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1. Általános rendelkezések 
 
1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és hatálya, jogszabályi alapja 

Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza az intézmény: 

• szervezeti egységeit; 

• az intézmény szervezeti felépítésének leírását; 

• belső szervezeti tagozódást, a szervezeti egységek megnevezését és feladatkörét; 

• a szervezeti ábrát; 

• egységek szakmai együttműködését, az esetleges helyettesítések rendjét; 

• irányítási és működési rendjével kapcsolatos kérdéseket; 

• munkáltatói jogok gyakorlásának rendjét, továbbá 

• a működés azon alapelveit, amelyek az intézmény valamennyi szervezeti egységére 

vonatkoznak. 

A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket 

a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg. Megalkotása a Nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény 25. §-a alapján történik. A szervezeti és működési szabályzat 

határozza meg a köznevelési intézmény szervezeti felépítését, továbbá a működésre vonatkozó 

mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. A szervezeti és 

működési szabályzat a kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékenység-csoportok és 

folyamatok összehangolt működését, racionális és hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza. 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya 

Az SZMSZ hatálya kiterjed az intézmény valamennyi dolgozójára, szakszolgálatot, a konduktív 

pedagógiai ellátást, a fejlesztő nevelés-oktatást végző iskolára, gyermekekre, tanulókra, 

fiatalokra, szüleikre, az intézményben működő közösségekre, szervezetekre, illetve 

mindazokra, akik az intézménnyel kapcsolatba kerülnek, azáltal, hogy igénybe veszik a 

szolgáltatásokat, illetve segítik az intézményt a szolgáltatások megvalósításában.  

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi törvények, 

kormányrendeletek és miniszteri rendeletek: 
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• 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről1 

• 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról 

• 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról 

• 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről 

• 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról 

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

• 15/2013. (II.26) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálatok működéséről 

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

• 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-

szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és 

kedvezményeiről 

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

• 363/2012. (XII.17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 

• 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

• A mindenkori költségvetési törvény 

1.2. A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése 

Az intézmény szervezetére és működésére vonatkozó szabályzatot az igazgató előterjesztése 

alapján az alkalmazottak elfogadták alulírott napon és helyen, a jelen szabályzatot a fenntartó 

képviseletére jogosult személy az alulírott napon és helyen hagyta jóvá. 

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot az ellátottak, a szülők, a munkavállalókés más 

érdeklődők megtekinthetik a tanári irodában, munkaidőben, továbbá az intézmény honlapján. 

Az SZMSZ a jóváhagyás napján lép hatályba és határozatlan időre szól. 

Módosításra az alábbi esetekben kerül sor, ha: 

• A fenti jogszabályok egyikében változás áll be, 

• Az ellátást igénybevevő, illetve a törvényes képviselője erre javaslatot tesz, 

• A nevelőtestület munkatársai erre javaslatot tesznek 
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2. Az intézmény alapító okirata, feladatai 
 
 
Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete Napraforgó Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat, Óvoda és Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző 

Iskola  

 

Az intézmény rövidített neve: MKBME Napraforgó EGYMI 

Címe: 5600 Békéscsaba, Kölcsey utca 27. 

Telefon/fax száma: 06-66/452-202 

Oktatási azonosítója: 200 279 

 

Az intézményalapításának időpontja: 2002.november 25. 

 

Az intézmény jogállása: 

Az intézmény önálló feladatot ellátó, szakmailag önálló intézmény,  jogi személy, amely 

képviseletét a fenntartó által megbízott intézmény igazgatója látja el. 

 

Gazdálkodási jogköre: 

Részben önállóan gazdálkodó szervezet, amelynek működési szabályait a Szervezeti és 

Működési Szabályzat, valamint az intézmény belső szabályzatai határozzák meg.  
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2.1. Az intézmény alapfeladatai, feladat-ellátási rendje 

 
 
Az intézmény alaptevékenységébe tartozó szakfeladatok, száma: 

 

 

 

Szakf.sz. Alaptevékenységbe tartozó szakfeladatok 

091120 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 

feladatai 

091212 
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának 

szakmai feladatai 1-4. évfolyamon 

092112 
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának 

szakmai feladatai 5-8. évfolyamon 

098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai 

098023 Korai fejlesztés és fejlesztő nevelés tevékenység szakmai feladatai 

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

 

Vállalkozási tevékenység: 

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végezhet. 
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3. Az intézmény gazdálkodásának jellemzői 
 
 

3.1. Az intézmény gazdálkodással kapcsolatos jogköre 

 
Az intézmény a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete által megállapított 

költségvetés alapján önálló gazdálkodási jogkörrel nem rendelkezik, a köznevelési törvény és 

az intézményre vonatkozó hatályos jogszabályok előírásai szerint, az intézmény vezetőjének 

vezetői felelőssége mellett. A gazdasági, pénzügyi, munkaügyi feladatokat részben az 

intézmény részben a fenntartó látja el. 

 

Az intézmény feladatellátásához biztosított vagyon megnevezése 

 

Az intézmény Békéscsaba, Kölcsey u. 27. sz. alatti, a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei 

Egyesülete számára szolgáltatásainak végzése céljából a Békéscsaba Megyei Jogú Város 

Önkormányzata által tartós használatra átadott épületben működik.  

 

Az intézmény székhelyét képező épület és telek vonatkozásában a tulajdonosi jogokat 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gyakorolja.  

 

Az intézmény az általa használt ingatlanok tulajdonjogát nem ruházhatja át, illetve az 

ingatlanokat az illetékes tulajdonos és a fenntartó hozzájárulása nélkül nem terhelheti meg, 

nem adhatja bérbe.  
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4. Az intézmény feladata, szervezeti felépítése 
 

4.1. Szervezeti felépítés 
 
Az intézmény belső szervezeti egységeinek, vezetői szintjeinek meghatározásánál elsődleges 

cél, hogy az intézmény feladatait zavartalanul és zökkenőmentesen láthassa el a 

követelményeknek megfelelően. A fentiekre tekintettel a helyi adottságoknak megfelelően 

intézményünkben az alábbi szervezeti egységek határozhatóak meg: az intézmény vezetősége. 

Az igazgató munkáját (irányító, tervező, szervező, ellenőrző, értékelő tevékenységét) az 

intézmény általános igazgatóhelyettese és az intézményegységek vezetői segítik meghatározott 

feladatokkal, jogokkal és kötelezettségekkel.  

 

4.1.1. Az EGYMI vezetőségének tagjai: 
 

• az igazgató,  

• az igazgatóhelyettes, 

• a pedagógiai szakszolgálat intézményegység-vezetője   

• az óvoda intézményegység-vezetője   

• a fejlesztő nevelés-oktatást végző iskola intézményegység-vezetője   

• a munkaközösség vezető 

 

Az intézmény vezetősége testületként konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal 

rendelkezik. Az intézmény vezetősége együttműködik az intézmény más közösségeinek 

képviselőivel, így a szülői érdekképviseleti fórummal. 

Az intézmény által kibocsátott dokumentumoknak, hivatalos leveleknek, kibocsátott iratoknak 

és szabályzatoknak aláírására az igazgató és helyettese valamint az intézményegységeket érintő 

ügyekben az intézményegység-vezetője  jogosultak.  

Az intézmény cégszerű aláírása az igazgató aláírásával és az intézmény pecsétjével érvényes.  

 

A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete Napraforgó Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat, Óvoda és Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző 

Iskola élén az igazgató áll. Az MKBME Napraforgó EGYMI kinevezett igazgatóhelyettese 

szakvizsgázott gyógypedagógus.  Az intézményegységek vezetői feladatait szakvizsgázott 

gyógypedagógusok látják el.  
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Az intézmény számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek az intézmény szervezeti 

egységei, dolgozói közötti megosztásáról az intézményegység vezetője gondoskodik. 

A feladatok és hatáskörök megosztása nem lehet ellentétes a jogszabályok és az alapító, 

fenntartó által az intézmény egyes szervezeti egységeire, vezetőire és dolgozóira kötelezően 

előírt feladatokkal, hatáskörökkel. 

 

Alaptevékenységét az éves költségvetés keretében biztosított pénzeszközökből a munkaterv 

alapján látja el.  

 

Az intézmény belső szervezeti egységeinek, vezetői szintjeinek meghatározásánál elsődleges 

cél, hogy az intézmény feladatait zavartalanul és zökkenőmentesen láthassa el a 

követelményeknek megfelelően. 

 

A fentiekre tekintettel a helyi adottságokhoz igazodva intézményünkben az alábbi szervezeti 

egységek határozhatók meg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

Fenntartó

Napraforgó EGYMI 
igazgató

Napraforgó EGYMI 
igazgatóhelyettes

Pedagógiai 
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vezető

Pedagógusok

Óvoda 
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vezető

Az óvoda 
pedagógusai

Gyógypedagógiai 
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Dajkák

Fejlesztő Nevelés-
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intézményegység 
vezető

A  fejlesztő nevlés-
oktatást végző iskola 

pedagógusai

Gyógypedagógiai 
asszisztensek

Gondozók

Iskolatitkár, 
ügyinténző

Gondnokság 
vezetője

Gondnokság 
dolgozói
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4.2. Az MKBME Napraforgó EGYMI igazgatása 
 
4.2.1. Az intézmény igazgatója 
 
– A köznevelési törvény előírásai szerint – felelős az intézmény szakszerű és törvényes 

működéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, és dönt az 

intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más 

hatáskörébe. Azok a munkavállalók foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó 

kérdések tekintetében jogkörét gyakorolja a jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség 

megtartásával. 

Az intézmény igazgatója felel továbbá a pedagógiai munkáért, az intézmény belső ellenőrzési 

rendszerének működtetéséért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és 

ellátásáért, a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, 

a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzéséért, a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának 

megszervezéséért.  

 

A köznevelési intézmény igazgatója jogosult az intézmény hivatalos képviseletére. Jogkörét 

esetenként, vagy az ügyet meghatározott körében helyetteseire átruházhatja.  

 

4.2.2. Az igazgató felelőssége, feladatai és hatáskörei 
 
 
Az intézmény élén magasabb vezető beosztású igazgató áll, aki az intézmény egyszemélyi 

felelős vezetőjeként: 

- felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért. 

- gondoskodik az intézmény programja megvalósításának személyi, tárgyi, valamint 

módszertani feltételeiről 

- felelős a teljes körű intézményi önértékelési folyamat működtetéséért. 

Jogkörét, felelősségét feladatait a köznevelési törvény, az intézmény belső szabályzatai, 

valamint a fenntartó határozza meg.  

Feladatkörébe tartozik továbbá: 

- Az alkalmazotti, szakalkalmazotti értekezletek megszervezése 

- A munkavállaló érdekképviseleti szervekkel, a szülői szervezetekkel az együttműködés 

- A jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség betartása a munkavállalók 

foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdésekben.  
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Az igazgató a jogszabályok által számára biztosított feladat- és hatásköreiből átadhatja az 

igazgatóhelyettesnek, valamint az intézményegység vezetőinek. 

 

4.2.3. Intézményegység-vezetők 
 

- a pedagógiai szakszolgálat intézményegység-vezetője  ,  

- a fejlesztő nevelés-oktatást végző iskola intézményegység-vezetője   

-  az óvoda intézményegység-vezetője   

 

4.2.4. Az igazgató akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rend 
 
A helyettesítés rendjét a munkaköri leírások tartalmazzák. 

A helyettesítés elrendeléséről, figyelemmel kíséréséről az adott dolgozó közvetlen 

felettesének, vezetői szinten lévő dolgozó esetében az intézményegység vezetőnek, illetve 

helyettesének kell gondoskodnia. Az intézmény folyamatos, zavartalan működése érdekében a 

szabadságok, betegségek idején gondoskodni kell a megfelelő helyettesítésről, melyért a 

közvetlen felettes vezető a felelős. 

Az igazgató távollétében az igazgatóhelyettes – saját munkaköri leírásukban meghatározott 

feladatok mellett – az azonnali intézkedést igénylő döntések meghozatalára, az ilyen jellegű 

feladatok végrehajtására terjed ki. Az igazgató döntési és egyéb jogait (pl. felvételi döntések 

esetén) részben vagy egészben átruházhatja az igazgatóhelyettesre, vagy az intézményegység 

vezetőkre illetve a nevelőtestület más tagjaira. A döntési jog átruházása minden esetben írásban 

történik, kivéve az igazgatóhelyettes felhatalmazását.  

 

4.2.5. Az intézményegységek és szervezeti egységek közötti együttműködés, a vezetőkkel való 
kapcsolattartás rendje 
 

1. Az intézményegységek a jogszabályban meghatározott feladataikat egymással 

együttműködve, tevékenységüket összehangoltan látják el. 

2. Az igazgató a szervezeti rendnek megfelelően irányítja, integrálja az egységek és a 

hozzájuk tartozó dolgozók munkáját. Az intézmény közösségeinek tevékenységét az 

helyettes segítségével az igazgató fogja össze. 

3. Nevelési és tanítási évenként a kapcsolattartás formái, és rendje bővebben az éves 

munkatervben kerül megfogalmazásra. 

4. Az igazgató gondoskodik arról, hogy a gyermekeket és a pedagógusokat és más egyéb 

foglalkoztatottakat érintő intézkedések, jogszabályok, és egyéb belső szabályozások 

kellő időben és módon kihirdetésre kerüljenek. 
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5. Az együttműködéssel elérni kívánt célok, illetőleg az ezzel kapcsolatos feladatok 

megjelennek az intézmény éves munkatervében is.  

6. Az igazgató és helyettese az intézményegységek és szervezeti egységek értekezletein 

részt vesznek.  

 

4.3. A szakmai munka ellenőrzése 
 
Az intézményegységekben folyó szakmai munka belső ellenőrzésének megszervezése, a 

szakmai feladatok végrehajtásának ellenőrzése az igazgató, igazgatóhelyettes és az 

intézményegység- vezetők feladata. Az intézményben az ellenőrzés a vezetőség kötelessége és 

felelőssége. A hatékony és jogszerű működéshez rendszeres és jól szabályozott ellenőrzési 

rendszer működtetése szükséges. E rendszer alapjait az e szabályzatban foglaltak mellett az 

intézmény vezetőinek és alkalmazottainak munkaköri leírása, valamint az intézmény teljes körű 

intézményi önértékelési programjának részeként elkészített pedagógus teljesítményértékelési 

rendszer teremti meg.  

A munkaköri leírásokat legalább háromévente át kell tekinteni. Munkaköri leírásuk kötelezően 

szabályozza az alábbi feladatkört ellátó vezetők és alkalmazottak szakmai és egyéb természetű 

ellenőrzési kötelezettségeit: az igazgató, az igazgatóhelyettes, az intézményegység vezetők, a 

pedagógusok, a nevelő, oktató munkát közvetlenül segítők; a gondozók 

A munkavállalók munkaköri leírását az érintettel alá kell íratni, az aláírt példányokat irattárban 

kell őrizni.  

Az ellenőrzés feladata biztosítani az intézmény pedagógiai munkájának jogszerű működését, 

segítse a szakmai munka eredményességét és hatékonyságát, megfelelő mennyiségű 

információt szerezzen a pedagógus munkavégzéséről, valamint az intézményben folyó nevelő 

és oktató munkájával kapcsolatos belső és külső értékelések elkészítéséhez szolgáltasson 

adatokat,tényeket. 

A belső ellenőrzés hatálya, módszerei, tapasztalatai: az igazgató jogosult a pedagógusok közül  

bárkit ellenőrzési feladat elvégzésére kijelölni. A tanévekre vonatkozó ellenőrzési feladatok 

ütemezését, az ellenőrzést végző illetve ellenőrzött dolgozó kijelölését az iskolai munka részét 

képező belső ellenőrzési terv határozza meg, elkészítéséért az igazgató a felelős. 

A látogatás szempontjait, módszereit az éves munkatervben részletezzük. 

4.3.1. Belső ellenőrzés 
 
Az intézmény belső ellenőrzésének megszervezéséért, rendszerének kialakításáért a fenntartó, 

az igazgató, az igazgatóhelyettes, intézményegység vezetők a felelősek. 
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Kötelesek olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat kialakítani és működtetni az intézményen 

belül, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, 

hatékony és eredményes felhasználását.  

Az intézmény vezetőségének tagjai elsősorban munkaköri leírásuk a munkatervben 

megfogalmazottak szerint részt vesznek az ellenőrzési feladatokban. A pedagógus 

teljesítményértékelésben való közreműködéssel megbízott pedagógusok szükség esetén – az 

igazgató külön megbízására – ellenőrzési feladatokat is elláthatnak. A rájuk bízott ellenőrzési 

feladatok kizárólag szakmai jellegűek lehetnek.  

A tanév során végrehajtandó ellenőrzési területeket a feladatokkal adekvát módon kell 

meghatározni. Az ellenőrzési területek kijelölésekor a célszerűség és az integrativitás a 

meghatározó elem.  

 

4.3.2. Minden tanévben ellenőrzési kötelezettséggel bírnak a következő területek 
 

• pedagógusok: 
 

- tanítási órák ellenőrzése, 

- tanítási órák látogatása, 

- az igazolt és igazolatlan tanulói hiányzások ellenőrzése, 

- az SZMSZ-ben előírtak betartásának ellenőrzése a munka folyamán 

• munkatársak : 

- adminisztráció áttekintése, 

- dokumentum vizsgálata, 

- beszámoltatás szóban, írásban 

 

4.4. Az intézményi bélyegzők használatának jogosultsága: 
• az igazgató, az igazgatóhelyettes,  

• a pedagógiai szakszolgálat intézményegység-vezetője,  

• az óvoda intézményegység-vezetője, 

• a fejlesztő nevelés-oktatást végző iskola intézményegység-vezetője, 

• az ügyintéző és az iskolatitkár a munkaköri leírásukban szereplő ügyekben, 

• a pedagógusok a félévi és az év végi értékelések kiállításakor, a törzslap vezetésekor. 
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5. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok 
 
5.1. A törvényes működés alap- és egyéb dokumentumai a köznevelési 

intézményegységben 

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

alapdokumentumok határozzák meg: 

- az Alapító Okirat 

- a Szervezeti és Működési Szabályzat 

- a Rehabilitációs és Pedagógiai Program 

- a Házirend 

- a Teljes körű intézményi önértékelési program 

 

Az intézmény tervezhető és elszámoltatható működésének részenként funkcionálnak az alábbi 

dokumentumok: 

- a tanév munkaterve (kiegészítve a féléves és éves beszámolókkal), 

- beiskolázási terv, 

- továbbképzési terv. 

 

5.1.1. Az Alapító Okirat 
 
Az Alapító Okirat tartalmazza az intézmény legfontosabb jellemzőit, aláírása biztosítja az 

intézmény nyilvántartásba vételét, jogszerű működését. Az intézmény Alapító Okiratát a 

fenntartó készíti el, illetve – szükség esetén – módosítja. 

 

5.1.2. Szervezeti és Működési Szabályzat 
 
A köznevelési és szociális intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó 

rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat határozza meg, megalkotása a Nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján történik. 

 

5.1.3. A Rehabilitációs és Pedagógiai Program 
 
A köznevelési intézmény Rehabilitációs és Pedagógiai Programja képezi az intézményben 

folyó nevelő-oktató munka tartalmi, szakmai alapjait. Rehabilitációs és Pedagógiai 

Programjának megalkotásához az intézmény számára a Köznevelési törvény 24. § (1) 

bekezdése biztosítja a szakmai önállóságot.  

Az intézmény pedagógiai programja meghatározza: 
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- Az intézmény Rehabilitációs és Pedagógiai Programját, ennek részeként az iskolában 

folyó nevelés és oktatás célját, továbbá a köznevelési törvény 26.§ (1) bekezdésében 

meghatározottakat. 

- Az intézmény helyi tantervét. 

- A pedagógusok helyi intézményi feladatait. 

 

A felsorolt tevékenységek szabályozása a Rehabilitációs és Pedagógiai Program hatáskörébe 

tartozik, így az érdeklődők a fenti témákkal kapcsolatban ott találnak részletes információkat. 

A Rehabilitációs és Pedagógiai Programot a nevelőtestület fogadja el, és az igazgató 

jóváhagyásával válik érvényessé, megtekinthető a tanári irodában, továbbá olvasható az 

intézmény honlapján. Az intézmény vezetősége munkaidőben bármikor tájékoztatással 

szolgálnak a Rehabilitációs és Pedagógiai Programmal kapcsolatban. 

 

5.1.4. Házirend 
 
A házirend olyan jogforrás, amely intézményünk mindennapi működését, az intézményi 

életviszonyokat és az ebből fakadó mindennapi élethelyzeteket szabályozza. 

 

5.1.5. Teljes körű intézményi önértékelési program 
 
A program segítséget nyújt az intézményben folyó nevelő-oktatómunka minőségének javításra 

irányuló folyamatában, valamint alapeleme a külső szakmai pedagógusértékeléshez szükséges 

belső, intézményi minősítés megvalósulásának. 

 

5.2. Az intézményi dokumentumok nyilvánossága 

Az intézmény alapvető dokumentumai az alábbiak: 

- Alapító Okirat, 

- Rehabilitációs és Pedagógiai Program, 

- Szervezeti és Működési Szabályzat, 

- Házirend. 

- Teljes körű intézményi önértékelési program 

 

 

A fenti dokumentumok nyilvánosak, azok (az Alapító Okirat kivételével) az intézmény 

faliújságán elhelyezve szabadon megtekinthetők, illetve megtalálhatók az intézmény honlapján. 
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A hatályos Alapító Okirat a www.kir.hu honlapon található meg. A fenti dokumentumok 

tartalmáról – munkaidőben – az intézményvezető vagy az intézményvezető helyettes adnak 

tájékoztatást. 

 

5.3. Az éves munkaterv 

Az éves munkaterv az intézmény hivatalos dokumentuma, amely a hatályos jogszabályok 

figyelembe vételével az intézmény Rehabilitációs és Pedagógiai Programjának alapul vételével 

tartalmazza a nevelési célok, feladatok megvalósításához szükséges tevékenységek, 

munkafolyamatok időre beosztott cselekvési tervét a felelősök és a határidők megjelölésével.  

 

Az intézmény éves munkatervét a nevelőtestület készíti el, elfogadására a tanévnyitó 

értekezleten kerül sor. A tanév helyi rendje a munkaterv részét képezi, ennek elfogadásakor be 

kell szerezni a szülői szervezet véleményét. A tanév helyi rendjét az intézmény weblapján és az 

intézményi hirdetőtáblán is el kell helyezni. 

 

5.4. Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje 

Elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje:  

Az elektronikus úton előállított nyomtatványokat a digitalizálást végző személy köteles 

papíralapú formában is előállítani. Az elektronikus nyomtatványt – az igazgató utasítása 

szerinti gyakorisággal – papíralapon is hozzáférhetővé kell tenni, ki kell nyomtatni.  

 

A papíralapú nyomtatvány kinyomtatását követően: 

- el kell látni az igazgató eredeti aláírásával és az intézmény bélyegzőjével; 

- az iraton fel kell tüntetni a dokumentum eredeti adathordozójára való utalást  

„elektronikus nyomtatvány”; 

- az elektronikus és a nyomtatott (hitelesített) kiállítás dátumát; 

- az vonatkozó jogszabályi rendelkezés szerint meghatározott ideig az irattárazási 

szabályzat alapján irattári dokumentumként kell lerakni.  

 

A papíralapú irattárazás tekintetében a személyiségi, adatvédelmi és biztonságvédelmi 

követelmények megtartásáért az igazgató felel, valamint a hitelesítésről az igazgatónak kell 

gondoskodnia. 
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5.5. Teendők bombariadó és egyéb rendkívüli események esetére 

 

A rendkívüli események (továbbiakban: „bombariadó”) esetére a 20/2012. (VIII.31.) EMMI 

rendelet 4. § (1)/n szakasza végrehajtására a következő intézkedéseket léptetjük életbe. 

A rendkívüli események megelőzése érdekében az igazgató és az iskolatitkár, esetenként az 

intézmény gondnoka, takarító személyzete a mindennapi feladatok végzésekor köteles 

ellenőrizni, hogy az épületben rendkívüli tárgy, bombára utaló tárgy, szokatlan jelenség nem 

tapasztalható-e. Amennyiben ellenőrzésük során rendellenességet tapasztalnak, haladéktalanul 

kötelesek személyesen vagy telefonon az illetékeseknek jelenteni. 

 

Bombariadó esetén a legfontosabb teendők az alábbiak: 

Ha az intézmény munkavállalója az épületben bomba elhelyezésére utaló jelet tapasztal, vagy 

bomba elhelyezését bejelentő telefon üzenetet vesz, a rendkívüli eseményt azonnal bejelenti az 

intézmény legkönnyebben elérhető vezetőjének, aki értesíti az egyesület elnökét távollétében az 

alelnököt a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete Vagyonvédelmi Szabályzata 

szerint. A bombariadót a gondnok közli a csengő szaggatott jelzésével. 

Az intézmény épületében tartózkodó tanulók és munkavállalók az épületet a tűzriadó tervnek 

megfelelő rendben azonnal kötelesek elhagyni. /A tűzriadó pontos tervét a fenntartó által 

elkészített Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza./ 

A bombariadót elrendelő személy a riadó elrendelését követően haladéktalanul köteles 

bejelenteni a bombariadó tényét a rendőrségnek, majd a hatóság rendelkezése szerint kell 

eljárni. A rendőrség megérkezéséig az épületben tartózkodni tilos! 

Az elnök távollétében az alelnök, vagy a gazdasági vezető köteles biztosítani a személyi és 

dologi feltételeket. 

 

A bombariadó lefújása folyamatos csengetéssel és szóbeli közléssel történik. A bombariadó 

által kiesett tanítási időt az igazgató pótolni köteles a tanítás meghosszabbításával vagy 

pótlólagos tanítási nap elrendelésével.  
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6. Az intézmény munkarendje 
 
6.1. Az intézmény vezetői munkarendjének szabályozása 

Az igazgató, az igazgatóhelyettes, az intézményegységek vezetői közül egyiküknek az 

intézményben kell tartózkodnia az intézmény nyitvatartási idejében. Rendkívüli esetben, 

távollétükben a szakmai munkaközösség vezetője tejesít ügyeletet, illetve a legrégebbi 

munkaviszonnyal rendelkező pedagógus. Egyebekben munkájukat a szükségleteknek és 

aktuális feladatoknak megfelelő időbeosztásban és időtartamban látják el.  

 

6.2. A pedagógusok munkaidejének hossza, beosztása 

Az intézmény pedagógusai heti 40 órás munkaidőkeretben végzik munkájukat. A nevelési-

oktatási és a pedagógiai szakszolgálati intézményegységben pedagógus-munkakörökben 

dolgozó pedagógus heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (a továbbiakban: kötött 

munkaidő) az intézményvezető által – az e törvény keretei között – meghatározott feladatok 

ellátásával köteles tölteni, a munkaidő fennmaradó részében a munkaideje beosztását vagy 

felhasználását maga jogosult meghatározni. 

A pedagógusok napi munkaidejüket az órarend, a munkaterv és az intézmény havi 

programjainak szem előtt tartása határozzák meg. Az értekezletek időpontjait az éves 

munkaterv tartalmazza. Az intézményben dolgozó pedagógusok heti kötött munkaideje 32 

óra, amelyből a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő a szakszolgálati intézményegységben 

21, az óvoda és a fejlesztő nevelés-oktatást végző iskolai intézményegységben 20 óra; ezen 

felül a kötött munkaidőben a pedagógiai szakszolgálatnál minimum 11 óra, illetve a fejlesztő 

nevelés-oktatást végző iskolában és az óvodában 12 óra nevelés-oktatással le nem kötött óra 

tartozik. A kötött munkaidő neveléssel-oktatással le nem kötött idejét elrendelten külső 

helyszíneken is töltheti a pedagógusok. A kötött munkaidő neveléssel-oktatással le nem kötött 

idejében eseti helyettesítés is elrendelhető, amely hetente maximum 6 órát, naponta maximum 

2 órát jelenthet, egy tanévben, illetve nevelési évben nem haladhatja meg a 30 napot. 

Betöltetlen státusz esetén megállapodás köthető a pedagógussal túlóradíjazással a státusz 

helyettesítésére, az álláshely folyamatos meghirdetése mellett. 

A kötött munkaidő neveléssel-oktatással le nem idejéből a pedagógus engedélyt kérhet 

feletteseitől heti 4 óra kötelezően elvégezendő feladatvégzéshez intézményen kívüli 

tevékenység keretében. A heti kötött munkaidőn felül a pedagógusok 8 óra intézményen kívül 

felkészülést végezhetnek. A munkáltató a munkaidőre vonatkozó előírásait az órarend, a 
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munkaterv, a havi programok kifüggesztése, illetve a helyben szokásos módon kifüggesztett 

hirdetés útján határozza meg. Szükség esetén elő lehet írni a napi munkaidő-beosztást egy 

pedagógus esetén, vagy pedagógusok meghatározott csoportja esetén is. A munkaidő-beosztás 

kihirdetésére ebben az esetben is a fentiek az irányadók. 

 

6.2.1. A pedagógusok munkaidejének kitöltése 
 
A pedagógusok teljes munkaideje a neveléssel-oktatással lekötött munkaidőből, valamint a 

nevelő, illetve oktató munkával vagy a gyermekekkel, tanulókkal a szakfeladatának megfelelő 

foglalkozással összefüggő feladatok ellátásához szükséges neveléssel-oktatással le nem kötött 

munkaidőből áll.  

6.2.1.1. A neveléssel-oktatással lekötött feladatok az alábbiak 
 

A foglalkozások, tanítási órák megtartása: 

A pedagógiai szakszolgálat intézményében alkalmazott pedagógusok a neveléssel-oktatással 

lekötött munkaidőben végzik a gyermekek egyéni vagy csoportos foglalkoztatásával, a 

tanácsadással, gondozói tanfolyamok megtartásával (közvetlen foglalkozás) kapcsolatos 

feladatokat. 

Az óvodapedagógusnak a kötött munkaidejét a gyermekekkel való közvetlen, a teljes óvodai 

életet magában foglaló foglalkozásra kell fordítania, a munkaidő fennmaradó részében, 

legfeljebb heti négy órában a nevelést előkészítő, azzal összefüggő egyéb pedagógiai 

feladatok, a nevelőtestület munkájában való részvétel, gyakornok szakmai segítése, továbbá 

eseti helyettesítés rendelhető el. 

A nevelési-oktatási intézményegységekben a pedagógus-munkakört betöltő neveléssel-

oktatással lekötött munkaideje a teljes munkaideje ötven százaléka, melyet a tanulók egyéni 

vagy csoportos foglalkoztatásával tölt. 

A pedagógusok iskolai szorgalmi időre irányadó munkaidő-beosztását az órarend, a 

munkaterv mellett a kifüggesztett havi programok listája tartalmazza. Az órarend készítésekor 

elsősorban a gyermekek, tanulók érdekeit kell figyelembe venni. Az intézményegység-vezető 

a nevelők kéréseit a lehetőségeket figyelembe véve rangsorolja. 

6.2.1.2.A munkaidő többi részében a neveléssel-oktatással le nem kötött feladatok a következők 
 

- foglalkozások, tanítási órák előkészítése, 

- a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése, 

- az intézmény kulturális és sportéletének, versenyeknek, a szabadidő hasznos 

eltöltésének megszervezése, 
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- előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen gyermekek, tanulók - 

tanórai és egyéb foglalkozásnak nem minősülő - felügyelete, 

- a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok 

végrehajtása, 

- a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtása, 

- eseti helyettesítés, 

- a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység, 

- az intézményi dokumentumok készítése, vezetése, 

- a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása, 

- osztályfőnöki munkával összefüggő tevékenység, 

- pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorálása, 

- a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel, 

- munkaközösség-vezetés, 

- az intézményfejlesztési feladatokban való közreműködés, 

- iskolai szertár fejlesztése, karbantartása, 

- a pedagógiai program célrendszerének megfelelő, az éves munkatervben 

rögzített, tanórai vagy egyéb foglalkozásnak nem minősülő feladat ellátása 

- a gyakornok felkészülése a minősítő vizsgára 

- intézményfejlesztési és intézmény-önértékelési feladatokban való részvétel 

- intézmény keretein belül tanácsadásra jelentkező gyermekek szűrése 

- egészségügyi és egyéb köznevelési intézményekben történő állapotfelmérések 

elvégzése 

- egyéb foglalkozás a tantárgyfelosztásban tervezhető, rendszeres nem tanórai 

foglalkozás, amely 

a) szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, 

b) egyéni vagy csoportos felzárkóztató, fejlesztő foglalkozás, 

c) közösségi szolgálattal kapcsolatos foglalkozás, 

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

nem valósítható osztály- vagy csoportfoglalkozás 

 
6.3. Pedagógusok munkarendjével kapcsolatos előírások 

A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az igazgató vagy az 

igazgatóhelyettes jóváhagyásával az intézményegység-vezetők állapítják meg az intézmény 

órarendjének függvényében. A konkrét napi munkabeosztások összeállításánál az intézmény 

feladatellátásának, zavartalan működésének biztosítását kell elsődlegesen figyelembe venni. Az 
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intézmény vezetőségének tagjai, valamint a pedagógusok a fenti alapelv betartása mellett 

javaslatokat tehetnek egyéb szempontok, kérések figyelembe vételére. 

 

A pedagógus köteles 10 perccel tanítási, foglalkozási, ügyeleti beosztása előtt a munkahelyén 

(illetve a tanítás nélküli munkanapok programjának kezdete előtt annak helyén) megjelenni. A 

pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát lehetőleg előző nap, de 

legkésőbb az adott munkanapon 7.30 óráig köteles jelenteni az igazgatónak vagy helyettesének, 

hogy közvetlen munkahelyi vezetője helyettesítéséről intézkedhessen. A táppénzes papírokat 

legkésőbb a táppénz utolsó napját követő munkanapon le kell adni a gazdasági irodában. 

Rendkívüli esetben a pedagógus az igazgató vagy az igazgatóhelyettestől kérhet engedélyt 

legalább két nappal előbb a tanítási óra (foglalkozás) elhagyására, a tanmenettől eltérő tartalmú 

tanítási óra (foglalkozás) megtartására.  

A pedagógusok számára – a kötelező óraszámon felüli – a nevelő–oktató munkával összefüggő 

rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást vagy kijelölést az igazgató vagy helyettese 

adja. 

 

6.3.1. A pedagógusok munkaidejének nyilvántartási rendje 
 
A hatályos jogszabályok alapján a pedagógusok munkaideje az intézmény által elrendelt 

kötelező és nem kötelező órákból, elrendelt egyéb foglalkozásokból, valamint a nevelő-oktató 

munkával összefüggő további feladatokból áll. 

Az elrendelt tanítási órák, foglalkozások konkrét idejét az órarend, a havi programok illetve 

egyes intézményi programok feladatkiírása tartalmazza, így ezek időpontja és időtartama az 

intézményi dokumentumokban rögzített. Az intézményen kívül végezhető feladatok 

időtartamának és időpontjának meghatározása a nevelő-oktató munkával összefüggő egyéb 

feladatok ellátásához elismert heti munkaidő  felhasználásával történik. Ennek figyelembe 

vételével a nem kizárólag az intézményben elvégezhető feladatok ellátásakor a pedagógus 

munkaidejének felhasználásáról maga dönt, a hetente elkészített munkaidő-nyilvántartásra 

szolgáló órarendjében azt feltünteti. 

A pedagógus a foglalkozásokat, tanórákat a hét elején elkészített, az adott hétre vonatkozó 

órarend tervezet alapján tartja meg. Az adott hétre vonatkozó kötelező óraszámot és az 

elrendelt túlórát, helyettesítést, az adott hét második munkanapjáig az igazgató írásban rögzíti. 

Minden pedagógus az adott héten megtartott órákról a hét utolsó munkanapján órarendet ad le a 

köznevelési intézményegység igazgatóhelyettesének. A munkaidő-nyilvántartásként szolgáló 

órarendet az igazgatóhelyettes összeveti az egyéni haladási naplókkal.  
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6.4. Az intézmény nem pedagógus munkavállalóinak munkarendje 

Az intézményben a nem pedagógus munkavállalók munkarendjét a jogszabályok betartásával 

az intézmény zavartalan működése érdekében az igazgató és az igazgatóhelyettes állapítja meg. 

Munkaköri leírásukat az igazgató az intézményegységek vezetőivel és a munkaügyi 

ügyintézővel egyeztetve közösen készíti el. A törvényes munkaidő és pihenőidő 

figyelembevételével a vezetőség tesz javaslatot a napi munkarend összehangolt kialakítására,  

megváltoztatására, és a munkavállalók szabadságának kiadására. A napi munkaidő 

megváltoztatása az igazgató, az intézményvezetők, technikai dolgozók esetében a 

gondnoksági ügyintéző szóbeli vagy írásos utasításával történik. 

Az adott munkakörhöz tartozó külön megállapított munkarend szerinti munkavállalók 

munkarendjét a munkaköri leírás tartalmazza. 

Egyműszakos, egyenlőtlen munkaidő beosztásában a munkaidőt munkaidő-keretben 

határozzák meg, mely munkaidő keret hossza 2 hónap, a munkaidő keret kezdete és vége 

ciklikusan változik.  

A megváltozott munkaképességű foglalkoztatott munkarendje egyműszakos, egyenlő munkaidő 

beosztásra módosult, részmunkaidőben való foglalkoztatással történik. A meghatározott 

időpontok a munkakörtől függően változnak. A heti munkarend az elvégzendő feladatokhoz 

igazodik. 

A pihenőidő, ebédidő: 12:00-13:00 óra között /elfoglaltságtól függően módosulhat/, a 

munkaközi szünet hat órát meghaladó munkavégzés esetén 20 perc, amely beszámít a 

munkaidőbe. 

 

6.5. A tanítási órák, óraközi szünetek rendje, időtartama 

A nevelés-oktatás a pedagógusok vezetésével, a kijelölt termekben történik a  

Rehabilitációs és Pedagógiai Program, a helyi tantervek, valamint a tantárgyfelosztással 

összhangban lévő heti órarend alapján. 

A tanítási órák időtartama 45 perc. Az első tanítási óra a házirend által meghatározott időben 

kezdődik.  

A tanítási órák látogatására csak az intézmény igazgatója és a tantestület tagjai jogosultak. 

Minden egyéb esetben a látogatásra az igazgató adhat engedélyt. A tanítási órák megkezdésük 

után nem zavarhatók, kivételt indokolt esetben az igazgató tehet. A kötelező orvosi vizsgálatok 

az igazgatóval vagy helyetteseivel előre egyeztetett időpontban és módon történhetnek, 

lehetőség szerint úgy, hogy az intézményi munkát minél kevésbé zavarják. 
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6.6. Az intézmény nyitva tartása, az iskolában tartózkodás rendje 

Az intézmény nyitva tartása a nappali intézmény működéséhez illeszkedik; az év valamennyi 

munkanapján reggel 7.00-től délután 16.00-ig fogadjuk a gyermekeket, tanulókat, ellátottakat. 

Tanévközi szünetekben a tanulók, gyermekek a megjelenésük szerint részesülnek ügyeleti 

foglalkozásokban. 

Az igazgató a fenntartó által kezdeményezett programok esetén - szülők értesítése mellett - 

biztosítani köteles az ellátást igénylők elhelyezését.  

 

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

intézménnyel 

A köznevelési intézménnyel munkavállalói és ellátotti viszonyban nem állók (kivéve az 

intézménybe járó gyermekek, tanulók ellátottak szüleit és a fenntartó képviselőit) – 

vagyonbiztonsági okok miatt csak kísérővel, és csak az elfoglaltságuk idejére tartózkodhatnak 

az épületben. Az épületbe való belépésükkor az épület főbejáratánál a beléptető rendszerben 

történő regisztráció során rögzítésre kerül a belépő személy neve, a belépés időpontja, a 

keresett személy neve, valamint a távozás időpontja.  

 

6.7. Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje 

Az intézmény minden munkavállalója felelős: 

- a tűz- és balesetvédelmi, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért, 

- a közösségi tulajdon védelméért, állapotának megőrzéséért 

- az intézmény rendjének, tisztaságának megőrzéséért, 

- az energiafelhasználással való takarékoskodásért, 

- a tűz- és balesetvédelmi, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért. 

 

Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak az 

intézményi vezetőség engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet. 

  



26 
 

 

7. Az intézmény nevelőtestülete és szakalkalmazotti közössége 
 
7.1. Az intézmény nevelőtestülete 

A nevelőtestület, a nevelési-oktatási, valamint a szakszolgálati intézményben munkaviszony 

keretében pedagógus-munkakörben, valamint a felsőfokú végzettséggel rendelkező, nevelő és 

oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak közössége, az intézmény 

legfontosabb tanácskozó és döntéshozó szerve. 

 

A nevelési és oktatási, valamint a szakszolgálati intézmény nevelőtestülete a nevelési és 

oktatási kérdésekben a nevelési – oktatási intézmény működésével kapcsolatos ügyekben a 

köznevelési törvényben és más jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyébként 

pedig véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. 

 

A nevelőtestület dönt: 

- a Rehabilitációs és Pedagógiai Program elfogadásáról, 

- az SZMSZ elfogadásáról, 

- a nevelési-oktatási, valamint a szakszolgálati intézmény éves munkatervének 

elfogadásáról, 

- a nevelési-oktatási, valamint a szakszolgálati intézmény munkáját átfogó elemzések, 

értékelések, beszámolók elfogadásáról, 

- a továbbképzési program elfogadásáról, 

- a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztásáról, 

- a házirend elfogadásáról, 

- jogszabályban meghatározott más ügyekben. 

 

A nevelőtestület véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet a nevelési-oktatási intézmény 

működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Ki kell kérni a nevelőtestület véleményét a 

külön jogszabályban meghatározott ügyekben. 

 

7.2. Az intézmény szakalkalmazotti közössége 

A köznevelési törvény szerint a szakalkalmazotti értekezlet: a vezetőkből és a köznevelési, 

valamint a szakszolgálati intézmény Alapító Okiratában meghatározott alapfeladatra létesített 

munkakörökben közalkalmazotti jogviszony vagy munkaviszony keretében 

foglalkoztatottakból állók közössége. 
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7.3. A nevelőtestület és a szakalkalmazotti közösség értekezletei 

A tanév során a nevelőtestület, illetve a szakalkalmazotti közösség az alábbi állandó 

értekezleteket tartja: 

- tanévnyitó, tanévzáró szakalkalmazotti értekezlet, 

- félévi nevelőtestületi értekezlet, 

- tájékoztató és munkaértekezletek (kétheti gyakorisággal), 

- rendkívüli értekezletek (szükség szerint). 

 

Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze az intézmény lényeges problémáinak 

(fontos oktatási, pedagógiai kérdések, különleges nevelési helyzetek megítélése, az intézményi 

életet átalakító, megváltoztató rendeletek és utasítások értelmezése) céljából, ha azt a 

nevelőtestület tagjainak legalább 50%-a, vagy az intézmény igazgatója szükségesnek látja. A 

nevelőtestület döntést igénylő értekezletein jegyzőkönyv készül az elhangzottakról, amelyet az 

értekezletet vezető személy, a jegyzőkönyv-vezető, valamint egy az értekezleten végig jelen 

lévő személy (hitelesítő) ír alá. 

 

A nevelőtestület döntéseit és határozatait – a jogszabályban meghatározzak kivételével – nyílt 

szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve a jogszabályban meghatározott személyi 

ügyeket, amelyek kapcsán titkos szavazással dönt. A szavazatok egyenlősége esetén az 

igazgató szavazata dönt. A döntések és határozatok az intézmény iktatott iratanyagába 

kerülnek. 

 

Augusztus végén tanévnyitó értekezletre, júniusban az intézmény igazgatója által kijelölt 

napon tanévzáró értekezletre kerül sor. Az értekezletet az igazgató vagy a helyettese vezeti. A 

fejlesztő nevelés-oktatásban nincs évfolyamismétlés, a pedagógusok minden tanulóról félévkor 

és év végén egyénre szabott szöveges értékelést készítenek, ezért osztályozó értekezletet nem 

tartunk. 

 

Ha a nevelőtestület döntési, véleményezési, illetve javaslattevő jogát az intézmény valamennyi 

dolgozóját érintő kérdésekben gyakorolja, akkor szakalkalmazotti értekezletet kell összehívni. 

 

A nevelőtestületi értekezletre – tanácskozási joggal – meg kell hívni a tárgy szerinti egyetértési 

joggal rendelkező közösség képviselőit is. A nevelőtestületi értekezleten a tantestület minden 

tagjának részt kell vennie. Ez alól – indokolt esetben – az igazgató adhat felmentést. 
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8. Az intézményi közösségek, a kapcsolattartás formái és rendje 
 
8.1. Az intézményi közösség 

Az intézményi közösség az intézményben ellátott gyermekek, tanulók, azok szüleinek, az 

igazgatónak, valamint az intézményben foglalkoztatott munkavállalóknak a közössége. 

 

8.2. A munkavállalói közösség 

A nevelőtestületéből és az intézménynél munkavállalói jogviszonyban álló a pedagógiai és 

rehabilitációs munkát segítő, valamint gondozási feladatokat ellátó személyzetből, illetve 

adminisztratív és technikai dolgozókból áll. 

 

Az igazgató  a megbízott vezetők és a választott képviselők segítségével a szülői 

érdekképviseleti fórummal tart kapcsolatot. 

 

8.3. A Szülői Érdekképviseleti Fórum 

Az intézményben működő szülői szervezet a Szülői Érdekképviseleti Fórum.  

 

Döntési jogkörébe tartoznak az alábbiak: 

- saját szervezeti és működési rendjének, munkaprogramjának meghatározása, 

- a képviseletében eljáró személyek megválasztása (pl. a szülői munkaközösség 

elnöke, tisztségviselői), 

- a szülői munkaközösség tevékenységének szervezése. 

 

Az MKBME Napraforgó EGYMI szülői szervezete a gyermekek, fiatalok érdekvédelmét látja 

el.  

Az ülés összehívásáról a Fórum tagjainak értesítését követően 10 munkanapon belül az 

igazgató gondoskodik: értesíti a Fórum tagjait, majd egyeztetést követően kitűzi az ülés 

időpontját. 

 

A Fórum döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Azonos szavazat esetén az elnök dönt. 

Határozatképes a Fórum, ha a tagok 2/3-a, illetve az ellátásban részesülő gyerekek, fiatalok 

hozzátartozóinak 50 %-a jelen van. 
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A Fórum üléseiről jegyzőkönyvet készít, melynek egy-egy példányát az érintetteknek, a 

tagoknak és az intézmény vezetőjének meg kell küldeni. 

 

A fórum az intézmény szülői közösségének gyűlése előtt, évente egyszer beszámol 

tevékenységéről. 

 

Az Érdekképviseleti Fórum tagjai: 

- 3 fő az intézmény ellátottjainak szülei közül; 

- 1 fő az intézmény dolgozói közül; 

- 1 fő a MKBME vezetősége, mint fenntartó részéről. 

 

A tagokat a szülői közösség gyűlésein választják meg szavazati többséggel. A választottak 

írásban nyilatkoznak tisztségük elfogadásáról. A tagokat 4 évre választják meg. A Fórum 

elnökét maguk közül választják meg, aki az ellátásban részesülők szülei közül lehet. 

 

A tagok feladata: 

- a Fórum ülésein részt venni; 

- az ellátást igénybe vevők panaszainak összegyűjtése, előadása. 

 

A tagság megszűnik: 

- az intézményi ellátás megszűnésével; 

- lemondással; 

- elhalálozással; 

- tag visszahívással, amely egyszerű szavazati szótöbbséggel működik a Fórumon belül. 

 

Az Érdekképviseleti Fórum feladata: 

- előzetesen véleményezi az igazgató által készített, az ellátottak, valamint az intézménybelső 

életével kapcsolatos dokumentumok közül a Munkatervet, a Házirendet, az SZMSZ-t és a 

Rehabilitációs és Pedagógiai Programot 

- megtárgyalja az óvoda gyermekeinek, fejlesztő nevelés-oktatást végző iskola 

tanulóinak és hozzátartozóinak panaszait és intézkedést kezdeményez az igazgató felé; 

- tájékoztatást kérhet az intézmény igazgatójától az ellátottakat érintő kérdésekben, az 

ellátás szervezésével kapcsolatos feladatokban; 
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- intézkedés megtételét kezdeményezi a fenntartó felé, valamint más illetékes 

hatóságok, szervek felé, amennyiben az intézmény működésével kapcsolatos 

jogszabálysértésre utaló jeleket észlel. 

 

8.4. Az Üzemi Tanács 

Működését a Munkatörvénykönyv szabályozza. 

 

8.5. A szülők, érdeklődők tájékoztatásának formái 

8.5.1. Szülői értekezletek 

Az óvoda, a fejlesztő oktatás-nevelésben részesülő gyermekek szüleinek az igazgató tart 

összevont szülői értekezletet. Az osztályok szülői értekezletét a csoportvezető tartja. Az 

intézmény tanévenként legalább két szülői értekezletet tart. Ezen túl a felmerülő problémák 

megoldása céljából az intézmény igazgatója, a csoportvezető vagy a szülői érdekképviseleti 

fórum vezetője rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze. 

 

8.5.2. A szülők írásbeli tájékoztatása 

Az intézményi rendezvényekről, eseményekről írásbeli tájékoztatást kapnak a szülők. A 

köznevelési intézményegységekbe járó gyermekek szüleivel üzenő füzet útján is tartják a 

kapcsolatot a velük foglalkozó szakemberek, gyógypedagógiai asszisztensek, gondozók. 

 

A szülők tanév elején (illetve a fejlesztés megkezdése) a tizenkettedik hétig kapják meg a 

gyermek, tanuló adott tanévre szóló egyéni fejlesztési tervét. 

 

A fejlesztő nevelés-oktatásban résztvevő gyermekek szülei félévkor félévi értékelést kapnak. 

Az ellátási szerződéssel intézményünkbe járó gyermekek szülei félévkor félévi értékelést 

kapnak, amelynek egy példányát elküldjük a gyermek óvodájába, általános iskolájába. 

 

Tanév végén minden gyermeknek, tanulónak elkészíti a vele foglalkozó szakember a tanévi 

fejlődésének értékelését, amelynek egy példányát elküldi intézményünk a szülőnek, egy 

példányát pedig a gyermek szakértői véleményét kiállító tanulási képességet vizsgáló szakértői 

és rehabilitációs bizottságnak. 

 

Bármely szülőnek lehetősége van arra, hogy az intézmény folyosójának falán elhelyezett 

gyűjtőládába kérdéseit, felvetéseit, javaslatait elhelyezze. 
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Az intézményi dokumentumok megtekintése az igazgatói irodában lehetséges. 

 

8.6. A külső kapcsolatok rendszere és formája 

Az intézményt a külső intézményekkel, szervekkel fenntartott kapcsolataiban az intézmény 

igazgatója képviseli. 

 

Szakértői bizottságok 

Intézményünk a Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálattal és az országos szakértői 

bizottságokkal tart fenn szoros munkakapcsolatot a gyermekek szakértői véleményével 

kapcsolatos ügyek intézésével és a felülvizsgálatokkal kapcsolatban. 

 

Az előzőekben említett szervezeteken kívül az intézmény rendszeres munkakapcsolatot tart 

fenn a gyermekek, tanulók iskola-egészségügyi ellátását biztosító szervezettel, gyermek 

neurológussal és ortopéd orvossal. Az iskola-egészségügyi szolgálat szakmai ellenőrzését a 

Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya végzi.  

 

A kapcsolattartást az igazgató biztosítja az alábbi személyekkel: 

- az iskolaorvos, 

- az iskolai védőnők, 

- gyermek neurológus szakorvos 

- ortopéd szakorvos. 

 

Az intézmény igazgatójának és az iskolaorvos kapcsolatának rendszere: 

Az iskolaorvos feladatait a Köznevelési törvény, és az annak végrehajtását tartalmazó 20/2012. 

(VIII.31.) EMMI rendelet, az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 

szerint végzi. 

 

Az iskolaorvos elvégzi a hatályos törvények és jogszabályok alapján az intézmény tanulóinak 

rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását (a Köznevelési törvény 25.§ (5) bekezdése 

alapján). Munkáját szakmailag az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 

Békéscsaba város tiszti főorvosa irányítja és ellenőrzi, akinek munkáltatója Békéscsaba Város 

Polgármestere. Az iskolaorvost feladatainak ellátásában segíti az igazgató, a közvetlen segítő 

munkát az igazgatóhelyettese végzi. 
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Az iskolaorvos munkájának ütemezését minden év szeptember 15-ig egyezteti az intézmény 

igazgatójával.  

 

Az iskolai védőnő feladatai: 

- A védőnő munkájának végzése során együttműködik az iskolaorvossal. Elősegíti az 

iskolaorvos munkáját, a szükséges szűrővizsgálatok ütemezését. Figyelemmel kíséri a 

tanulók egészségi állapotának alakulását, az előírt vizsgálatokon való megjelenésüket, 

leleteik meglétét. Elvégzi a szűrővizsgálatokat megelőző ellenőrző méréseket 

(vérnyomás, testsúly, magasság, hallásvizsgálat stb.). 

- A védőnő szoros munkakapcsolatot tart fenn az intézmény igazgatóhelyettesével.  

- Munkaidejét munkáltatója, Békéscsaba Város Polgármestere határozza meg. 

- Kapcsolatot tart a segítő intézményekkel (Pedagógiai Szakszolgálat, Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat, stb.). 

 

Gyermek-neurológus és ortopéd orvos: 

A gyermek neurológus havonta, az ortopéd orvos a vele kapcsolatban álló segédeszköz készítő 

cég munkatársaival félévente tart vizsgálatot.  

 

Együttműködési megállapodás alapján intézményünkkel kapcsolatban álló intézmények 

(óvodák, általános iskolák): 

Minden tanév elején együttműködési megállapodást köt intézményünk a minket megkereső 

intézményekkel. Félévkor és a tanítási év végén elküldi intézményünk minden intézménynek a 

gyermekek, tanulók értékelését. 

 

Szakmai felügyeletet ellátó szervek 

A szakmai felügyeletet ellátó szervek közül a Békés Megyei Kormányhivatal Oktatási 

Főosztályával, Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályával, valamint Békéscsaba Megyei Jogú 

Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalával vagyunk kapcsolatban. 

 

Az intézmény figyelemmel kíséri a gyermekek, tanulók veszélyeztetettségének megelőzésével 

és megszüntetésével kapcsolatos feladatokat. Az ifjúságvédelem az intézmény összes 

dolgozójának alapvető feladata. Ennek végzése során az intézmény vezetője a 20/2012. 

(VIII.31.) EMMI rendelet 69.§ (2)/f bekezdésében meghatározott feladatok ellátására gyermek- 

és ifjúságvédelmi felelőst bíz meg a feladatok koordinálásával. A gyermek- és ifjúságvédelmi 
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felelős kapcsolatot tart fenn a Gyermekjóléti Szolgálatok szakembereivel, illetve a 

gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat ellátó más személyekkel, intézményekkel 

és hatóságokkal. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős tájékoztatja a szülőket a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezmény igénybevételének lehetőségéről. 

 

 

9. A tanulók ügyeinek kezelésével kapcsolatos szabályok 
 
9.1. A gyermekek, tanulók hiányzásának igazolása 

A tanulói hiányzással kapcsolatos szabályozás a házirend feladatköre, ezért a szabályzatunkban 

a házirendben foglaltak kiegészítése, a hiányzások és késések egységes elbírálása érdekében 

eljárási szabályokat rögzítünk az alábbiakban. 

 

Fertőző betegségen átesett gyermekek, tanulók esetében annak igazolását kérjük a szülőtől, 

hogy a gyermek, tanuló közösségbe mehet. 

 

Minden esetben kérjük a szülőktől, hogy betegség vagy egyéb okból történő hiányzás esetén 

szóljanak az illetékesnek. 

 

A tanuló köteles a tanítási órákról és az intézmény által szervezett rendezvényekről való 

távolmaradását a házirendben meghatározottak szerint igazolni. Az igazolásokat az 

osztályfőnök a tanév végéig köteles megőrizni.  

 

A mulasztást igazoltnak kell tekinteni a következő esetekben: 

- a szülő előzetes írásbeli kérelmére, ha a rendelkezésekben meghatározottak szerint 

engedélyt kapott a távolmaradásra, 

- orvosi igazolással igazolja távolmaradását, 

- a tanuló hatósági intézkedés, alapos indok miatt nem tudott megjelenni. 

 

9.2. Tájékoztatás, a szülő behívása, értesítése 

A szülők tájékoztatása, értesítése a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51. § (3) bekezdésének 

előírásai szerint történik. 
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9.3. Személyes adatok kezelése 

A szolgáltató az ellátott adatit az 1993. évi III. törvény rendelkezései alapján nyilvántartja. Az 

adatokat az 1992. évi LXIII. (személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok 

nyilvánosságáról szóló) törvény előírásainak megfelelően titkosan kezeli. 

 

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók országos nyilvántartásáról szóló 226/2009. 

(XI. 20.) Korm. rendelet13/B §a-a írja elő a fenntartók igénybevevői nyilvántartásba történő 

adatszolgáltatási kötelezettségét. 
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10. Záró rendelkezések 
 

Nyilatkozat 

 

Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete Napraforgó Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat, Óvoda és Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző 

Iskola és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a Szervezeti és Működési 

Szabályzat módosításához és elfogadásához előírt véleményezési jogunkat gyakoroltuk 

 

 

Békéscsaba, 2017. augusztus 31. 

 

 

Szülői Érdekképviseleti Fórum képviselője 

 

 

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot (SZMSZ) csak a nevelőtestület módosíthatja a 

szülői érdekképviseleti fórum véleményének kikérésével.  

 

 Az intézmény eredményes és hatékony működtetéséhez szükséges további rendelkezéseket – 

mint pl. a belső ellenőrzés szabályzatát, az irat- és pénzkezelés, bizonylatolás rendjét, az 

intézményi gazdálkodás szabályait – önálló szabályzatok tartalmazzák. E szabályzatok, mint 

igazgatói utasítások jelen SZMSZ változtatása nélkül módosíthatók. 

 

Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete Napraforgó Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat, Óvoda és Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző 

Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatát a nevelőtestület véleményezésével és 

elfogadásával jóváhagyom. 

 

Békéscsaba, 2017. augusztus 31. 

 

         Igazgató 
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Fenntartói záradék 

 

Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete Napraforgó Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat, Óvoda és Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző 

Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatát elolvastam és jóváhagyom. 

 

Békéscsaba, 2017. szeptember 01. 

 

 

Kovács Ágnes  

Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete  

Elnök 
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11. Mellékletek 

1. számú melléklet 
 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 

 

I. Általános rendelkezések 

  

1. Az adatkezelési szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) célja: 

Az alkalmazottak, valamint a gyermekek adatainak nyilvántartása, kezelése, továbbítása, 

nyilvánosságra hozatala, és ezekkel összefüggő adatvédelmi követelmények szabályozása. 

  

2. A Szabályzat alapját képező jogszabályok: 

• a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: 

Kjt.) 

• a 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény 

• a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

• 15/2013. (II.26) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálatok működéséről 

• a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI- rendelet 

  

3. A szabályzat hatálya: 

A Szabályzat hatálya kiterjed az igazgatóra, minden alkalmazottjára, továbbá az intézmény 

jogviszonyban álló gyermekre. 

  

4. E szabályzat alapján kell ellátni 

• Az alkalmazotti alapnyilvántartást, valamint az alkalmazott személyi iratainak és 

adatainak kezelését (továbbiakban együtt: alkalmazotti adatkezelés), valamint 

• a gyermekek adatainak nyilvántartását, továbbítását, kezelését (továbbiakban: 

gyermekek adatainak kezelése). 

  

5. E szabályzatot megfelelően kell alkalmazni a munkajogviszonyok megszűnése után, illetve 

e jogviszony létesítésére irányuló előzetes eljárásokra. 
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II. Az alkalmazottakra vonatkozó adatkezelés 

  

1. Felelősség a munkajogviszonnyal összefüggő adatok kezeléséért 

  

Az egységes módszertani intézményben a munkajogviszonnyal összefüggő adatok kezeléséért 

felelősséggel tartozik: 

• az igazgató 

• az igazgató helyettes  

• az érintett intézményegység-vezető  

• Az ügyintéző (más megbízott személy) iskola titkár 

• Személyügyi adatkezelésben bármely formában közreműködő alkalmazott, 

• az alkalmazott a saját adatainak közlése tekintetében. 

Az igazgató felelős a munkajogviszonnyal összefüggő adatok védelmére és kezelésére 

vonatkozó jogszabályok, valamint e Szabályzatban rögzített előírások megtartásáért, illetve e 

követelmények ellenőrzéséért. 

A fenntartó gazdaságvezetője felelős azért, hogy az illetményszámfejtés körébe tartozó adatok 

az EGYMI intézményen belüli feldolgozása és továbbítása során az adatvédelmi 

rendelkezéseket betartsák. 

  

2. Az alkalmazottak nyilvántartott adatai 

  

2.1 A köznevelésről szóló törvény alapján nyilvántartott adatok: 

• név, anyja neve, 

• születési hely és idő, 

• oktatási azonosító szám, pedagógusigazolvány száma, 

• végzettségre és szakképzettségre vonatkozó adatok: felsőoktatási intézmény neve, 

a diploma száma, a végzettség, szakképzettség, illetve a végzettség, 

szakképzettség, a pedagógus-szakvizsga,  

• munkakör megnevezése, 

• munkáltatója neve, címe, valamint OM-azonosítója, 

• munkavégzésének helye, 
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• jogviszonya kezdetének ideje, megszűnésének jogcíme és ideje, 

• vezetői beosztása, 

• besorolása, 

• jogviszonya, munkaviszonya időtartama, 

• munkaidejének mértéke, 

• tartós távollétének időtartama. 

  

2.2 A köznevelésről szóló törvény szerint nyilvántartott és kezelt adatok köre alapvetően 

megegyezik a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 5. számú mellékletében 

meghatározott adatkörök adataival, ezért az alkalmazottak adatainak nyilvántartására az 

alkalmazotti alapnyilvántartás szolgál. 

  

2.3 Az alkalmazotti alapnyilvántartás rendezetten tárolja és feldolgozza az alkalmazott 

munkajogviszonyával összefüggésben keletkezett és az azzal kapcsolatban álló adatait. 

  

2.4 Az alkalmazotti alapnyilvántartás adatkörén kívül – törvény eltérő rendelkezése hiányában 

– adatszerzés nem végezhető, ilyen adat nem tartható nyilván. 

  

2.5 Az EGYMI intézmény fenntartója külön törvény alapján nyilvántartja az alkalmazott 

bankszámlaszámát, valamint a magán-nyugdíjpénztári tagságával kapcsolatos adatokat. 

  

3. Az alkalmazotti adatkezelésben közreműködők feladatai 

  

3.1 Az alkalmazottak adatkezelését a fenntartó által kinevezett munkaügyi felelős végzi 

valamint az EGYMI iskolatitkára (továbbiakban: megbízott személy). Feladatkörén belül a 

megbízott adatokat kezeli. 

  

3.2 Az EGYMI vezető tekintetében az alkalmazotti adatkezelést a munkáltatói jogokat 

gyakorló fenntartó szerv látja el. 

  

3.3 Az alkalmazott munkából való rendes szabadság miatti távollét időtartamának 

nyilvántartását az iskolatitkár vezeti. 
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3.4 Az alkalmazotti alapnyilvántartás személyi juttatásokról szóló nyilvántartást a fenntartó 

gazdasági egysége vezeti, amelyből egy példányt a tárgyév zárását követően a személyzeti 

anyagok közé helyezi. 

  

3.5 A megbízott személy felelősségi körén belül köteles gondoskodni arról, hogy 

• az általa kezelt, a munkajogviszonnyal összefüggő adat és megállapítása az 

adatkezelés teljes folyamatában megfeleljen a jogszabályi rendelkezések tartalmának; 

• a személyi iratra csak olyan adat, illetve megállapítás kerülhessen, amelynek alapja 

közokirat vagy alkalmazott írásbeli nyilatkozata, írásbeli rendelkezése, bíróság vagy 

más hatóság döntése, jogszabályi rendelkezés, 

• a munkajogviszonnyal összefüggő adat helyesbítését és törlését egyeztesse az EGYMI 

intézményegység vezetőivel, ha megítélése szerint a személyi iraton szereplő adat a 

valóságnak már nem felel meg, 

• Az alkalmazott az általa szolgáltatott adatainak kijavítását vagy helyesbítését kéri, 

kezdeményezze az EGYMI intézményvezetőnél az adathelyesbítés, illetve kijavítás 

engedélyezés 

• az alkalmazott írásbeli hozzájárulását beszerezze az önkéntes adatszolgáltatás körébe 

tartozó adatok nyilvántartását megelőzően. 

  

3.6 Személyügyi nyilvántartási feladatban működik közre minden olyan alkalmazott, aki az 

intézményi tevékenysége során alkalmazotti alapnyilvántartás adatkörével és a személyi 

irattal összefüggő adatot is kezeli (KIR) 

  

3.7. Az oktatási azonosító szám az alkalmazott egyéni azonosítására szolgáló számjegy. Az 

egyéni azonosítót az intézmény nem változtathatja meg a munkajogviszony fennállása alatt. 

Az oktatási azonosító számról az adatok megismerése végett a jogosultakon kívül másnak 

tájékoztatás nem adható. 

  

3.8. Az adatokat védeni kell a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, megsemmisítés, 

jogosulatlan továbbítás és nyilvánosságra hozatal ellen. 
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3.9. Az alkalmazotti alapnyilvántartás adatai közül a munkáltató megnevezése, az alkalmazott 

neve, továbbá a besorolására vonatkozó adat közérdekű, ezeket az adatokat az alkalmazott 

előzetes tudta és beleegyezése nélkül nyilvánosságra lehet hozni. 

  

3.10. A közérdekű adatokon kívül az alkalmazott nyilvántartott adatairól – a 4.8 pont szerinti 

adattovábbítás kivételével – tájékoztatás nem adható. Az alkalmazott személyi anyagát az 

áthelyezéshez kapcsolódó eset kivételével kiadni nem lehet. 

  

3.11. A nem nyilvános személyes adatokat csak jogszabályban meghatározott esetekben és 

célokra, illetve az érintett alkalmazott erre irányuló írásbeli kérelmére használhatja fel, vagy 

adhatja át harmadik személynek. 

  

3.12. Az adattovábbítás a munkáltatói jogkör gyakorlójának aláírásával történik.  

Egyéb gazdálkodással kapcsolatos ügyben adatközlőként szerepel. 

 

4. Az alkalmazott jogai és kötelezettségei 

  

4.1 Az alkalmazott a saját anyagába, az alapnyilvántartásba, illetve a személyes adatait 

tartalmazó egyéb nyilvántartásokba, személyi iratokba korlátozás nélkül betekinthet, azokról 

másolatot vagy kivonatot kérhet, illetve kérheti adatai helyesbítését, kijavítását. Tájékoztatást 

kérhet a személyi irataiba való betekintésről, az adatszolgáltatásról, személyi anyagának más 

szervhez történő megküldéséről. 

  

4.2 Az alkalmazott az általa szolgáltatott adatai helyesbítését és kijavítását a nyilvántartás 

vezetőjétől, egyéb esetekben az igazgatótól írásban kérheti. Az alkalmazott felelős azért, hogy 

az általa a munkáltató részére átadott, bejelentett adatok hitelesek, pontosak, teljesek és 

aktuálisak legyenek. 

  

4.3 Az alkalmazott az adataiban bekövetkező változásokról 8 napon belül köteles írásban 

tájékoztatni az intézményvezetőt, aki 8 napon belül köteles intézkedni az adatok 

aktualizálásáról. 
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5. Személyi irat 

  

5.1 Alkalmazotti szempontból személyi irat minden – bármilyen anyagon, alakban és 

bármilyen eszköz felhasználásával keletkezett – adathordozó, amely az alkalmazotti 

jogviszony létesítésekor (ideértve a munkajogviszony létrehozását kezdeményező iratokat is), 

felhasználása alatt, megszűnésekor, illetve azt követően keletkezik, és az alkalmazott 

személyével összefüggésben adatot, megállapítást tartalmaz. 

  

5.2 Az alkalmazotti álláshelyekre kiírt pályázatokra (álláshirdetésekre) beérkezett, valamint az 

elbírálás során keletkezett iratokat személyi iratként, de más ügyiratoktól elkülönítve kell 

iktatni és kezelni. 

  

5.3 A személyi iratok körébe az alábbiak tartoznak: 

• a személyi anyag iratai, 

• a munkajogviszonnyal összefüggő egyéb iratok, 

• az alkalmazottnak a munkajogviszonyával összefüggő más jogviszonyaival 

kapcsolatos iratai (adóbevallás, fizetési letiltás), 

• az alkalmazott saját kérelmére kiállított vagy önként átadott, adatokat tartalmazó 

iratok. 

  

5.4 Az iratokban szereplő személyes adatokra az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló törvény rendelkezései vonatkoznak. 

  

6. Személyi irat kezelése 

  

6.1 Az EGYMI állományába tartozó alkalmazottak személyi iratainak őrzése és kezelése, 

személyi számítógépes nyilvántartó rendszer működtetése a fenntartó gazdasági egységének a 

feladata. A KIR rendszerbe történő adatfelvitel pedig az EGYMI intézmény igazgatójának és 

helyettesének a feladata. 
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6.2 A személyi iratokba a következő szervek és személyek jogosultak betekinteni: 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 83/D §-ban meghatározott 

személyek: 

• az alkalmazott felettese, 

• a minősítést végző vezető, 

• feladatkörének keretei között a törvényességi ellenőrzést végző vagy a törvényességi 

felügyeletet gyakorló szerv, 

• munkaügyi, polgári jogi, közigazgatási per kapcsán a bíróság, 

• az alkalmazott ellen indult büntetőeljárásban nyomozó hatóság, az ügyész és a 

bíróság, 

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

megbízott munkatársa feladatkörén belül, 

• az adóhatóság, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv és az egészségbiztosítási szerv, az 

üzemi baleseteket kivizsgáló szerv és a munkavédelmi szerv. 

  

6.3 Az intézményben keletkezett személyi iratok kezelése jelen Szabályzat, valamint a 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet iratkezelési előírásai alapján történik. 

  

6.4 A munkajogviszony létesítésének elmaradása esetén a munkajogviszony létesítését 

kezdeményező iratokat vissza kell adni az érintettnek, illetve a személyi anyagot annak a 

szervnek, amely azt megküldte. 

  

6.5 A személyi anyag tartalma: 

• az alkalmazotti alapnyilvántartás adatlapjai, 

• a pályázat vagy szakmai önéletrajz, 

• az erkölcsi bizonyítvány, 

• az iskolai végzettséget és szakképzettséget tanúsító oklevél másolata, 

• iskolarendszeren kívüli képzésben szerzett bizonyítvány másolata, 

• a kinevezés és annak módosítása, 

• a vezetői megbízás és annak visszavonása, 

• a címadományozás, 

• a besorolás iratai, munkajogviszonnyal kapcsolatos iratok, 

• a minősítés, 
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• a munkajogviszonyt megszüntető irat 

  

6.6 A 6.5 pontban felsorolt iratokat (személyi anyagként) minden esetben együttesen kell 

tárolni. 

  

6.7 A munkajogviszony létesítésekor az alkalmazotti alapnyilvántartást el kell készíteni. 

A megbízott személy összeállítja az alkalmazott személyi anyagát. Törvény eltérő 

rendelkezésének hiányában, a személyi anyagban a személyi iratokon kívül más irat nem 

tárolható. 

  

6.8 A személyi iratokat tartalmuknak megfelelően csoportosítva, keltezésük sorrendjében, az 

e célra személyenként kialakított iratgyűjtőben kell őrizni. Az elhelyezett iratokról 

tartalomjegyzéket kell készíteni, amely tartalmazza az iktatószámot és az ügyirat 

keletkezésének időpontját is. 

  

6.9 A személyi anyagot – kivéve, amellyel áthelyezés esetén átadták – a munkajogviszony 

megszűnésétől számított ötven évig meg kell őrizni. A személyi anyag 50 évig nem 

selejtezhető. 
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III. A gyermekek adatainak kezelése, továbbítása 

  

1. Felelősség a gyermekek adatainak kezeléséért 

  

1.1 Az adott intézményegység vezetők felelősek a gyermekek adatainak nyilvántartásával, 

kezelésével, továbbításával kapcsolatos jogszabályi rendelkezések és jelen Szabályzat 

előírásainak megtartásáért, valamint az adatkezelés ellenőrzéséért. 

  

1.2 Az arra kijelölt személyfelelős a vezetői feladatmegosztás szerint irányítása alá tartozó 

területen folyó adatkezelés szabályszerűségéért. 

  

1.3 A pedagógusok, a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, valamint az arra kijelölt személy a 

munkaköri leírásukban meghatározott adatkezeléssel összefüggő feladatokért tartoznak 

felelősséggel. 

  

1.4 Az arra kijelölt személy (ügyintéző) felelős a pénzügyi elszámolásokhoz kapcsolódó 

személyes adatok szabályszerű kezeléséért. 

  

2. Nyilvántartható és kezelhető gyermeki adatok 

  

2.1 A gyermekek személyes adatai a köznevelésről szóló törvényben meghatározott 

nyilvántartások vezetése céljából, pedagógiai célból, gyermek- és ifjúságvédelmi célból, 

egészségügyi célból, társadalombiztosítási, szociális juttatás céljából, a célnak megfelelő 

mértékben, célhoz kötötten kezelhetők. 

  

2.2 A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 41. § (4) bekezdése alapján nyilvántartott 

adatok: 

• A gyermek neve, születési helye és ideje, neme, állampolgársága, lakóhelyének, 

tartózkodási helyének címe, társadalombiztosítási azonosító jele, nem magyar 

állampolgár esetén, a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a 

tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma, 

• szülője, törvényes képviselője neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma, 

• a gyermek óvodai fejlődésével kapcsolatos adatok, 
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• a gyermek óvodai jogviszonyával kapcsolatos adatok 

• felvételével kapcsolatos adatok, 

• az óvodai jogviszony szünetelésével, megszűnésével kapcsolatos adatok, 

• a gyermek mulasztásával kapcsolatos adatok, 

• a gyermekbalesetre vonatkozó adatok, 

• a gyermek oktatási azonosító száma. 

  

3. Az adatok továbbítása 

  

A gyermeki adatok a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott célból 

továbbíthatók az intézményből: 

 

a)   a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője neve, törvényes 

képviselője neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és 

telefonszáma, jogviszonya kezdete, szünetelésének ideje, megszűnése, magángyermeki 

jogállása, mulasztásainak száma a tartózkodásának megállapítása, az óvoda által 

szervezett kötelező foglalkozástól való távolmaradás jogszerűségének ellenőrzése és a 

gyermek szülőjével, törvényes képviselőjével való kapcsolatfelvétel céljából, a 

jogviszonya fennállásával, a tankötelezettség teljesítésével összefüggésben a fenntartó, 

bíróság, rendőrség, ügyészség, települési önkormányzat jegyzője, közigazgatási szerv, 

nemzetbiztonsági szolgálat részére, 

b)   intézményi felvétellel, átvételétellel kapcsolatos adatok   

c)   a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, társadalombiztosítási 

azonosító jele, szülője, törvényes képviselője neve, szülője, törvényes képviselője 

lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma, az óvodai egészségügyi dokumentáció, a 

gyermek- és gyermekbalesetre vonatkozó adatok az egészségi állapotának megállapítása 

céljából az egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó intézménynek, 

d)  a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője, törvényes 

képviselője neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és 

telefonszáma, a gyermek mulasztásával kapcsolatos adatok, a kiemelt figyelmet igénylő 

gyermekre vonatkozó adatok a veszélyeztetettségének feltárása, megszüntetése céljából a 

családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermek- és 

ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek, intézménynek, 
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e)   az igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükséges adatai az igénybe vehető 

állami támogatás igénylése céljából a fenntartó részére, 

  

4. Az adatkezelés és -továbbítás óvodai rendje 

  

4.1 A gyermekkel kapcsolatos adatkezelésre és továbbításra jogosultak: 

Az intézményegységek vezetői, az EGYMI vezetője és helyettese, a pedagógus feladatköre 

vagy megbízása szerint, a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, a balesetvédelmi felelős, az 

iskolatitkár. 

  

4.2 Az intézményegység vezető feladata a gyermeki nyilvántartásra szolgáló névsor vezetése. 

A névsort és a nyilvántartásokat biztonságos módon elzárva tartja, a hozzáférést csak az arra 

illetékes személynek biztosítja. 

  

4.3 A balesetvédelmi felelős kezeli a gyermekbalesetekre vonatkozó adatokat a jogszabályban 

meghatározottak szerint. 

  

4.4 A ügyintéző nyilvántartja és kezeli a kedvezményes intézményi étkezési díj 

megállapításához szükséges adatokat. A kedvezmények megállapításához szükséges adatok 

kezelésében feladatkörén belül részt vesz az adott egység vezetője. 

  

4.5 Az adatkezelő az adatfelvételkor tájékoztatja a szülőt arról, hogy az adatszolgáltatás 

kötelező-e vagy önkéntes. A kötelező adatszolgáltatás esetében közölni kell az alapul szolgáló 

jogszabályt. Az önkéntes adatszolgáltatásnál fel kell hívni a szülő figyelmét arra, hogy az 

adatszolgáltatásban való részvétel nem kötelező. 

  

4.6 Az adatkezelés időtartama nem haladhatja meg az irattári őrzési időt. 

  

4.7 A ügyintéző felelős, köteles gondoskodni az adatok megfelelő eljárásban történő 

megsemmisítéséről, ha azok nyilvántartása már nem tartozik a köznevelésről szóló 

törvényben és a jelen Szabályzatban leírt célok körébe. 

  

 

 



48 
 

5. Titoktartási kötelezettség 

  

5.1 A pedagógust, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottat, továbbá azt, 

aki közreműködik a gyermek felügyeletének az ellátásában, hivatásánál fogva harmadik 

személyekkel szemben titoktartási kötelezettség terheli a gyermekkel és családjával 

kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, információt illetően, amelyről a gyermekkel, a 

szülővel való kapcsolattartás során szerzett tudomást. E kötelezettség a foglalkoztatási 

jogviszony megszűnése után is határidő nélkül fennmarad. A titoktartási kötelezettség nem 

terjed ki a nevelőtestület tagjainak egymás közti, a gyermek fejlődésével összefüggő 

megbeszélésére. 

  

5.2 A gyermek szülőjével minden, a gyermekével összefüggő adat közölhető, kivéve, ha az 

adat közlése súlyosan sértené a gyermek testi, értelmi vagy erkölcsi fejlődését. 

  

5.3 A pedagógus, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott az EGYMI 

intézmény igazgatója útján köteles az illetékes gyermekjóléti szolgálatot haladéktalanul 

értesíteni, ha megítélése szerint a gyermek – más vagy saját magatartása miatt – súlyos 

veszélyhelyzetbe kerülhet vagy került. Ebben a helyzetben az adattovábbításhoz az érintett, 

valamint az adattal kapcsolatosan egyébként rendelkezésre jogosult beleegyezése nem 

szükséges. 

  

5.4 A köznevelésről szóló törvényben meghatározottakon túlmenően a gyermekkel 

kapcsolatban adatok nem közölhetők. 

   

IV. Központi nyilvántartáshoz kapcsolódó adatkezelés és adattovábbítási kötelezettség 

 

1. A pedagógusigazolvány 

A pedagógusigazolványra jogosultak esetében a pedagógusigazolvány kiállításához szükséges 

valamennyi adat a KIR adatkezelője, a pedagógusigazolvány elkészítésében közreműködők 

részére továbbítható. 
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  2. számú melléklet 
 

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 
 

 

1. Pedagógiai szakszolgálat  
 

Az iratkezelés és az ügyintézés szabályai 

Az iratkezelés rendjét a pedagógiai szakszolgálati intézmény a közokiratokról, a 

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

rendelkezései, valamint a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános 

követelményeiről szóló 335/2005. (XII.29.) Korm. rendelet előírási figyelembevételével az e 

rendeletben foglaltakra is tekintettel szabályozza. 

 

A pedagógiai szakszolgálati intézménybe érkezett vagy az intézményen belül keletkezett 

iratok kezelésének rendjét az iratkezelési szabályzatban kell meghatározni. 

A pedagógiai szakszolgálati intézménybe érkezett és az intézményben keletkezett iratokat 

iktatni kell. 

A személyesen benyújtott iratok átvételét igazolni kell.  

A jogszabályban meghatározottakon túl felbontás nélkül kell a címzetthez továbbítani a névre 

szóló iratokat, a munkahelyi szakszervezet részére érkezett leveleket, továbbá azokat az 

iratokat, amelyek felbontásának jógát a vezető fenntartotta magának. 

Ha az ügy jellege megengedi, az ügyiratban foglaltak távbeszélőn, elektronikus levélben vagy 

a jelenlévő érdekelt személyes tájékoztatásával is elintézhetők. Távbeszélőn vagy személyes 

tájékoztatás keretében történő ügyintézés esetén az iratra rá kell vezetni a tájékoztatás 

lényegét, az elintézés határidejét és az ügyintéző aláírását. 

A pedagógiai szakszolgálati intézmény által kiadmányozott iratnak tartalmaznia kell: 

• a pedagógiai szakszolgálati intézmény nevét, tagintézmény által kiadmányozott irat 

esetében a tagintézmény megnevezését, székhelyét, tagintézmény által kiadmányozott 

irat esetében a tagintézményi telephely címét, 

• az iktatószámot; 

• annak meghatározását, hogy az irat kiadására a pedagógiai szakszolgálati gyűjtemény, 

amely feladatához, tevékenységéhez kapcsolódóan került sor, 

• az ügyintéző megnevezését, 
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• az ügyintézés idejét, 

• az irat aláírójának nevét, beosztását és  

• a pedagógiai szakszolgálati intézmény körbélyegzőjének, tagintézmény által 

kiadmányozott irat esetében a tagintézmény körbélyegzőjének lenyomatát. 

 

A pedagógiai szakszolgálati intézmény által hozott határozatot meg kell indokolni. A 

határozatnak a rendelkező részben és fentebb foglaltakon kívül tartalmaznia kell: 

• a döntés alapjául szolgáló jogszabály megjelölését, 

• amennyiben a döntés mérlegelés alapján történt, az erre történő utalást 

• a mérlegelésnél figyelembe vett szempontokat és  

• jogorvoslati lehetőségről történő tájékoztatást. 

 

Jegyzőkönyvet kell készíteni, ha a jogszabály előírja, továbbá ha a pedagógiai szakszolgálati 

intézmény nevelőtestülete, szakmai munkaközössége a pedagógiai szakszolgálati intézmény 

működésére vonatkozó kérdésben határoz (dönt, véleményez, javaslatot tesz), továbbá akkor, 

ha a jegyzőkönyv készítését rendkívüli esemény indokolja és elkészítését a pedagógiai 

szakszolgálati intézmény vezetője elrendelte. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell 

elkészítésének helyét, idejét, a jelenlévők felsorolását, az ügy megjelölését, az ügyre 

vonatkozó lényeges megállapításokat, így különösen az elhangzott nyilatkozatokat, a 

meghozott döntéseket, továbbá a jegyzőkönyv készítőjének az aláírását. A jegyzőkönyvet a 

jegyzőkönyv készítője, továbbá az eljárás során végig jelen lévő alkalmazott írja alá. 

Az iratokat úgy kell kézbesíteni, hogy annak megtörténte, továbbá az irat átvételének a napja 

megállapítható legyen. 

Az elintézett iratokat irattárba kell helyezni. Az irattári őrzés idejét a 1. számú melléklet 

határozza meg. Az irattári őrzés idejét az irat végleges irattárba helyezésének évétől kell 

számítani. 

Az iratok selejtezését a pedagógiai szakszolgálati intézmény vezetője rendeli el és ellenőrzi. A 

tervezett iratselejtezést annak tervezett időpontját legalább harminc nappal megelőzően be 

kell jelenteni az illetékes levéltárnak.
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2. Köznevelési intézményegységek 

 

Iratkezelési és az ügyintézési szabályai 

Az iratkezelés rendjét a nevelési-oktatási intézmény a közokiratokról, a közlevéltárakról és a 

magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény rendelkezései, valamint a 

közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 

29.) Korm. rendelet előírásai figyelembevételével az e rendeletben foglaltakra is tekintettel 

szabályozza. 

A nevelési-oktatási intézménybe érkezett vagy az intézményen belül keletkezett iratok 

kezelésének rendjét az iratkezelési szabályzatban, ha a nevelési-oktatási intézmény ennek 

készítésére nem kötelezett, adatkezelési szabályzatban kell meghatározni. 

A nevelési-oktatási intézménybe érkezett és az intézményben keletkezett iratokat iktatni kell. 

A személyesen benyújtott iratok átvételét igazolni kell. 

A jogszabályban meghatározottakon túl felbontás nélkül kell a címzetthez továbbítani a névre 

szóló iratokat, a szülői szervezet, az üzemi tanács részére érkezett leveleket, továbbá azokat 

az iratokat, amelyek felbontásának jogát a vezető fenntartotta magának. 

 

A nevelési-oktatási intézmény által kiadmányozott iratnak tartalmaznia kell: 

• a nevelési-oktatási intézmény nevét, 

• székhelyét, 

• az iktatószámot, 

• az ügyintéző megnevezését, 

• az ügyintézés helyét és idejét, 

• az irat aláírójának nevét, beosztását és 

• a nevelési-oktatási intézmény körbélyegzőjének lenyomatát. 

 

A nevelési-oktatási intézmény által hozott határozatot meg kell indokolni. A határozatnak a 

rendelkező részben tartalmaznia kell még: 

• a döntés alapjául szolgáló jogszabály megjelölését, 

• amennyiben a döntés mérlegelés alapján történt, az erre történő utalást, 

• a mérlegelésnél figyelembe vett szempontokat és 
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• az eljárást megindító kérelem benyújtására történő figyelmeztetést. 

 

Jegyzőkönyvet kell készíteni, ha a jogszabály előírja, továbbá ha a köznevelési intézmény 

nevelőtestülete, szakmai munkaközössége a nevelési-oktatási intézmény működésére, a 

gyermekekre, a tanulókra vagy a nevelő-oktató munkára vonatkozó kérdésben határoz (dönt, 

véleményez, javaslatot tesz), továbbá akkor, ha a jegyzőkönyv készítését rendkívüli esemény 

indokolja és elkészítését a nevelési-oktatási intézmény vezetője elrendelte. A jegyzőkönyvnek 

tartalmaznia kell elkészítésének helyét, idejét, a jelenlévők felsorolását, az ügy megjelölését, 

az ügyre vonatkozó lényeges megállapításokat, így különösen az elhangzott nyilatkozatokat, a 

meghozott döntéseket, továbbá a jegyzőkönyv készítőjének az aláírását. A jegyzőkönyvet a 

jegyzőkönyv készítője, továbbá az eljárás során végig jelen lévő alkalmazott írja alá. 

Az iratokat úgy kell kézbesíteni, hogy annak megtörténte, továbbá az irat átvételének a napja 

megállapítható legyen. 

Az elintézett iratokat irattárba kell helyezni. Az irattári őrzés idejét az 1. mellékletként kiadott 

irattári terv határozza meg. Az irattári őrzés idejét az irat végleges irattárba helyezésének 

évétől kell számítani. 

Az iratok selejtezését a nevelési-oktatási intézményegységek vezetői rendelik el és ellenőrzik. 

A tervezett iratselejtezést annak tervezett időpontját legalább harminc nappal megelőzően be 

kell jelenteni az illetékes levéltárnak. 

 

A kötelezően használt nyomtatványok 

A nevelési-oktatási intézmény által használt nyomtatvány lehet 

• Nyomdai úton előállított, lapjaiban sorszámozott, szétválaszthatatlanul összefűzött 

papíralapú nyomtatvány, 

• nyomdai úton előállított papíralapú nyomtatvány, 

• elektronikus okirat, 

• elektronikus úton előállított, az intézmény SZMSZ-ében meghatározott rend szerint 

hitelesített papíralapú nyomtatvány. 

Az elektronikus okirat az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott rendszer 

alkalmazásával elektronikus úton előállított, az intézmény SZMSZ-ében meghatározott rend 

szerint elektronikus aláírással ellátott, elektronikusan tárolt irat. 
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1. A fejlesztő nevelés- oktatás által használt nyomtatvány: 

• a beírási napló, 

• szöveges értékelés, 

• a törzslap külíve, belíve, 

• a csoportnapló, 

• az egyéb foglalkozási napló, 

• az órarend, 

• a tantárgyfelosztás, 

• az étkeztetési nyilvántartás, 

• a tanulói jogviszony igazoló lapja. 

 

Az intézménybe felvett tanulók nyilvántartására beírási naplót kell vezetni. A beírási naplóba 

akkortól kerül bevezetésre a tanuló, amikor a tanulási képességet vizsgáló szakértői és 

rehabilitációs bizottság által kiállított szakvéleményében arra javaslatot tesz. 

A beírási naplót az intézmény vezetője által kijelölt – nem pedagógus-munkakörben 

foglalkoztatott – alkalmazott vezeti. 

A tanulót akkor lehet a beírási naplóból törölni, ha a tanulói jogviszonya megszűnt. A törlést a 

megfelelő záradék bejegyzésével kell végrehajtani. 

Ha a fejlesztő nevelés-oktatás beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vagy 

sajátos nevelési igényű tanuló nevelését, oktatását is ellátja, a beírási naplóban fel kell tüntetni 

a szakvéleményt kiállító nevelési tanácsadói feladatot, a szakértői bizottsági feladatot ellátó 

intézmény, nevét, címét, a szakvélemény számát és kiállításának keltét, az elvégzett 

felülvizsgálatokat, valamint a következő kötelező felülvizsgálat időpontját. 

A fejlesztő nevelés-oktatás során a sajátos nevelési igényű tanuló nevelését, oktatását a 

meghatározott adatok alapján minden év június 30-áig megküldi az illetékes szakértői 

bizottsági feladatot ellátó intézmény részére azon tanulók nevét – a szakvéleményt kiállító 

intézmény és a szakvélemény számával együtt –, akiknek a felülvizsgálata a következő 

tanévben esedékes. 

A beírási naplóban fel kell tüntetni az intézmény nevét, OM azonosítóját és címét, a 

megnyitás és lezárás időpontját, az igazgató aláírását, valamint papíralapú nyomtatvány 

esetén az intézmény körbélyegzőjének lenyomatát is. 

A beírási napló tartalmazza a tanuló: 

• naplóbeli sorszámát, 
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• felvételének időpontját, 

• nevét, oktatási azonosító számát, születési helyét és idejét, lakcímét, ennek 

hiányában tartózkodási helyét, 

• anyja születéskori nevét, 

• állampolgárságát, 

• jogviszonya megszűnésének időpontját és okát, továbbá annak az intézménynek a 

nevét, ahová felvették vagy átvették, 

• sajátos nevelési igényére vonatkozó adatait, 

• az egyéb megjegyzéseket. 

 

A tanuló fejlődésének év végi szöveges értékelésére fel kell tüntetni az intézménynevét, OM 

azonosítóját, címét és az intézmény körbélyegzőjének lenyomatát is. 

A szöveges értékelés tartalmazza: 

• a szakértői bizottság nevét, címét, szakvélemény számát, 

• a tanuló nevét, oktatási azonosító számát, születési helyét és idejét, anyja 

születéskori nevét, 

• a tanuló törzslapjának számát, 

• a tanévet,  

• a tanuló által mulasztott órák számát, ezen belül külön megadva az igazolatlan 

mulasztások számát, 

• a tanuló által tanult tantárgyak megnevezését, az egyes fejlesztési területen elért 

eredményeit és nehézségeit, 

• a szükséges záradékot, 

• a nevelőtestület határozatát, 

• a kiállítás helyét és idejét, az intézmény körbélyegzőjének lenyomatát, 

• az intézményvezető és az osztályfőnök aláírását. 

 

A törzslap két részből áll, a tanulókról külön-külön kiállított egyéni törzslapokból és az 

egyéni törzslapok összefűzését szolgáló borítóból (törzslap külív). Az intézmény a tanulókról 

– a tanévkezdést követő harminc napon belül – egyéni törzslapot állít ki. 

Az egyéni törzslap tartalmazza: 

• a törzslap sorszámát, 
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• a tanuló nevét, állampolgárságát, nem magyar állampolgár esetén a tartózkodás 

jogcímét, a jogszerű tartózkodást megalapozó okirat számát, oktatási azonosító 

számát, születési helyét és idejét, anyja születéskori nevét, 

• a tanuló csoportnaplóban szereplő sorszámát, 

• a tanuló által elvégzett évfolyamot, 

• a tanuló által tanult tantárgyakat, és ezek év végi szöveges értékelését, 

• az összes mulasztott óra számát, külön-külön megadva az igazolt és igazolatlan 

mulasztásokat, 

• a nevelőtestület határozatát, 

• a tanulmányok alatti vizsgára vonatkozó adatokat, 

• a tanulót érintő gyermekvédelmi intézkedéssel, hátrányos helyzet, halmozottan 

hátrányos helyzet megállapításával kapcsolatos és tanulói jogviszonyából 

következő döntéseket, határozatokat, záradékokat. 

 

Az intézmény sajátos nevelési igényű tanuló nevelés-oktatását is ellátja, a törzslapon fel kell 

tüntetni a szakvéleményt kiállító szakértői bizottság nevét, címét, a szakvélemény számát és 

kiállításának keltét, a felülvizsgálat időpontját. 

Az egyéni törzslapokat a törzslap külívének teljes lezárása után szétválaszthatatlanul össze 

kell fűzni, és ilyen módon kell tárolni. 

A törzslap külívén fel kell tüntetni a kiállító intézmény nevét, címét, OM azonosítóját, a 

megnyitás és lezárás helyét és idejét, az osztályfőnök és az intézményvezető aláírását és az 

intézmény körbélyegzőjének lenyomatát. 

A törzslap külíve tartalmazza: 

• a csoport megnevezését, 

• a csoport egyéni törzslapjainak az osztálynaplóval és bizonyítvánnyal való 

összeolvasásának tényét igazoló összesítés évenkénti hitelesítését, 

• a hitelesítést végző osztályfőnök és az összeolvasó pedagógusok, valamint az 

intézményvezető aláírását, 

• a törzslap külívének lezárásakor hatályos osztálynévsort (a tanuló sorszáma, neve, 

törzslapszáma feltüntetésével), 

• a megsemmisült vagy elveszett törzslap helyett – a rendelkezésre álló iratok, 

adatok alapján – póttörzslapot kell kiállítani. 
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A pedagógus a tanórai foglalkozásokról az órarendnek megfelelően csoportnaplót 

vezet.  A csoportnaplóban fel kell tüntetni a kiállító intézmény nevét, címét, OM azonosítóját, 

a napló megnyitásának és lezárásának időpontját, a kiállító pedagógus és az intézményvezető 

aláírását, papíralapú nyomtatvány esetén az intézmény körbélyegzőjének lenyomatát is. 

A csoportnapló tartalmazza: 

• a csoport megnevezését, 

• a csoportba tartozó tanulók osztályonkénti megoszlását, 

• a csoport tanulóinak névsorát, 

• a tanuló nevét, születési helyét és idejét, osztályát, valamint hiányzásait, 

• a tanuló értékelését, 

• a megtartott foglalkozások sorszámát, időpontját és a foglalkozás anyagát, 

• a foglalkozást tartó pedagógus aláírását, 

• hiányzások összesítését tartalmazza. 

Az egyéb foglalkozásokról a pedagógus egyéb fejlesztési naplót vezet. 

 

Az intézmény a pedagógiai munka tervezéséhez tantárgyfelosztást készít. 

A tantárgyfelosztás: 

a) a tanév évszámát, 

b) az intézmény nevét, 

c) a pedagógus tantárgyfelosztási sorszámát, nevét, végzettségét, szakképzettségét és az 

általa tanított tantárgyakat, 

d) csoportok megjelölését és óratervi óráik számát, 

e) a pedagógus által ellátott óratervi órák számát csoportonként és tantárgyanként, 

f) a pedagógus összes óratervi órájának számát, 

g) pedagógusonként a kötelező óraszámba beszámítható egyéb feladatok óraszámát, 

h) pedagógusonként az összes óratervi óra és a kötelező óraszámba beszámítható egyéb 

feladatok óraszámát, 

i) pedagógusonként az összes óraszámból a tartós helyettesítések számát, 

j) az egyes pedagógusok kötelező óraszámát, 

k) pedagógusonként a kötelező óraszám feletti többletórák számát, 

l) az órakedvezményre jogosító jogcímeket, 

m) az e)–k) pontok szerinti külön-külön összesített óraszámot, 

n) a fenntartó által engedélyezett pedagógus-álláshelyek számát tartalmazza. 
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A tantárgyfelosztást jóváhagyás céljából minden év augusztus 15-ig meg kell küldeni a 

fenntartónak. A tantárgyfelosztás alapján készített összesített intézményi órarend tartalmazza 

a tanórai és az egyéb foglalkozások időpontját, csoportonként és foglalkozásonként az adott 

tantárgy és a pedagógus megnevezésével. 

2. Kötelezően használt nyomtatvány az óvodában 

• a felvételi előjegyzési napló, 

• a felvételi és mulasztási napló, 

• az óvodai csoportnapló, az óvodai törzskönyv 

• a tankötelezettség megállapításához szükséges szakvélemény. 

Az óvodai felvételi előjegyzési napló: az óvodába jelentkezett gyermekek nyilvántartására 

szolgál. 

A felvételi előjegyzési naplóban fel kell tüntetni az óvoda nevét, OM-azonosítóját, címét, a 

nevelési évet, a napló megnyitásának és lezárásának időpontját, az óvodavezető aláírását, 

papíralapú nyomtatvány esetén az óvoda körbélyegzőjének lenyomatát is. A napló nevelési év 

végén történő lezárásakor fel kell tüntetni a felvételre jelentkező, a felvett és a fellebbezés 

eredményeként felvett gyermekek számát. 

A felvételi és mulasztási napló az óvodába felvett gyermekek nyilvántartására és 

mulasztásának vezetésére szolgál, továbbá az óvodáztatási támogatáshoz kapcsolódó 

adatszolgáltatási kötelezettség dokumentuma is egyben. 

Az óvodai csoportnapló az óvoda pedagógiai programja alapján a nevelőmunka tervezésének 

dokumentálására szolgál. 

Az óvodai csoportnaplóban fel kell tüntetni az óvoda nevét, OM-azonosítóját és címét, a 

nevelési évet, a csoport megnevezését, a csoport óvodapedagógusait, a megnyitás és lezárás 

helyét és időpontját, az óvodavezető aláírását, papíralapú dokumentum esetén az óvodai 

körbélyegzők lenyomatát, a pedagógiai program nevét. 

Az óvodai törzskönyv által az intézmény adatainak nyilvántartását végezzük. 
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A törzskönyvi bejegyzések hitelesítésének időpontját, az óvodavezető aláírását, papíralapú 

nyomtatvány esetén az óvoda körbélyegzőjének lenyomatát, az óvoda nevét és címét, nevelési 

évenként az óvoda általános adatait, az óvoda nyitvatartási idejét, a gyermeklétszámot 

nevelési évenként összesítve, a korosztályonkénti bontást, a sajátos nevelési igényű és a 

hátrányos, továbbá a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számát, a gyermekcsoportok 

október 1-jei számát, nevelési évenként az étkezésben részesülő és nem részesülő gyermekek 

számát, az engedélyezett és betöltött összes álláshely évenkénti számát, az óvoda telkeinek 

adatait nevelési évenként, az óvoda épületeinek adatait, az óvodapedagógusok és egyéb 

alkalmazottak adatai közül a nevet, születési helyet és időt, a végzettséget, szakképzettséget, a 

beosztást, a szolgálati idő kezdetét, a munkába lépés és kilépés időpontját. 

Az óvodai szakvélemény egy három példányból álló nyomtatvány, amely alapvetően 

meghatározza a gyermek tankötelezettségének megkezdését. A szakvéleményben az óvoda az 

adott gyermek vonatkozásában dönt arról, hogy a gyermek megkezdheti-e a tankötelezettség 

teljesítését, vagy továbbra is az óvodát tartja még megfelelőnek a gyermek fejlődése 

szempontjából. Javaslatot tehet az óvoda a gyermek vonatkozásában arra, hogy a gyermek 

szakértői bizottság vagy nevelési tanácsadás keretében történő vizsgálatát tartja szükségesnek. 

A gyermek fejlődésére vonatkozó adatokat az óvodai nevelés teljes időszakára vonatkozóan 

rögzíteni kell. Az óvodai szakvélemény ellen a szülő fellebbezéssel élhet, ezért annak egyik 

példányát a szülőnek át kell adni. 

Tanügyi nyilvántartások vezetése 

 

1. Fejlesztő nevelés, oktatás 

• A pedagógus csak a nevelő-oktató munkával összefüggő feladatokhoz 

nélkülözhetetlen ügyviteli tevékenységet köteles elvégezni. 

• Az osztályfőnök vezeti a csoportnaplót, a törzslapot, kiállítja a szöveges értékelést. 

• A törzslap személyi és tanév végi adatainak a csoportnaplóval való egyeztetéséért 

az osztályfőnök és az intézményvezető által kijelölt két összeolvasó-pedagógus 

felelős. 

• A hibás bejegyzéseket a tanügyi nyilvántartásokban áthúzással kell 

érvényteleníteni, olyan módon, hogy az olvasható maradjon, és a hibás bejegyzést 

helyesbíteni kell. A javítást aláírással, keltezéssel és papíralapú nyomtatvány 

esetén az intézmény körbélyegzőjének lenyomatával kell hitelesíteni. 
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• Névváltozás esetén a volt tanuló kérelmére, az engedélyező okirat alapján a 

megváltozott nevet a törzslapra be kell jegyezni 

 

2. Óvodai nevelés 

Tanügyi nyilvántartások irattári őrzése az irattári tervben foglaltaknak megfelelően történik a 

20/ 2012.(VIII.31.) EMMI rendelet iratkezelési előírásai alapján. 

A tanügyi nyilvántartásokat naprakészen vezetik az óvodapedagógusok. 

(Gyermekcsoportonként az óvodába felvett gyermekek nyilvántartása a felvételi és mulasztási 

napló /Ez a napló nemcsak felvételi nyilvántartásra, hanem egyben étkezési nyilvántartásra is 

szolgál/) 

Felvételi és mulasztási napló megnyitása, lezárása (dátum, pecsét, aláírás) 

• A más kerületből, településről érkező óvodaköteles, 5. életévüket betöltött 

gyermekek esetében a lakóhely szerinti jegyző értesítése arról, hogy a gyermeket 

az óvoda vezetője felvette az intézményébe. 

• A felvételi és mulasztási naplóban regisztrálni kell azt a tényt, ha az óvodavezető a 

szakértői bizottság a szülő kérésére felmentette az 5. életévét betöltött gyermeket a 

rendszeres óvodába járás alól. 

• A felmentési határozatot az irattárban kell elhelyezni.  

• A határozat számát be kell jegyezni a felvételi és mulasztási naplóba a megjegyzés 

rovatba.(A bejegyzés dátuma, pecsét, aláírás) 

• A nyilvántartásokban csak a Kt. 2. számú mellékletében feltüntetett gyermek, 

tanulói- adatok szerepelhetnek. 

• A felvett óvodások nyilvántartását, az intézmény vezetője által kijelölt, nem 

pedagógus munkakörben foglalkoztatott alkalmazott vezeti. 

• A gyermeket akkor törlik a nyilvántartásból, ha az óvodai elhelyezés megszűnik. 

A törlést a megfelelő záradék bejegyzésével kell végrehajtani. 

• A foglalkozási naplót az óvodai foglalkozásokról a nevelő munkát végző 

pedagógus, naprakészen vezeti.  

• A foglalkozási naplót az óvodai nevelés nyelvén vezetjük. 
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A köznevelési intézményegység irattári terve 

 

Irattári 
tételszám 

Ügykör megnevezése 
Őrzési idő 

(év) 
Vezetési, igazgatási és személyi ügyek 

1. Intézménylétesítés, -átszervezés, -fejlesztés 
nem 

selejtezhető 

2. Iktatókönyvek, iratselejtezési jegyzőkönyvek 
nem 

selejtezhető 

3. Személyzeti, bér- és munkaügy (A fenntartó kezelésében) 50 

4. Munkavédelem, tűzvédelem, balesetvédelem (A fenntartó kezelésében) 10 

5. Fenntartói irányítás 10 

6. Szakmai ellenőrzés 10 

7. Megállapodások, bírósági, államigazgatási ügyek 10 

8. Belső szabályzatok 10 

9. Polgári védelem (A fenntartó kezelésében) 10 

10. Munkatervek, jelentések, statisztikák 5 

11. Panaszügyek 5 

12. Szakértői vélemények 25 

13. 
Jogszabályban meghatározott juttatások és kedvezmények igénybevételéhez 

szükséges igazolásokkal kapcsolatos ügyek 
10 

14. Forgalmi napló, munkanapló 5 

15. Egyéni fejlesztési tervek, a gyermek, a tanuló fejlődését rögzítő értékelések 5 

16. Nyilvántartási lapok, jegyzőkönyvek 5 

Gazdasági ügyek 

17. 
Ingatlan-nyilvántartás, -kezelés, fenntartás, épülettervrajzok, helyszínrajzok, 

használatbavételi engedélyek (A fenntartó kezelésében) 

Határidő 

nélküli 

18. Társadalombiztosításhoz kapcsolódó ügyek (A fenntartó kezelésében) 50 

19. 
Leltár, állóeszköz-nyilvántartás, vagyonnyilvántartás, selejtezés (A fenntartó 

kezelésében) 
10 

20. 
Éves költségvetéshez, költségvetési beszámolókhoz kapcsolódó ügyek, 

könyvelési bizonylatok (A fenntartó kezelésében) 
5 
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 (a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelethez) 

A nevelési-oktatási intézmény irattári terve és az intézményi záradékok 

 

Irattári terv  

Irattári  

tételszám 

 

Ügykör megnevezése 

 

Őrzési idő (év)  

  

Vezetési, igazgatási és személyi ügyek 

  

1.   Intézménylétesítés, -átszervezés, -fejlesztés   nem selejtezhető  

2.   Iktatókönyvek, iratselejtezési jegyzőkönyvek   nem selejtezhető  

3.   Személyzeti, bér- és munkaügy (A fenntartó kezelésében)   50  

4.   Munkavédelem, tűzvédelem, balesetvédelem, (A fenntartó 

kezelésében) 

  10 

5.   Fenntartói irányítás   10  

6.   Szakmai ellenőrzés   10  

7.   Megállapodások, bírósági, államigazgatási ügyek (A 

fenntartó kezelésében) 

  10  

8.   Belső szabályzatok (A fenntartó kezelésében)   10  

9.   Polgári védelem (A fenntartó kezelésében)   10  

10.   Munkatervek, jelentések, 

Statisztikák 

  5  

11.   Panaszügyek   5  

 

Nevelési-oktatási ügyek 

  

12.   Törzslapok, póttörzslapok, beírási naplók   nem selejtezhető  

13.   Felvétel, átvétel   20  

14.   Naplók   5  

15.   Szülői Érdekképviseleti Szervezet szervezése, működése   5  

16.   Szaktanácsadói, szakértői vélemények, javaslatok és 

ajánlások 

  5  

17.   Tantárgyfelosztás   5  

18.   Gyermek- és ifjúságvédelem   3  
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Gazdasági ügyek 

  

19. Ingatlan-nyilvántartás, -kezelés, -fenntartás, épülettervrajzok, helyszínrajzok, 

használatbavételi engedélyek (A fenntartó kezelésében) 

 határidő nélküli 

20. Társadalombiztosítás (A fenntartó kezelésében)  50  

21. Leltár, állóeszköz-nyilvántartás, vagyonnyilvántartás, selejtezés (A fenntartó 

kezelésében) 

 10  

22. Éves költségvetés, költségvetési beszámolók, könyvelési bizonylatok (A fenntartó 

kezelésében) 

 5 

23. Szakértői bizottság szakértői véleménye  20 

 

Megjegyzés: Nevelési-oktatási kísérletek, újítások; Tanulói fegyelmi és kártérítési ügyek; Diákönkormányzat 

szervezése, működése; Pedagógiai szakszolgálat; Gyakorlati képzés szervezése; Vizsgajegyzőkönyvek; Tanulók 

dolgozatai, témazárói, vizsgadolgozatai; Az érettségi vizsga, szakmai vizsga; Közösségi szolgálat teljesítéséről 

szóló dokumentum; A tanműhely üzemeltetése; A gyermekek, tanulók ellátása, juttatásai, térítési díjak 

ügykörökben az intézmény az eddigiekben nem vett részt, és előreláthatólag a továbbiakban sem kíván élni vele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


