következő munkaközösségek működik: 

 óvodamunkaközössége 

 autista iskola, fejlesztő iskola munkaközössége 

 általános iskola I. (tanulásban akadályozottak) munkaközössége 

 általános iskola II. (értelmileg akadályozottak) munkaközössége 

 egyéb foglalkozások munkaközössége 

 egyéni fejlesztés, tehetséggondozás, mozgás, felzárkóztatás munkaközössége 

 szakiskola, készségfejlesztő iskola munkaközössége 

 kollégium munkaközössége 

 utazó gyógypedagógusi hálózatmunkaközössége 

 osztályfőnöki, szakmai munkaközösség 



Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium 

Szervezeti és Működési Szabályzat 

Szakmai Alapdokumentum 

2017/2018 

32 

 

A munkaközösségek vezetőit, a munkaközösségek javaslata alapján az intézményvezető bízza 

meg egy, vagy több tanévre. A munkaközösségek vezetői felelős a tervezéshez, szervezéshez 

és ellenőrzéshez nyújtott szakmai, módszertani támogatás szakszerűségéért. 

Megfelelő szervezeti forma biztosítása a pedagógusok alkotó munkájának kialakításához. 

Ezzel hozzájárulva a nevelőtestületi és vezetői döntések megalapozottságához, a nevelők jó 

közérzetéhez, a nevelőtestületi légkör kedvező irányú formálásához.  

Működésük elősegíti a pedagógiai folyamat rendszerjellegének érvényesítését. Biztosítják az 

iskolán belüli koordinációt, gyorsítják, pontosítják az információáramlást. 

A Pedagógiai Program és az éves Munkaterv alapján tervezik, szervezik, lebonyolítják és 

értékelik a pedagógusok házi továbbképzéseit, a tanulók körében felméréseket és versenyeket. 

Lehetővé teszik egymás munkájának jobb megismerését, szorgalmazzák a nevelők 

önképzését, fejlesztik a pedagógusközösség munkakultúráját, elősegítik az egységes 

követelménytámasztást, a tanulók sokoldalú, differenciális fejlesztését. 

Tevékenységükkel hozzájárulnak a pedagógiai hatékonyság emeléséhez. 

A pedagógus kollégákkal egyeztetve figyelemmel kísérik és javaslatot tesznek az oktató és 

szemléltető eszközök beszerzésére és cseréjére. 

Szorgalmazzák, támogatják a belső innovációs kezdeményezéseket, a kreativitás, az 

öntevékenység kibontakozását. 

Adott feladat folyamatos ellátására az intézményvezető engedélye alapján új munkaközösség 

is szervezhető. 

 

2.3.1.  A pedagógusok 

Az iskolában dolgozó pedagógus heti teljes munkaideje heti 40 óra, mely a neveléssel-

oktatással lekötött és le nem kötött órákból áll.  

A tankerület igazgató és intézményvezető nevezi ki határozatlan, illetve a jogszabályi keretek 

között határozott időtartamra, megállapítja az illetményüket, gyakorolja a munkáltatói 

jogokat. A tankerület igazgató és az intézményvezető együtt jogosult a jogviszony 

megszüntetésére.  Az intézményvezető, illetve a közvetlen munkahelyi vezetők 

(intézményegység vezetők) jogosultak munkáltatói utasítást adni, a pedagógusok munkáját 

ellenőrizni, felelősségrevonásukat kezdeményezni. Az intézményvezetőjogosult a 

pedagógusokat – nem megfelelő munkavégzés esetén – szóbeli és írásbeli figyelmeztetésben 

részesíteni.  
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A pedagógust munkakörével összefüggésben megilleti az a jog, hogy:  

 a Pedagógiai Program alapján az ismereteket, a tananyagot, a nevelési és tanítási 

módszereit megválaszthatja 

 a helyi tanterv alapján a szakmai munkaközösség, valamint a szülői munkaközösség 

véleményének kikérésével megválaszthatja az alkalmazott tankönyveket, tanulmányi 

segédleteket, taneszközöket  

 irányíthatja, értékelheti a tanulók munkáját 

 minősítheti a tanulók teljesítményét 

 szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésben való részvétel útján gyarapíthatja 

 személyét, mint a pedagógusközösség tagját megbecsüljék, személyiségi jogait 

tiszteletben tartsák, nevelői-oktatói tevékenységét értékeljék és elismerjék. 

 

2.3.2. A pedagógus személyiségével, munkavégzésével, pályájával kapcsolatos elvárások 

 Tevékenységével, szakmai munkájának színvonalas ellátásával, erkölcsi tartásával 

járuljon hozzá az intézmény jó hírnevéhez. 

 Járuljon hozzá gyakorlati munkásságával, valamint szakmai munkaközösségekben 

kifejtett tevékenységével iskolánk pedagógiai eredményeinek fejlődéséhez. 

 A gyermekek, tanulók egyéniségét és emberi méltóságát mindenkor tartsa tiszteletben. 

Törekvései, céljai elérésére sem testi, sem lelki erőszakot nem alkalmazhat. 

 A rábízott gyermekek, tanulók fegyelmezésekor, büntetésekor pozitív érzelmeket 

közvetítő, elfogadó, elsősorban a gyermekek szellemi, erkölcsi növekedését elősegítő 

módszereket alkalmazzon. 

 A szülőkkel való kapcsolattartása egyenrangú személyek közötti partneri viszony kell, 

hogy legyen. 

 A gyermekek, tanulók szociális, mentális problémáinak észlelésénél segítséget kell, hogy 

nyújtson a szülőknek, tiszteletben tartva a szülői jogokat. 

 Munkahelyén semmilyen politikai propagandát nem folytathat, esetleges politikai 

szerepvállalásait határozottan különítse el nevelői munkájától. 

 

2.3.3. A pedagógus kötelező feladatai 

 a nevelő-oktató munkájának lekötött, illetve le nem kötött idejéről köteles munkaidő-

nyilvántartást vezetni, és leadni az intézményvezetőfelé 

 nevelői-oktatói munkájához tanmenetet, projektet készíteni 
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 a nevelő-oktató munkához kapcsolódó adminisztrációt elvégezni, 

 nevelői és oktatói tevékenysége keretében ismereteit tárgyilagosan és többoldalúan 

közvetíteni 

 nevelői és oktatói tevékenysége során figyelembe venni a tanulók egyéni képességeit, 

tehetségét, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét, fejlettségét, fogyatékosságát 

 segíteni a tanulók képességeinek, tehetségének kibontakoztatását 

 segíteni a bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetben levő tanuló felzárkóztatását 

 a tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket 

átadni, és ezek elsajátításáról meggyőződni 

 közreműködni a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a tanuló fejlődését 

veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében  

 a tanuló emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartani 

 a szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztatni, a szülőt 

figyelmeztetni, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése érdekében 

intézkedést tart szükségesnek  

 a szülők és a tanulók javaslataira, kérdéseire érdemi választ adni. 

 

2.3.4.  Az osztályfőnök munkakörében a következő feladatokat köteles ellátni 

 Az intézmény pedagógiai elvei szerint nevelni osztályának tanulóit, a 

személyiségfejlődés tényezőit figyelembe venni 

 aktív pedagógiai kapcsolatot fenntartani az iskolai csoport szülői közösségével, a 

gyermekekkel/fiatalokkal foglalkozó nevelő-tanárokkal, és a gondozásukat ellátó 

pedagógiai munkát segítőkkel 

 ellátni az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat(kontrollkérők megírása, egyéni 

fejlesztési tervek készítése, értékelése félévente, pedagógiai jellemzés,) 

 az érdekeltekkel egyetértésben javaslatot tenni a tanulók jutalmazására 

 külön foglalkozni a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásával. 

 

2.4.  Közalkalmazottak 

Az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve a közalkalmazotti közösség, 

amely a köznevelési törvényben és más jogszabályban meghatározott ügyekben döntési vagy 

véleményezési jogot gyakorol. A közalkalmazottak értekezleteit az intézményvezető vezeti.  
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Közalkalmazotti közösség 

Az intézményben foglalkoztatott valamennyi dolgozó, akivel az intézmény határozott, vagy 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyt létesít. 

 

Az intézmény közalkalmazotti értekezlet tagjai: 

 a gyógypedagógusok és pedagógusok; 

 a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők,  

 gazdasági- és technikai dolgozók 

 

A közalkalmazotti értekezlet az éves munkatervben meghatározott időpontokban, ezen felül 

szükség szerint általában félévente egy alkalommal ülésezik. Rendkívüli értekezletet az 

intézményvezető jogosult összehívni a téma megjelölésével. A közalkalmazotti értekezleten a 

részvétel az SZMSZ-ben meghatározott minden intézményi tag számára kötelező. A 

közalkalmazotti értekezlet – ha jogszabály másként nem rendelkezik – akkor határozatképes, 

ha tagjainak legalább ötven százaléka részt vesz a határozathozatalban. A közalkalmazottak 

döntéseiket közalkalmazotti értekezleten – ha jogszabály másként nem rendelkezik – nyílt 

szavazással, szótöbbséggel hozza. Titkos szavazást akkor lehet elrendelni, ha azt jogszabály 

előírja.  

 

2.4.1.  A munkavállaló (közalkalmazott) felelősségre vonásának szabályai 

A törvény tartalmazza a közalkalmazott vétkeskötelezettségszegéséért járó 

jogkövetkezmények szabályait, amely tulajdonképpen kiváltja a korábbi fegyelmi eljárást.  

 

A közalkalmazott felelősségre vonásának feltételei:  

 vétkesség 

 tevőleges, vagy mulasztásos kötelezettségszegés 

 

Alkalmazható hátrányos jogkövetkezmények lehetnek többek között: 

 anyagi jellegűek 

 erkölcsi jellegűek 

 rendkívüli felmentés (Kjt.) mint legsúlyosabb joghátrány 
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A munkáltatói jogkör gyakorlója (az intézményvezető) a tudomásszerzéstől számított 15 

napon belül, legfeljebb azonban az ok bekövetkeztétől számított egy éven belül, 

bűncselekmény elkövetése esetében a büntethetőség elévüléséig élhet a hátrányos 

jogkövetkezmény kiszabásának lehetőségével, melyet: 

 írásba kell foglalnia, 

 indokolnia kell, 

 ki kell oktatnia a munkavállalót a jogorvoslati lehetőségéről. 
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2.5. Szervezeti séma 
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2.5.1.A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája, a 

vezetők közötti feladatmegosztás, a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás 

rendje 

A nevelési-oktatási intézmény a Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni 

köteles: 

 a vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendjét,  

 a vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás formáját,  

 a vezetők közötti feladatmegosztás rendjét, 

 a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendjét. 
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2.5.1.1. Vezetők és szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája 

Vezetői szint Szervezeti egység Rendje, formája Egyéb 

Legfelsőbb vezetői 

szint:  

intézményvezető 

 

- Óvoda, 

- Autizmussal élők óvodai 

és iskolai csoportja, 

- fejlesztő iskola, 

- általános iskola I.-II., 

- egyéb foglalkozások 

- szakiskola, 

- készségfejlesztő iskola, 

- kollégium 

- utazó gyógypedagógusi 

hálózat 

- iskola tanács 

- intézményi tanács 

- gazdasági egység 

- iskolatitkár 

 

- Értekezletek ideje, 

rendszeressége: hetente, 

- Csoportos megbeszélések 

ideje, rendszeressége: 

aktualitás probléma esetén 

- Egyéni beszélgetések, 

beszámolók, tájékoztatás 

ideje, rendszeressége: 

aktualitás, probléma esetén 

- Egyéb írásbeli 

kapcsolattartás ideje, 

rendszeressége: aktualitás, 

probléma esetén 

- Pedagógiai munka segítése: 

havi 2 óra, 

foglalkozáslátogatás, 

értékelés, 

problémakezelés, 

rendkívüli segítségnyújtás 

aktualitások esetén, 

pedagógiai munkában. 

 

- Operatív irányítást, 

koordinációt, döntés-

előkészítést biztosító 

tanácskozás 

- Feladata: 

- A kiemelt fontosságú 

tervek, koncepciók és 

tennivalók 

megbeszélése, az 

intézmény egészét 

érintő kérdések 

megvitatása, a 

feladatok elosztása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium 

Szervezeti és Működési Szabályzat 

Szakmai Alapdokumentum 

2017/2018 

- 40 - 

 

Vezetői szint Szervezeti egység Rendje, formája Egyéb 

Magasabb vezető 

szint:  

 

Óvoda 

Intézményegység 

vezető 

 

 

 

 

Óvoda 

 

- Értekezletek ideje, 

rendszeressége: havonta 1 

alkalommal 

- Csoportos megbeszélések ideje, 

rendszeressége: aktualitás, 

probléma esetén, de legalább 

hetente egyszer 

- Egyéni beszélgetések, 

beszámolók, tájékoztatás ideje, 

rendszeressége: aktualitás, 

probléma esetén 

- Egyéb írásbeli kapcsolattartás 

ideje, rendszeressége: 

aktualitás, probléma esetén 

- Pedagógiai munka segítése: 

havi 2 óra, 

foglalkozáslátogatás, értékelés, 

problémakezelés, rendkívüli 

segítségnyújtás aktualitások 

esetén, pedagógiai munkában. 

Közvetlenül az iskola 

tanács értekezlete után az 

információk átadása. 

 

Magasabb vezető 

szint: 

 

Általános iskola, 

autista iskola, 

fejlesztő iskola 

Intézményegység 

vezető 

 

 

 

 

Általános iskola, autista 

iskola, fejlesztő iskola 

Intézményegység vezető 

 

-  Értekezletek ideje, 

rendszeressége: kéthetente 

- Csoportos megbeszélések ideje, 

rendszeressége: aktualitás, 

probléma esetén 

- Egyéni beszélgetések, 

beszámolók, tájékoztatás ideje, 

rendszeressége: aktualitás, 

probléma esetén 

- Egyéb írásbeli kapcsolattartás 

ideje, rendszeressége: 

aktualitás, probléma esetén 

- Pedagógiai munka segítése: 

havi 2 óra, foglalkozás 

látogatás, értékelés, 

problémakezelés, rendkívüli 

segítségnyújtás aktualitások 

esetén, pedagógiai munkában 

Közvetlenül az iskola 

tanács értekezlete után az 

információk átadása. 
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Vezetői szint Szervezeti egység Rendje, formája Egyéb 

Magasabb vezető 

szint: 

 

Szakiskola, 

készségfejlesztő 

iskola 

intézményegység 

vezető 

 

 

 

Szakiskola, 

készségfejlesztő iskola 

intézményegység vezető 

- Értekezletek ideje, rendszeressége: 

kéthetente 

- Csoportos megbeszélések ideje, 

rendszeressége: aktualitás, probléma 

esetén 

- Egyéni beszélgetések, beszámolók, 

tájékoztatás ideje, rendszeressége: 

aktualitás, probléma esetén 

- Egyéb írásbeli kapcsolattartás ideje, 

rendszeressége: aktualitás, probléma 

esetén 

- Pedagógiai munka segítése: havi 2 

óra, foglalkozáslátogatás, értékelés, 

problémakezelés, rendkívüli 

segítségnyújtás aktualitások esetén, 

pedagógiai munkában. 

Közvetlenül az 

Iskola Tanács 

értekezlete után az 

információk 

átadása. 
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Magasabb vezető 

szint: 

 

 

Kollégium 

intézményegység 

vezető 

 

 

 

 

 

Kollégium 

csoportjai 

 

- Értekezletek rendje: havonta 

- Csoportos megbeszélések rendje: 

aktualitás probléma esetén 

- Egyéni beszélgetések, beszámolók, 

tájékoztatás rendje: aktualitás, 

probléma esetén 

- Egyéb, írásbeli kapcsolattartás 

rendje: aktualitás, probléma esetén 

- Pedagógiai munka segítése: havi 2 

óra, foglalkozáslátogatás, értékelés, 

problémakezelés, rendkívüli 

segítségnyújtás aktualitások esetén. 

Esetmegbeszélés 

Aktualitás, 

probléma 

esetén 

 

Közvetlenül az 

iskola tanács 

értekezlete 

után az 

információk 

átadása. 

-  

 

 

 

 

 

Vezetői szint Szervezeti egység Rendje, formája Egyéb 

Magasabb vezető 

szint: 

 

 

Utazó 

Gyógypedagógusi 

Hálózat 

 

 

 

 

 

Utazó gyógypedagógusi 

hálózat 

dolgozói csoportja 

- Együttes értekezletek ideje, 

rendszeressége: év elején és év 

végén.(külső fejlesztők részvételével) 

- Csoportos megbeszélések ideje, 

rendszeressége: iskolatanácsi 

értekezlet után, aktualitások, 

problémák esetén 

- Értekezletek ideje, rendszeressége: 

havonta 1 alkalommal. 

- Egyéni beszélgetések, beszámolók, 

tájékoztatás ideje, rendszeressége: 

aktualitásnak megfelelően. 

- Pedagógiai munka segítése: 

diagnosztikai munka eredményének 

(szakvélemény) áttekintése 

folyamatosan. 

- Esetmegbeszélések problémák 

esetén. 

- Heti rendszerességgel megbeszélés a 

munkaközösség vezetővel 

- Pedagógiai fejlesztő órák látogatása 

havi 2 óra. 

- Közvetlenül 

az iskola 

tanács 

értekezlete 

után az 

információk 

átadása. 
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Vezetői szint Szervezeti egység Rendje, formája Egyéb 

Középvezetői 

szint:  

 

Óvoda 

munkaközösség 

vezetője 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Óvoda 

- Értekezletek ideje, rendszeressége: 

havonta 1 alkalommal 

- Csoportos megbeszélések ideje, 

rendszeressége: aktualitások, 

problémák esetén 

- Egyéni beszélgetések, beszámolók, 

tájékoztatás ideje, rendszeressége: 

havonta 

- Egyéb írásbeli kapcsolattartás ideje, 

rendszeressége: aktualitások, 

problémák esetén 

- Pedagógiai munka segítése: havi 1 

óra, foglalkozáslátogatás, értékelés, 

problémakezelés rendkívüli 

segítségnyújtás aktualitások esetén, 

munkaközösségi munka segítése 

 

Középvezetői 

szint:  

 

Autista iskola, 

Fejlesztő iskola 

munkaközösség 

vezető 

 

 

 

 

Tanulásban akadályozottak 

csoportjai 

Autista Iskola, Fejlesztő 

Iskola csoportjai 

 

- Értekezletek ideje, rendszeressége: 

havonta 

- Csoportos megbeszélések ideje, 

rendszeressége: aktualitások, 

problémák esetén 

- Egyéni beszélgetések, beszámolók, 

tájékoztatás ideje, rendszeressége: 

havonta 

- Egyéb írásbeli kapcsolattartás ideje, 

rendszeressége: aktualitások, 

problémák esetén 

- Pedagógiai munka segítése: havi 2 

óra, foglalkozáslátogatás, értékelés, 

problémakezelés, rendkívüli 

segítségnyújtás aktualitások esetén, 

munkaközösségi munka segítése 
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Vezetői szint Szervezeti egység Rendje, formája Egyéb 

Középvezetői szint:  

 

Általános iskola I. 

munkaközösség vezető 

 

 

 

 

 

 

Tanulásban 

akadályozottak 

csoportjai 

 

- Értekezletek ideje, rendszeressége: 

havonta 

- Csoportos megbeszélések ideje, 

rendszeressége: aktualitások, 

problémák esetén 

- Egyéni beszélgetések, beszámolók, 

tájékoztatás ideje, rendszeressége: 

havonta 

- Egyéb írásbeli kapcsolattartás ideje, 

rendszeressége: aktualitások, 

problémák esetén 

- Pedagógiai munka segítése: havi 2 

óra, foglalkozáslátogatás, értékelés, 

problémakezelés, rendkívüli 

segítségnyújtás aktualitások esetén, 

munkaközösségi munka segítése 

 

Középvezetői szint:  

 

Általános iskola II. 

munkaközösség vezető 

 

 

 

Értelmileg 

akadályozottak 

csoportjai 

- Értekezletek ideje, rendszeressége: 

havonta 

- Csoportos megbeszélések ideje, 

rendszeressége: aktualitások, 

problémák esetén 

- Egyéni beszélgetések, beszámolók, 

tájékoztatás ideje, rendszeressége: 

havonta 

- Egyéb írásbeli kapcsolattartás ideje, 

rendszeressége: aktualitások, 

problémák esetén 

- Pedagógiai munka segítése: havi 2 

óra, foglalkozáslátogatás, értékelés, 

problémakezelés, rendkívüli 

segítségnyújtás aktualitások esetén, 

munkaközösségi munka segítése 
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Középvezetői szint:  

 

Egyéb munkaközösség 

vezető 

 

 

 

 

 

 

Egyéb foglalkozások 

csoportjai 

 

- Értekezletek ideje, rendszeressége: 

havonta 

- Csoportos megbeszélések ideje, 

rendszeressége: aktualitások, 

problémák esetén 

- Egyéni beszélgetések, beszámolók, 

tájékoztatás ideje, rendszeressége: 

havonta 

- Egyéb írásbeli kapcsolattartás ideje, 

rendszeressége: aktualitások, 

problémák esetén 

- Pedagógiai munka segítése: havi 1 

óra, foglalkozáslátogatás, értékelés,  

- problémakezelés, rendkívüli 

segítségnyújtás aktualitások esetén, 

munkaközösségi munka segítése 

 

Középvezetői szint:  

 

Testnevelési 

munkaközösség vezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

Általános iskola 

I.,II., Autista Iskola, 

Szakiskola, 

Készségfejlesztő 

Iskola,  csoportjai 

 

 

- Értekezletek ideje, rendszeressége: 

havonta 

- Csoportos megbeszélések ideje, 

rendszeressége: aktualitások, 

problémák esetén 

- Egyéni beszélgetések, beszámolók, 

tájékoztatás ideje, rendszeressége: 

havonta 

- Egyéb írásbeli kapcsolattartás ideje, 

rendszeressége: aktualitások, 

problémák esetén 

- Pedagógiai munka segítése: havi 1 

óra, foglalkozáslátogatás, értékelés,  

- problémakezelés, rendkívüli 

segítségnyújtás aktualitások esetén, 

munkaközösségi munka segítése 
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Középvezetői szint:  

 

Szakiskola és 

készségfejlesztő iskola 

munkaközösség vezető 

 

 

 

Szakiskola, 

készségfejlesztő 

iskola csoportjai 

 

- Értekezletek rendje, rendszeressége: 

hetente. 

- Csoportos megbeszélések ideje, 

rendszeressége aktuális feladatok 

esetén. 

- Egyéb beszélgetések beszámolók 

ideje aktuális feladatok esetén. 

- Egyéb írásbeli kapcsolattartás ideje 

aktuális feladatok esetén. 

- Pedagógiai munka segítése, 

- Munkaközösségi munka segítése 

- Pedagógiai munka segítése: havi 2 

óra, foglalkozáslátogatás, értékelés, 

problémakezelés, rendkívüli 

segítségnyújtás aktualitások esetén, 

munkaközösségi munka segítése 

 

 

 

 

 

 

Középvezetői szint:  

 

 

 

Kollégiumi 

munkaközösség vezetője 

 

 

 

 

 

Kollégium csoportjai 

 

 

- Értekezletek ideje, rendszeressége: 

hetente 

- Csoportos megbeszélések ideje, 

rendszeressége: aktualitások, 

problémák esetén 

- Egyéni beszélgetések, beszámolók, 

tájékoztatás ideje, rendszeressége: 

aktualitások, problémák esetén 

- Egyéb írásbeli kapcsolattartás ideje, 

rendszeressége: aktualitások, 

problémák esetén 

- Pedagógiai munka segítése: havi 2 

óra, foglalkozáslátogatás, értékelés,  

- problémakezelés, 

- rendkívüli segítségnyújtás 

aktualitások esetén, munkaközösségi 

munka segítése 
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Középvezetői szint: 

 

Utazó gyógypedagógusi 

hálózat 

munkaközösség vezetője 

 

 

 

 

 

 

 

 

utazó 

gyógypedagógus 

csoportja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Értekezletek ideje, rendszeressége 

három havonta  

- Csoportos megbeszélések ideje, 

rendszeressége: aktualitások, 

problémák esetén 

- Egyéni beszélgetések, beszámolók, 

tájékoztatás ideje, rendszeressége: 

havonta 

- Egyéb írásbeli kapcsolattartás ideje, 

rendszeressége: aktualitások, 

problémák esetén 

- Pedagógiai munka 

segítése:problémakezelés, rendkívüli 

segítségnyújtás szükség esetén 

 

 

2.5.1.2. A vezető és az intézményegység-vezetők egymás közötti 

kapcsolattartásának rendje 

Az intézményegység vezetők hetente legalább egy alkalommal – előre egyeztetett időpontban 

– közös megbeszélést, munkaértekezletet tartanak, melyet az intézményvezető hív össze. Az 

értekezleten az intézményegységek speciális problémáinak, feladatainak egyeztetése, 

megbeszélése a heti és havi konkrét feladatok összehangolása történik. Egyedi, nem minden 

intézményegységet érintő ügyekben ezen formán túlmenően is  az intézményegység vezetők  

külön megbeszéléseket tarthatnak. Ezen külön megbeszélésekről a felek kötelesek az 

intézményvezetőt tájékoztatni. 

 

2.5.1.3. A vezetők és a közalkalmazotti tanács közötti kapcsolattartás rendje 

A közalkalmazotti tanács maga határozza meg működési rendjét, a munkáltatóval 

(intézményvezető) kötött megállapodás alapján. 

Az intézményvezetőtérítésmentesen biztosítja a közalkalmazotti tanács működéséhez a 

szükséges technikai feltételeket, irodaszereket, a közalkalmazotti tanács elnöke által megjelölt 

időpontban a tanácskozás megtartására annak megfelelő helyiséget.  

Vezetőjével az intézményvezető, vagy megbízottja tart szükség szerinti alkalommal 

kapcsolatot. 

Az Nevelési- vezetői értekezleteken a közalkalmazotti tanács elnöke meghívottként vehet 

részt tanácskozási jogkörrel.  
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2.5.1.4. A vezetők és a szakszervezet iskolai szervezete közötti kapcsolattartás 

rendje 

A szakszervezet maga határozza meg működési rendjét. 

Az intézményvezetőelőzetes megállapodás szerint munkaidő után, illetve munkaidőben 

térítésmentesen biztosítja a szakszervezet működéséhez a szükséges technikai feltételeket, az 

intézmény helyiségeit, hogy azokat érdekképviseleti tevékenysége céljából használhassa. 

Vezetőjével az intézményvezető, vagy megbízottja tart szükség szerinti alkalommal 

kapcsolatot. 

A szakszervezet vezetője az intézmény alkalmazottainak nagyobb csoportját érintő kérdések 

megvitatásakor a vezetői értekezletek meghívottja. Ezeken a megbeszéléseken biztosított a 

szakszervezet számára a rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás. 

A szakszervezet vezetője ezen túlmenően jogosult konzultációt kezdeményezni az intézmény 

vezetőjénél tájékoztatás kérése, illetve észrevétel, javaslattétel céljából. 

 

2.5.1.5. A vezetők és a diák önkormányzati szerv, valamint a diákképviselők 

iskolai szervezete közötti kapcsolattartás rendje 

A diákönkormányzat a saját SZMSZ-e alapján határozza meg működési rendjét. 

 

A kapcsolattartás formái: 

 személyes megbeszélés,  

 tárgyalás, gyűlés  

 

A diákönkormányzat javaslatait, véleményét figyelembe veszik az intézmény működtetése, 

illetve a tanulókkal kapcsolatos döntések során. 

 

Az intézmény által biztosított a diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételek: 

 A diákönkormányzat működéséhez szükséges helyiséget, 

 A diákönkormányzat működéséhez szükséges berendezési tárgyakat 

 A diákönkormányzat az intézmény által a számára kijelölt helyiséget és berendezéseit a 

működése erejéig térítés nélkül használhatja 

 

A Diákönkormányzat működési rendje: 

 A diákönkormányzat a tanulók érdekeinek képviseletét szolgálja. 
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 Tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. 

 Az iskolai diákönkormányzat élén a diák tanács vezetősége áll. A diákönkormányzat 

tevékenységét a diákmozgalmat segítő tanár támogatja és fogja össze. A 

diákönkormányzat véleményét a nevelőtestületi értekezleten a diákönkormányzatot segítő 

tanár képviseli. 

 A diákgyűlés (iskolagyűlés) az iskola tanulóinak legmagasabb tájékozódó- tájékoztató 

fóruma, amely a tanulóközösségek által megválasztott küldöttekből áll. 

 Az iskolagyűlés nyilvános, azon bármelyik tanuló részt vehet és megteheti észrevételeit, 

javaslatait. 

 Az iskolagyűlés az intézményvezető által, illetve a diákönkormányzat működési 

rendjében meghatározottak szerint hívható össze. 

 A diáktanács titkára közvetlen munkakapcsolatot tart az intézményvezetővel.   Havonta 

legalább egy alkalommal megbeszélést tartanak. A diákönkormányzat működéséhez 

szükséges feltételeket az intézményvezető biztosítja. 

 A DÖK a tanulók véleményét kikérve a diákönkormányzatot segítő tanár vezetésével 

dönt a felhasználható egy diáknap rendezvényeiről, annak felhasználásáról. Az 

intézményvezetővel való egyeztetés szükséges a költségek teljesíthetősége 

szempontjából. 

 Véleményezési joga van az intézményi diáksport rendezvényeinek tartalmáról, a 

tömegsport rendezvényeinek megrendezéséről. 

 Véleményezési joga van a házirend kialakításában, annak átdolgozására, tartalmának 

változására tehet javaslatot. 

 Minden rendkívüli tanulókat érintő ügyben az iskola tanács meghívottjaként képviseli a 

diákság kialakított véleményét. 

 

Az intézmény sajátossága miatt a diákönkormányzat jogosítványai eltérnek a normál 

intézményi jogosítványoktól. Célunk hogy a tanulók minél jobban megismerjék a 

véleménynyilvánítás kulturált módját, a joggyakorlás rendes menetét. Minden évben új 

választásokkal kell elősegíteni azt a szocializációs folyamatot, mely az állampolgári szerepre 

való felkészülést jelenti. 

 

2.5.2. A vezető és az Intézményi Tanács közötti kapcsolattartás rendje 
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Az intézményvezető félévente egy írásos beszámolót készít az Intézményi Tanács 

számára,melyet köteles a Fenntartó felé eljuttatni.  

III. RÉSZ 

MŰKÖDÉSI RENDELKEZÉSEK 

 

1. Az egyes intézményegységek működése és munkarendje 

1.1.  Óvoda 

1.1.1.  Felvétel 

Az a gyermek kerülhet felvételre az óvodába, aki rendelkezik a Tanulási Képességeket 

Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleményével, és az alábbi minimális 

követelményeknek a letöltött 8 hét próbaidő végére megfelel: 

 Mozgásterén helyzet és helyváltoztató alapmozgásokra képes, sima talajon önállóan jár.  

 Gondozás terén öltözésnél együttműködő.  

 Étkezésnél kanállal képes enni, és pohárból kevés folyadékot inni.  

 Szobatisztaság terén: amennyiben nem kialakult, nem kizáró ok a felvételre 

 Kommunikáció terén figyel a beszélőre, minimális kontaktus kialakítható vele. 

 Szociális fejlettség terén csoportban nevelhető, önmagára és társaira nem jelent veszélyt. 

 

1.1.2. Működés 

 Az óvodai tagozat öt csoporttal működik. Három csoportban a tanulásban és értelmileg 

akadályozott gyermekek nevelése és az iskolai életre való felkészítése történik 

(kiscsoport, középső csoport és nagy csoport). 

 Két csoportban autista gyermekek foglalkoztatása folyik autizmus-specifikus 

módszerekkel. 

 Az óvoda szorgalmi időben hétfőtől - péntekig tart nyitva, a bejáró és kollégiumi 

gyermekek részére. A kollégiumi gyermekek vasárnap 13 órától érkezhetnek vissza és 

pénteken 16 óráig kell elhagyniuk a kollégiumot. 

 Reggeli ügyeletet 6 órától a gyógypedagógiai pedagógiai asszisztensek felügyeletével 

biztosít az intézmény a bejáró gyermekek részére. A kollégiumi gyermekek 24 órás 

felügyeletet kapnak. 
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1.1.2.1. Óvodai napirend 

800-830  Játék 

830-850  1. foglalkozás 

850-900  Teremrendezés (önkiszolgálás) 

900-920  2. foglalkozás 

920-1000  Önkiszolgálás, tízórai 

1000-1020  3. foglalkozás 

1020-1040  4. foglalkozás 

1040-1100  Öltözködés (önkiszolgálás) 

1100-1140  Levegőzés 

1140-1200  Öltözködés (önkiszolgálás) 

1200-1300   Ebéd 

1300-1430  Délutáni pihenő 

1430-1500  Öltözködés 

1500-1515  Uzsonna 

1515-1700  Szabad játék, foglalkozás 

 

1.1.2.2. Óvodai kollégiumi napirend 

1700 - 1730 önkiszolgálási feladatok 

1730 – 1800 vacsora 

1800 – 1845 irányított szabad tevékenység 

1845 – 1930 vetkőzés, előkészületek a fürdéshez, fürdés 

1930 – 2000 mesehallgatás TV nézés 

2000 - 2100 lefekvés, alvás 

2100 – 600  éjszakai ügyelet 

600 – 630  ügyelet átadás 

630 – 730  gondozási feladatok, tisztálkodás, öltözködés 

730 – 745  reggeli  

  

A napirend csupán egy keret. Rugalmasan változik az adott igényeknek megfelelően. 
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Az óvodai kollégium működése az itt külön kitértekre, más tekintetben megegyezik az iskolai 

kollégiumműködésével, elvárásaival, házirendjével. 

 

Nevelési év: szeptember 1-től a következő év június 30-ig 

Nyitvatartási idő: Igazodik a kollégiumnyitvatartási rendjéhez: 

 600-2100 óráig a óvodapedagógusok, nevelő-oktató munkát segítők és  dajkák látják el a 

nevelési-oktatási feladatot és felügyeletet. 

 2100-0600-ig nevelő-oktató munkát segítők látják el a felügyeletet. 

 

Az óvoda zárva tartása: 

A mindenkori iskolai szünetekhez igazodva az óvoda is zárva tart. 

 

Nevelés nélküli munkanapok: 

Az érvényben lévő jogszabályok értelmében 5 nap nevelés nélküli munkanap vehető igénybe. 

A szülőket előtte legalább 7 nappal értesítjük a pontos idejéről. 

 

1.2. Általános Iskola I-II. 

1.2.1. Felvétel 

Az iskolába felvételt csak a Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs 

Bizottság javaslatára nyerhet a gyermek. A szakértői vizsgálatot a szülő, az óvoda, az 

általános iskola és a Nevelési Tanácsadó kezdeményezheti.  

 

A felvételről, tanuló átvételéről az alábbiak és a hatályos jogszabályok 

figyelembevételével az intézményvezető jogosult dönteni: 

 Az a gyermek, aki betöltötte 6. életévét és részt vett óvodai nevelésben. 

 Az a gyermek, aki betöltötte 6. életévét, de semmilyen óvodai foglalkozáson, képzésen 

nem vett részt a két tanéves első osztályban kezdheti el tanulmányait. 

 Az a tanuló, aki már elkezdte általános iskolai tanulmányait a normál iskolai képzésben, 

de nem felelt meg a követelményeknek, osztályt ismételni köteles. 

 

1.2.2.  Működés 

 Az iskolai szorgalmi időben hétfőtől péntekig tart nyitva.  

 Szombati és vasárnapi nyitvatartáshoz az intézményvezető engedélye szükséges. 
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 Tanítási időben az iskola épületének elhagyására a pedagógus csak rendkívül indokolt 

esetben adhat a diáknak engedélyt. 

 A tanulók részére 700 - 745-ig reggeli ügyeletet kell szervezni. (az ügyelettel kapcsolatos 

igényeket minden tanév elején kell felmérni) 

 A tanítás 800 órakor kezdődik. A tanítási órák és az óraközi Szünetek rendjét és idejét a 

tantárgyfelosztás, az órarend, a házirend és az ügyeleti rend tartalmazza. 

 A tanulók a tantermekbe 745 perctől mehetnek be. A tantermek kinyitása és bezárása a 

tanár illetve a nevelő-oktató munkát segítők feladata. 

 A tanulók (külön beosztás szerint) 845-kor és 0945-kor óra között tízóraizhatnak, 1130 és 

1430 óra között ebédelhetnek, 1430 és 1530 óra között uzsonnázhatnak. 

 Óraközi szünetek: alatt a diákok tanári felügyelettel és engedéllyel az udvaron is 

tartózkodhatnak  

 A tanórán kívüli ellátás az utolsó tanítási óra végét követően kezdődik és 1600 óráig tart. 

Ha a szülők igénylik, úgy 1600 órától 1700 óráig összevont ügyeletet kell szervezni. A 

tanulók számára 1600-ig biztosított az egyéb foglalkozások tartása, mely alól szülői 

kérelem alapján intézményvezetői engedély szerint lehet felmentést kapni. 

 Tanítás nélküli napokon, tanítási szünetek alatt, illetve a tanév utolsó tanítási napjától 

június végéig napközis foglalkozásokat csak akkor kell szervezni, ha ezt legalább 10 

tanuló igényli. 

 A tanítási szünetben az iskola nem működik. 

 A szorgalmi idő (a tanév) előkészítése augusztus 21-től augusztus 31-ig tartó időszakban 

történik. 

 Ebben az időszakban kell megszervezni a javító vizsgákat, valamint júniusban elmaradt 

osztályozó vizsgákat. A nyári  szünidőben a tanulók ügyeinek intézésére minden hét 

szerdáján800 órától 1200 óráig ügyeletet kell tartani. 

 Az iskolában 730 – 1700 óráig az intézményvezető és az intézményegység vezetők közül 

egy vezetőnek kell tartózkodnia. 

 

1.2.3.  Étkezde nyitva tartása 

715- 745-ig  reggeli idő 

830 – 1000-ig  tízórai idő 

1130 – 1430-ig   ebédidő 

1430 – 1530-ig   uzsonnaidő 
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1800 – 1900-ig   vacsoraidő 

 

Az étkezési csoportok beosztásáért az intézményegység vezetőfelelős. 

 

1.3. Autista iskola 

1.3.1. Felvétel 

A Tanulási Képességet Vizsgáló és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye illetve Gyermek-, 

és Ifjúságpszichiátriai Ambulancia által diagnosztizált tanulók részére lehetséges, az 

intézmény férőhelyei függvényében. A tanulók sajátosságai miatt egyéni tanrend is 

kialakítható.  

 

1.3.2. Működés 

Az iskolaiszolgalmi időben az iskola nyitvatartása szerint üzemel (hétfőtől csütörtökig 700 – 

1600; pénteken 700-1400 óráig). Ettől eltérő nyitva tartás a fejlesztések végrehajtásakor 

lehetséges, melyet előzetes terv alapján végeznek a kollégák.  

A pedagógusok munkarendje megegyezik az iskola központi munkarendjével.  

Működésük az iskola működési rendjével megegyezik. 

 

1.4.  Fejlesztő iskola 

1.4.1.  Felvétel 

A Tanulási Képességet Vizsgáló és Rehabilitációs Bizottság szakvéleményében tett 

javaslatára nyer felvételt a tanuló az intézmény férőhelyei függvényében. A tanulók 

sajátosságai miatt egyéni tanrend is kialakítható.  

Az iskolában súlyosan és halmozottan sérült gyermekek nevelése-oktatása és fejlesztése 

történik konduktív pedagógiai módszerek segítségével. 

 

1.4.2.  Működés 

 A két csoportban a tanulók órarendszerinti elfoglaltsága hétfőtől péntekig 800-tól 1200 

óráig van. 

 A csoportvezető pedagógus munkaideje 730-tól 1230-ig, az asszisztensek munkaideje 800-

tól 1200-ig tart. 

 Iskolai szünetekben és hétvégén, ünnepnapokon a fejlesztő iskolában folyó oktató-nevelő 

munka rendje megegyezik az iskola nyitvatartási rendjével. 
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 A tanulók a pedagógiai program alapján összeállított napirend szerint speciális csoportos 

és egyéni foglalkozásokon vesznek részt. 

 A nevelők részére pontosan kijelölt szünet nincs. A fejlesztő iskola munkarendje 

folyamatos. 

 A tanév rendjéről, a tanítás nélküli munkanapokról, nyílt napokról, fogadó órákról a 

munkaközösség éves tervében, illetve aktuálisan a faliújságon, s a szülői értekezleteken 

tájékoztatjuk az érintetteket.  

 Előre egyeztetett időpontban, illetve reggel 700 és 800 óra között a szülők rendelkezésére 

állunk.  

 Betegség esetén (lázas, fertőző) a gyermek ne látogassa az iskolát, gyógyultan, orvosi 

igazolással jöhet újra a nevelési-oktatási intézménybe. 

 

1.5. Fejlesztő Iskola 

Tankötelezettségüket iskolarendszerben teljesíteni képtelen tanulók ellátása.  

 

1.5.1.  Felvétel 

Az ellátásra a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 

szakvéleménye alapján kerül sor. Szorgalmi időben történik az ellátás. Az ellátás két féle 

módon szervezhető: egyéni vagy csoportos terápia szerint. A gyerekek sérülésétől és 

állapotától függően a szakszolgálat vezetője csoportba vagy egyéni rendszerbe sorolja az 

ellátottakat. 

 

1.5.2. Működés 

Az iskola működési rendjével megegyezik. 

 

1.6. Szakiskola 

1.6.1. Felvétel 

A felvételhez az általános iskolai tanulmányi eredmény igazolása, orvosi javaslat és a 

szakértői vélemény szükséges. 

A szakképző évfolyamra (9. osztály) a 8. osztály elvégzése után jelentkezhetnek a tanulók. 

A 9 - 10. évfolyamokon a közismereti tárgyak tanítása folyik szakmai, előkészítő alapozó és 

pályaorientációs órákkal.  

A 11-12. évfolyamokon szakképzés folyik a mellékletben, szereplő szakmákban. 
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A szakképző évfolyamra (11-12. évfolyam) a 8. osztályt elvégző, 16. életévüket betöltött 

tanulók közvetlenül jelentkezhetnek. 

A felvételi rendszer megegyezik az országosan kiírt felvételi rendszerrel. 

 

1.6.2. Működés 

 Az iskolai szorgalmi időben hétfőtől péntekig tart nyitva, az iskola rendes nyitvatartása 

szerint. 

 Szombaton és vasárnap egyéb nyitvatartáshoz az intézményvezető előzetes engedélye 

szükséges. 

 Tanítási időben az iskola épületének elhagyására a pedagógus csak rendkívül indokolt 

esetben adhat a diáknak engedélyt. 

 A tanítás a 9-10 évfolyamon az általános iskolai rész nyitvatartása szerint működik. A 11-

12. évfolyamon a mindenkori tantárgyfelosztás alapján kell megszervezni a szakmai 

tárgyak tanítását és a közismereti órákat.  

 A nyári összefüggő szakmai gyakorlat a gyakorlati tanműhelyekben, illetve az intézmény 

területén történik  

 A délutáni tanrendben tanuló fiatalok legfeljebb 17 óráig tartózkodnak az intézményben.   

 A tanítási órák és az óraközi szünetek rendjét és idejét a tantárgyfelosztás, az órarend, a 

házirend és az ügyeleti rend tartalmazza. 

 Óraközi szünetek alatt a diákok tanári felügyelettel és engedéllyel az udvaron is 

tartózkodhatnak. 

 A tanítási szünetben az iskola nem működik. 

 A szorgalmi idő (a tanév) előkészítése augusztus 21-től augusztus 31-ig tartó időszakban 

történik. 

 Ebben az időszakban kell megszervezni a javító vizsgákat, valamint júniusban elmaradt 

osztályozó vizsgákat. A nyári szünidőben a tanulók ügyeinek intézésére a teljes bezárást 

követően, hetente szerdán 800 órától 1200 óráig ügyeletet kell tartani. 

 A vezetői ügyelet a fentebb meghatározott rendszerben működik. 

 

1.7. Készségfejlesztő Iskola 

1.7.1. Felvétel 

A gyerekek felvétele a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 

határozatával történhet. 
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A felvételhez az általános iskolai tanulmány igazolása, orvosi javaslat szükséges. 

Ezek megléte után a 9-10. évfolyamra kerülhet a tanuló, ahol pályaorientáció, előkészítő, 

általános tájékozottságot megalapozó nevelő- oktató munka, a tanulók életkezdésre való 

felkészítése folyik.  

A 11-12 évfolyamon nem OKJ-s szakmák tevékenységek oktatása. 

 

1.7.2. Működés 

Az iskolai szorgalmi időben hétfőtől péntekig tart nyitva, az iskola rendes nyitvatartása 

szerint. 

Szombaton és vasárnap egyéb nyitva tartáshoz az intézményvezetőnek előzetes engedélye 

szükséges. 

Tanítási időben az iskola épületének elhagyására a pedagógus csak rendkívül indokolt esetben 

adhat a diáknak engedélyt. 

A tanítás a 9-10 évfolyamon az általános iskolai rész nyitvatartása szerint működik. A 11-12. 

évfolyamon a mindenkori tantárgyfelosztás alapján kell megszervezni a szakmai tárgyak 

tanítását és a közismereti órákat.  

A délutáni tanrendben tanuló fiatalok legfeljebb 1700 óráig tartózkodnak az intézményben.   

A tanítási órák és az óraközi szünetek rendjét és idejét a tantárgyfelosztás, az órarend, a 

házirend és az ügyeleti rend tartalmazza. 

Óraközi szünetek alatt a diákok tanári felügyelettel és engedéllyel az udvaron is 

tartózkodhatnak. 

A tanítási szünetben az iskola nem működik. 

A szorgalmi idő (a tanév) előkészítése augusztus 21-től augusztus 31-ig tartó időszakban 

történik. 

A nyári szünidőben a tanulók ügyeinek intézésére a teljes bezárást követően, hetente szerdán 

800 órától 1200 óráig ügyeletet kell tartani. 

A vezetői ügyelet a fentebb meghatározott rendszerben működik. 

 

1.8.  Kollégium 

1.8.1.  Felvétel 

Elsősorban az értelmileg akadályozottak általános iskolájából kerülnek felvételre a gyermekek 

Pest megye területéről.  
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Abban az esetben, ha van szabad férőhely, elhelyezést kaphatnak tanulásban akadályozott 

tanulók, valamint szakiskolások, készségfejlesztő iskolások is.  

Rendkívül indokolt esetben - egyéni elbírálás alapján - ideiglenes elhelyezést kaphat az a 

tanuló is, akinek otthoni felügyeletét meghatározott időre a szülő nem tudja megoldani. 

 

Felvételi szempontok: 

 Az iskola valamely intézményegységébe elnyert felvétel. 

 Szobatisztaság nem feltétel, csak elsőbbséget jelent (éjszakai ágybavizelés előfordulhat) 

 A szociális magatartás olyan szintje, hogy ne veszélyeztesse környezetét. Orvosi igazolás 

arról, hogy a tanuló nem fertőzőbeteg. Abban az esetben, ha nem egyértelmű az orvosi 

javaslat, hogy a tanuló alkalmas-e a bentlakásra 1 - 3 hónapig terjedő próbaidőre is 

felvehető.  

 A felvételről az intézményvezető jogosult dönteni. 

 

1.8.2. Működés 

 A kollégium a tanulókat a szorgalmi idő első napját megelőző napon 1300 órától fogadja. 

A tanulók a kollégiumot a szorgalmi idő utolsó napján 1600 óráig kötelesek elhagyni. 

 A kollégium szükség esetén folyamatosan működik. 

 A hazajáró kollégiumos gyerekek visszaérkezése vasárnap, illetve a tanítási nap előtti nap 

1300 órától lehetséges. A szülő, gondviselő a gyermekét a kollégiumban ügyelő 

gyermekfelügyelőnek adja át. 

 A munkaszüneti napokon, továbbá a munkanapokon 2200 órától reggel 600 óráig a tanulók 

felügyelete ügyelet megszervezésével történik.  

 Az ügyletet ellátó pedagógus jogosult és köteles a vezetői tevékenység körébe tartozóan 

is ellátni minden olyan tevékenységet és megtenni minden olyan halaszthatatlan 

intézkedést, amely az intézmény, ill. az intézményben élő tanulók biztonságának 

megóvása érdekében szükséges. Bármely rendkívüli eseményt  köteles a lehető 

legrövidebb időn belül az intézményvezetőnek, illetve a kollégiumi intézményegység 

vezetőjének jelenteni. 

 A felvételt nyert és beköltöző gyermekek részére a szülő, gondviselő Köteles heti váltó 

ruhaneműt, cipőt, és a tisztálkodáshoz szükséges „tisztasági csomagot” biztosítani, 

valamint a tanulók személyes holmiját monogrammal ellátni. 

 A kollégiumi tagsági viszony a kollégiumba való beköltözés napjától kezdődik.  
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 A kollégiumi Házirend betartása mindenki számára kötelező. 

 

1.9. Utazó Gyógypedagógusi Hálózat  

1.9.1. Utazó Gyógypedagógusi Hálózat 

A ceglédi járás területén belül működik, a többségi általános-, és középiskolákban.  

 

1.9.1.1. Felvétel 

Az utazó gyógypedagógusi hálózatba kerülés feltétele a Tanulási Képességet Vizsgáló 

Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján indul. Az abban meghatározott 

fejlesztési irányok és óraszámok szerint történik.  

 

1.9.1.2.  Működés 

A fejlesztések tanévhez kötötten szerveződnek, igazodva a gyerekek egészségi állapotához. 
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2. A pedagógusok munkarendje 

A tanórák rendjének megfelelően az intézményvezető, illetve az általános intézményvezető-

helyettes, intézményegység vezetők állapítják meg a pedagógusok egyedi munkarendjét, eseti 

helyettesítések beosztását, ügyeleti beosztást. A konkrét napi munkabeosztásnál az intézmény, 

az iskola, a kollégium folyamatos és zavartalan működésének biztosítását kell figyelembe 

venni. 

A pedagógus köteles a tanítási, ügyeleti, foglalkozási beosztás előtt legalább 15 perccel a 

munkahelyén megjelenni. 

A rendkívüli távolmaradás okát valamennyi pedagógus a munkakezdés előtt legalább fél 

órával köteles jelezni az intézményvezetőnek, általános intézményvezető-helyettesnek, illetve 

az intézményegység vezetőjének. 

Tanítási időben, munkaidőben a pedagógus az iskolát csak az intézményvezető, általános 

intézményvezető-helyettes, intézményegység vezető előzetes engedélye után hagyhatja el. A 

dohányzó pedagógus pedig a Házirendben foglaltak alapján. 

A pedagógus bármely rendkívüli eseményt haladéktalanul köteles az intézményvezetőnek, 

általános intézményvezető-helyettesnek, intézményegység vezetőnek írásban jelezni. 

Távollét esetén a szakszerű helyettesítést az intézményvezető, általános intézményvezető-

helyettes, intézményegység vezetők kötelesek biztosítani a szakmai követelmények, a 

hatályos jogi keretek között. 

A pedagógusok tanévenként 2 alkalommal fogadóórát kötelesek tartani, melyekről a szülőket, 

gondozókat előzetesen írásban kötelesek értesíteni. A pedagógusok 3 alkalommal kötelesek 

tanévenként szülői értekezletet tartani. 

A szülő, gondozó kérésére a lehetőségek szerint a fogadóórán kívül is kötelesek a szülők, 

gondviselők rendelkezésére állni. 

A pedagógusok a tanulókat érintő, rájuk vonatkozó információkat a tájékoztató füzetbe 

kötelesek beírni, illetve kézjeggyel ellátni. 

A visszajelzést, az aláírást a pedagógus köteles ellenőrizni. 
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3. A létesítmények és helyiségek használatának rendje 

Az iskola valamennyi létesítményét, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően az 

állagmegóvás szem előtt tartásával kell használni. 

Az iskola és a kollégium rendjének és tisztaságának megtartása minden pedagógusnak, 

tanulónak, alkalmazottnak és esetenkénti külső használónak kötelessége. Az intézményben 

állandó portaszolgálat működik.  

Az iskola valamennyi helyiségének kulcsát a portán kell tartani, kulcsot elvinni kizárólag a 

portás jelenlétében a kulcs szabályzatban foglaltak szerint lehet. A szülők tanítási időben nem 

tartózkodhatnak az iskolában.  A részletes szabályokat a házirend tartalmazza. 

 

3.1. A tantermek használata 

A tantermekben, az iskola aulájában és folyosóin, a tornateremben, a technikai műhelyekben, 

az étkezőben minden esetben biztosítani kell az ügyeletet.  

A felügyeletet az ügyeletes tanárok látják el.  

A foglalkozási termek kinyitása az első órát tartó nevelőnek, illetve az ügyeletes tanárnak, 

gyermekfelügyelőnek zárása pedig az utolsó órát tartó nevelőnek a feladata.  

Délutános foglalkozások esetén a foglalkozást vezető nevelő látja el ezeket tennivalókat. 

Az osztály és foglalkozási termek rendjéért, tisztaságáért a pedagógus a felelős. 

Az osztály- és foglalkozási termek, valamint a termek melletti folyosórész dekorálásáról a 

pedagógusok gondoskodnak. 

Az iskola szertárait, a tornatermet, a tanműhelyt, a gyakorlókonyhát zárva kell tartani. 

 

3.2.  Sportlétesítmények használata 

A sportudvaron és a tornateremben a tanulók csak pedagógus felügyeletével tartózkodhatnak. 

A tornaterembe csak tiszta tornacipővel lehet belépni. Mindezek vonatkoznak az edzésekre és 

a sportfoglalkozásokra is. 

A sportudvar és a tornaterem hasznosításáról az intézményvezető által aláírt szerződésben kell 

rendelkezni. A szerződésben kell meghatározni a tornaterem és a sportudvar külső személyek 

által történő igénybevételének idejét, rendjét, módját és térítési díját. 

 

3.3. Egyéb helyiségek használata 

Szerződésben kell meghatározni az egyéb helyiségek külső személyek által történő 

igénybevételének idejét, rendjét, módját és térítési díját.  
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Az intézmény területén működő ital és egyéb automaták elhelyezése a fenntartó által kiírt 

pályázat elnyerése útján lehetséges, szerződés megkötésével. 

A külső személyek a létrejött megállapodás szerinti időben tartózkodhatnak az épületben. Az  

igénybe vevőket vagyonvédelmi kötelezettség terheli és kártérítési felelőséggel tartoznak.  

Kötelesek betartani az iskola munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzatában foglaltakat. 

A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az intézményvezető adhat engedélyt. 

Az intézményben idegenek (dolgozók, tanulók kivételével) szülők, szállítók csak engedéllyel 

tartózkodhatnak. 

 

3.4. Belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban 

az intézménnyel 

Nem kell az intézményben tartózkodáshoz engedélyt kérni:  

A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság vizsgálatára és 

fejlesztésekre érkező gyerekeknek és szüleiknek, behívás esetén. 

Meghívottaknak az intézmény rendezvényeire érkezéskor. 

Az intézménybe érkező más külső személyeknek be kell jelentkezniük, közölve jövetelük 

célját, illetve azt, hogy kit keresnek. A vendéget el kell kísérni a keresett személyhez.  

A fenntartó képviselőit, a szak- és szakmai szolgáltatótól érkezőket, más hivatalos 

személyeket az intézményvezető fogadja.  
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4. Az iskolai könyvtár működési rendje 

Az intézményben a szorgalmi idő teljes tartama alatt könyvtár működik. A könyvtári 

szolgáltatást igénybe vehetik díjtalanul az intézmény tanulói és dolgozói. Az intézményvezető 

külön engedélyével más személyek is. A könyvtár és gyűjtőköri szabályzat részletesen 

tartalmazza a működési rendet. 

Az iskola dolgozói ezen időtartamon túlmenően egyedi egyeztetés alapján is használhatják. 

Nyári szünetben a könyvtár zárva tart. 

 

A könyvtár szorgalmi időben való nyitva tartása: 

  Hétfő:   12.00-13.00   

  Kedd:  12.00-13.00    

  Szerda: 12.00-13.00  

  Csütörtök: 11.30-12.30   

  Péntek:  12.00-13.00  

 

A nyitvatartási idő alatt mind a helyben használat, mind a kölcsönzés lehetséges. 
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5.  A pedagógiai munka és a belső ellenőrzése rendje 

5.1.  Az ellenőrzés célja és eszközei 

A belső ellenőrzés folyamatának mindenkor egyeznie kell a pedagógus minősítés 

eljárásrendjével. Az elfogadott minősítés része a belső ellenőrzés. 

 A belső ellenőrzés legfontosabb feladata a nevelő-oktató tevékenység hatékonyságának, 

szakszerűségének, pontosságának vizsgálata. 

 Pedagógiai tevékenység belső ellenőrzése a tanítási órákon kívüli foglalkozásokra, 

valamint a szülőkkel való kapcsolattartásra is vonatkozik. 

 Az nevelő-oktató munka belső ellenőrzésének megszervezéséért az intézményvezető 

felelős. 

 

Az ellenőrzés területeit, konkrét tartalmát, módszerét és ütemezését az iskolaéves munkaterve 

tartalmazza. Az ellenőrzési tervben nem szereplő, eseti ellenőrzések lefolytatásáról az 

intézményvezető dönt. 

Rendkívüli ellenőrzés megtartását kérhetik a munkaközösségek és a szülői munkaközösség. 

 

Az nevelő-oktató munka belső ellenőrzésére jogosultak: 

 az intézményvezető, 

 az általános intézményvezető-helyettes, 

 intézményegység vezetők 

 a munkaközösség-vezetők 

 mentorok eseti megbízás szerint. 

 

5.2. Az ellenőrzést végzők 

Az intézményvezetőaz intézményben folyó valamennyi tevékenységet ellenőrizheti. 

Közvetlenül ellenőrzi az általános intézményvezető-helyettes, az intézményegység vezetők, a 

munkaközösség-vezetők tevékenységét. Ennek egyik eszköze a beszámoltatás. 

Az intézményegység vezetők ellenőrzési tevékenységüket - a vezetői feladatmegosztásból 

következően - saját területükön végzik önállóan. 

A munkaközösség vezetők az ellenőrzési feladatokat munkaköri leírásuknak megfelelően 

látják el. 

Tapasztalataikról folyamatosan tájékoztatják az intézményvezetőt. 
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5.3. Az ellenőrzés módszerei 

 tanórák, tanórákon kívüli foglalkozások látogatása, 

 írásos és tanügy-igazgatási dokumentumok vizsgálata, 

 tanulói munkák vizsgálata, 

 beszámoltatás szóban és írásban 

 

Az ellenőrzés tapasztalatait az érintettekkel egyénileg, szükség esetén csoportosan (pl. a 

munkaközösség tagjaival) kell megbeszélni.  

Az általánosítható tapasztalatokat- a feladatok egyidejű meghatározásával- nevelőtestületi 

értekezleten összegezni és értékelni kell. 
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6. A nevelőtestület által alapított helyi elismerések adományozásának feltételei és 

formái 

6.1. Az iskola nevelőtestülete megalapította 

A "Losontzi István Intézményért díj" elnevezésű elismerést, az intézmény vezetőinek és 

dolgozóinak legmagasabb szintű helyi elismerését. 

Az adományozás feltételei: 

 Legalább 10 éves folyamatos munkaviszony az iskolában. 

 Az iskola hírnevét gyarapító magas szintű munka (vezetőknél ezenfelül kimagasló 

vezetői tevékenység). 

 

A "Losontzi István Intézményért díj" elnevezésű elismerés odaítélésére javaslatot tehetnek a 

munkaközösségek. A javaslatot április 15-ig írásban kell eljuttatni az iskola 

intézményvezetőjéhez. A díj odaítéléséről az intézményvezetőjogosult dönteni.  

A "Losontzi István Intézményért díj" elismerést, mely a névadó arcképéről készült plakett és 

pénzjutalom. Minden tanévben egy Losontzi díj kerül átadásra az egész iskolaközösség előtt, 

ünnepélyes formában a Losontzi Napon. 

 

6.2. A „Losontzi István Intézményért emléklap” 

Elismerés adományozásának feltétele: 7 éves folyamatos munkaviszony, és az iskola hírnevét 

gyarapító magas szintű szakmai munka. Az emléklap elismerés odaítélése és a döntési jogkör 

megegyezik a 6.1. pontban foglaltakkal. Minden tanévben két emléklap kerül kiosztásra, a 

Losontzi Napon. 

 

6.3. Intézményvezetői dicséret 

A Losontzi Napon az intézményvezető a közalkalmazottak számára 

„IntézményvezetőiDicséret” elismeréseketad át. 
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7.  Ünnepségek, és a hagyományok ápolása 

Nevelési- oktatási rendszer fejlesztése során kialakításra került az iskola sajátos, önálló 

arculata, amelynek fontos részét képezik az iskolai hagyományok. 

Ilyen névadóhoz fűződő tradíciók, sajátos iskolai rendezvények, külsőségek, az 

iskolaközösségen belüli együttműködés, kapcsolattartás kialakult szokásrendje, helyben 

alapított elismerések, kitüntetések (pl. Losontz-díj, Dicsőségfal). Mindezek az intézményhez 

való kötődést segítik elő. Az iskolai hagyományok ápolása, fejlesztése és bővítése az iskola 

hírnevének megőrzése, öregbítése az iskolaközösség minden tagjának joga és kötelessége. 

A hagyományok ápolásával kapcsolatos konkrét feladatokat, továbbá az ünnepélyekre, 

rendezvényekre vonatkozó időpontokat, valamint a szervezési felelősöket a nevelőtestület az 

éves munkatervben határozza meg. 
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8. A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái és rendje 

A tanórai foglalkozások mellett - a tanulók igényei, érdeklődése, szükségletei szerint - tanórán 

kívüli foglalkozásokat kell szervezni. 

 

Az iskolában a következő tanórán kívüli foglalkozási formák működnek: 

 egyéb foglalkozások 

 tanulmányi- és sportversenyek 

 iskolai szabadidő és sporttevékenység 

 Diák Sport Egyesület, 

 könyvtár, 

 kulturális rendezvények, 

 egyéb rendezvények, 

 szakkörök. 

 

Az egyéb foglalkozások megszervezése elsősorban 1-8. évfolyamon történik. A tanórán kívüli 

foglalkozások 1600-ig tartanak, mely a gyermekek számára kötelező, szülői kérelemre a tanuló 

felmenthető a foglalkozásokon való részvétek alól. Minden jelentkezőt lehetőség szerint fel 

kell venni. 

A csoportok kialakításának szempontja az osztályok, illetve évfolyamok szerinti működtetés. 

A csoportok működési rendjét a napközis heti rend tartalmazza. 

Az egyéb foglalkozásokról való eltávozás csak a szülő számára elérhető formanyomtatványon 

való kérelme alapján történhet az egyéb foglalkozást végző nevelő engedélyével. 

A szülő, gondviselő akadályoztatása esetén - írásbeli kérelme alapján - a személy pontos 

megjelölésével engedhető el idegen személlyel a tanuló. 
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9. Mindennapos testedzés formái és a Diák Sport Egyesület 

Az iskolában a mindennapi testedzést a tanórák, a tanórákon kívüli foglalkozások és az iskolai 

sport és szabadidő, valamint a DSE foglalkozásai keretében biztosítjuk. Az iskolai tornaterem 

és sportpálya minden nap - a tanítás kezdetétől 1800 óráig - a tanulók rendelkezésére áll. 

A délutános foglalkozásokat is szakképzett pedagógusok vezetik. Ily módon kell biztosítani a 

tanulók részére azt, hogy a jogszabályban is előírtaknak megfelelően - naponta legalább 45 

perc időtartamban a testmozgásra, sportolásra is lehetőségük legyen. 

A tanulót, ha egészségi állapota indokolja, az iskolaorvosi, szakorvosi szűrővizsgálat alapján 

könnyített vagy gyógytestnevelési órára kell beosztani. A gyógytestnevelési órákat az iskola 

keretén belül kell megszervezni.  

Az Diák Sport Egyesület (DSE) a tanulók mozgásigényének, a mindennapos testmozgás 

kielégítésére, a sport megszerettetésére alakult. Sportolóink tanulásban és értelmileg 

akadályozott tanulók. Versenyeink a Magyar Speciális Olimpia Szövetség keretei között 

folynak. 

Az DSE keretében szakosztályok működnek. 

Az iskolai sporttevékenységet testnevelés szakos, illetve edzői, szakedzői kolléga vezeti. 

A DSE vezetőjével az intézményvezető tartja a kapcsolatot. A Diák Sport Egyesület önálló 

szervezeti és működési szabályzat alapján végzi tevékenységét, együttműködési megállapodás 

szerint. 
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10. A tanulók szervezett vélemény nyilvánításának, a tanulók rendszeres 

tájékoztatásának rendje és formái 

A tanulók szervezett vélemény nyilvánítására lehetőséget biztosítanak a diákönkormányzat 

szervei és fórumai.  

Egyébként gondjaikkal, problémáikkal, észrevételeikkel, javaslataikkal, megkereshetik az 

intézményvezetőt, általános intézményvezető-helyettest, intézményegység vezetőket, illetve 

az osztályfőnököt, iskolapszichológust. 

Adminisztratív és gazdasági ügyekben az iskolatitkárhoz és a gazdasági munkatársakhoz 

fordulhatnak, akik kötelesek őket meghallgatni és a szükséges intézkedéseket megtenni. 

A tanulók rendszeres tájékoztatására, az osztályközösségek és az egyének értékelésére 

megfelelő formát biztosíthatnak a havi értékelések. A tanulók informálását szolgálják továbbá 

a hirdetőtáblák, az iskolagyűlések és az iskola honlapja. 
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11. A tankönyv ellátás rendje 

Az iskolához eljuttatott tankönyvjegyzéket az intézményvezető a tankönyvfelelős 

közreműködésével eljuttatja a munkaközösség-vezetőkhöz. A munkaközösségi 

megbeszéléseket követően a pedagógusok megjelölik azokat a könyveket és segédkönyveket, 

amelyeket használni kívánnak. Ezek alapján a tankönyvfelelős osztályonként összeállítja a 

használatra tervezett könyvek és segédkönyvek listáját, megjelölve azok várható árát is. 

Az iskola tanulói jogosultak az ingyenesen tankönyv használatra. A támogatás módjáról a 

nevelőtestület dönt az iskolai szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat véleményének 

meghallgatásával.  

 

12. Egyeztető eljárás formája 

A fegyelmi eljárást a jogszabályi feltételek megléte esetén egyeztető eljárásnak kell 

megelőznie, melynek célja a kötelezettségszegéshez vezető események feldolgozása, 

értékelése és ezek alapján a kötelezettségszegéssel gyanúsított és a sérelmet elszenvedő 

közötti megállapodás létrehozása.  

Az egyeztető eljárást az intézményvezető, vagy az általa kijelölt pedagógus folytatja le. 

Egyeztető eljárást csak abban az esetben lehet lefolytatni, ha az érintettek annak alávetik 

magukat. A fegyelmi eljárást az egyeztetés időtartamára a jogszabályi feltételek 

figyelembevételével fel kell függeszteni, legfeljebb három hónapra. Az egyeztetés lezárását az 

írásbeli megállapodás aláírása jelenti.  

A fegyelmi eljárás lefolytatására a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (53 §-59 §) 

rendelkezéseit és 23/2013. (III. 22.) EMMI rendelet módosításait, 32/2015. (VI.19.) EMMI 

rendelet módosításának megfelelően kell alkalmazni.  

 

13. A nevelési-oktatási intézmény – tanulók által előállított dolgainak díjazása 

A nevelési-oktatási intézmény birtokába kerülő dolog tulajdonjoga az intézményé, mivel a 

birtokába kerülő dolgok elkészítéséhez szükséges anyagi és egyéb feltételeket biztosítja. A 

tanulót díjazás nem illeti meg, mivel az intézmény tulajdonába kerülő dolgok értékesítésére 

nem kerül sor, ezáltal bevételre sem tesz szert az intézmény. 
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14. Tanulói tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyv ellátás rendje 

A nevelési-oktatási tankönyvrendelés elkészítésénél a mindenkori hatályos jogszabályok 

figyelembevétele szükséges. 

A nevelési-oktatási intézmény feladata minden évben elkészíteni a tankönyvjegyzéket, és 

ezek alapján megrendelni a tankönyveket a hatályos jogszabályok figyelembevételével.  

Az intézmény vezetője minden év június 17-ig meghatározza az iskolai tankönyvellátás 

rendjét, melyről tájékoztatja a szülőt, vagy a nagykorú tanulót. A mindenkori hatályos 

jogszabályok figyelembevételével. 

Egyebekben a tankönyvrendelésre a fenntartó és a szolgáltató között létrejött szerződés 

rendelkezései irányadóak.  

 

15. Külső kapcsolatok rendszere, formája, módja 

Az iskolát a külső kapcsolatokban az intézményvezető képviseli. Az általános 

intézményvezető-helyettes, az intézményegység vezetők, a munkaközösség vezetők, és a 

munkacsoport vezetők a vezetői feladatmegosztás szerint tartanak kapcsolatot külső 

szervekkel. Az intézményvezetőírásban megbízást adhat a képviselet szabályai szerint. 

 

Az iskolarendszeresen kapcsolatot tart: 

 Ceglédi Tankerületi Központtal, 

 a Ceglédi Szakképzési Centrum intézményei, 

 Cegléd Város Önkormányzatával, 

 az iskolát támogató alapítványok kuratóriumaival, 

 a város óvodáival 

 a város valamennyi köznevelési és közművelődési intézményeivel, 

 a gyermekjóléti szolgálatokkal, 

 az illetékes önkormányzatokkal, kisebbségi önkormányzatokkal 

 a területi gyermekvédelmi szakszolgálatokkal 

 fogyatékos érdekvédelmi szervezetekkel és alapítványokkal társadalmi és szakmai 

szervezetekkel. 

 

A fenti intézményekkel és szervekkel az intézményvezető, az általános intézményvezető-

helyettes, intézményegység vezetői, munkaközösség vezetők (munkaköri leírásaik szerint) 

kötelesek rendszeresen konzultálni, és az adott területre hatályos jogszabályok alapján velük 

együttműködni. 
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16. Egyéb szabályok 

16.1. Dohányzás intézményi szabályai 

A nevelési oktatási intézményben a hatályos jogszabályok alapján a bejárattól számított 5 

méteres távolságon belül a dohányozás tilos.  

A nevelési-oktatási intézmény feladata, a dohányzásra vonatkozó korlátozást megsértő 

személy felhívása, felszólítása a dohányzás azonnali abbahagyására, illetve az intézmény 

területének elhagyásra történő felhívása.   

A köznevelési intézményben sem zárt, sem nyílt légtérben nem jelölhető ki dohányzóhely.  

A dohányzásra kijelölt helyet, valamint a nem dohányzó intézményt meghatározott tartalmú- 

és formájú felirat alkalmazásával kell megjelölni, melyet jól látható helyen ki kell 

függeszteni.  

Az intézmény valamennyi dolgozója köteles a dohányzás megelőzése és tiltása kapcsán 

példamutató magatartást tanúsítani. 

Az intézmény valamennyi dolgozója és felső tagozatos tanulója külön írásbeli tájékoztatásban 

részesül a dohányzási tilalomról, és annak jogkövetkezményeiről.  

 

16.2. Rendkívüli esemény bekövetkezésekor szükséges teendők 

Az esemény jellegétől függően a mentők, a rendőrség, a katasztrófavédelem haladéktalan 

értesítése. Az intézmény vezetőjének, szükség szerint a gondnoknak haladéktalan 

tájékoztatása. 

A rendkívüli esemény jellegétől függően a közműhálózatok kikapcsolása, amelyért a 

gondnok, fűtő-karbantartók a felelősek.  

A kijáratok, kapuk kinyitása, amelyért az ügyeletes portás és takarítónő a felelős. A rendkívüli 

eseménytől függően tűzriadó, vagy bombariadó elrendelése és végrehajtása. 

A riadó végrehajtásának részletes szabályait, a kivonulás rendjét a szabályzat melléklete 

tartalmazza. (lásd tűzvédelmi és munkavédelmi szabályzat, mely tartalmazza a bombariadó 

tervet is.) 

 

16.3. Reklám, közlemény elhelyezésének rendje 

Az intézmény egész területén kizárólag a hatályos jogszabályok alapján reklámozható 

reklámok helyezhetőek el az intézményvezető előzetes engedélye alapján. Az 

intézményvezetőelsősorban olyan reklámok elhelyezését engedélyezheti, melyek a 
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tanulóknak, a gyermekeknek szólnak és elsődlegesen kulturális, társadalmi, közéleti, 

környezetvédelmi és egészségügyi, egészségnevelési jellegűek. 

A tanulókat, illetve a szülőket és az intézmény dolgozóit érintő, az ő tájékoztatásukat szolgáló 

közlemények kizárólag az intézményvezetőengedélyével helyezhetőek el.  

 

16.4. Fakultatív hit-és vallásoktatás 

Az intézményben minden hivatalosan bejegyzett egyház tarthat hit és vallásoktatás.  

Minden tanév elején az igények felmérése után az órarendek megalkotásakor az 

intézményvezetővel történő egyeztetés során kerülnek az időpontok kialakításra. 

Az intézmény a foglalkozásra termet és esetlegesen felelősségvállalással eszközöket is 

rendelkezésre bocsát. 

A tanulók felügyeletéről és az oktatásról az adott felekezet hitoktatójának kell gondoskodnia.  

Bármilyen változást a felek egymásnak jeleznek és amennyiben szükséges írásban is 

rögzítenek. 

 

16.5. Az intézmény viszonya különböző politikai pártokkal 

Az intézmény politikamentes, az iskolában a politikai tevékenység kifejtésének mindennemű 

fajtája, formája tilos.  

 

16.6. Telefonhasználat 

A telephelyeken lévő vezetékes telefonokon csak beérkező hívások fogadhatók, mivel az 

intézményben mobiltelefonok használata biztosított. 

Az ellenőrzés szúrópróba szerűen történik a részletes számla lekérésével.  

Az ellenőrzésért felelős a gazdasági ügyintéző.  

A mobiltelefonhasználat szabályait a Ceglédi Tankerületi Központ Telekommunikációs 

Eszközök használatának rendjéről szóló szabályzata tartalmazza minden egység köteles 

megtartani. 

Az intézményvezetőnek, az általános intézményvezető-helyettesnek, az intézményegység 

vezetőknek, a gazdasági ügyintézőnek, a kollégiumi éjszakás nevelőnek, a gondnoknak, a 

fűtő-karbantartó egységnek, gépkocsivezetőnek és a portaszolgálat dolgozóinak egy-egy 

mobiltelefon használatát biztosítja. A hivatali mobiltelefont a fenti munkakört ellátó 

közalkalmazottak kizárólag hivatalos célra és okból használhatják. A hivatalos 
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mobiltelefonokat a munkáltató biztosítja és teljes használati díját (telefonszámla) az 

intézményi költségvetés tartalmazza. 

 

16.7. Fénymásolás 

Az intézményben és a telephelyeken a fénymásolókat kizárólag hivatalos célra, a szakmai 

munkával összefüggésben lehet használni, melyre engedélyt az intézményvezető, az 

általánosintézményvezető-helyettes, és az intézményegység- vezetők adhatnak.  

 

16.8. Dokumentumok és informatikai eszközök kiadásának szabályai 

Az intézmény szakmaialapdokumentumai (személyi anyagok, szabályzatok, pedagógiai 

program, helyi tantervek, a pedagógus munkáját segítő tankönyvek, tanári segédkönyvek) és a 

pedagógusok használatába adott informatikai eszközök (laptop, digitális fényképezőgép, 

projektor, szkenner, gyöngy vászonvetítő, állvány) kiadása a gazdasági csoporton történik. A 

kiadásra kizárólag az intézményvezető, az általános intézményvezető-helyettes, vagy az 

intézményegység vezetők engedélyével kerülhet sor a hatályos jogszabályok alapján. A 

pedagógusokra az átvett eszközök vonatkozásában leltárfelelősségi, illetve kártérítési 

kötelezettség szabályai érvényesek. 

 

16.9. Kártérítési kötelezettség 

A közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyból eredő kötelezettségének vétkes 

megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. 

Szándékos károkozás esetén a közalkalmazott a teljes kárt köteles megtéríteni. A 

közalkalmazott vétkességére tekintet nélkül a teljes kárt köteles megtéríteni a 

visszaszolgáltatási, vagy elszámolási kötelezettséggel átvett olyan dolgokban bekövetkezett 

hiány esetén, amelyeket állandóan őrizetben tart, kizárólagosan használ, vagy kezel és azokat 

jegyzék, vagy elismervény alapján vette át.  

Leltárhiánynak minősül a kezelésre szabályszerűen átadott és átvett anyagban, áruban 

ismeretlen okból keletkezett, természetes mennyiségi csökkenés és kezeléssel járó veszteség 

mértékét meghaladó hiány. A leltárhiányért a leltárfelelősségi megállapodást kötött 

közalkalmazott vétkességére tekintet nélkül felelősséggel tartozik.  

A kártérítésre vonatkozó részletes szabályokat a hatályos jogszabályok tartalmazzák. 
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16.10. Anyagi felelősség 

Az intézmény valamennyi dolgozója felelős a berendezési, felszerelési tárgyak 

rendeltetésszerű használatáért, a gépek, eszközök, szakkönyvek, játékok megóvásáért.  

A dolgozó a szokásos személyes használati tárgyakat meghaladó mértékű és értékű használati 

értékeket csak az intézményvezető engedélyével hozhat be munkahelyére, illetve vihet ki 

onnan (pl. technikai felszerelések, eszközök, számítógép, stb.). 

 

16.11. A telephelyek ügyiratkezelése 

A telephelyeken az ügyiratok kezelése központosított rendszerben történik.  

Az ügyiratkezelés irányításáért és ellenőrzéséért az intézményegységek vezetői felelősek. Az 

ügyiratkezelést az iratkezelési szabályzatban és a hatályos jogszabályban foglalt előírások 

alapján kell végezni. 

 

16.12. A telephely gazdálkodásának rendje 

A telephelyek dolgozóinak a gazdálkodás rendjéhez igazodóan az alábbi szabályok 

betartása kötelező: 

 Vásárlás csak a Tankerületi igazgató kötelezettség vállalási engedélyével hajtható végre. 

 Pályázatírás esetén minden esetben a szakmai és a gazdasági vonzatú tartalmakat 

egyaránt előzetesen a Tankerületi igazgatóval, intézményvezetővel kell egyeztetni, 

engedélyeztetni. 

 A kész pályázatot a beadási határidő előtt legalább egy héttel kell végső jóváhagyásra az 

intézményvezetőnek benyújtani, aki továbbítja a Tankerület igazgató felé. 

 A pályázatot író köteles az elszámolási határidő előtt kéthéttel a szükséges 

dokumentumokat a gazdasági ügyintézőnek átadni, illetve az elszámolás módjáról, annak 

tartalmi kérdéseiről vele konzultálni. 

 

16.13. Szabadságolás rendje 

A munkáltató a Munka Törvénykönyvéről szól 2013. évi I. törvény módosítása 115-134. §-ai 

alapján köteles a közalkalmazott részére szabadságot biztosítani, és a szabadságot kiadni. 

A szabadságot a munkavállaló előzetes szabadságkérelme után a munkáltató adja ki. A 

kérelem beadási határideje a szabadság első napját megelőző 15. nap. A szabadságot az 

intézményben valamennyi dolgozó, de különösen a pedagógus munkakörben, valamint a 



Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium 

Szervezeti és Működési Szabályzat 

Szakmai Alapdokumentum 

2017/2018 

- 77 - 

 

nevelő-oktató munkát segítő foglalkoztatottak esetén – a szorgalmi időszakon kívül – az 

iskolai szünetek (nyári, őszi, téli, tavaszi) idején kell kiadnia. 

 

A pedagógust az évi pótszabadsága (25 nap) idejéből kötelező munkavégzésre – 

legfeljebb 15 munkanapra – igénybe lehet vennie a következő esetekben: 

 továbbképzés, foglalkoztatást elősegítő képzésben vesz részt 

 a nevelési-oktatási intézmény működési körébe tartozó nevelés-oktatási feladata van 

 ha a pedagógus szabadságát részben, vagy egészben, a szorgalmi időben, a nevelési 

évben adják ki. 

 

A pedagógus szabadságát – a 16 évesnél fiatalabb gyermek után járó pótszabadság kivételével 

– elsősorban a nyári szünetben kell kiadni. A pedagógusnak az iskolában az őszi, a téli, és a 

tavaszi szünet munkanapjai tanítás nélküli munkanapok.  

Ha a dolgozó szabadsága a nyári szünetben nem adható ki, akkor azt az őszi, téli, tavaszi 

szünetben, a szünet munkanapjait meghaladó szabadságnapokat pedig a szorgalmi időben a 

nevelési év többi részében kell kiadni. Az a intézményvezető mérlegelési jogkörébe tartozik, 

hogy a nevelő-oktatói pótszabadságból a törvény által biztosított 15 munkanapot igénybe 

veszi-e. A szabadság kiadása időpontjának a meghatározása során a munkáltató a törvényi 

előírások betartása mellett a munkavállaló méltányolható igényeit figyelembe veheti. 

A munkáltató a szabadság kiadásának időpontját a munkavállalóval legkésőbb a szabadság 

kezdete előtt 15 nappal köteles kiírni. 

A munkáltató évente 7 munkanap szabadságot, legfeljebb kettő részletben a munkavállaló 

kérésének megfelelő időpontban köteles kiadni. A munkavállaló a szabadság igényét legalább 

15 nappal a szabadság kezdete előtt köteles bejelenteni, és a pedagógus esetében a szorgalmi 

időszakban történő szabadság kivétel a tanítás rendjét nem veszélyeztetheti. 

 

16.14. A nevelési-oktatási intézmény által használt elektronikus nyomtatványok, 

hitelesítésének és kezelésének rendje 

Az intézményben előállított elektronikus okirat az oktatásért felelős miniszter által 

jóváhagyott rendszer alkalmazásával, meghatározott rend szerint elektronikus aláírással 

ellátott, elektronikusan tárolt irat. Az elektronikusan tárolt iratot papír alapon kerül rögzítésre 

a hatályos jogszabályok alapján, és az irattárban kerül elhelyezésre.  
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Elektronikus úton előállított nyomtatvány hitelesítése, az intézmény körbélyegzőjének 

lenyomata és az intézményvezetőjének, vagy általa megbízott személy aláírásával történik 

(általános intézményvezető-helyettes, intézmény egység vezető).  

 

16.15. Iskolán/kollégiumon kívüli, külföldi és belföldi utazással járó, az intézmény által 

szervezett programok eljárásrendje  

Tanórán kívüli, személyszállítással egybekötött programokon a résztvevők számára, 

biztonságos utazási feltételek megteremtése: 

1. Külső cég által szervezett személyszállítás 

 Írásos nyilatkozat beszerzése a szervezéssel, vagy a szállítással foglalkozó 

cégektől. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell: 

o A hatályos előírásoknak megfelelően a szolgáltatás személyi és tárgyi 

feltételeit. 

o Az érintett gépjármű megfelelő műszaki állapotának 

igazolását/meglétét. 

o Az érvényes okmányok fénymásolatának csatolását. 

 A gépjárművel történő utazás esetén az intézmény köteles felhívni a 

gépjárművezető figyelmét arra, hogy pihenése érdekében éjjel 23:00 és 

hajnali 04:00 óra közti idősávban személyi szállítás nem történhet. A sofőr 

köteles pihenőt tartani a diákokat elszállásoló helyen. 

 Az intézményvezető feladata, hogy rendelkezzen az utazással kapcsolatos 

összes információval: 

o az utazásban részt vevőkről, 

o az utazás helyszínéről, 

o pontos és teljes körű utas listáról, 

o a törvényes képviselők elérhetőségéről. 

 A kísérő pedagógus feladata: 

o Pontosan ismerje a hatályos szabályozást, mely szerint felelős a 

vonatkozó rendelkezések betartásáért. 

o Pedagógus kíséretet nem helyettesíthetik önként jelentkező kísérők, 

egyéb jelenlévő személyek. 
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o A pedagógus minden esetben köteles az intézményvezetőt írásban 

tájékoztatni, valamint a beszerzett szükséges dokumentumok másolatát 

csatolni. 

 

2. Az intézmény saját gépjármű-parkjának használata esetén, a tanórán kívüli 

személyszállítással egybekötött programokon résztvevők biztonságos utazása 

érdekében az 1. pontban leírt szabályozás, rendelkezés érvényes. 

 Az intézményvezető feladata, hogy rendelkezzen az utazással kapcsolatos 

összes információval: 

o Az utazásban részt vevőkről 

o Az utazás helyszínéről 

o Pontos és teljes körű utas listáról 

o A törvényes képviselők elérhetőségéről 

o Túlmunka elrendelése szükséges a kolléga számára, aki önkéntes 

vállalás alapján látja el a feladatát (pedagógus kíséret). 

o A túlmunka elrendelés tartalmazza: 

 az úti célt 

 az utazás dátumát 

 milyen rendezvény/esemény miatt történik az utazás 

 utazási rend szabálya (teljes körű utas lista, utasok pontos 

adatai, törvényes képviselők elérhetősége, intézményvezető 

tájékoztatása ezekről, felelősségvállalás) 

 pedagógus aláírása a tudomásulvételről 

 A kísérő pedagógus feladata: 

o Pontosan ismerje a hatályos szabályozást, mely szerint felelős a 

vonatkozó rendelkezések betartásáért. 

o Pedagógus kíséretet nem helyettesíthetik önként jelentkező kísérők, 

egyéb jelenlévő személyek. 

o A pedagógus minden esetben köteles az intézményvezetőt írásban 

tájékoztatni, valamint a beszerzett szükséges dokumentumok másolatát 

csatolni. 
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Z Á R A D É K 

 

A jelen SZMSZ-t módosítást egységes szerkezetbe foglalva az intézmény vezetőjének 

előterjesztését követően a nevelőtestület 2017. szeptember 01. napján elfogadta, a Szülői 

Szervezet, a DÖK és az Iskola Tanács véleményezte. 

Az intézmény eredményes és hatékony működéséhez szükséges rendelkezéseket önálló 

szabályzatok tartalmazzák. Ezen szabályzatok az SZMSZ mellékletei. 

A mellékletek az SZMSZ változtatása nélkül is módosíthatók. 

 

Az SZMSZ kötelező mellékletei: 

 Adatkezelési Szabályzat 

 Könyvtári Szervezeti Működési Szabályzat 

 

 

 

 

 

Cegléd, 2017. szeptember 01. 

 

 

 

 

 

 

…………………………….     ……………………………. 

         nevelőtestület       intézményvezető
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1. Rendeletek, alapdokumentumok 

Az iskolai könyvtár működési szabályzatának alapdokumentumai  

•2011.évi CXC. törvény    a nemzeti köznevelésről 

•20/2012 (VIII.31.)     EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények 

      működéséről és köznevelési  intézmények 

      névhasználatáról 

• 1997. évi CXL. törvény  a kulturális javak védelméről és a muzeális 

intézményekről, a nyilvános könyvtári 

ellátásról és a közművelődésről  

• Az 1993 évi LXXIX. törvény  a közoktatásról közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény (és a későbbi 

módosításai)  

• 1992. évi XXII. törvény    Munka törvénykönyvéről szóló  

• 1998. évi XC. törvény    a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről  

• 11/1994. (VI.8.) MKM rend. a nevelési-oktatási intézmények működéséről 

szóló 10/1994. (V. 13.) MKM rendelet  a 

szakmai szolgáltatásokról  

• A kulturális miniszter és a pénzügyminiszter 3/1975. KM-PM számú együttes rendelete a 

könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásról) és az állományból történő törlésről szóló 

szabályzat kiadásáról  

• A kulturális miniszter és a pénzügyminiszter együttes irányelve a 3/1975.  

(VIII.17.) KM-PM együttes rendelettel megállapított szabályzattal kapcsolatos kérdésekről  

• Az MKM tájékoztatója a funkcionális taneszköz-jegyzékről. Ajánlás a taneszköz 

fejlesztéshez 

• Nemzeti alaptanterv  

• Az iskola pedagógiai programja 
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2. Az iskolai könyvtárra vonatkozó adatok 

2.1. Azonosító adatok 

Elnevezése: Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 

Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium 

Székhelye:  2700 Cegléd, Buzogány u. 23. 

Telefon:  (53) 310-141 

Létesítés időpontja: 1985 

A könyvtári rendszerben elfoglalt helye: a Pest Megyei iskolai könyvtári hálózat 

tagkönyvtára 

 

2.2.  A könyvtár fenntartója 

Az iskolai könyvtárak szervezetében működik, fenntartásáról és működéséről a fenntartó az 

iskola költségvetésében gondoskodik. 

A könyvtárhálózat központja a Pest Megyei Pedagógiai Intézet Könyvtára. 

Koordinációs központ: OPKM 

Működését az intézményvezető a nevelőtestület tagjainak meghallgatásával irányítja. 

 

2.3.  Szakmai kapcsolatai 

Az iskolai könyvtár szakmai tevékenységét szakmai szolgáltatásokkal segítik a városi 

szolgáltató intézetek. Munkájának értékelését az országos szakértői jegyzéken szereplő 

szakember végzi. 

 

2.4.  A könyvtár szolgáltatásai 

  helyben használat,  

  kölcsönzés,  

  csoportos használat. 

 

A könyvtár egyéb szolgáltatásai: 

Az iskolai könyvtár a tárgyi és személyi feltételek keretein belül még az alábbi 

szolgáltatásokat nyújtja:  

 információszolgáltat 

 témafigyelés,  

 irodalomkutatás  
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 ajánló vagy tantárgyi, vagy versenyekre bibliográfia készítése,  

 letétek telepítése 

 a könyvtári rendszer szolgáltatásainak közvetítése (könyvtárközi kölcsönzés, ODR) 

 

3. A könyvtár feladatai 

Iskolánk oktató-nevelő munkájának eszköztára, szellemi bázisa, gyűjtőköre igazodik a 

műveltségi területek követelményrendszeréhez és az iskola tevékenységének egészéhez. 

 

Az általa nyújtott szolgáltatásoknak biztosítania kell: 

 a tanítás-tanulás folyamatában jelentkező szaktanári-tanulói igények teljesíthetőségét 

 a könyvtár-pedagógiai program megvalósíthatóságát. 

 

3.1. Az iskolai könyvtár alapfeladatai 

 gyűjtemények folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása és rendelkezésre 

bocsátása 

 tájékoztatás nyújtása a dokumentumokról és szolgáltatásokról 

 tanórai foglalkozások tartása 

 egyéni és csoportos helyben használat biztosítása 

 könyvtári dokumentumok kölcsönzése, beleértve a tartós tankönyvek, segédkönyvek 

kölcsönzését 

 

3.2. Az iskolai könyvtár kiegészítő feladatai  

 Tanórán kívüli foglalkozások tartása, segítése 

 Számítógépes informatikai szolgáltatások biztosítása. 

 A nevelő-oktató munkához szükséges dokumentumok többszörözése 

 Tájékoztatás nyújtása az iskolai, kollégiumi könyvtárak, a pedagógiai-szakmai 

szolgáltatásokat ellátó intézményekben működő könyvtárak, a nyilvános könyvtárak 

dokumentumairól, szolgáltatásairól 

 Más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása 

 Részvétel a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében 

 Közreműködik az iskolai tankönyvellátás megszervezésében, lebonyolításában 
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4. Az iskolai könyvtár gazdálkodása 

Könyvtárunk feladatainak ellátásához szükséges feltételeket az iskola költségvetésében 

biztosítja. Az iskola gazdasági vezetője gondoskodik a működéséhez szükséges eszközökről, 

feltételekről. Könyvtárunk működéséhez szükséges dokumentumok, információhordozók 

beszerzése a könyvtáros feladata. A költségvetés célszerű felhasználásáért a könyvtáros tanár 

felelős. 

 

5. A könyvtár gyűjtőköre 

A könyvtár jelenlegi állománya szám szerint nagy, de sok a könyvként számon tartott 

brossúra, melynek nagy része elhasználódott vagy tartalmi elavulás miatt selejtezésre érett. 

Az állomány összetétele is alakításra szorul, az ismeretközlő irodalom aránya az állományon 

belül 40%. Törekszünk a jövőben az ismeretközlő könyvek számának növelésére, a 60-40 %-

os arány kialakítására, az ismeretközlő könyvek javára. Hiányosságok vannak 

kézikönyvtárunkban is, ezek pótlására is folyamatosan törekszünk. A könyvek javarésze 

elhasználódott, de még hiánytalan, ezeket átköttetjük, hogy újra használhatók legyenek. 

Kiemelt feladat az állományon belül az audio-vizuális dokumentumok számának növelése is. 

 

A könyvtár állománya (2012. október 1-én): 

 Könyvtári egység:  22037 

 Ebből könyv:   21074 

 Folyóirat:    1 féle 

 Elektronikus dokumentum:  963db 

 

Gyűjtenünk kell minden műveltségterület legalapvetőbb dokumentumait, különös tekintettel 

az új részműveltségi területekre (életmódismeret, környezetvédelem, médiaismeret stb.) Létre 

kell hozni a speciális képzési formáink alapvető szakirodalmának gyűjteményét. 

(gyógypedagógiai főiskolai jegyzetek és szakkönyvek, foglalkoztató jellegű kiadványok). 

Ezeket folyamatosan, a változó igényeknek megfelelően fejleszteni. Javaslatokat a 

munkaközösség-vezetők adnak saját szakterületük bővítéséhez. A könyvtár-használattan 

elsajátításához szükséges taneszközöket, szakirodalmat, a könyvtárhasználati taneszközöket, 

szakirodalmat a könyvtárhasználati tanterv tartalmazza. 
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A gyűjtés fő területei: 

 kézikönyvek (lexikonok, enciklopédiák, szótárak stb.), 

 a tanított tantárgyakhoz szorosan kapcsolódó szakirodalom, 

 pedagógiai kiadványok (válogatással) 

 gyógypedagógiai szakirodalom, 

 válogatott szépirodalom (házi és ajánlott), 

 aktuális témák irodalma (iskolai ünnepélyek, vetélkedők, versenyek megrendezéséhez 

szükséges dokumentumok), 

 a legszükségesebb helytörténeti kiadványok, 

 az iskolai történetével, életével, kapcsolatos dokumentumok, 

 időszaki kiadványok (mellékletben) 

 hanglemezek, hangszalagok, videokazetták, CD-k, DVD-k 

 tankönyvek, 

 számítógépes programok (CD-ROM) 

 A mellék gyűjtőkör területei: 

 a tantárgyhoz részletesebb ismereteket nyújtó dokumentumok, 

 a tanároknak az órákra való, elmélyült felkészülést biztosító művek, 

 a szakirodalom olyan újdonságai, melyeknek megjelenését nagy társadalmi érdeklődés 

kíséri, 

 a különös társadalmi érdeklődés által kísért szépirodalmi művek, 

 a tanulók nyelvtanulásának, művészeti, irodalmi ismereteinek önművelés útján történő 

elmélyítését szolgáló AV-dokumentumok, 

 az nevelő-oktató munkát segítő folyóiratok. 

 

A könyvtár gyűjtőkörének részletes kifejtése a mellékletként elkészített gyűjtőköri 

szabályzatban található! 

 

6. Gyűjteményszervezés 

Az iskolai könyvtár állománya vétel és ajándék útján gyarapodik. 

 

6.2. A beszerzés főbb forrásai 

 Könyvtárellátó Közhasznú Társaság, Bp. 

 Könyvesboltok 



Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium 

Szakmai Alapdokumentum 

 

 Pedagógiai tevékenységet folytató intézmények 

 Ajándékozás útján (a gyűjtőkörbe tartozó művek esetében) 

 

6.3. A szerzeményezés segédletei 

 gyarapítási tanácsadók 

 kiadói katalógusok, kereskedői tájékoztatók 

 folyóiratok dokumentum ismertetései, 

 készlettájékoztatók 

 ajánló bibliográfiák 

 

A tájékozódási forrásokban kijelölt dokumentumokat a könyvtáros tanár összeveti a 

betűrendes katalógussal és a gyarapítási nyilvántartásokkal. A beszerzési keret negyedéves 

bontásához kell igazítani a gyarapítás ütemét. 

 

Ha a beszerzésre kijelölt dokumentumok értéke túllépi az előirányzott összeget, akkor 

csökkenteni kell a vásárlás mértékét az alábbi lépésekben: 

 Ajánlott művek példányszámának csökkentése (kézi- és segédkönyvek, házi és ajánlott 

olvasmányok) 

 Ajánlott művek féleségének csökkentése (a tananyaghoz kapcsolódó kiegészítő 

dokumentumok) 

 A könyvtár gyűjtőköre által meghatározott törzsanyag példányszámának csökkentése 

 Szaktantermi prézens dokumentumok beszerzésének szüneteltetése 

 

A megrendelt dokumentumok átvétele után felmerülő problémákat azonnal jelezni KELLA 

szállítónak telefonon és írásban egy feljegyzés formájában. 

 

6.4. Számlák nyilvántartása 

A beérkezett dokumentumok számláinak kiegyenlítése és a pénzügyi szabályoknak megfelelő 

könyvelése az iskola gazdasági szakemberének a feladata. A folyamatos és egyenletes 

gyarapítás érdekében a könyvtári keret felhasználásáról nyilvántartást vezet a könyvtáros 

tanár. A gazdasági-pénzügyi iratok (megrendelőjegyzék, számlák, bizonylatok, ajándékozási 

jegyzékek, cserejegyzékek) megőrzése a gazdasági szakember feladata, de fénymásolt 

példányt, mint a leltári nyilvántartás mellékletét a könyvtári irattárban is el kell helyezni. 
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6.5. A dokumentumok állományba vétele 

A dokumentumokat a leltárba vétellel egy időben a könyvtáros tanár ellátja a könyvtár 

tulajdonbélyegzőjével, leltári számmal és raktári jelzettel. 

 Könyveknél az előzéklapon, verzión és a mellékleteken,  

 nem nyomtatott dokumentumoknál belső borítón, illetve ha lehetséges magán a 

dokumentumon.  

 

Leltári nyilvántartásunk jellege szerint időleges és végleges, formája szerint egyedi és 

összetett. 

 

6.5.1. Egyedi nyilvántartásba vett dokumentumok köre, formái 

A tartós megőrzésre szánt dokumentumokat a könyvtáros tanár hat napon belül végleges 

nyilvántartásba veszi. Ez a dokumentumok egyedi nyilvántartásba vételét is jelenti. 

 

A végleges nyilvántartás formái:  

 leltárkönyv  

 kartoték,  

 számítógépes.  

 

A különböző típusú dokumentumokról külön-külön kell leltári nyilvántartást vezetni 

(könyvek, CD-ék, CD-ROM-ok, DVD-ék, hangkazetták, videokazetták). A leltárkönyv 

pénzügyi okmány, nem selejtezhető.  

A leltárkönyvet az intézményvezető a következő szöveggel hitelesíti az első kötéstábla belső 

oldalán:  

 

Ha a leltárkönyv betelt, a hátsó tábla belső oldalán záradékolni kell.  

Ez a leltárkönyv …….számozott oldalt tartalmaz. 

 

 

Cegléd. 20… ….  

 

P.H. 

intézményvezető 
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Ez a leltárkönyv ……-tól……-ig terjedő tételszámot tartalmaz. 

 

 

Cegléd, 20…  …. 

 

P.H. 

intézményvezető 

 

A kartoték és számítógépes nyilvántartás mivel megegyezik számszakilag a leltárkönyvvel, 

így a leltározásnál felhasználható. A kartoték és a számítógépes nyilvántartás tartalmazza az 

időleges nyilvántartású dokumentumokat is.  

 

6.5.2. Időleges nyilvántartásba vett dokumentumok köre 

Időleges nyilvántartásba kerülnek mindazok a dokumentumok, amelyeket a könyvtár átmeneti 

időtartamra őriz meg, továbbá a periodikumok.  

 

Az időleges nyilvántartás formái:  

 Kardex (folyóiratok)  

 Összesített. 

 

Az időleges megőrzésre minősített dokumentumok körét az idevonatkozó rendelet és 

szabvány nem részletezi, ezért az intézményvezetővel egyeztetve az alábbiakban 

határozzuk meg:  

 Brossúrák, alkalmi műsorfüzetek,  

 Tankönyvek, módszertani segédanyagok, jegyzetek,  

 Tervezési és oktatási segédletek,  

 Tartalom alapján gyorsan avuló kiadványok, gazdasági és jogi segédletek, rendelet- és 

utasításgyűjtemények, törvénykönyvek, pályaválasztási és felvételi dokumentumok,  

 Kötéstől függően házi olvasmányok, egyéb dokumentumok.  

 

A nyilvántartás formája összesített.  

A leltári számok megkülönböztető jelzései: B, FA, FB, ROK  
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6.5.3. Csoportos leltárkönyv vezetése 

Az egyedi nyilvántartású dokumentumokról csoportos leltárkönyvet kell vezetni, amely 

gyarapodási, törlési és összesítő (állománymérleg) részből áll. A nyilvántartásnak ez a módja 

lehetőséget ad a rendelet előírásának megtartására, mely szerint a „leltár alapján az állomány 

egészének a darabszáma és értéke megállapítható” legyen.  

Ez a nyilvántartás nem pénzügyi okmány, hanem statisztikai kimutatás, a tervszerű 

gyűjteményszervező munka nélkülözhetetlen eszköze.  

 

6.6. Állományapasztás 

6.6.1. Tervszerű állományapasztás 

Az állomány apasztása az állomány gyarapításával egyenrangú feladat, s a kettő együtt képezi 

a gyűjteményszervezés folyamatát.  

 

Az apasztás szükségessége és mértéke függ:  

 A tanított szakterület forrásainak avulási rátájától, 

 A kölcsönzési fegyelemtől.  

 Az állományból a dokumentum az alábbi okok miatt törölhető:  

 Tervszerű állományapasztás,  

 Természetes elhasználódás,  

 Hiány.  

 

Minden kivonási folyamatot meg kell, hogy előzzön egy állományelemzési tevékenység. Az 

itt nyert információkat a gyarapítás gyakorlatánál is fel kell használni. 

A gyűjteményszervezés fontos része a tervszerű, folyamatos dokumentum-kivonás, mely soha 

nem eshet egybe az esedékes állományellenőrzéssel 

 

6.6.2. Az elavult dokumentumok selejtezése 

A válogatás csak a dokumentum tartalmi értékelése alapján történhet, leltári nyilvántartás 

alapján nem végezhető el. A kivonáshoz a könyvtárvezető kikéri, figyelembe veszi a szakmai  

Munkaközösségek, szaktanárok véleményét.  
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Tartalmi elavulás jellemzi a dokumentumot:  

 Ha a benne lévő ismeretanyag tudományos szempontból túlhaladottá vált, téves 

információkhoz juttatja a tanulókat,  

 Ha a gyakorlatban nem használható, mert a benne lévő adatok, rendeletek és szabványok 

már megváltoztak,  

 Ha az ismeretterjesztő és tudományos munkának megjelent egy átdolgozott, bővített 

kiadása. 

 

Helyismereti és muzeális értékű dokumentumok elavulás címén nem törölhetők. 

 

6.6.2.1.  A fölösleges dokumentumok kivonása 

Az iskolai könyvtárban fölös példány keletkezik, ha:  

 Megváltozik a tanterv,  

 Változik az ajánlott és házi olvasmányok jegyzéke,  

 Változik a tanított idegen nyelv,  

 csonka többkötetes dokumentumok terhelik az állományt.  

 

6.6.3. Természetes elhasználódás 

Ide sorolhatók azok a dokumentumok, melyek a rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná 

váltak. Ezen dokumentumok kivonása az iskolai könyvtárból az esztétikai nevelés érdekében 

fontos feladat.  

A selejtezésnél mindig mérlegelni kell, hogy mi a gazdaságosabb, az új példány beszerzése 

vagy a köttetés.  

Nem szabad selejtezni a muzeális értékű dokumentumokat, illetve amelyekkel kapcsolatban 

megőrző feladatokat vállalt a könyvtár.  

 

6.6.4. Hiány 

Csökkenhet az állomány nagysága, ha a dokumentum: 

 Elháríthatatlan esemény miatt megsemmisült,  

 Az olvasónál maradt,  

 Az állomány ellenőrzésekor hiányzott.  

Ezek a dokumentumok a nyilvántartásokban még szerepelnek, de az állományból ténylegesen 

hiányoznak.  
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6.6.4.1.  Elháríthatatlan esemény 

Eltűnhetnek, megsemmisülhetnek vagy használhatatlanná válhatnak dokumentumok tűz, 

beázás vagy bűncselekmény esetében. 

Elemi csapás következtében megsemmisült dokumentumokat csak az intézményvezető 

előzetes hozzájárulásával, a felelősség tisztázása után szabad az állomány nyilvántartásából 

kivezetni.  

 

Bűncselekmény következtében keletkezett hiány kivezetése a nyilvántartásból történhet:  

 Pénzbeli megtérítés címén (ismert az elkövető, a kár megtéríthető),  

 Behajthatatlan követelés címén.  

A nyilvántartásból való kivezetés a soron kívüli állományellenőrzést követő büntetőeljárás 

befejeződése után történhet meg. 

 

6.6.4.2.  Elveszett dokumentumok 

A kölcsönzés közben elveszett dokumentumok kivezetése az állományból mindig a kártérítés 

módjától (pénzbeli vagy azonos dokumentum) függ. Ennek eldöntése a könyvtárvezető 

hatáskörébe tartozik.  

 

6.6.5. A törlés folyamata 

Bármely okból kerül sor az állományapasztásra, a könyvtár vezetője csak javaslatot tehet a 

törlésre, kivételt képez az időleges megőrzésű dokumentumok kivonása.  

A kivezetésre vonatkozó engedélyt az intézményvezető és a fenntartó adja meg.  

Az állományellenőrzés évében a kivonás és az állományellenőrzés együtt nem lehet.  

 

Az állományapasztás során kivont dokumentumok közül a fölös-példányokat fel lehet 

ajánlani:  

 Antikváriumoknak megvételre,  

 Az iskola tanulóinak, dolgozóinak térítés nélkül átadni.  

 

A fizikailag sérült példányokat az iskola ipari felhasználásra eladhatja. Az elszállításról a 

gazdasági vezető köteles gondoskodni.  

A dokumentumok eladását/megvételét igazoló bizonylat fénymásolata a törlési jegyzőkönyv 

mellékleteként a könyvtár irattárában marad.  
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A tervszerű állományapasztás során befolyt pénzösszeget térítményként a könyvtár 

állományának gyarapítására kell felhasználni, míg az ipari hasznosításra átadott 

dokumentumokért kapott összeget egyéb bevételként kell kezelni, állománygyarapításra nem 

fordítható.  

 

6.6.6. A kivonás nyilvántartásai 

Jegyzőkönyv  

A dokumentumok kivezetése a leltárkönyvből mindenkor az intézményvezető aláírásával és 

az iskola bélyegzőjével hitelesített jegyzőkönyv alapján történik.  

 

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a kivezetés okát:  

 Rongált, elavult, fölös-példány,  

 Megtérített (pénzzel vagy dokumentummal) és behajthatatlan követelés,  

 Állományellenőrzési hiány (megengedett vagy normán felüli) és elháríthatatlan esemény.  

 

Mellékletek  

A jegyzőkönyv mellékletei a következők:  

 Törlési jegyzék (egyedi nyilvántartásúaknál),  

 Gyarapodási jegyzék (megtérített vagy megvett dokumentumok, illetve 

állományellenőrzési többlet esetén),  

 Törlési ügyirat (időleges nyilvántartású dokumentumoknál).  

 

7. A könyvtári állomány védelme  

7.1. Az állomány ellenőrzése 

A könyvtáros tanár a rábízott könyvtári állományért, a könyvtár rendeltetésszerű 

működtetéséért – az intézmény által biztosított személyi és tárgyi feltételek keretein belül – 

anyagilag és erkölcsileg felelős. A dokumentumok védelmét a nyilvántartásba vétel, a 

használat, a leltározás valamint a nyilvántartásból való kivezetés során biztosítaniuk kell. Az 

állományra vonatkozó előírásokat a könyvtár működési szabályzatában, a leltári felelősséget a 

könyvtáros tanár munkaköri leírásában kell rögzíteni.  

A könyvtári állomány leltározása mennyiségi felvételt jelent, melynek során a gyűjtemény 

dokumentumait tételesen kell összehasonlítani az egyedi nyilvántartással.  
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Az időleges megőrzésre szánt dokumentumokra a rendelet nem vonatkozik, nem 

leltárkötelesek, ennek ellenőrzése lehet részleges, mivel a dokumentumok többsége letéti 

állományként működik.  

A könyvtár revízióját az intézményvezető rendeli el, kivéve, ha személyi változás esetén az 

átvevő könyvtáros tanár kezdeményezi az állományellenőrzést.  

A leltározás végrehajtásáért, a személyi és tárgyi feltétek biztosításáért a gazdasági vezető – 

mint az iskolaleltározási bizottság vezetője – a felelős.  

 

7.1.1. Az állományellenőrzés típusai  

A könyvtári állományellenőrzés jellege szerint lehet időszaki vagy soron kívüli, módja szerint 

folyamatos vagy fordulónapi, mértéke szerint teljes vagy részleges. 

A teljes körű állományellenőrzés az állomány egészére kiterjed. Az iskolai könyvtár esetében 

az idevonatkozó rendelet értelmében 5 évenként kell végrehajtani az ellenőrzést.  

Az időszaki leltározás közül minden második részleges is lehet. Ezt legalább a teljes állomány 

20%-ra kell kiterjeszteni. Kivétel a letéti állomány, mivel ezt minden második tanév végén 

ellenőrizni kell.  

Részleges állományellenőrzésre kerül sor vis maior esetén. Ekkor csak a károsodott 

állományrészt kell ellenőrizni. A részleges leltározásnál záró jegyzőkönyv készül, viszont a 

dokumentumok kivezetése a nyilvántartásból a következő teljes körű leltározásnál történik 

meg.  

A leltározás alatt a könyvtári szolgáltatás szünetel, ezért kell az ellenőrzést a szorgalmi időn 

kívül elvégezni.  

 

7.1.2. Az állományellenőrzés előkészítése  

Az ellenőrzés lebonyolításához ütemtervet kell készíteni, melyet a leltározás előtt hat 

hónappal be kell nyújtani jóváhagyásra az intézményvezetőhöz.  

 

Az ütemtervnek tartalmaznia kell:  

• Az ellenőrzés lebonyolításának módját,  

• A leltározás kezdő időpontját, tartamát,  

• A záró jegyzőkönyv előterjesztésének határidejét,  

• A leltározás mértékét,  

• Részleges leltározás esetén az ellenőrzésre kiválasztott állományegység megnevezését,  

• Az ellenőrzésben résztvevő személyek nevét.  
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További feladatok:  

• Raktári rend megteremtés,  

• A nyilvántartások felülvizsgálata (a raktári katalógus beazonosítása a leltárkönyvekkel),  

• A revíziós segédeszközök előkészítés,  

• A pénzügyi dokumentumok lezárása.  

 

7.1.3. Az állományellenőrzés lebonyolítása  

A revíziót a könyvtáros tanárnak kell lebonyolítania. Az ellenőrzés módszere az állomány 

tételes összehasonlítása a raktári katalógussal.  

 

7.1.4. Az ellenőrzés lezárása  

A revízió befejezéseként el kell készíteni a záró jegyzőkönyvet, melyet három napon belül át 

kell adni az intézményvezetőnek.  

 

A záró jegyzőkönyvnek rögzítenie kell:  

• Az állományellenőrzés időpontját,  

• A leltározás jellegét,  

• Az előző állományellenőrzés időpontját,  

• Az állomány nagyságát, értékét dokumentum-típusonként,  

• A leltározás számszerű végeredményét.  

 

A jegyzőkönyv mellékletei:  

• A leltározás kezdeményezése,  

• A jóváhagyott leltározási ütemterv,  

• A hiányzó, illetve a többletként jelentkező dokumentumok jegyzéke.  

 

A jegyzőkönyvet a leltározásban résztvevő a könyvtáros tanár, személyi változás esetén az 

átadó és átvevő írja alá. 

A leltározáskor felvett jegyzőkönyvben megállapított hiány, illetve többlet okait a könyvtár 

vezetője köteles indokolni.  

Az ellenőrzés során megállapított hiányt csak akkor lehet kivezetni az állományból, ha a 

fenntartó és az intézményvezető a jegyzőkönyv alapján erre engedélyt ad.  
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Az engedélyezés után történik a hiányként jelzett dokumentumok kivezetése az állomány –

nyilvántartásból, bevezetése a csoportos leltárkönyvbe, illetve az állománymérleg elkészítése, 

valamint a katalógusok revíziója.  

 

7.2. Az állomány jogi védelme 

A könyvtáros tanár anyagilag és fegyelmileg felel a gyűjtemény tervszerű, folyamatos 

gyarapításáért, a könyvtári beszerzési keret felhasználásáért. Így hozzájárulása nélkül az 

iskolai könyvtár számára dokumentum (okat) senki nem vásárolhat. Szaktanári beszerzés 

esetén az állományba vétel csak a számla (kísérőjegyzék) és a dokumentum(ok) együttes 

megléte alapján történhet.  

A beérkezett tartós megőrzésre szánt dokumentumokat hat napon belül nyilvántartásba kell 

venni.  

A leltári fegyelem megköveteli a nyilvántartások pontos, naprakész vezetését.  

 

A könyvtáros tanár felelősségre vonható a dokumentum – és vagy eszközök hiányáért, 

ha:  

• Bizonyíthatóan nem tartották meg a könyvtár nyilvántartási, kezelési, használati és 

működési szabályait,  

• Kötelességszegést követtek el,  

• A leltározáskor mutatkozó hiány túllépte a megengedett mértéket.  

 

A munkaközösségek részére létesített letéti állományért a munkaközösség vezetője felelős, 

amennyiben az intézmény által biztosított hely vagyonvédelmi szempontból dokumentumok 

tárolására alkalmas.  

A könyvtár biztonsági zárának kulcsai a könyvtáros tanárnál, az intézményvezetőnél és a 

takarítónőnél helyezendők el, a kulcsok más személyeknek nem adhatók ki.  

A könyvtáros tanár hosszantartó betegsége esetén a könyvtári munkát ellátó helyettes 

részarányos anyagi felelősséggel tartozik. Felelősségének idejét rövid jegyzőkönyvben 

rögzíteni kell.  

 

7.3. Az állomány fizikai védelme 

A könyvtár céljait szolgáló helyiségben be kell tartani a tűzrendészeti szabályokat. A 

könyvtárban dohányozni és nyílt lángot használni tilos, az erre vonatkozó tilalmi táblát el kell 

helyezni. A könyvtárból való távozás előtt a helyiségeket áramtalanítani kell. Kézi tűzoltó 
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készüléket kell elhelyezni a könyvtár bejáratánál. Tűz esetén vizet nem szabad használni az 

oltáshoz. Szigorúan ügyelni kell a könyvtár tisztaságára. A helyiséget rendszeresen takarítani 

kell. A dokumentumokat a lehetőségekhez mérten védeni kell a fizikai ártalmaktól (pl. fény, 

por, szélsőséges hőmérséklet) A beteg, rovarok által megtámadott, penészes dokumentumokat 

azonnal el kell különíteni, megmentésük féregtelenítéssel vagy fertőtlenítéssel történhet. 

 

7.4. Az állományvédelem nyilvántartásai 

7.4.1. Az állományellenőrzési nyilvántartások 

Az állományellenőrzés tényét leltározási ütemtervben és záró jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 

 

A leltározási ütemtervnek tartalmaznia kell: 

• Az ellenőrzés lebonyolításának módját, 

• A leltározás kezdő időpontját, tartamát, 

• A záró jegyzőkönyv előterjesztésének határidejét, 

• A leltározás mértékét, 

• Részleges leltározás esetén az ellenőrzésre kiválasztott állományegység megnevezését, 

• Az ellenőrzésben résztvevő személyek nevét 

 

A záró jegyzőkönyvnek rögzítenie kell: 

• Az állományellenőrzés időpontját, 

• A leltározás jellegét, 

• Az előző állományellenőrzés időpontját, 

• Az állomány nagyságát, értékét dokumentum-típusonként, 

• A leltározás számszerű végeredményét. 

 

7.4.2. Kölcsönzési nyilvántartások 

A kölcsönző anyagilag felel a dokumentumok vagy /és technikai eszközök megrongálásával 

vagy/és elvesztésével okozott kárért. 

A tanulók és dolgozók tanuló-és munkaviszonyának megszüntetése előtt szükségesnek tartjuk 

az egyeztetést a könyvtári tartozást illetően. Amennyiben ezt elmulasztják, akkor az anyagi 

felelősség nem a könyvtáros tanárt terheli.  

A dokumentumok kikölcsönzését tasakos nyilvántartás rögzíti, ezzel biztosítva az állomány 

védelmét. A tanároknak és a tanulóknak a dokumentumokban lévő kölcsönző-kártyával kell 
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igazolniuk (kölcsönzés ideje és aláírás) a kölcsönzés tényét, melyek a személyi tasakokba 

kerülnek.  

 

Nem kerülhetnek ki a könyvtárból a dokumentumok kölcsönzési adminisztráció nélkül, 

kölcsönző-kártyával együtt alábbi okok miatt:  

• A jogi védelem,  

• A könyvtári törvényben rögzített követelmény megtartása (mindenkinek joga van a 

könyvtári dokumentumok használatához). 

 

A kölcsönzési nyilvántartás adatainak kezelésénél az olvasók személyiségi jogait tiszteletben 

kell tartani. 

 

7.4.3. A könyvtárhasználati szabályzat 

7.4.3.1.  A könyvtár használói köre  

Az iskolai könyvtár korlátozottan nyilvános könyvtár. A gyűjteményt az iskola tanulói, 

pedagógusai, adminisztratív és technikai dolgozói használhatják. A használói kör kiszélesül a 

könyvtárközi kölcsönzéssel, ill. az iskola tanügyi dokumentumainak (Pedagógiai Program, 

SZMSZ, Házirend) nyilvánossá tételével. A kézre adás a könyvtáros tanár, a felmerülő 

kérdések megválaszolása az iskolavezetés feladata. A tanügyi dokumentumok csak helyben 

használhatók, illetve a kívánt részekről fénymásolat készíthető.  

A könyvtár használata az iskola tanulói és a dolgozói esetében a zárt iskolai könyvtár 

szabályzatának megfelelő.  

A beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele díjtalan.  

A használók jogait és kötelességeit a könyvtár használati szabályzata rögzíti. A 

dokumentumok visszaszolgáltatásának jogi biztosítéka ez, mivel a könyvtárhasználó a 

beiratkozás során ennek szabályait tudomásul veszi és magára nézve kötelezőnek ismeri el.  

A könyvtárhasználó a személyi adataiban bekövetkezett változást 7 munkanapon belül köteles 

bejelenteni.  

Részletesen e dokumentum 3. számú melléklete tartalmazza. 

 

7.4.4. A könyvtáros tanár munkaköri leírása 

A könyvtáros tanár munkaköri leírásában kell rögzíteni az anyagi és erkölcsi felelősséget 

meghatározó követelményeket az iskola személyi és tárgyi feltételeivel összhangban.  
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Ennek érdekében a munkaköri leírás tartalmazza:  

• A könyvtár vezetésére és működtetésére,  

• Az állomány alakítására,  

• Az állomány védelmére vonatkozó előírásokat, valamint  

• A nyilvántartások vezetésének szabályait.  

 

Részletesen e dokumentum 4. számú mellékletében olvasható 

 

8. A könyvtári állomány elhelyezése 

A könyvtár az iskola központi részében, jól megközelíthető helyen helyezkedik el.  

 

A helyiség kialakítása során figyelembe vették:  

• Az állomány nagyságát  

• A dokumentumtípusok féleségét, mennyiségét,  

• A könyvtár differenciált szolgáltatásait,  

• Az iskola könyvtárhasználati igényének jellegét és mértékét.  

 

A különböző típusú dokumentumok szabadpolcon helyezkednek el.  

A helyben olvasás, könyvtári szakórák megtartása és a tanulói-tanári kutatóhelyek 

biztosítottak.  

 

8.1. A könyvtári állomány tagolása  

A könyvtárhelyiségben elhelyezett dokumentumok biztosítják a tanítás-tanulás és a 

kutatómunka eszközigényét. Az állományrészek tagolása, elhelyezése alkalmazkodik a 

használói igényekhez.  

 

Szabadpolcos övezetben helyezkedik el a kölcsönzési állomány:  

• Szépirodalom cutter-számok szerint raktározva szabadpolcon  

• Szakirodalom szabadpolcon ETO-szakrend szerinti raktár jelzettel ellátva. 

 

Kézikönyvtár dokumentumai csak helyben használható, illetve tanórai felhasználásra:  

• Szakirodalom ETO-szakrendben, szépirodalom cutter-számok szerinti elhelyezésben,  

• Folyóiratok tematikus rendben,  
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• Tankönyvek tagozatonkénti bontásban, azon belül osztályonként, azon belül tantárgyi 

elhelyezésben. 

 

Tanári kézikönyvtár dokumentumait csak a szaktanárok használhatják, illetve 

kölcsönözhetik:  

• Módszertani anyag tantárgyi elhelyezésben,  

• Hangkazetták,  

• Videokazetták,  

• CD-k,  

• CD-ROM-ok,  

• DVD-k,  

• Az iskola tanügyi dokumentumai.  

 

8.2. Könyvtárból kihelyezett letétek  

Az iskola oktató-nevelő munkáját segítik a szertárakba kihelyezett letéti állományrészek.  

Ezek a dokumentumok megfelelő példányszámban kézikönyvek, munkaeszközként használt 

irodalom, szakmai és módszertani folyóiratok, audiovizuális és számítógéppel olvasható 

dokumentumok.  

Könyvtárból kihelyezett letétek: szaktantermekben, tantermekben, napközis termekben, 

nevelői szobában és szertárakban elhelyezett állományegységek. Leltári állományként 

kezelendő a hivatali segédállomány is. 

 

9. A könyvtári állomány feltárása  

Az iskolai könyvtár állományát alapkatalógusokkal feltárva kell a használók rendelkezésére 

bocsátani. 

A könyvtári állomány feltárása jelenti a dokumentumok formai (dokumentum leírás) és 

tartalmi (osztályozás) feltárását, s ezt egészíti ki a raktári jelzet megállapítása. 

 

Az adatokat rögzítő katalóguscédulának tartalmaznia kell: 

• A raktári jelzetet, 

• A bibliográfiai leírási és besorolási adatokat, 

• ETO szakjelzeteket, 

• Tárgyszavakat 
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9.1. Hagyományos katalógusépítés 

9.1.1. A dokumentum leírás szabályai 

A leírás célja, hogy rögzítse a könyvtári állomány dokumentumainak adatait (bibliográfiai 

leírás) és biztosítsa a visszakereshetőséget (besorolási adatok).  

A bibliográfiai leírás szabályait szabványok rögzítik dokumentumtípusonként. A leírás forrása 

mindenkor az adott dokumentum. 

 

A könyvtárban alkalmazott egyszerűsített bibliográfiai leírás adatai:  

• Főcím: párhuzamos cím: alcím: egyéb címadat  

• Szerzőségi közlés  

• Kiadás sorszáma, minősége  

• Megjelenési hely: kiadó neve, megjelenés éve  

• Oldalszám + mellékletek: illusztráció; méret  

• (Sorozatcím, sorozatszám, ISSN-szám)  

• Megjegyzések  

• Kötés: ár  

• ISBN-szám  

 

A besorolási adatok biztosítják a katalógustételek visszakereshetőségét. A besorolási adatok 

megválasztását szabványok rögzítik. (fentebbi felsorolásban szerepel!) 

 

Az iskolai könyvtárban az alábbi besorolási adatokat rögzítjük:  

• A főtétel besorolási adata (személynév vagy testületnév, vagy a mű címe),  

• Cím szerinti melléktétel, 

• Közreműködői melléktétel,  

• Tárgyi melléktétel. 

 

9.1.2. Osztályozás 

A könyvtári állomány tartalmi feltárásának eszköze az ETO és a tárgyszó. Könyvtárunkban az 

ETO szakrendet követjük a dokumentumok osztályozása során. 

 

Raktári jelzetek  

A dokumentumok visszakereshetőségét raktári jelzetekkel biztosítjuk. A szépirodalmat cutter-

számokkal, a szakirodalmat ETO-szakrendi jelzetekkel látjuk el. Ezen kívül feltüntetjük a 
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lelőhelyet is: letétek (L), kézikönyvtár (K), tanári állomány (T), tankönyvek (TK), muzeális 

dokumentumok (M). A raktári és lelőhelyi jelzeteket feltüntetjük a dokumentumokon és a 

katalóguscédulákon. 

 

9.1.3. Az iskolai könyvtár katalógusai  

A tételek belső elrendezése szerint:  

• Betűrendes leíró katalógus (szerző neve és cím alapján),  

• Tárgyi katalógus (szak és tárgyszó),  

 

Dokumentumtípusok szerint:  

• Könyv,  

• Irodalmi,  

• Zenei,  

• Videokazetta  

 

Formája szerint:  

• Cédula,  

 

A cédulaszükséglet a bibliográfiai leírás és a katalógusféleségek alapján állapítjuk meg.  

 

Egyes katalógusok cédulaszükséglete:  

• Betűrendes leíró katalógusnál minden mű, minden kiadásáról szükséges egy-egy cédula a 

besorolási adatoknak megfeleltetve,  

• ETO szakkatalógusnál minden főtáblázati számnál, a viszonyítással képzett jelzetek 

esetében minden új főtáblázati számnál,  

• Tárgy-szókatalógusnál minden mű minden kiadásáról egy-egy cédula a tárgyszavaknak 

megfeleltetve.  

 

9.1.3.1.  Raktári Katalógus  

A raktári katalógus a könyvtár helyrajzi nyilvántartása, tükrözi az állomány felállítási rendjét.  

Minden esetben a raktári lapon jelöljük a dokumentumokról elhelyezett katalóguscédulák 

helyét. A raktári lapokat a lelőhely, raktári jelzet és betűrend alapján rendezzük el.  
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9.1.3.2.  Betűrendes leíró  

A katalógus építése a szabványokban rögzített szabályok szerint történik (ld. besorolási 

adatok).  

 

9.1.3.3.  Szakkatalógus  

Tagolása jobb, bal és középfüles osztólapokkal a csoportképzés alapján történik. Egy-egy 

szakcsoportban 20-30 cédulát helyezünk el.  

 

9.1.3.4. Tárgy-szókatalógus  

Számítógépes feltárása tervbe van véve, jelenleg cédulakatalógus formátumban létezik. 

 

A katalógusok folyamatos gondozást igényelnek. A legfontosabb teendők:  

• A katalógusok építése közben észlelt hibák azonnal kijavítása,  

• A cédulamennyiségek növekedésével párhuzamosan új osztólapok készítése,  

• Törölt művek cédulájának haladéktalan kiemelése.  

 

A katalógusok gondozása folyamatos, az állomány feldolgozottsága kb. 70 %-os. Az újonnan 

beszerzett, vásárolt könyvek céduláinak elkészítése folyamatban van. 

A könyvtárunk már rendelkezik számítógéppel, így a jövőben tervbe vettük a számítógépes 

katalógus építését. 

A cédulakatalógusaink is átdolgozás előtt állnak, mivel több osztólappal kell felszerelni a 

szemléletesség és a jobb, alkalmasabb keresés miatt. Főként azokat a neveket, címszavakat 

kell kiemelni osztólapon, amelyek a könyvtárban a legkeresettebbek. 

 

10. Az iskolai könyvtár szolgáltatásai 

10.1. Beiratkozás 

A beiratkozás módja:  

Az iskola, minden tanulója a könyvtár beírt tagja a „NYILATKOZAT az iskolai könyvtárba 

történő beiratkozáshoz” című helyi formanyomtatvány kitöltése után. 

Az olvasók nyilvántartása: tasakos külön tanári és tanulói elrendezésben. A könyvtár 

használói olvasójegy felmutatása ellenében kölcsönözhetnek. 

A beírt adatokat minden év elején és szükség esetén évközben is ellenőrizzük. 
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10.2. Kölcsönzés 

A könyvtárból bármely dokumentumot csak a könyvtáros tanár tudtával lehet kivinni.  

A dokumentumok kikölcsönzését tasakos nyilvántartás rögzíti, ezzel biztosítva az állomány 

védelmét. A tanároknak és a tanulóknak a dokumentumokban lévő kölcsönző kártyával kell 

igazolniuk (kölcsönzés ideje és aláírás) a kölcsönzés tényét, melyek a személyi tasakokba 

kerülnek. A személyi tasakokat osztályonként, azon belül betűrendben, a tanárok személyi 

tasakjait betűrendben kell rendezni. A kölcsönzött dokumentumok visszaszolgáltatásakor a 

kölcsönző kártya visszakerül a dokumentumba.  

Tanulóknak egyszerre 3 db könyvet lehet kölcsönözni, indokolt esetben (verseny) többet. A 

szaktanárok dokumentumszükséglete és kölcsönzési ideje a tanítandó anyag és a tanév 

függvénye.  

Nem kerülhetnek ki a könyvtárból a dokumentumok kölcsönzési adminisztráció nélkül. 

 

Kölcsönző kártyával együtt alábbi okok miatt:  

• A jogi védelem,  

• A könyvtári törvényben rögzített követelmény biztosítása (mindenkinek joga van a 

könyvtári dokumentumok használatához). 

 

A kölcsönzési nyilvántartás adatainak kezelésénél az olvasók személyiségi jogait tiszteletben 

kell tartani.  

Az elveszett vagy erősen megrongált dokumentumot az olvasó köteles egy a könyvtári 

kölcsönzésre alkalmas vagy a könyvtár számára szükséges más művel pótolni.  

A kölcsönzésben levő dokumentumok előjegyezhetők. A nem teljesíthető olvasói igényeket 

indokolt esetben könyvtárközi kölcsönzéssel kell beszerezni. 

 

10.3. Helyben használat 

10.3.1. Egyéni használat 

A helyben használat tárgyi (kutató-olvasóhelyek, technikai berendezések) és személyi 

feltételeit az iskola, szakmai feltételeit a könyvtáros tanár biztosítja.  

 

Szakmai segítséget kell adni:  

• Az információhordozók közötti eligazodásban,  

• Az információk kezelésében,  

• A szellemi munka technikájának alkalmazásában,  
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• Technikai eszközök használatában.  

 

A helyben használt dokumentumokat az egyéni kölcsönzési nyilvántartásban nem kell 

rögzíteni. 

 

Az iskolai könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatók:  

• Az olvasótermi kézikönyvtári állományrész,  

• Folyóiratok, audiovizuális anyagok, muzeális dokumentumok, tanügyi dokumentumok.  

A muzeális értékű könyvek gyűjteménye külön gondozást igényel. 

A csak helyben használható dokumentumokat a szaktanárok egy-egy tanítási órára, indokolt 

esetben a könyvtár zárása és nyitása közötti időre kikölcsönözhetik 

 

10.3.2. Csoportos használat 

Az osztályok, tanulócsoportok, szakkörök, versenyzők részére a könyvtáros tanár, az 

osztályfőnökök, a szaktanárok, a szakkörvezetők szakórákat, korrepetálást, foglalkozást 

tarthatnak. A könyvtáros tanárnak szakmai segítséget kell adnia a szakórák, foglalkozások 

megtartásához. A szakórák, foglalkozások megtartására az összeállított/elfogadott, a könyvtári 

nyitva tartásnak megfeleltetett ütemterv szerint kerül sor.  

A könyvtár helyiségei órarendszerű tanítás vagy/és értekezlet számára csak nagyon indokolt 

esetben vehető igénybe, mert akadályozzák a könyvtár működését.  

 

10.4. Tájékoztatás 

Az iskolai könyvtár a tárgyi és személyi feltételek keretein belül még az alábbi 

szolgáltatásokat nyújtja:  

• Információszolgáltat 

• Témafigyelés,  

• Irodalomkutatás  

• Ajánló vagy tantárgyi, vagy versenyekre bibliográfia készítése,  

• Letétek telepítése. 

 

10.4.1. Információszolgáltatás  

Az iskolai könyvtár tájékoztató szolgálata keretében információszolgáltatást nyújt a tanítás-

tanulás folyamatában felmerült problémák megoldásához.  
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Az információs szolgáltatás alapja:  

• A gyűjtemény dokumentumai,  

• A könyvtár adatbázisa,  

• Más könyvtárak adatbázisa. 

 

10.4.2. Témafigyelés  

A könyvtáros tanár szakirodalmi témafigyelést vállalhat a szaktanári, pályamunkák, 

nevelőtestületi értekezletek, szakmai konferenciák előkészítéséhez.  

 

10.4.3. Irodalomkutatás  

A könyvtáros tanár a tantárgyi programok elkészítésénél és a könyvtárra épülő szaktárgyi 

órák előkészítése során segítséget ad a szaktanároknak. a tantárgyi jegyzékek későbbi 

gondozását a gyűjteményváltozás tükrében elvégzik.  

 

10.4.4. Ajánló bibliográfiák készítése  

Tantárgyakhoz, szakköri témákhoz készülhetnek ajánló bibliográfiák szaktanároknak/ 

tanulóknak a könyvtári állomány alapján. A forrásanyagok értékelés, kiválasztása mindig a 

pedagógiai program oktatási-nevelési céljainak függvényében történnek.  

 

10.4.5. Letétek telepítése  

A könyvtár letéti állományt helyezett el a munkaközösségek szertárában. Az állományrészt a 

szaktanárok és a könyvtáros tanár folyamatosan fejleszti. A letéti állomány nem 

kölcsönözhető. A könyvtáron kívül elhelyezett dokumentumokról lelőhely-nyilvántartást 

vezetünk. 

 

10.5. Másolatkészítés 

Az adott tárgyi feltételeken belül az iskolai gyűjteményben megtalálható dokumentumokról –

az ide vonatkozó jogszabályok figyelembevételével-másolatot is készíthet a könyvtáros tanár. 

A reprográfiai úton előállított anyagokat (oktatási segédletek) is meg kell őrizni, de leltározni 

és katalogizálni nem szükséges. Az anyagok másolatát kölcsönözni nem szabad, csak oktatási 

segédletként használható. 
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10.6. Rendezvények 

Az intézmény iskolai könyvtára rendszeresen, előre meghirdetett vetélkedőkkel és játékos 

ismeretszerzési alkalmakkal várja a tanulókat a szabadidejük kulturált eltöltése érdekében. 

 

Ilyen lehetőségek: 

• Évszakok jellemzőit, népszokásait, ünnepi alkalmakat feldolgozó vetélkedők, 

• Világnap délutánok. 

 

11. Záró rendelkezés  

Az iskolai könyvtár szervezeti és működési szabályzata az iskolai SZMSZ része. 

Az nevelési-oktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatában kell meghatározni az 

iskolai könyvtár működési rendjét.  

A szabályzat hatálya kiterjed a könyvtáros tanárra, a könyvtár szolgáltatásait igénybevevők 

körére és mindazokra, akik a könyvtárral kapcsolatban tevékenységet végeznek.  

 

A szabályzat gondozása a könyvtárvezető feladata, aki köteles:  

• a jogszabályok változása esetén, továbbá  

• az iskolai körülmények megváltozása miatt szükséges módosításokra javaslatot tenni.  

A szabályzatot az intézményvezető a jogszabályban előírtak alapján módosíthatja.  

Az iskolai könyvtár működési szabályzata a jóváhagyás napján lép életbe.  

 

 

 

 

A szabályzatban foglaltak alkalmazását 2017. szeptember 01-től elrendelem. 

 

 

Cegléd, 2017. szeptember 01. 
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Bevezető rész és a szabályzat hatálya 

 

Bevezető rész 

Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola, 

Készségfejlesztő Iskola és Kollégium Közalkalmazotti Adatvédelmi és Adatbiztonsági 

Szabályzata 

A Szabályzat az Intézmény működése során keletkező legfontosabb adatvédelmi, 

informatikai-biztonsági szabályokat tartalmazza (különös tekintettel az adatkezeléssel, 

adattovábbítással és nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos adatvédelmi követelményekre). 

 

A szabályzat hatálya 

A szabályzat hatálya kiterjed a Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium (intézményre), valamint az 

intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló közalkalmazottakra. 
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I. rész 

A közalkalmazotti nyilvántartásra vonatkozó szabályok 

 

1. A személyi iratok kezelése és ezek adatvédelmi szabályai 

1.1. Általános szabályok  

Személyi iratként kell kezelni bármilyen anyagon, alakban és bármilyen eszköz 

felhasználásával keletkezett minden olyan adathordozót, amely a közalkalmazotti 

jogviszony: 

 létesítésekor, 

 fennállása alatt, 

 megszűnésekor, 

 illetve azt követően 

keletkezik, és a közalkalmazott személyével összefüggésben adatot, megállapítást 

tartalmaz. 

 

1.1.1. Személyi irat 

 a személyi anyag iratai (a továbbiakban személyzeti irat), 

 a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő egyéb iratok, 

 a közalkalmazottnak a közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő, más 

jogviszonyaival kapcsolatos más irat, 

 a közalkalmazott saját kérelmére kiállított, vagy önként átadott adatokat tartalmazó 

iratok. 

 

1.1.2. A közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonyával kapcsolatos iratok közül az 

alábbi iratok tartoznak személyzeti iratok közé 

 adatnyilvántartó lap, 

 önéletrajz, 

 erkölcsi bizonyítvány, 

 kinevezés, 

 besorolásról rendelkező irat, 

 áthelyezésről rendelkező irat, 

 minősítés, 

 a közalkalmazotti jogviszonyt megszüntető irat, 
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 a hatályban lévő fegyelmi büntetést kiszabó határozat 

 a közalkalmazotti igazolás másolata. 

 

A személyzeti iratokat adott személyre vonatkozóan együttesen kell tárolni. 

A személyi iratokat külön számtartományon belül gyűjtőszámon, vagy ezzel egyenértékű 

módon kell iktatni. 

Az így beiktatott személyzeti iratokat tartalmuknak megfelelően csoportosítva, keltezésük 

sorrendjében, az e célra személyenként kialakított gyűjtőben kell őrizni. Az így elhelyezett 

iratokról tartalomjegyzéket kell készíteni, amely tartalmazza az iktatószámot és az ügyirat-

keletkezésének időpontját is. 

 

A személyzeti iratra csak olyan adat és megállapítás vezethető, amelynek alapja: 

 közokirat vagy a közalkalmazott írásbeli nyilatkozata, 

 a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásbeli rendelkezése, 

 bíróság vagy más hatóság döntése, 

 jogszabályi rendelkezés. 

 

A közalkalmazotti jogviszony megszűnése után a közalkalmazott személyi iratait – kivéve 

a közalkalmazotthoz tartozó, a vagyonnyilatkozat - tételével összefüggő személyi iratokat 

– a központi irattárban kell elhelyezni. Az így irattárazott anyagokat a "megszűnt" 

csoportban kell tárolni, hogy az elkülönítés biztosított legyen. 

A személyi anyagot a közalkalmazotti jogviszony megszűnésétől számított ötven évig meg 

kell őrizni. Tárolásról és levéltárba helyezésről az iskola Ügyviteli és iratkezelési 

szabályzata rendelkezik.  

Felelős személy: iskolatitkár 

A személyi iratok tárolási módja megegyezik a közalkalmazotti nyilvántartás tárolási 

módjával. 

 

A közérdekű adatokon túl a közalkalmazott nyilvántartott adatairól tájékoztatás nem 

adható; személyi anyagát csak a Kjt. 83/d §-ában foglalt kivételes esetben lehet kiadni. 

A személyi anyagokba való betekintésre jogosultak köre megegyezik a közalkalmazotti 

nyilvántartásba betekintésre jogosultak körével. 
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1.2. A személyi anyagok közül a pályázatokra vonatkozó speciális szabályokat 

A pályázatok kezelési módja (ha jogszabály vagy munkaviszonyra vonatkozó szabály, 

illetve a munkáltató döntése alapján meghatározott munkakör betöltése pályázat alapján 

történik.): 

 A pályázatokat iktatni kell. 

 A benyújtott pályázatokról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. Kinevezni csak azt a 

közalkalmazottat lehet, aki a pályázati eljárásban részt vett, és a pályázati 

feltételeknek megfelelt. 

 A benyújtott pályázat tartalma a pályázat elbírálásában résztvevőkön, valamint a 

közalkalmazotti alapnyilvántartásba betekinteni jogosultakon kívül csak a pályázó 

beleegyezésével közölhető harmadik személlyel. 

 A pályázat eredményéről a pályázókat haladéktalanul, de legkésőbb nyolc napon belül 

írásban kell tájékoztatni. Az eredménytelenül pályázóknak egyidejűleg meg kell 

küldeni a teljes pályázati anyagukat is. 

 Az előadói ívre fel kell vezetni a visszaküldés tényét. 

 

2. A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatlapjai vezetésének adatvédelmi 

szabályai 

2.1.  A közalkalmazotti alapnyilvántartásra vonatkozó általános szabályok 

A közalkalmazotti alapnyilvántartásra vonatkozóan az alábbi szabályokat kell 

érvényesíteni: 

 Az intézmény a foglalkoztatott közalkalmazottról törvény által meghatározott 

adatkörre kiterjedően nyilvántartást vezet.  

 A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatai közül a munkáltató megnevezése, a 

közalkalmazott neve, továbbá a besorolására vonatkozó adat közérdekű, ezeket az 

adatokat a közalkalmazott előzetes tudta és beleegyezése nélkül nyilvánosságra lehet 

hozni. 

 A munkáltató közalkalmazotti alap nyilvántartási rendszere törvényi felhatalmazás 

hiányában más alrendszerrel nem kapcsolható össze. 

 Az alapnyilvántartásról és a központi nyilvántartásról statisztikai célra csak a 

személyazonosításra alkalmatlan módon szolgáltatható adat. 
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Az alapnyilvántartás adatlapja vezetésének adatvédelmi szabályai különbözőek lehetnek 

attól függően, hogy a nyilvántartás vezetése milyen módon történi: 

 hagyományosan (kézzel, papíralapon) vagy  

 számítógépes program segítségével. 

A nyilvántartási módokra vonatkozó konkrét szabályokat a szabályzat külön része 

tartalmazza. 

 

2.2. A betekintési jog gyakorlásának szabályai 

A betekintési jog gyakorlásának szabályai az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra: 

 A személyzeti szerv köteles biztosítani, hogy a közalkalmazott a róla nyilvántartott 

adatokban és iratokba korlátozás nélkül betekinthessen, azokról másolatot vagy 

kivonatot kaphasson. 

 A közalkalmazott jogosult a róla nyilvántartott helytelen adat helyesbítését, a 

jogellenesen nyilvántartott adat törlését kérni, a jogellenesen kért adat közlését 

megtagadni. Az adatkezelő köteles a helytelen adatot haladéktalanul helyesbíteni, 

illetve törölni. 

 A közalkalmazotti nyilvántartás első alkalommal történő kitöltésekor az érintett 

közalkalmazottnak aláírásával kell igazolnia, hogy a felvett adatok helyesek és a 

valóságnak megfelelnek. 

 A közalkalmazott jogosult megismerni, hogy a közalkalmazotti nyilvántartásban 

szereplő adatait kinek, milyen célból és milyen terjedelemben továbbították. Ennek 

biztosítása érdekében a személyzeti szerv adatszolgáltatási nyilvántartást vezet, 

melyet az adatok kiadásától számított öt évig meg kell őrizni. Az adatszolgáltatási 

nyilvántartást az iskolatitkár vezeti. 

 

2.3. Alapnyilvántartásba való betekintés feladatellátás céljából 

A munkáltatónál vezetett alapnyilvántartásba – az eljárásban indokolt mértékig – a 

közalkalmazott jogosult betekinteni, illetőleg abból adatokat átvenni a rájuk vonatkozó 

jogszabályban meghatározott feladataik ellátása céljából: 

 saját adataira vonatkozóan a közalkalmazott, 

 a közalkalmazott felettese 

 a minősítést végző vezető 

 a feladatkörének keretei között a törvényességi ellenőrzést végző szerv 

 a fegyelmi eljárást lefolytató testület vagy személy, 
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 munkaügyi, polgárjogi, közigazgatási per kapcsán a bíróság 

 a közalkalmazott ellen indult büntetőeljárásban a nyomozóhatóság, az ügyész és a 

bíróság 

 a személyzeti, munkaügyi és illetmény-számfejtési feladatokat ellátó szerv e feladattal 

megbízott munkatársa feladatkörén belül 

 az adóhatóság, a társadalombiztosítás szerv, az üzemi baleseteket kivizsgáló szerv és a 

munkavédelmi szerv 

 

3. A közalkalmazotti nyilvántartásban és a személyi iratokban szereplő 

személyes iratokat kezelők személyi felelősségéről 

3.1. Az adatokat kezelők személyes felelőssége 

A közalkalmazotti nyilvántartásban és a személyi iratokban szereplő személyes adatokat 

kezelők személyes felelőssége az alábbiak szerint kerül meghatározásra: 

 A közalkalmazotti nyilvántartásban szereplő személyes adatok védelméért, az 

adatkezelés jogszerűségéért az intézményvezető a felelős. 

 Közalkalmazotti nyilvántartás vezetésével kapcsolatos feladatokat az 

intézményvezető által e feladattal jelen szabályzat mellékletében megbízott 

iskolatitkár (a továbbiakban személyzeti szerv) látja el. 

 A személyzeti szerv a közalkalmazotti nyilvántartásban szereplő, nem közérdekű 

személyes adatokat csak a törvényben meghatározott esetekben és célokra, illetve az 

érintett közalkalmazott erre irányuló írásbeli kérelmére használhatja fel, illetve 

adhatja át harmadik személynek. 

 

3.2. Közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adatok kezeléséért felelős 

 a munkáltató, 

 az érintett közalkalmazott felette, 

 a minősítést végző vezető, 

 a személyzeti szerv vezetője, 

 a személyzeti feladatot ellátó közalkalmazott, 

 a közalkalmazott, fizikai alkalmazott saját adatainak közlése tekintetében tartozik 

felelősséggel. 
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3.3. A közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adatok kezeléséért való felelősség 

tartalma 

3.3.1. Az intézményvezető felel 

A közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adatok védelmére és kezelésére vonatkozó 

jogszabályok, valamint az e szabályzatba rögzített előírások megtartásáért, illetve e 

követelmények teljesítésének ellenőrzéséért.  

 

Felelősségi körében köteles gondoskodni: 

 az adatvédelmi szabályzat folyamatos karbantartásáról; 

 az ellenőrzés módszereinek és rendszerének kialakításáról és működtetéséről; 

 a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adatok védelmével kapcsolatos 

követelmények szerven belüli közzétételéről. A közzététel érdekében a 

közalkalmazottak kötelesek az adatvédelmi szabályzat megismerésére, majd azt 

követően az erre vonatkozó nyilatkozat megtételére. (Ez utóbbit a szabályzat 

mellékleteként kell kezelni.) 

 

3.3.2. Az érintett közalkalmazott felettese felelőssége 

A közalkalmazott – közalkalmazotti jogviszonyban álló – felettese felelősségi körén belül 

köteles a betekintési jog gyakorlásának esetén, az adatlapon dokumentálni a jogosultság 

gyakorlásának a jogalapját, valamint megismerni a kívánt adatok körét. 

 

3.3.3. A minősítést végző vezetők felelőssége 

A minősítést végző vezetők felelősségi körén belül gondoskodik arról, hogy a minősítés 

folyamatába bevont harmadik személy – a munkavállalói érdekképviseleti szerv tagja – 

csak a jogszerű és tárgyilagos minősítéshez szükséges adatokat ismerhesse meg. 

 

3.3.4. A személyzeti szerv vezetőjének felelőssége 

A személyzeti szerv vezetője felelősségi körén belül köteles intézkedni arról, hogy: 

 a személyi iratra történő adatrávezetés a megfelelő személyi, illetve személyzeti iratra 

– az adat keletkezésétől, illetőleg változásától számított legkésőbb három 

munkanapon belül – rávezetésre kerüljön, 

 a közalkalmazott által szolgáltatott és igazolt adatok helyesbítését és kijavítását a 

közalkalmazott kérelmére történt kezdeményezést és igazolás alapján legkésőbb 

három munkanapon belül átvezessék, 
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 ha a közalkalmazott nem az általa szolgáltatott adatának kijavítását vagy helyesbítését 

kéri, akkor a személyzeti szerv vezetőjének kezdeményeznie kell a munkáltatói jogkör 

gyakorlójánál az adathelyesbítést, illetve kijavítás engedélyezését. A munkáltató 

jogkör gyakorlójának döntése alapján haladéktalanul el kell végezni a javítást. 

 

3.3.5. A személyzeti feladatot ellátó közalkalmazott felelőssége 

A személyzeti feladatot ellátó közalkalmazott alatt kell érteni, minden olyan 

közalkalmazottat, aki a szervnél tevékenysége során a közalkalmazotti nyilvántartással és 

személyi irattal összefüggő adatot kezel. A személyzeti feladatot ellátó közalkalmazott 

felelőssége gondoskodni arról, hogy: 

 az általa kezelt – közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő – adat és megállapítás az 

adatkezelés teljes folyamatában megfeleljen az e szabályzat I/6. Pontjában 

meghatározott iratok, valamint a jogszabályi rendelkezések tartalmának,  

 a személyi iratra csak olyan adat, illetve megállapítás kerülhessen, amely e szabályzat 

I/6. pontjában foglalt adatforrásokon alapul.: 

 A közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adat helyesbítését és törlését 

kezdeményeznie kell a személyzeti szervezet vezetőjénél, ha megítélése szerint a 

személyi iraton szereplő adat a valóságnak már nem felel meg. 

 

3.3.6. A közalkalmazott felelőssége 

A közalkalmazott felelős azért, hogy az általa szerv részére átadott, bejelentett adatok 

hitelesek, pontosak, teljesek és aktuálisak legyenek. 

 

4. Az adatvédelmi szabályok a nyilvántartások vezetési módszerei szerint 

4.1. A hagyományos módszerrel végzett nyilvántartásokkal kapcsolatos adatvédelmi 

szabályok 

A hagyományos módszerrel végzett nyilvántartásokkal kapcsolatban az alábbi alapvető 

adatvédelmi szabályokat kell betartani: 

 Gondoskodni kell a papíralapú adathordozók biztonságos tárolásáról. A tárolást 

páncélszekrényben, ennek hiányában a biztonságos tárolást lehetővé tevő, kizárólag 

erre a célra használt zárt szekrényben kell megoldani. 

 Az adatokhoz való hozzáférést a tároló eszköz zárásával kell megoldani. A tároló 

kulcsával csak azok a közalkalmazottak rendelkezhetnek, akik személyzeti feladat 

ellátására feljogosítottak. Az iskolatitkár a kiadott kulcsokról nyilvántartást vezet. 
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Amennyiben a kulcs elveszik, azt haladéktalanul jelenteni kell az 

intézményvezetőnek, aki gondoskodik a zár lecseréléséről. 

 Amikor az adatkezelés folyik, az adatkezelő helyiségbe csak olyan személy léphet be, 

aki adatkezelésre jogosult. 

 A nem rutinszerű, nem szokványos adatkezelésről, az adatkezelést megelőzően 

értesíteni kell az intézményvezetőt, vagy a személyzeti szerv vezetőjét. 

Az adatkezelésekről folyamatos nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásban fel kell 

tüntetni, hogy ki, milyen jogcímen, milyen iratot kezelt. Az intézményvezető, illetve a 

személyzeti szerv vezetője ellenőrzi a nyilvántartás vezetése naprakészségét, valamint 

az adatkezelők körét, és adatkezelésük jogszerűségét. 

 

4.2. A számítógépes módszerrel végzett nyilvántartásokkal kapcsolatos 

adatvédelmi szabályok 

4.2.1. A szabályozás célja 

Biztosítani a számítógépes információs rendszerben az adatkezelés fizikai biztonságát, a 

működtetés rendjét. 

 

4.2.2. Az adatbiztonság szabályozása keretében gondoskodni kell 

 a fizikai biztonság, 

 az üzemeltetési biztonság, 

 a technikai biztonság, valamint az 

 az információ továbbítás biztonságáról. 

 

4.2.2.1. A fizikai biztonság érdekében ellátandó feladatok 

 az adathordozó eszközök elhelyezésére csak olyan kijelölt helyiség: titkárság, 

gazdasági iroda alkalmas, amely védelmet nyújt erőszakos behatolás, tűz, vagy 

természeti csapás ellen. 

 Azokba a helyiségekbe, ahol adatkezelés folyik, csak olyan személyek léphetnek be, 

akik adatkezeléssel megbízottak, illetve akiknek betekintési joguk van. A betekintési 

jogukat igazolniuk kell. 

 A számítástechnikai eszközzel olvasható és manuális adathordozók tárolása a 

hagyományos adathordozóknál rögzített módon történik.  

 Az adathordozókról és azok mozgásáról, tartalmáról és felhasználásáról nyilvántartást 

kell vezetni. 
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 Az adathordozó eszközöket üzemeltető személyek nevét az intézményvezető e 

szabályzat melléklete szerint határozza meg. 

 A számítástechnikai eszközök biztonsági megoldásai dokumentációját az 

intézményvezető őrzi. 

 

4.2.2.2. Az üzemeltetési biztonság szabályairól 

 a számítástechnikai eszközök használatára felhatalmazott személyek névsorát – a 

feladataik meghatározásával – el kell készíteni. A listát az intézményvezető állítja 

össze és őrzi. 

 Az intézményvezető külön utasításban határozza meg az adatokhoz való hozzáférés 

szintjének szabályait, melyet e szabályzat mellékleteként kell kezelni. 

 Külső személy (pl. Karbantartás) számára a számítástechnikai eszközökhöz való 

hozzáférést lehetőleg úgy kell biztosítani, hogy a kezelt adatokat ne ismerhesse meg. 

 A számítógépes rendszer bevezetését e szabályzat mellékletében dokumentálni kell. A 

rendszer vagy annak bármely eleme csak az intézményvezető felhatalmazásával 

változtatható meg. Ennek ellenőrzéséért a személyzeti szerv vezetője tartozik 

felelősséggel. 

 A számítógépes rendszer üzemeltetéséről nyilvántartást kell vezetni, melyet az 

intézményvezető folyamatosan ellenőrizni köteles. 

 A rendszerbe kerülő adatokat tartalmazó dokumentumokat biztonságosan kell kezelni, 

hogy azok el ne vesszenek, ne cserélődhessen el, ne sérüljenek meg. A kezelés 

konkrét módjára a jegyző szóban adhat utasítást. 

 Az előre nem látható számítógépes üzemzavar ellensúlyozása érdekében intézkedési 

terv került kidolgozásra, mely e szabályzat mellékletét képezi. 

 

4.2.2.3. A technikai biztonság szabályai 

 az adatok és programok véletlen vagy szándékos megrongálását számítógépes 

biztonsági hozzáférési rendszerek alkalmazásával kell megakadályozni. 

 Az adatállományok kezelése úgy kerül megszervezésre, hogy részleges vagy teljes 

megsemmisülés esetén tartalmuk rekonstruálható legyen, az adatállományok tartalmát 

képező adattételek számát az adatrögzítőnek folyamatosan ellenőriznie kell. Az 

adatállományok kezelése során a munkaközi mentés eszközével is élni kell. Az 

adatállományokról legalább két adathordozót kell készíteni, hogy az egyik 

megsemmisülése, sérülése esetén az eredeti adatok továbbra is rendelkezésre álljanak.  
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 A számítógépes üzemeltetés biztonsága számítógépes jelszóval védett programokkal 

történik.  

 Az adatállományokban történt változásokat naplózni kell. 

 Az adatbevitel során a bevitt adatok helyességét ellenőrizni kell. 

 On-line adatmozgás kezdeményezésének jogosultságát ellenőrizni kell. 

 Programfejlesztés vagy próba céljára valódi adatok felhasználását – ha a próbát külső 

szerv vagy személy végzi – el kell kerülni. 

 

4.2.2.4. Az információ továbbítás szabályai 

 az információ továbbítás a számítógépes információs rendszerből a szervnek a 

mellékletben meghatározott jogszabály alapján, az ott meghatározott szervnek és 

személynek, az ott leírt tartalommal lehetséges, 

 az információtovábbításról nyilvántartást kell vezetni, amely teljes körűen tartalmazza 

az adatszolgáltatást. 
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II. rész 

Záró rendelkezések 

 

Ezen szabályzat rendelkezései 

 Az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény 

 a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. Törvény, 

 a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény szabályain 

alapulnak a helyi sajátosságok figyelembevételével 

 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet egészíti ki. 

 

E szabályzat hatályba lépésével hatályon kívül helyezek minden, az adatvédelmi 

szabályozásra vonatkozó korábbi, saját hatáskörömben kiadott szabályozást. 

 

 

A szabályzat 2017. szeptember 01. napján lép hatályba. 

 

 

 

Cegléd, 2017. szeptember 01. 

 

 

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

intézményvezető 
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III. Rész 

Függelék 

 

 

A szabályzathoz a következő mellékletek kerülnek csatolásra: 

 

1. számú függelék: Nyilatkozat, a szabályzatban foglaltak tudomásulvételéről 

 

2. számú függelék: A közalkalmazotti nyilvántartás kezelésében résztvevő személyzeti 

szerv meghatározása 

 

3. számú függelék: A számítógépes módszerrel végzett nyilvántartással kapcsolatos 

részletes adatvédelmi szabályok a szabályzat 1. rész IV. pontja alapján 

 

4. számú függelék: A szervnél alkalmazott – a szabályzattal érintett – számítógépes 

rendszerek 

 

5. számú függelék: Utasítás – Általános intézményvezető-helyettesi feladat ellátása 
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1. számú függelék 

 

 

Nyilatkozat a szabályzatban foglaltak tudomásulvételéről 

 

A szabályzatban és mellékleteiben foglaltakat megismertem, annak előírásait magamra 

nézve kötelezőnek ismerem el, annak rendelkezéseit, szabályait következetesen 

megtartom, s a fentieket aláírásommal igazolom. 

 

Intézményegység-vezető Intézményegység Aláírás 

Pál Györgyi óvodai és fejlesztő iskola 

intézményegység-vezető 

 

Szűcs Éva általános iskolai intézményegység-

vezető 

 

Pákozdi Tiborné szakiskolai, készségfejlesztő iskola 

intézményegység-vezető 

 

Soltész Zoltán 
kollégiumi intézményegység-vezető 

 

Bagóné Domokos Márta utazó gyógypedagógusi hálózat 

intézményegység-vezető 

 

 

 

 

Cegléd, 2017. szeptember 01. 
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2. számú függelék 

 

A közalkalmazotti nyilvántartással kapcsolatos feladatokat ellátó közalkalmazott 

szervezeti egység meghatározásáról 

 

A szervezeti egység megnevezése: 

 

Gazdasági csoport: 

A feladat ellátás folyamatos ellenőrzésével megbízott közalkalmazott neve, beosztása: 

Farkas Edit intézményvezető, akadályoztatása esetén a helyettesítését ellátó általános 

intézményvezető-helyettes, intézményegység vezetők.  
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3. számú függelék 

 

A számítógépes módszerrel végzett nyilvántartással kapcsolatos részletes 

adatvédelmi szabályok a szabályzat 1. rész IV. Pontja alapján 

 

Az adathordozó eszközöket üzemeltetők neve: 

KIR program:  

 a gazdasági ügyintéző, iskolatitkár 

 étkezési analitikus program: gazdasági ügyintéző 

 házipénztári program: gazdasági ügyintéző 

 számlázási program: gazdasági ügyintéző 

 

Az adatokhoz való hozzáférés szintjeinek szabályai: 

 szintek: intézményvezető, általános intézményvezető-helyettes, gazdasági ügyintéző, 

iskolatitkár, 

 eseti hozzáférés üzemzavar esetén az iskola megbízott rendszergazda. 

 a jelszóval védett programokat a jogosultsággal rendelkezők használhatják. 

 

A számítógépes üzemzavar esetén történő intézkedés: 

 a probléma megoldása helyi szakemberrel, 

 külső, (eseti megbízású) szakember hívása. 

 

Számítógépes információ továbbítása a számítógépes információs rendszerből: 

 az adathordozó eszközöket üzemeltetők feladata. 

 Az információ továbbítása az adott program szabályai szerint, a biztonsági előírások 

betartásával (IV. 2/3), jogosultságok szerint történik. 

 

 

 

 

 

 



Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium 

Szakmai Alapdokumentum 

 

 

 

 

 

4. számú függelék 

 

A szervnél alkalmazott- a szabályzattal érintett – számítógépes rendszerek 

 

A rendszer pontos 

megnevezése 

A bevezetés 

időpontja 

A rendszer használatára 

felhatalmazott személyek 

neve aláírása 

Központosított 

illetményszámfejtés 
2003. 

Kőgyesi Dóra, 

Kreisz Ildikó, 

Zombori Ildikó 
 

pénztárprogram 2000. 

Kőgyesi Dóra, 

Kreisz Ildikó, 

Zombori Ildikó 
 

Térítési díj nyilvántartó 

program 
2003. 

Kőgyesi Dóra, 

Kreisz Ildikó, 

Zombori Ildikó 
 

TANINFORM 

iskolaadminisztrációs program 
2004. Németh Zsuzsanna 

 

Adafor program 2003. Németh Zsuzsanna 
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5. számú függelék 

 

Utasítás 

 

Az intézményvezető akadályoztatása esetén a feladatát, – az általános 

intézményvezető-helyettesi feladatokkal megbízott – intézményegység-vezetővel 

láttatja el. 

Kinevezése adott időszakra, belső utasítással történik a mindenkori intézményegység-

vezetők közül.  

Az általános intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetén a 2. számú 

intézményvezető-helyettesre ruházódik át a feladat, melynek kinevezése adott 

időszakra, belső utasítás által történik. 

 

 

 

Cegléd, 2017. szeptember 01. 




















