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1 Általános rendelkezések
A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya

A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

1.1

A szervezeti és működési szabályzat meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, az
intézmény működésének belső rendjét, a külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és
azokat a rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe.
A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi
törvények, kormányrendeletek és miniszteri rendeletek:













1.2

2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről
229/2012.(VIII.28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és
a köznevelési intézmények névhasználatáról
2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről
A többször módosított 1992. évi XXXIII. Tv. A közalkalmazottak jogállásáról
2011. évi CXCV. Törvény az államháztartásról
368/2011. (XII: 31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek
fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról
2011. évi CCXI: törvény a családok védelméről
44/2007.(XII.29.) OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem
ágazati feladatairól
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról

A szabályzat hatálya

Az SZMSZ és a mellékletét képező egyéb szabályzatok (vezetői utasítások) betartása
kötelező érvényű az intézmény minden közalkalmazottjára, és az intézménnyel szerződéses
jogviszonyban állókra.
A Szervezeti és Működési Szabályzatot a nevelőtestület fogadja el, az igazgató
jóváhagyásával lép hatályba és határozatlan időre szól. Ezzel egyidejűleg hatályon kívül kerül
az előző intézményi SZMSZ.
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1.3 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, nyilvánossága
A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény, a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet,
a Munka Törvénykönyve alapján elkészült Szervezeti és működési Szabályzatot az intézmény
vezetőjének előterjesztését követően a nevelőtestület fogadja el a szülői szervezet, a
közalkalmazotti tanács, és a diákönkormányzat véleményének kikérésével.
Az SZMSZ nyilvánossága:
Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának az intézményvezető által hitelesített
másolata elhelyezésre kerül és megtekinthető a vezetői és az iskolatitkári irodában, illetve az
intézmény honlapján.
Tartalmáról és előírásairól az igazgató ad tájékoztatást munkaidőben.
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2 Az intézmény adatai
1. Megnevezései:
1.1. Hivatalos neve: Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola
2. Feladat ellátási helyei:
2.1. Székhelye: 7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 2.
2.2. Telephelyei:
2.2.1. Együd Árpád AMI Szondi utcai Telephely, 7400 Kaposvár, Szondi utca 3.
2.2.2. Együd Árpád AMI Somogyjádi Telephely, 7443 Somogyjád, Bogáti utca 1.
2.2.3. Együd Árpád AMI Kaposmérői Telephely, 7521 Kaposmérő, Hunyadi utca 9.
2.2.4. Együd Árpád AMI Kadarkúti Telephely, 7530 Kadarkút, Fő utca 1.
3. Alapító és a fenntartó neve és székhelye:
3.1. Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma
3.2. Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere
3.3. Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.
3.4. Fenntartó neve: Kaposvári Tankerületi Központ
3.5. Fenntartó székhelye: 7400 Kaposvár, Szántó utca 5.
4. Típusa: alapfokú művészeti iskola
5. OM azonosítója: 040413
6. Köznevelési és egyéb alapfeladata:
6.1. 7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 2.
6.1.1. nappali rendszerű (felvehető maximális tanuló létszám:250fő)
6.1.2. táncművészeti ág (néptánc tanszak)
6.1.3. képző- és iparművészeti ág (grafika és festészet tanszak, képzőművészeti
tanszak)
6.1.4. szín- és bábművészeti ág (színjáték tanszak)
6.1.5. táncművészeti ág: 12 évfolyam
képzőművészeti ág: 12 évfolyam
szín és bábművészeti ág: 12 évfolyam
6.2. 7400 Kaposvár, Szondi utca 3.
6.2.1. alapfokú művészetoktatás
6.2.1.1.nappali rendszerű (felvehető maximális tanulói létszám: 50fő)
6.2.1.2 szín- és bábművészeti ág (színjáték tanszak)
6.2.1.3.szín és bábművészeti ág: 12 évfolyam
6.3. 7530 Kadarkút, Fő utca 1.
6.3.1. alapfokú művészetoktatás
6.3.1.1. nappali rendszerű (felvehető maximális tanulói létszám:62fő)
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6.3.1.2.táncművészeti ág, (új tanszakok: néptánc tanszak, társastánc
tanszak)
6.3.1.3. képző és iparművészeti ág, (új tanszakok: képzőművészeti tanszak,
környezet- és kézműves kultúra tanszak)
6.3.1.4.szín és bábművészeti ág (új tanszakok: színjáték)
6.3.1.5. táncművészeti ág – 12 évfolyam
képző –és iparművészeti ág – 12 évfolyam
szín- és bábművészeti ág – 12 évfolyam
6.4. 7443 Somogyjád, Bogáti utca 1.
6.4.1 alapfokú művészetoktatás
6.4.1.1. nappali rendszerű (felvehető maximális tanulói létszáma: 60 fő)
6.4.1.2. táncművészeti ág (új tanszakok: néptánc tanszak)
6.4.1.3. táncművészeti ág – 12 évfolyam
6.5. 7521 Kaposmérő, Hunyadi utca 9.
6.5.1. alapfokú művészetoktatás
6.5.1.1. nappali rendszerű (felvehető maximális tanulói létszám: 20 fő)
6.5.1.2. táncművészeti ág (új tanszakok: néptánc tanszak)
6.5.1.3. táncművészeti ág – 12 évfolyam
Tevékenység jellege:
Az alapfokú művészetoktatási intézményben művészeti nevelés és oktatás folyik, amely
megalapozza a művészeti kifejező készségeket, előkészít, felkészít a szakirányú
továbbtanulásra. Művészetoktatásunk a készség és képesség fejlesztést, ismeretgazdagítást a
személyiség formálás eszközeként kezeli.
Művészeti ágak és tanszakok:
táncművészeti ág- néptánc tanszak, társastánc tanszak
képző – és iparművészeti ág – képzőművészeti tanszak, grafika - festészet tanszak, környezet
és kézműves kultúra tanszak
Szín és bábművészeti ág – színjáték tanszak.
Tanszakjainkon előképző, alapfok és továbbképző évfolyamon folyik oktatás.
Előképző: 1-2
Alapfok: 1-6
Továbbképző: 7-10
Iskolánk évfolyamainak száma:12
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A művészeti iskola szervezeti felépítése
Igazgató

Fő

állású

pedagógusok

néptánc

Nevelő-oktató
munkát
közvetlenül segítők

Óraadó pedagógusok
Néptánc

Képzőművészet

Színjáték

Jelmez- és
Iskolatitkár viselettáros

Az iskola vezetője az igazgató, főállású pedagógusok, nevelést oktatást segítő alkalmazottak,
valamint óra adó tanár, szükség esetén tanárok alkalmazásával működik az iskola.

3.1 A vezető hatásköre, feladatai
Az intézmény igazgatóját a fenntartó nevezi ki a mindenkor hatályos jogszabályok szerint
határozott időtartamra.
Egyéni felelős vezetőként tervezi, irányítja, ellenőrzi és értékeli az általa vezetett intézmény
szakszerű és törvényes működését, a helyi közoktatási és köznevelési koncepció szerinti
pedagógiai tevékenységet, az alkalmazottak munkáját. A jogszabályoknak és a szakmai
követelményeknek megfelelően vezeti a szakmailag önálló köznevelési intézményt, felelős a
köznevelési intézménypedagógiai és adminisztratív feladatainak ellátásáért.

3.1.1 A vezető feladatai:
 a köznevelési intézmény képviseletére a hatáskörébe tartozó ügyekben az intézményvezető
jogosult, melyet a jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően vezet
 dönt minden olyan a köznevelési intézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos
ügyben, amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe, és ami az
intézmény jogi személyiségéből fakadó döntési körébe tartozik,
 előkészíti a nevelőtestület feladatkörébe tartozó döntéseket és a köznevelési intézményben
foglalkoztatott közalkalmazottakkal kapcsolatos munkáltatói döntések iratait,
 a köznevelési intézmény felett hatáskört gyakorló tankerületi igazgatónál kezdeményezi a
munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához szükséges — az intézkedési jogkörén
kívül eső — intézkedések megtételét,
 a köznevelési törvény 69. §-ában meghatározott feladatainak végrehajtása során intézkedést
kezdeményez a köznevelési intézmény felett hatáskört gyakorló tankerületi igazgatónál, ha a
köznevelési intézmény rendeltetésszerű működéséhez olyan döntésre, intézkedésre van
szükség, amely nem tartozik a feladatkörébe,
 véleményezi a köznevelési intézmény felett hatáskört gyakorló tankerületi igazgató
hatáskörébe tartozó a köznevelési intézményt, illetve az intézmény közalkalmazottját érintő
— döntést, amelyre vonatkozóan javaslattételi jogkörrel rendelkezik,
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gyakorolja az utasítási és ellenőrzési, valamint a jogszabályban és a Tankerületi Központ
Szervezeti és Működési Szabályzatban ráruházott munkáltatói jogot a köznevelési intézmény
közalkalmazottjai felett; munkáltatói joga kiterjed különösen a köznevelési intézményben
foglalkoztatottak munkaköri leírásának kiadására, a munkaidő-beosztás (munkarend)
megállapítására, a napi feladatok meghatározására, a munkahelyen történő benntartózkodás
elrendelésére, illetve a munkahelyen kívül történő munkavégzés engedélyezésére, a
munkaközi szünet, a napi pihenőidő, a heti pihenőnap, a heti pihenőidő engedélyezésére,
az eseti helyettesítés, díjazás megállapításával nem járó készenlét és ügyelet elrendelésére,
helyettesítési díjjal járó helyettesítés, a díjazással járó rendkívüli munkavégzés, ügyelet és
készenlét elrendelésére a tankerületi igazgató előzetes jóváhagyásával, a szabadság kiadására,
engedélyezésére, a szülési szabadság, munkáltatói, mérlegelést nem igénylő esetben a fizetés
nélküli szabadság engedélyezésére, ha a munkáltatói jogkör létszámgazdálkodást érint, az
intézkedést az intézményben folyó pedagógiai munka zavartalan biztosítása érdekében a
tankerületi igazgató előzetes engedélyével hozhatja meg,

3.1.2 Pedagógiai irányító munkája
 tervezi, szervezi, ellenőrzi az iskolában folyó oktató-nevelő munkát
 szervezi és ellenőrzi a köznevelési intézmény feladatainak végrehajtását, biztosítja a szakmai
követelmények érvényesülését,
 gondoskodik a köznevelési intézmény dokumentumainak (pedagógiai program, szervezeti és
működési szabályzat, házirend, éves munkaterv, továbbképzési program) elkészítéséről,
jóváhagyásáról, szükség esetén gondoskodik a fenntartó egyetértésének beszerzéséről,
 szakmai értekezletet hív össze a köznevelési intézmény működésével kapcsolatos feladatok
megoldásához szükséges szakmai vélemények, javaslatok megismerése az operatív feladatok
irányítása céljából,
 segíti az intézményben folyó ellenőrzési tevékenységet, illetve az intézményben
foglalkoztatottak minősítési eljárását,
 a fenntartóval egyeztetve támogatja az intézményében a pályázati tevékenységet, a pályázatok
megvalósítását, valamint felügyeli a fenntartását.

3.1.3 Ügyviteli feladatai:
 a jogszabályokban és a Tankerületi Központ Szervezeti és Működési Szabályzatában
jogkörébe utalt munkáltatói jogok gyakorlásán túl javaslatot tesz a munkáltatói jogkört
gyakorló tankerületi igazgatónak a köznevelési intézményben közalkalmazotti jogviszony,
munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítésére, megszüntetésére,
foglalkoztatottakkal kapcsolatos, bérgazdálkodást érintő munkáltatói intézkedések
megtételére,
 az intézményvezető kivételével a magasabb vezetői, illetve vezetői megbízás adására,
visszavonására,
 a foglalkoztatottak kitüntetésére,
 a nyugdíjas korúak tovább-foglalkoztatására,
 az óraadói tevékenység ellátására irányuló megbízási szerződés megkötésére,
 az illetmény és a pótlékok differenciálására,
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felelős a köznevelési intézmény pedagógiai és adminisztratív feladatainak ellátásáért, a
munka- és pihenőidő-nyilvántartás vezetéséért,
felel azért, hogy az Országos Statisztikai Adatszolgáltatás rendje, a Közoktatás Információs
Rendjében, meghatározottak szerint pontosan elkészüljenek az adatszolgáltatások, illetve a
fenntartói intézkedés szerint az intézmény tevékenységéről készített átfogó beszámoló,
gondoskodik a KRÉTA adminisztrációs rendszer felületeinek feltöltéséről, naprakész
vezetéséről,
évente, illetve az irányító szerv által elrendelt esetekben adatot szolgáltat a Kaposvári
Tankerületi Központ beszámolójának, jelentésének és költségvetésének elkészítéséhez,
a tankerület igazgatója által meghatározott rendben adatot szolgáltat, tanév végi írásos
beszámolót készít a köznevelési intézmény felett hatáskört gyakorló tankerületi igazgató
részére a köznevelési intézmény tevékenységéről.

3.1.4 Az intézmény fenntartásával kapcsolatos feladatai:
 közreműködik
a köznevelési intézmény működéséhez szükséges költségvetés
megtervezésében, figyelemmel kíséri a köznevelési intézmény működéséhez rendelkezésre
álló költségvetési összeg felhasználását, annak terhére kifizetést kezdeményezhet,
 a köznevelési intézmény részére jóváhagyott intézményi keretet az intézményvezető a
Kaposvári Tankerületi Központ belső irányítási eszközében meghatározottak szerint
használhatja fel,
 gondos gazda módjára kezeli az általa vezetett intézmény használatában lévő ingó- és ingatlan
vagyont, ellenőrzi az anyagfelhasználás takarékosságát, a vagyonvédelmet, ellenőrzi az
iskolaépület, a tantermek, az udvarok rendjét és biztonságát, utasításokat ad, szükség esetén
intézkedést kezdeményez a felelős dolgozó felé,

3.2 A vezetői feladatok átruházása





a feladat- és hatásköreit, az ügyek meghatározott körére részben vagy egészben, időszakosan
írásban átruházhatja,
a köznevelési törvényben és végrehajtási rendeleteiben, valamint a Kaposvári Tankerületi
Központ Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott feladat- és hatáskörében
gyakorolja a kiadmányozási jogot, különösen az intézmény által a tanulói jogviszonnyal,
szülőkkel való kapcsolattartással összefüggésben hozott döntések és a feladatkörébe tartozó
nyilatkozatok tekintetében;
a jogszabályban meghatározott kiadmányozási jogát a köznevelési intézmény
közalkalmazottjára átruházhatja, az átruházott kiadmányozási jog tovább nem ruházható.

3.3 Az intézményvezető akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje
Az intézményben nincs intézményvezető helyettes, ezért a vezető akadályoztatása vagy tartós
távolléte esetén a fenntartó jogköre és felelőssége a helyettesítésről gondoskodni.
Tartós távollétnek minősül a legalább két hetes folyamatos távollét.
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4 Az intézmény munkarendje
Az Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola Kaposváron a Csiky Gergely Színház és Kulturális
Központ Közhasznú Nonprofit Kft. telephelyén Kaposvár, Nagy Imre tér 2. alatt működik. Az
intézmény nyitva tartásáról és az iskolával kapcsolatban nem álló más személyek bent
tartózkodásával a Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
rendelkezik, melyhez igazodva állítja össze a művészeti iskola az órarendet, valamint a szabadidős
rendezvények szervezése is ehhez igazodik. Közös szervezésű rendezvények esetén külön
egyeztetés szükséges az intézmények között.
Az egyeztetést az iskola igazgatója a Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ Közhasznú
Nonprofit Kft. gondnoksági munkatársa végzi.
A tanítás időpontja: hétköznaponként 14.15-19.00 óra között, az erre a célra kialakított termekben.
Ettől az időponttól való eltérésre- a Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ Közhasznú
Nonprofit Kft. gondnoksági munkatársával való egyeztetés után lehet csak eltérni.
A tanítási órák rendje:
A tanulók óráit úgy kell beosztani, hogy azok ne ütközzenek az általános és középiskolájuk tanítási
óráival, illetőleg munka idejével. A csoportos órákat, amelyek 90 percesek, szünet nélkül lehet
tartani, - életkori sajátosságoktól függően -, de ebben az esetben is lehetőséget kell biztosítani a
tanulóknak, hogy szükség esetén kimehessenek az óráról.
Előképző évfolyamokon, valamint alapfok 4. osztályig a tanítási órák 45 percesek, két óra közt
szünetet kell tartani.
A pedagógusok mulasztási, osztályozási és haladási naplót vezetnek /KRÉTA felületen/ minden
olyan foglalkozásról, amely az iskola tantárgyfelosztásában szerepel.
A naplók zárása minden hónap 10-én történik. Az intézményvezető folyamatosan ellenőrzi a
naplók kitöltését.
A tanítási órák zavartalansága érdekében a tanárt és a tanulót az óráról kihívni, vagy tanítási órát
más módon zavarni nem szabad.
A tanulók az órák megkezdése előtt a tanárt a közösségi terekben várják, és együtt mennek az
öltözőkhöz, és a próbatermekbe.
A tanár köteles a tanítási idő előtt 15 perccel a tanítás helyszínén megjelenni.
Az iskolai tanítás időszakában 14.15 órától 17 óráig az intézményvezető lehetőség szerint az
iskolában tartózkodik. Amennyiben a vezető nem tartózkodik az iskolában, távozásától a tanórák,
foglalkozások befejezéséig az iskola rendjéért az órát, vagy a foglalkozást vezető pedagógus
tartozik felelősséggel.
Az intézményben igazgató helyettes nincs, az igazgató akadályoztatása esetén őt, az általa írásban
megbízott pedagógus helyettesíti.
A pedagógiai programról az intézményvezető félfogadási idejében lehet tájékoztatást kérni a
következő időpontokban:
hétfő: 16 óra-17 óra
kedd: 10 óra- 12 óra
szerda: 13 óra-15 óra
csütörtök: 15 óra- 16.30 perc
10

4.1 A pedagógusok munkarendje
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 62.§. (5) szerint:
A nevelési-oktatási intézményekben pedagógus munkakörökben dolgozó pedagógus heti teljes
munka idejének nyolcvan százalékát (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.
Neveléssel, oktatással lekötött munkaidő 22-26 óra (tantárgyfelosztás szerint).
A pedagógus számára a kötött munkaidőnek a neveléssel –oktatással le nem kötött részében a 17.
§(1) szerinti feladatokat látja el.
A pedagógus munkáját szabályozó dokumentumok
 Intézményi pedagógiai program – nevelési program
 Intézményi pedagógiai program- helyi tanterv
 Munkaterv
 Szervezeti és Működési Szabályzat
 Házirend
 Intézményi Önértékelés (5éves terv és az éves tervek)
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5 A nevelőtestület működésére vonatkozó általános szabályok,
értekezletek
A nevelőtestület jogállását, döntési, véleményezési és javaslattételi jogkörét a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 70.§. határozza meg.
A nevelőtestület az alapfokú művészetoktatási intézmény pedagógusainak közössége, nevelési és
oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozó szerve. A nevelőtestület
tagja az alapfokú művészetoktatási intézmény valamennyi pedagógus munkakört betöltő
alkalmazottja. A nevelőtestület nevelési, oktatási kérdésekben, az intézmény működésével
kapcsolatos ügyekben, valamint köznevelési törvény és más jogszabályokban meghatározott
kérdésekben döntési, egyébként pedig véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik.

5.1 Értekezletek
A nevelőtestület a tanév folyamán rendes és rendkívüli értekezletet tart, melyet az
intézményvezető hív össze, meghatározott napirenddel és időponttal.
A nevelőtestületi értekezleteken az óraadó tanárok is részt vesznek, de szavazati joggal nem
rendelkeznek.
Az értekezletek alkalmával kiosztott feladatokról a következő értekezleten, illetve a kijelölt
határidő után a feladattal megbízott pedagógus beszámolni köteles. A feladattól függően ez lehet
szóbeli, vagy írásbeli beszámoló. A munkatervben meghatározott feladatok elvégzésére felelős
pedagógus kijelölése történik, akikre ugyanez a beszámolási kötelezettség vonatkozik.
Tanévnyitó értekezlet
Időpont: augusztus hó utolsó hetében az intézményvezető által kijelölt napon. Az intézményvezető
ismerteti az új tanév főbb feladatait, a munkatervre vonatkozó javaslatát. A tanévnyitó értekezlet
dönt a munkaterv elfogadásáról.
Félévzáró értekezlet:
Az intézményvezető elemzi az első félév munkáját, az osztályfőnökök beszámolója alapján.
Tájékoztatást nyújt a következő félév feladatairól.
Tanévzáró értekezlet:
Az utolsó tanítási napot követő 15 napon belül kell megtartani.
Feladata a tanév nevelő – oktató munkájának elemzése az osztályfőnökök véleményének
figyelembevételével.
Nevelési értekezlet
Az éves munkatervben meghatározott időpontokban nevelési értekezletet kell tartani. Tárgy
bármely nevelési kérdés lehet, amelyet a nevelőtestület határoz meg. A nevelési értekezlet
témájától függően a nevelőtestület határozatot, állásfoglalást hozhat.
Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet
Az intézményvezető rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásáról a napirend három nappal
korábban történő kihirdetésével intézkedik.
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A rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásának nevelőtestületi kezdeményezéséhez a
pedagógusok egyharmadának aláírása, valamint az ok megjelölése szükséges.
Nevelőtestületi értekezlet összehívását a szülői szervezet és a diákönkormányzat is
kezdeményezheti. A kezdeményezés elfogadásáról a nevelőtestület dönt.
Az értekezletet a tanítási időn kívül a kezdeményezéstől számított nyolc napon belül össze kell
hívni. A nevelőtestületi értekezletet az intézményvezető készíti elő. A nevelőtestület írásos
előterjesztés alapján tárgyalja a pedagógiai program, az SZMSZ, a házirend, a munkaterv, az
iskolai munkára irányuló átfogó beszámoló elfogadásával kapcsolatos napirendi pontokat.
A nevelőtestület a határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza, a szavazás akkor érvényes, ha a
testület 50%-a +1 fő tagja jelen van.
Amennyiben az intézményvezető úgy dönt, titkos szavazást rendelhet el. Ha a döntésnél
szavazategyenlőség keletkezik, a határozatot az intézményvezető szava dönti el.
Az értekezlet jegyzőkönyvét három napon belül el kell készíteni. A jegyzőkönyvet az
intézményvezető és a jegyzőkönyv hitelesítésére felkért 2 személy írja alá. A jegyzőkönyv
másolatát az irattárban kell elhelyezni. A jegyzőkönyvekbe a nevelőtestület tagjai, valamint az
iskola munkájának ellenőrzésével megbízott szervek képviselői betekinthetnek. Az értekezletről
hiányzó tanárok a jegyzőkönyvet utólag tanulmányozhatják.

5.2 Belső önértékelési csoport
Az iskolában megalakult a belső önértékelési csoport, tagjai a nevelőtestület tagjai, valamint az
igazgató. A BÖCS feladata az intézményi, vezetői, pedagógus önértékelés előkészítése,
megtervezése, lebonyolítása, a partnerek tájékoztatása, az öt évre szóló önértékelési program és az
éves önértékelési terv elkészítése.
A Belső Önértékelési Csoport feladatait az Önértékelési Szabályzat tartalmazza.
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6 A kapcsolattartás formái és rendje
Az igazgató és pedagógusok, valamint a pedagógusok és a pedagógusok között a kapcsolattartás
személyesen, telefonon, vagy e-mail levelezőrendszeren valósul meg.
Az intézmény telephelyekkel rendelkezik, melyeken fő állású, vagy alkalmanként óra adó
pedagógus tanít. A velük való kapcsolattartás a fentiek szerint történik. Telephelyeink általános
iskolákban működnek, ezért amennyiben szükséges az iskolaigazgatókkal, iskolatitkárokkal
telefonon és e-mailben tartja a kapcsolatot a művészeti iskola igazgatója, szükség esetén az
iskolatitkár.

6.1 Kapcsolat a fenntartóval
Az intézmény és a fenntartó kapcsolata folyamatos, elsősorban a következő területekre
terjed ki

az intézmény átszervezésére,

az intézmény tevékenységi körének módosítására,
az intézmény nevének megállapítására,

az intézmény pénzügyi - gazdálkodási tevékenységére
(elsősorban a költségvetésre, költségtérítésekre, a szociálisan adható
kedvezményekre stb.),

az intézmény ellenőrzésére:
o gazdálkodási, működési törvényességi szempontból,
o szakmai munka eredményessége tekintetében,
o az intézményben folyó gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységre,
beleértve a tanuló-balesetek megelőzése érdekében tett
intézkedéseket, valamint
o az intézményben folyó szakmai munka értékelésére.
az intézmény SZMSZ - e jóváhagyása és módosítása, a nevelési / pedagógiai
programja jóváhagyása tekintetében.


A fenntartóval való kapcsolattartás formái
 szóbeli tájékoztatás, írásbeli beszámoló adása,
 dokumentum átadás jóváhagyás céljából,
 egyeztető tárgyaláson, értekezleten, gyűlésen való részvétel,
 a fenntartó által kiadott rendelkezés átvétele annak végrehajtása céljából,
 speciális információszolgáltatás az intézmény pénzügyi-gazdálkodási, valamint
szakmai tevékenységéhez kapcsolódóan.

6.2 A Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ Közhasznú Nonprofit Kft.vel való kapcsolattartás rendje
Az Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola helyileg a Csiky Gergely Színház és Kulturális
Központ Közhasznú Nonprofit Kft telephelyén (Kaposvár, Nagy Imre tér 2.) működik, ezért
szükséges a kölcsönös tájékoztatás, egyeztetés a termek és az épület használatáról.
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Az intézményvezető gondoskodik arról, hogy kellő időben és módon kihirdetésre kerüljenek azok
az intézkedések, amelyek érintik a művészeti iskolában folyó szakmai munkát.

6.3 Az iskolavezető és a szülői szervezet közötti kapcsolattartás rendje
Az iskolában a nevelő- és oktató munka segítésére a nevelőtestület, a szülők közti kapcsolattartás
érdekében szülői szervezet működik. Vezetőjével az igazgató tart kapcsolatot. Azokban az
ügyekben, amelyekben a szülői szervezetnek az SZMSZ vagy jogszabály véleményezési jogot
biztosít, a véleményt az igazgató kéri meg az írásos anyagok átadásával.
A szülői munkaközösség képviselőjét a nevelőtestületi értekezlet, véleményezéssel érintett
napirendi pontjának tárgyalására meg kell hívni.
Az intézmény szülői szervezete részére az igazgató tanévenként egy alkalommal tájékoztatást ad
az intézmény munkájáról.
A szülői szervezet részére biztosított jogok:
A jelen SZMSZ a szülői szervezet részére a következő jogokat biztosítja:
A szülői szervezetnek véleményezési joga van:
 a szervezeti és működési szabályzatnak a szülőket is érintő rendelkezéseiben,
 a házirend elfogadásakor és módosításakor.
A szülőket anyagilag érintő ügyekben a szülők egyetértésére van szükség.
A kapcsolattartás formái: személyes, telefon, e-mail útján. A kapcsolattartás folyamatossága email levelezőrendszeren keresztül biztosított.

6.4 Az intézményi tanács működése, valamint az intézményi tanács és a vezető közti
kapcsolattartás formája, rendje
Az intézményi tanács a helyi közösségek érdekeinek képviseletére a szülők, a nevelőtestület, az
intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat képviselőiből alakult egyeztető fórum, mely
a nevelési-oktatási intézmény működését érintő valamennyi lényeges kérdésben
véleménynyilvánítási joggal rendelkezik a jogszabályban meghatározottak szerint.
Az iskola intézményi tanáccsal való kapcsolattartásáért az igazgató a felelős.
Az intézményi tanácsot az ügyrendjében megnevezett tisztségviselője, illetve tagja képviseli az
iskolával való kapcsolattartás során.
Az igazgató félévenként egy alkalommal beszámol az intézményi tanácsnak az iskola
működéséről.
Az intézményi tanács elnöke számára az igazgató a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben
meghatározott határidőn belül elküldi a nevelőtestület félévi és a tanévi pedagógiai munkájának
hatékonyságáról szóló elemzését elvégző nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet.
Az intézményi tanács képviselőjét meg kell hívni a szülői választmány és a diákönkormányzat
vezetősége részére tartandó tájékoztató értekezletre, melyet az iskola igazgatója évente egy
alkalommal hív össze. Az értekezleten az igazgató véleményezteti az éves iskolai munkatervet, a
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tanév helyi rendjéről szóló nevelőtestületi javaslatot, szól a tanév kiemelt feladatairól, valamint a
tanulmányi munka értékeléséről, a munkatervben rögzített feladatok teljesítéséről.
Szükséges esetben az intézményi tanács képviselője az iskola a nevelőtestület értekezleteire is
meghívható.
Az intézményi tanács és az iskola vezetősége közötti kapcsolattartás egyéb szabályait az éves
iskolai munkaterv és az intézményi tanács ügyrendje, valamint éves munkaprogramja határozza
meg.

6.5 Diákönkormányzat
A tanulók, a tanulóközösségek érdekeik képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak létre. A
diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. A
diákönkormányzat véleményét a nevelőtestületi értekezleten a diákönkormányzat képviselője
vagy a diákönkormányzatot segítő tanár képviseli.
A DÖK-nek véleményezési joga van:
 a szervezeti és működési szabályzatnak a tanulókat is érintő rendelkezéseiben,
 a házirend elfogadásakor és módosításakor
A diákönkormányzat feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja a művelődési központ
helyiségeit, a művészeti iskola berendezéseit, ha ezzel nem akadályozza a művelődési központ
vagy az iskola működését. (A termek használata előtt időpont egyeztetése szükséges az Együd
Árpád Kulturális Központ gondnokával).
Az iskolában évente egy alkalommal diákközgyűlést kell szervezni, a diákönkormányzat
működésének és a tanulói jogok érvényesülésének áttekintésére, értékelésére.

6.6 A szülők és a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formája
Szóbeli tájékoztatás a Pedagógiai Programról, az SZMSZ-ről és a házirendről az intézmény
vezetőtől kérhető, annak fent jelzett félfogadási idejében.
Írásbeli tájékoztatás eszköze a faliújság, illetve a művészeti iskola által használt termek előtt
található hirdető tábla. Felhasználható iskolai rendezvények, ünnepélyek, programok
közzétételére.
Az iskola honlapján megtalálhatóak az iskola dokumentumai, az aktuális események, az ezekről
készült fotók.

6.7 Kapcsolattartás más szervekkel





város és város környék általános iskoláival, amelyekben a művészeti iskola tanulói
tanulnak. A kapcsolattartást az intézmény vezetője, illetve a gyermek osztályfőnöke látja
el.
helyi sajtó, média képviselői, - szakmai programokról, versenyek eredményeiről való
tájékoztatás az intézményvezető feladata
Somogy Táncegyüttes Alapítvány – közös programok szervezése, lehetőség, hogy végzett
tanulóink folytathassák a néptáncot. kapcsolattartó: intézményvezető, néptánc oktatók.
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Kaposvár és Somogy megye művészeti iskolái- közös rendezvények, fesztiválokon,
versenyeken való részvétel, szükség esetén jelmezek kölcsönzése illetve kölcsönkérése. A
néptánc tanszakon tanító pedagógusok és intézményvezető feladata.
Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége (MZMSZ)- konferenciákon,
szakmai továbbképzésen való részvétel, honlapjukról való tájékozódás. Intézményvezető
feladata
Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület - kapcsolattartó: néptánc pedagógusok,
intézményvezető
Somogy Megyei Néptáncszövetség - rendezvényein való közreműködés, kapcsolattartó:
intézményvezető
Somogy megyei Tehetség Tanács – kapcsolattartó: néptánc pedagógusok,
intézményvezető
Magyar Táncművészeti Egyetem – mentorintézmény, kapcsolattartó intézményvezető,
Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége - Tehetségpont

A kapcsolattartásokért az intézményvezető a felelős.
Rendszeresen tájékoztatja a sajtó képviselőit a művészeti iskolában folyó munkáról, a
fesztiválokon, versenyeken, pályázatokon elért eredményekről.
Kapcsolatot tart Kaposvár és Somogy megye művészeti iskoláinak vezetőivel, pedagógusaival.
Tájékozódik az ott folyó munkáról. Ebben a munkában az iskola pedagógusai aktívan részt
vesznek.
Figyeli az MZMSZ, az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület honlapját, híreit,
lehetőségekhez képest részt vesz az általuk szervezett konferenciákon, értekezleteken.
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7 A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje
A nevelő-oktató munka belső ellenőrzése kiterjed a tanítási órákra, a tanórán kívüli
foglalkozásokra az alapdokumentumok felhasználására, a Szervezeti és Működési
Szabályzatban előírtak érvényre jutására, a munkatervben szereplő feladatok
végrehajtására, a nevelők terveire és tanmeneteire, adminisztrációs munkákra.
Az ellenőrzés területeit, tartalmát, módszerét és ütemezését az ellenőrzési terv tartalmazza.
Az eseti ellenőrzések lefolytatásáról az igazgató dönt.
A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésének megszervezéséért és hatékony működéséért az
intézményvezető a felelős.
 Az intézményvezető a művészeti oktatás területén folyó valamennyi tevékenységet
ellenőrzi.
 Közvetlenül ellenőrzi a pedagógusok munkáját.

7.1 Az ellenőrzés követelményei


Terjedjen ki az iskolai élet valamennyi területére.




Legyen folyamatos, figyelje a teljesítést, és alkalmazkodjon az egyes időszakok sajátos
feladataihoz.
Segítse elő az intézményben folyó nevelő és oktató munka eredményességét, hatékonyságát



Az ellenőrzés a tantervi követelmények és a munkatervi feladatok alapján történjen.

7.2 Az ellenőrzés módszerei

 a pedagógusok beszámoltatása
 írásos dokumentumok vizsgálata (naplók, törzslapok, bizonyítványok)
 tanórák, tanórákon kívüli foglalkozások, előadások látogatása
Az ellenőrzés tapasztalatait a pedagógusokkal egyénileg kell megbeszélni.
Az általánosítható tapasztalatokat- a feladatok egyidejű meghatározásával- tantestületi
értekezleten összegezni és értékelni kell.
Minden tanévben ellenőrzési kötelezettséggel bírnak a következő területek
 tanítási órák ellenőrzése


naplók folyamatos ellenőrzése,



az igazolt és igazolatlan tanulói hiányzások ellenőrzése,



az SzMSz-ben előírtak betartásának ellenőrzése az osztályfőnöki, tanári
intézkedések folyamán



a tanítási órák kezdésének és befejezésének ellenőrzése
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8 Fegyelmező intézkedések és fegyelmi büntetések formái és
alkalmazásának elvei.
Az iskolai fegyelmező intézkedések és fegyelmi büntetések formái
Kötelességszegés, fegyelmi vétség esetén a fegyelmi büntetés különböző fokozata
alkalmazható a vétséget elkövetővel szemben.
Fegyelmi eljárás nélkül kiszabható:
- szóbeli figyelmeztetés (a pedagógus adhatja),
- írásbeli intés (az intézményvezető adhatja). Az írásbeli intést az osztálynaplóba be kell
jegyezni, és a tényről a szülőket értesíteni kell.
Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli
határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető.
A fegyelmi büntetés lehet:
- megrovás,
- szigorú megrovás,
- eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától,
- kizárás az iskolából.
A fegyelmi büntetést a nevelőtestület hozza meg. A fegyelmi eljárás szabályait jogszabály
határozza meg 20/2012.(VII.31.) EMMI rendelet 21. fejezet
A fegyelmi eljárás lefolytatását megelőző egyeztető eljárás szabályozása
Az egyeztető eljárás elindításának megszervezése a DÖK patronáló tanár feladata. Ebben a
minőségben, a továbbiakban: „felelős pedagógus”.
Eljárásrend
Ha a súlyos és vétkes kötelességszegés fegyelmi eljárás elindítását igényli, akkor az eljárás
megindítója az igazgató, értesíti a felelős pedagógust a tényállásról.
A felelős pedagógus a sértettet (kiskorú esetén a szülő is) írásban haladéktalanul tájékoztatja
arról, hogy az ügyben fegyelmi eljárás indul, de előtte lehetőség van egyeztető eljárás
lefolytatására, melynek lényege a megegyezés. Írásos nyilatkozatot kér 5 napon belül,
melynek lényege, hogy a sértett kéri, vagy elutasítja az egyeztető eljárást (kiskorú esetén a
szülő is aláírja).
Amennyiben a nyilatkozat elutasító, vagy határidőre nem érkezik vissza, a felelős pedagógus
ezt írásban jelzi a fegyelmi eljárás kezdeményezője felé, aki a fegyelmi eljárást a
jogszabályok alapján lefolytatja.
Amennyiben a sértett támogatja az egyeztető eljárást, a felelős pedagógus ezt írásban jelzi a
fegyelmi eljárás kezdeményezője felé, aki a fegyelmi eljárást elindítja úgy, hogy az erről
szóló levélben egyúttal tájékoztatja a kötelességszegőt az egyeztető eljárás lehetőségeiről.
Egyúttal tőle is írásos nyilatkozatot kér 5 napon belül, melynek lényege, hogy a
kötelességszegő kéri, vagy elutasítja az egyeztető eljárást (kiskorú esetén a szülő is aláírja).
Amennyiben a nyilatkozat elutasító, vagy határidőre nem érkezik vissza, az igazgató a
fegyelmi eljárást a jogszabályok alapján lefolytatja.
Amennyiben a kötelességszegő is nyilatkozatával támogatja az egyeztető eljárást, az igazgató
erről haladéktalanul tájékoztatja a felelős tanárt, aki írásban értesíti a DÖK –öt és a szülői
19

munkaközösségeket (szülői szervezetet) az egyeztető eljárás lefolytatásáról, megnevezve
annak helyét és idejét, mely legfeljebb 5 napon belüli lehet.
A felelős tanár, írásban értesíti a sértettet és a kötelességszegőt is az eljárás megindításának
helyéről, idejéről.
Az egyeztetést lefolytató szülői szervezet és a DÖK a saját működési rendjük szerint
képviseltetik magukat az eljárásban. A kiskorú tanuló szülőjének jelenlétét biztosítani kell.
A szülő hozzájáruló nyilatkozat nélkül is lefolytatható az eljárás. A sértett és a
kötelességszegő is eljárhat képviselő útján.
Az eljárás célja a megegyezés, tehát a két fél bármilyen külső segítséget is igénybe vehet (pl.
mediátor).
A konkrét eljárás indításakor az eljárás levezetőjének személyét meghatározzák, majd az
egyezkedés lefolytatásának módjáról, a döntéshozatal rendjéről az eljárást működtető két
szervezet- szülői szervezet és a DÖK dönt.
Az eljárás nyilvánosságáról a levezető személy dönt.
Az eljárás levezetője gondoskodik arról, hogy az eljárásról, az ott született döntésekről
folyamatos jegyzőkönyv készüljön.
A döntést a fegyelmi eljárás elindításához képest 15 napon belül meg kell hozni. Ha nem jön
létre megegyezés, akkor az eljárás levezetője az erről szóló jegyzőkönyvet eljuttatja a
fegyelmi jogkör gyakorlójának, aki lefolytatja a fegyelmi eljárást. Ha megegyezés jön létre a
sérelem orvoslására, akkor a fegyelmi eljárást fel kell függeszteni arra az időre, amely alatt a
megegyezés teljesül. Ez időtartam legfeljebb három hónap lehet.
Ha a felfüggesztés ideje alatt a sértett kéri a fegyelmi lefolytatását, mert nem teljesül a
megállapodásuk, akkor a fegyelmit le kell folytatni, ha nem kéri a fegyelmi lefolyását, akkor
azt határozattal meg kell szüntetni.
Fegyelmi eljárás
A tanulók súlyosabb fegyelmi ügyeiben a nevelőtestületből alakított fegyelmi bizottság jár
el. Súlyosabb kötelezettség szegésnek minősül, különösen:


az iskola berendezésének, eszközeinek szándékosan kárt okozó
rongálása, eltulajdonítása,
 ha a tanuló magatartása, viselkedése, cselekedete jelentős mértékben veszélyezteti az
iskolai gyermek, illetve felnőtt közösséget.
A fegyelmi bizottságot, a fegyelemsértést követően ad hoc kell megalakítani. Tagjainak
száma csak páratlan lehet, de három főnél nem lehet kevesebb.
Hivatalból tagjai
 az iskolai vezetője,
 az érintett tanulók osztályfőnökei.
A fegyelmi bizottságot az igazgató hozza létre. A fegyelmi bizottság mellett véleményezési
joggal rendelkeznek a tanulót oktató-nevelő pedagógusok és a diákönkormányzat képviselője
(ha nem tagja a fegyelmi bizottságnak).
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A fegyelmi eljárás lefolytatása
 Határideje:30 nap
 Egyéb hatósági intézkedés miatt a fegyelmi eljárást mellőzni lehet.
 A fegyelmi eljárás résztvevői:
o tanuló,
o szülő,
o egyéb érdekeltek.
 A fegyelmi eljárásban biztosítani kell az eljárás alá vont tanuló képviseleti és védelmi
jogait.
 A fegyelmi határozatot a bizottság szótöbbséggel hozza, melyet a tanulóval és a szülővel
a fegyelmi tárgyaláson kell közölni és 7 napon belül írásban is meg kell küldeni részükre.
Nem kell a határozatot megküldeni a feleknek megrovás, szigorú megrovás, fegyelmi
büntetés kiszabása esetén, ha a felek a panaszjogukról a fegyelmi tárgyaláson a fegyelmi
büntetés kihirdetésekor lemondtak.
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9 Iskolai hagyományok, hagyományápolással kapcsolatos
feladatok
Az iskola hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az iskola hírnevének
megőrzése, öregbítése az iskola minden tagjának joga és kötelessége.
A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat, továbbá a megemlékezésekre vonatkozó
időpontokat, valamint a felelősöket az éves munkatervben határozza meg a nevelőtestület.
Hagyományos kulturális és ünnepi rendezvényeink:
 karácsonyi műsor a néptánc tanszak tanulóinak összeállításában
 farsang (városi nagy rendezvényhez kötődően)
 néptánc és színjáték tanszak tanévvégi bemutató - vizsga - előadása, képzőművészeti –
grafika-festészet tanszak munkáiból tanév végi kiállítás szervezése
 táncházak (havonta egy alkalommal)
Táncház az éves munkatervben rögzített időben, havonta 1 alkalommal 4 óra, amely a gyerekek
számára szabadon választott tevékenység. A tanulók feladata a néphagyományok ápolása, melyre
jó alkalom a táncház, valamint a jeles napokról való megemlékezés.
A táncházak nyitott rendezvények, nem csak a művészeti iskola tanulóinak szól. Lehetőség szerint
a rendezvény díjmentes.
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10 A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái és azok rendje
Művészeti fesztiválokon, tanulmányi versenyeken való részvétel, valamint művészeti,
közművelődési intézmények, műsorok, előadások, kiállítások szervezett látogatásai.
A művészeti fesztiválokon, tanulmányi és egyéb versenyeken való részvétel a nevelő- oktató
munka szerves része.
Amennyiben a fenti rendezvényeket tanítási napokon szervezik a tanulók részvételéhez az
általános – vagy középiskola, illetve az alapfokú művészetoktatási intézmény igazgatójának
hozzájárulása szükséges.
20 tanulóként legalább 2 fő kísérőtanárt kell biztosítani. A kísérőtanárok felelősek a rendért, a
tanulók testi épségéért.
Ha a tanuló szereplésére is sor kerül, biztosítani kell szaktanárai részvételét.
Önként jelentkező szülők kísérőül bevonhatók, de a tanári kíséretet nem helyettesíthetik.
A részvétel költségeit úgy kell megállapítani, hogy a szülőket csak a legszükségesebb mértékben
terheljék.
Törekedni kell arra, hogy tanuló anyagi okokból ne maradjon távol a fesztiválon, versenyen való
szereplésből.
Iskolai szünetben az intézmény művészeti alkotó, felkészítő táborokat szervezhet. A táborozáshoz
szakmai tervet, költségvetést kell készíteni. A tanulók a kirándulásokon, táborokban önkéntesen
vesznek részt.
Az intézményvezető gondoskodik arról, hogy a versenyeken elért eredményekről az iskolai
közösség tudomást szerezzen.
Cserekapcsolatok, belföldi és külföldi tapasztalatcsere látogatások:
Az intézményvezető engedélyével az iskolai munkaterv alapján az iskola tanárai és tanulói
tapasztalatcsere és közös művészeti tevékenység céljából cserelátogatásokat, közös fellépéseket
szervezhetnek. Ennek költségeit a meghívó felek kölcsönös megállapodás alapján határozzák meg.
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11 Könyvtárszoba, eszköztár, jelmeztár
Törekedni kell az iskolai könyvtárszoba, eszköztár folyamatos bővítésére, amely az iskolai nevelőoktató munka hatékonyságát a korszerű szemléltetést szolgálja.
Törekedni kell az állomány folyamatos gyarapítására.
A könyvtárszoba- eszköztár- jelmeztár állományának tartalmaznia kell a pedagógiai programban
kért eszközöket, illetve a kötelező eszköz és felszerelési jegyzékben meghatározott eszközöket és
felszereléseket. (20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet)
A könyvtárszoba –nyilvántartásáról, a kölcsönzés rendjéről az arra kijelölt pedagógus
gondoskodik. Az eszköztár-jelmeztár rendjéért, a viseletek kiadmányozásáért és bevételéért a
viselettáros a felelős.
A tanév végén a tanulóknak bizonyítványosztás előtt tartozásukat rendezniük kell. Az elveszett
vagy vissza nem szolgáltatott könyveket, eszközöket (jelmezeket) folyó kereskedelmi áron kell
megtéríteni.
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12 Az elektronikus iratkezelés szabályai
12.1 Elektronikus küldemények átvétele és elosztása
Az elektronikus levelek felbontását, megnyitását az igazgató végzi. Az elektronikus leveleket az
igazgatói irodában az igazgató számítógépén kell felbontani.
Az elektronikus levelek elolvasása után az igazgató az iratkezelési szabályzat leírása alapján dönt
az iratokról. Az igazgató, annak távollétében a helyettesítéssel írásban megbízott pedagógus a
küldeményeket szortírozzák, és a címzetthez továbbítják. Az elosztást, iktatást igénylő iratokat ki
kell nyomtatni és kinyomtatott formában kerülnek a címzett pedagógushoz, illetve kerül iktatásra.

12.2 Elektronikus küldemények nyilvántartása
Az iktatandó iratokhoz, - ha azok az elektronikus levélben mellékletként érkeztek – ki kell
nyomtatni, és az adott irathoz hozzá kell csatolni az elektronikus levél fejlécét, amely tartalmazza
az e-mail kézbesítési adatait (feladó, címzett, elküldés ideje, tárgy, stb.). Az így kinyomtatott, és
melléklettel ellátott iratot az iratkezelési szabályzatban a papíralapú iratokkal megegyező
eljárásban kell részesíteni.

12.3 Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt iratok kezelése
Az elektronikusan előállított leveleket, ügyiratokat ki kell nyomtatni, az intézmény vezetővel alá
kell íratni és az intézmény pecsétjével ellátni. Az így keletkezett irat egy példányát irattárba kell
helyezni az iratkezelési szabályzatban foglaltak szerint.
Az évente készülő statisztikai jelentést az intézményvezető készíti el és továbbítja. Kinyomtatása
nem szükséges, az igazgató számítógépen az adott tanév iratinál, elkülönítve kerül mentésre.
Az adott tanév október 1-i KIR tanulói listát szintén menteni kell a számítógépre a statisztikai
jelentéssel együtt, de ezt ki kell nyomtatni, az iskola bélyegzőjével ellátva irattárba kell helyezni.
A KIR-ben szereplő nyilvántartások kezelése az iskolatitkár feladata.

25

13 Közérdekű adatok közzétételéről és megismerésére irányuló
kérelmek intézéséről szóló szabályzat
Az intézmény valamennyi közérdekű adatát a KIR-ben és az iskola honlapján teszi közzé.
(www.egyudmuveszetiiskola.hu)
A kérelmek intézése a fenntartó közreműködésével a fenntartói szabályzat alapján történik.

14 Esélyegyenlőségi terv
Az intézménynek önálló esélyegyenlőségi terve nincs. A fenntartó gyakorolja és szabályozza a
kapcsolódó jogokat, és az általa elkészített dokumentum kiterjed valamennyi intézmény,
valamennyi alkalmazottjára. A tanulókra vonatkozó esélyegyenlőségi intézkedéseket a PP
tartalmazza.
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15 Az intézményi védő- óvó előírások
15.1 Tűzriadó esetén szükséges teendők
Amint a tűzjelző sziréna megszólal az oktatóknak, pedagógusoknak a tanulókat sorba kell állítani
és a legrövidebb idő alatt el kell hagyni az épületet. A tanterem, próbaterem, öltözők ajtaját nyitva
kell hagyni, hogy a kiérkező tűzoltók azokat meg tudják közelíteni. A meneküléshez csak a lépcsők
használhatók, a liftek automatikusan leállnak.
Visszatérni az épületbe csak a veszély elhárítása után lehet, ha arra az illetékes dolgozó, illetve
tűzoltó engedélyt ad.

15.2 Bombariadó esetén szükséges teendők
Bombariadó esetén, annak, aki ezt észleli, telefonon azonnal értesítenie kell a rendőrséget.
- A pedagógusoknak, illetve az intézményben tartózkodó dolgozóknak (esti időszakban az
ügyeletesnek) haladéktalanul gondoskodni kell arról, hogy a tanulók, illetve az intézmény más
látogatói is a legrövidebb úton, szervezetten, pánik nélkül elhagyják az intézményt, és biztonságos
távolságban várják meg a további intézkedéseket.

15.3 Balesetvédelmi előírások
- A tanulókkal az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, a
foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható magatartásformát a
szorgalmi idő megkezdésekor, életkoruknak és fejlettségi szintjüknek megfelelően ismertetni kell.
Az ismertetés tényét és tartalmát dokumentálni kell.
- A tanuló- és gyermekbalesetekkel kapcsolatos jelentési kötelezettséget a „Nevelési-oktatási
intézmények működéséről” szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján kell végrehajtani.
- A liftet 12 éven aluli gyermek csak pedagógussal, vagy szülővel veheti igénybe.
- Szünetekben a fokozott balesetveszély miatt az emeleti előtérbe a gyermekek csak felnőtt
kísérettel jöhetnek ki.
- Könnyebb sérülés esetén a pedagógus a portán található elsősegélydobozt elkérve ellátja a
sérülést. Amennyiben komolyabb a sérülés (törés, rosszullét, ájulás) mentőt hív, majd a pedagógus
feladata a szülőt értesíteni, szükség esetén a gyermekkel a kórházba menni.
Az iskolában maradó tanulók felügyeletét meg kell oldani. (helyettesítés, csoportok összevonása)

Az iskola minden dolgozója és tanulója felelős:
 a közösségi tulajdon védelméért, állagának megőrzéséért
 az intézmény rendjének, tisztaságának megőrzéséért
 az energia felhasználásával való takarékosságáért
 a tűz, balesetvédelmi, - munkavédelmi szabályok betartásáért
 a technikai eszközök (CD, erősítők, számítógépek, projektor stb.) rendeltetésszerű
használatáért.
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Módosítás, kiegészítés a 4. Az intézmény munkarendje fejezethez
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Záró rendelkezések
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Legitimációs záradék
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Fenntartói jóváhagyási záradék
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Mellékletek
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1 sz. melléklet: Munkaköri leírások
Munkaköri leírás
(pedagógus)
Dolgozó neve:
Munkahelye:
Munkakörének megnevezése:
Munkaidő tartama:
Helyettesíteni tartozik tartós távollét esetén:
Utasítást adó munkakör: igazgató
Általános kötelezettségek
Munkaköri kötelezettségének teljesítésénél:
 A hivatali és szolgálati titok megőrzéséért fegyelmi és büntetőjogi felelősséggel tartozik.
 Kötelessége a mindenkori tűzvédelmi, munkavédelmi, közegészségügyi előírásokat
betartani.
 Köteles az intézmény vagyonát gondosan kezelni, arra vigyázni.
 Anyagilag felelős a nem körültekintően végzett munkavégzése során okozott károkért és
hibákért.
A fentieken túl kötelessége mindazon – a munkakörével összefüggő – feladatok elvégzése,
amellyel az iskola vezetői megbízzák, vagy jogszabály, intézményi szabályzat előírja.
Feladatai, kötelezettségei:
A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, tanítása. Ezzel
összefüggésben kötelessége különösen, hogy:
 a nevelő és oktató tevékenysége során figyelembe vegye a gyermek, tanuló egyéni
képességét, tehetségét, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét és fejlettségét,
segítse a gyermek, tanuló képességének, tehetségének kibontakozását, illetve a bármilyen
oknál fogva hátrányos helyzetben lévő gyermek, tanuló felzárkózását tanulótársaihoz,
 ha észleli, hogy a gyermek, illetve a tanuló balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll,
a szükséges intézkedéseket megtegye,
 a gyermekek, tanulók emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa,
 a szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztassa,
 a szülő és a tanuló javaslataira, kérdéseire érdemi választ adjon,
 nyomon kövesse a munkakörével kapcsolatos pályázati felhívásokat, segítse ezek
elkészítését,
 ismerje az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, és munkáját az abban
foglaltakkal összhangban lássa el,
 az iskolai rendezvényeken külön felkérés nélkül aktívan részt vegyen, és a rábízott
feladatokat ellássa.
 Részt vegyen az iskola éves munkatervében, vagy azon kívül meghirdetett eseményeken,
amelyek oktatási időben zajlanak és azokon pedagógusok részvétele szükséges.



Részt vegyen szakmai megbeszéléseken, értekezleteken, szülői fórumokon (pl. rendkívüli
szülői értekezleten),
szülői értekezleteken.
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A szaktárgyak tanításával kapcsolatos feladatok
A szaktárgyak tanításával kapcsolatos feladatai a tanórai tanulásszervezés mellett a
következők:
 a tananyag tervezett időbeli struktúráját bemutató tanmenet készítése az adott tanévre,
 versenyekre való felkészítés, a versenyek lebonyolításában való közreműködés,
 Köteles minden általa tanított osztályban, az abban a tanévben tanult tananyagból –
legkésőbb a tanévzáró előadásra - tánc etüdöt, vagy etüdöket készíteni, emellett lehetősége
van teljes koreográfia készítésére is,
 közművelődési tevékenység szervezése, pl. táncház, kézműves foglalkozás stb.
 a szülők folyamatos tájékoztatása a tanuló tanulmányi előmeneteléről,
 az igazgató kérésére beszámoló készítése az osztályban végzett munkájáról.
A tanítási órákat, tanórán kívüli foglalkozásokat köteles a munkarend által meghatározott keretek
betartásával szervezni. Az első tanítási órája előtt legalább 10 perccel az iskolában kell
tartózkodnia. Az adott osztályban utolsó foglalkozást tartó pedagógusnak külön figyelnie kell arra,
hogy a foglalkozás végén a próbateremben az ablakok zárva legyenek, a villany ne maradjon égve.
A szaktárgyi tanulásirányítás mellett kötelessége a kulturált, illemtudó viselkedésre szoktatás,
az iskolai környezet tisztaságának megőrzése és védelme, az óraközi szünetekben szakszerű
ügyelet ellátása.

Kaposvár,

igazgató
A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem és magamra nézve kötelezőnek tartom.
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Munkaköri leírás
(osztályfőnök)
Az osztályfőnök feladatai
Osztályfőnöki felelősségek:
 Munkáját a Pedagógiai Program és az intézményi külső és belső elvárás-rendszer
szellemében, az SZMSZ-ben és a Házirendben meghatározottak, és az iskolai
dokumentumok (pl. éves munkaterv) betartásával végzi.
 Munkavégzése során szem előtt tartja az intézményi önértékelés elvárás-rendszerét.
 Személyes felelősséggel tartozik a tanulókkal kapcsolatos adatok, tanügyi
dokumentumok pontos vezetéséért.
 Nevelőmunkáját folyamatosan tervezi, ennek írásos dokumentuma a foglalkozási
terv/tanmenet.
 Felelős a tanulói és szülői személyiségjogok maximális tiszteletben tartásáért.
 Bizalmasan kezeli a kollégákkal és az osztályokkal kapcsolatos információkat.
 Maradéktalanul betartja az adatkezelés rá vonatkozó szabályait.
 Bizalmasan kezeli az ellenőrzési tapasztalatokat (pl. óralátogatás).
 A hatáskörét meghaladó problémákat haladéktalanul jelzi az intézményvezetőnek.
Osztályfőnöki feladatok (nem érintve az osztályfőnöki nevelőmunka tartalmi
részeit):
I.

Adminisztrációs jellegű feladatok.

 A tanulók személyi adatait beírja a dokumentumokba, összesítéseket készít, statisztikai
adatokat szolgáltat.
 Kitölti a törzslapot, bizonyítványokat, értesítőket.
 A haladási napló kitöltésének ellenőrzése, a szaktárgyi órabeírások (tananyag, sorszám)
hetente történő ellenőrzése és a hiányok pótoltatása (szükség esetén az iskolavezetés
értesítése).
 Az érdemjegyek beírásának és az osztályozó napló kitöltésének ellenőrzése.
 A tanulói hiányzások igazolása, összesítése. A Házirend előírásai szerinti értesítéshez
rendszeresen ellenőrzi a tanulói hiányzások mértékét, módját, a vezetőknek jelzi az
osztályozhatóság veszélyeztetését. Szükség esetén elektronikus üzenetben vagy levélben
értesíti a szülőket.
 A Házirendben leírtak szerint figyelemmel követi a tanulók késését, szükség esetén
elektronikus üzenetben vagy levélben értesíti a szülőket.
 Elektronikus üzenetben, illetve ellenőrzőbe történő beírással, vagy egyéb módon értesíti a
szülőket a tanulóval kapcsolatos problémáról.
 Folyamatosan nyomon követi és aktualizálja a naplóban a diákok adatainak változását
 Nyilvántartást vezet a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos tanulókról.
 Figyelemmel kíséri az egészségügyi, szociális, érzelmi gondokkal küszködő tanulókat,
segítséget nyújt számukra.
 Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, a velük kapcsolatos észrevételeit,
javaslatait a tanártársai elé terjeszti.
 Vezeti a tanulók dicséretével, elmarasztalásával kapcsolatos bejegyzéseket.
 Elvégzi az osztályfőnök egyéb adminisztrációs feladatait.
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II.

Irányító, vezető jellegű feladatok:

 Végrehajtja mindazokat a feladatokat, amelyeket a Pedagógiai Program hatáskörébe utal.
 Céltudatosan törekszik a tanulók személyiségének minél teljesebb megismerésére, egyéni
fejlesztésükre, közösségi életük irányítására, öntevékenységük, önkormányzó képességük
fejlesztésére.
 Együttműködve az osztály tanulóival segíti a tanulóközösség kialakulását.
 Minden tanév első hetében ismerteti osztályával az iskolai házirendet, vagy az
évfolyamnak és a szükségleteknek megfelelően felhívja a figyelmet egyes előírásaira.
 A tanév elején osztálya számára megtartja a tűz-, baleset- és munkavédelmi tájékoztatót, az
oktatásról szóló feljegyzést aláíratja a tanulókkal.
 Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására mozgósít,
valamint közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében.
 Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét.
 Felkészíti osztályát az iskola hagyományos rendezvényeire, ünnepségeire, szervezi osztálya
szabadidős foglalkozásait.
 Kirándulásokat, közös kulturális programokat szervez osztálya tanulói számára. Ezek
tervéről, programjáról és tapasztalatairól tájékoztatja az intézményvezetőt, valamint a
szülőket.
 Részt vesz osztályát érintő iskolai rendezvények előkészítő munkálataiban és a
rendezvényeken.
 Folyamatos figyelmet fordít a próbaterem dekorációjára, a faliújság karbantartására.
 Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, kitüntetésére. A tanulókat saját hatáskörében is
jutalmazza (pl. osztályfőnöki dicséret).
 Fegyelmező intézkedéseket hoz, fegyelmi vétség esetén eljárást kezdeményezhet.
 A tanulók minden iskolai tevékenységét, beleértve a tanórán kívüli szabadidős
foglalkozásokat is értékeli, kialakítja bennük a reális önértékelés igényét.
III.

Szervező, összehangoló jellegű feladatok:

 Segít abban, hogy a gyerek otthonosan és biztonságban érezze magát az iskolában. Ennek
érdekében tájékozódik a rábízott tanulók neveltségi szintjéről, osztályban, egyéb közösségben
elfoglalt helyéről, életviteléről, környezetéről.
 Munkája során figyelembe veszi a DÖK programját, felelősséggel vesz részt annak
szervezésében, tervezésében, irányításában.
 Koordinálja a sajátos nevelési igényű tanulók ellátását, segíti a tanulásban lemaradók
felzárkóztatását.
 Gondot fordít a helyes tanulási módszerek elsajátíttatására.
 A gyermekekről gyűjtött egyéni megfigyelési tapasztalatait az osztályban tanító
pedagógusokkal ismerteti, közösen elemzik, és a tovább haladási célokat meghatározzák.
 Kapcsolatot tart az osztály szülői munkaközösségével, a tanítványaival foglalkozó nevelő
tanárokkal.
 A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók segítése érdekében
gondoskodik számukra szociális és tanulmányi segítség nyújtásáról.
 Koordinálja és segíti az osztályban tanító pedagógus munkáját.
 A Munkatervben meghatározott időközönként szülői értekezletet, illetve fogadóórát tart.
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 Szülői értekezletek, fogadóórák keretében a gyermek pedagógiai jellemzését a
gondviselőkkel egyezteti.
 A szülői értekezletek tapasztalatairól tájékoztatja az intézményvezetőt.
 Törekszik a család és az iskola nevelőmunkájának összehangolására, együttműködik a
szülőkkel.
 Tanév elején megismerteti a szülőkkel az iskola pedagógiai programját, házirendjét,
megbeszéli velük a gyerekeket érintő nevelési elképzeléseit az osztály, illetve az egyes
tanulók fejlesztésére vonatkozóan.
 Az osztályozó konferencia napján ellenőrzi, hogy minden tanulónak le van-e zárva az
osztályzata, valamint a lezárt érdemjegy nem tér-e el, jelentősen az osztályzatok
átlagától a tanuló kárára.
 Javaslatot tesz az iskolai munkaterv osztályát, évfolyamát érintő pedagógiai, szervezési stb.
feladataira.
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Munkaköri leírás
(iskolatitkár)
Dolgozó neve:
Munkahelye:
Munkakörének megnevezése: iskolatitkár
Munkaidő tartama:
A munkakörnek utasítást adó: igazgató

A munkakör célja:
Az intézményi ügyvitel szervezése és adminisztratív végrehajtása. Az intézmény pedagógusaival,
és egyéb alkalmazottjaival kapcsolatos adminisztráció ellátása. A gyermekek adminisztratív
ügyeinek intézése. Alapvető tájékoztatási feladatok ellátása.
Helyettesítés rendje:
Az intézményben más ügyviteli munkakörben alkalmazott nincs, ezért a helyettesítését az igazgató
látja el.
Az iskolatitkár a munkaköri leírásában foglaltakat személyesen, az igazgató irányításával látja el.

A munkakör tartalma
Általános szakmai feladatok
Ellátja az adminisztratív tevékenységhez szorosan kapcsolódó levelezési, gépírási, illetve
szövegszerkesztési feladatokat. Feladatát gyermekközpontú szemlélettel végzi. Munkája során –
ha annak jellege indokolja – együttműködik a szülőkkel. Feladatellátása körében közreműködik a
gyermekek köznevelési törvényben foglalt jogainak biztosításában.
Részletes szakmai feladatok
Feladatellátása során megfelelően alkalmazza a magyar nyelvtan és helyesírás szabályait.
Tevékenysége során alkalmazza a számítástechnikai, a szövegszerkesztői és táblázatkezelői
alapismereteket. Alkalmazza a hivatalos levelek formai, tartalmi előírásait.
Ügyviteli tevékenységek:
Kezeli az ügyiratokat, betartva az ügyiratokkal kapcsolatos általános eljárási szabályokat. Ellátja
a postázási feladatokat.
Tárolja, illetve kezeli az intézményi dokumentációkat.
Intézi a tanulók adminisztrációs jellegű ügyeit.
Vezeti a szabadság-nyilvántartást.
Végzi a személyi anyagok naprakész kezelését.
Jegyzőkönyvet, emlékeztetőt vezet a nevelőtestületi és más értekezletekről, továbbá minden olyan
esetben, amikor erre az igazgatótól utasítást kap.
Közreműködik az intézmény, leltározási tevékenységében.
Közreműködik az anyag és eszközbeszerzések lebonyolításában.
Tevékenysége során alkalmazza a közigazgatási ismereteket.
Naprakészen ismeri az oktatással kapcsolatos fontosabb jogszabályokat.
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Feladatellátása során
alkalmazza a közoktatási
intézményekben
közalkalmazottakkal kapcsolatos alapfokú munkajogi ismereteket.

foglalkoztatott

Az intézmény gazdasági kapcsolatait megismeri, működteti.
Alkalmazza az intézmény gazdálkodására vonatkozó legfontosabb szabályokat.
Az iskolával és funkcióival kapcsolatos napi ismerteket megszerzi és alkalmazza.
Kezeli az oktatás dokumentációit és eszközeit.
Közreműködik a KIR-rel kapcsolatos adatszolgáltatások teljesítésében.
Igazolványokkal, bizonyítványokkal, kapcsolatos feladatokat elvégzi.
Közreműködik a pedagógus igazolványokkal kapcsolatos nyilvántartási, igénylési, és kiadási
feladatokban.
Közreműködik a tanügyi nyilvántartások vezetésében.
Gondoskodik arról, hogy a szükséges nyilvántartások, dokumentumok megfelelő mennyiségben
rendelkezésre álljanak.
Munkaköri kötelezettségének teljesítésénél:
 A hivatali és szolgálati titok megőrzéséért fegyelmi és büntetőjogi felelősséggel tartozik.
 Kötelessége a mindenkori tűzvédelmi, munkavédelmi, közegészségügyi előírásokat
betartani.
 Köteles az intézmény vagyonát gondosan kezelni, arra vigyázni.
 Anyagilag felelős a nem körültekintően végzett munkavégzése során okozott károkért és
hibákért.
A fentieken túl kötelessége mindazon – a munkakörével összefüggő – feladatok elvégzése,
amellyel az iskola vezetője megbízza, vagy jogszabály, intézményi szabályzat előír.

Kaposvár,

………………………………
igazgató

A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem és magamra nézve kötelezőnek tartom.
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Munkaköri leírás
(viselettáros)

Dolgozó neve:
Munkahelye:
Munkakörének megnevezése: jelmez és viselettáros
Munkaidő tartama:
Utasítást adó: igazgató
A munkakör célja:
A néptánc tanszak jelmez és viselet tárának kezelése. A néptánc pedagógusokkal folyamatos
kapcsolattartás. A néptáncot tanulók részére a koreográfiákhoz a megfelelő viselet megléte.
Helyettesítés rendje:
Az intézményben egy személy látja el ezt a feladatot, ezért a helyettesítését szükség esetén az
igazgató által kijelölt néptánc pedagógus látja el.

A munkakör tartalma
Általános szakmai feladatok












A jelmez és viselettár helyiségében a rend folyamatos megtartása. Javaslattétel a szükséges
tárolók kialakítására, beszerzésére, elhelyezésére.
A fellépések előtti viseletek igényének felmérése, a pedagógusokkal egyeztetve.
A varratási munkák tervezése, anyagbeszerzés. (az igazgatóval egyeztetve)
Koordinálás a varrónővel, méretvételi alkalmak szervezése.
Cipők javíttatása, rendelése,(igazgatóval előre egyeztetve)
Fellépések előtt a viseletek kiadása tanórai keretekben.
Fellépések után a viseletek beszedése érkezéskor, a csoportot kísérő pedagógussal
egyeztetve.
A jelmezek állapotának nyomon követése, állaguknak megőrzése, javítása.
Eredeti viseletdarabok tisztítása az igazgatóval egyeztetve.
A leltár vezetése, a bővítés éves ütemezése, adminisztratív követése.
Tanév végén leltározás, selejtezésre javaslat tétel.
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Felelőssége
Az iskola jelmeztárának anyagi felelőssége terheli addig, amíg a jelmeztár helyiségeibe az ő tudta
és engedélye nélkül nem lépnek be.
Amennyiben bizonyíthatóan tudta nélkül járt ott valaki, a felelősség alól fel kell menteni.

Kaposvár,

…………………………..
igazgató

A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem és magamra nézve kötelezőnek tartom.
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2 sz. melléklet: Iratkezelési szabályzat
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. Az Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola iratkezelési szabályzata
- a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI.
törvény 10. §-ának (1) bekezdése,
- a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII.
29.) Korm. rendelet és
- a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján
készült.

Az iratkezelési szabályzat hatálya
2. Az iratkezelési szabályzat hatálya kiterjed az intézményben keletkező, az oda érkező,
illetve az onnan továbbított valamennyi iratra.

Az iratkezelés szabályozása
3. Az iratkezelési szabályzat az iratok kezelésének biztonságos módját, rendszerezését,
nyilvántartását, segédletekkel ellátását, irattározását, selejtezését és levéltárba átadását
szabályozza.
4. Az intézmény vezetője az intézmény szervezeti és működési szabályzatában határozza
meg az iratkezelés szervezeti rendjét, az iratkezelésre, valamint az azzal összefüggő
tevékenységekre vonatkozó feladat- és hatásköröket, továbbá kijelöli az iratkezelés felügyeletét
ellátó személyt.
Az iratkezelés felügyelete a szerven belül
5. Az iratkezelési szabályzatban foglaltak végrehajtásáért, a szervezeti, működési és
ügyrendi szabályok, az alkalmazott informatikai eszközök és eljárások, valamint az irattári
tervek és iratkezelési előírások folyamatos összhangjáért, az iratok szakszerű és biztonságos
megőrzésére alkalmas irattár kialakításáért és működtetéséért, továbbá az iratkezeléshez
szükséges egyéb tárgyi, technikai és személyi feltételek biztosításáért, felügyeletéért az
intézmény vezetője felelős.
6. Az intézmény iratkezelését úgy kell megszervezni, hogy az oda érkezett, ott keletkező,
illetve onnan továbbított irat:
a) azonosítható, fellelési helye, útja követhető, ellenőrizhető és visszakereshető legyen;
b) tartalma csak az arra jogosult számára legyen megismerhető;
c) kezeléséért fennálló személyi felelősség egyértelműen megállapítható legyen;
d) szakszerű kezeléséhez, nyilvántartásához, kézbesítéséhez, védelméhez megfelelő
feltételek biztosítva legyenek;
e) a beérkezett iratok megváltoztathatatlansága biztosítva legyen;
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f) a rendszeres selejtezés elvégzésével az irattári iratanyag felesleges felhalmozódása
megelőzhető, a maradandó értékű iratok megőrzése biztosított legyen;
g) az ügyintézéshez, a döntések előkészítéséhez, a szervezet rendeltetésszerű működéséhez
megfelelő támogatást biztosítson.
7. Az iratkezelés felügyeletével megbízott vezető gondoskodik:
a) az iratkezelési szabályzat végrehajtásának rendszeres ellenőrzéséről, intézkedik a
szabálytalanságok megszüntetéséről, szükség esetén kezdeményezi a szabályzat módosítását;
b) az iratkezelést végző, vagy azért felelős személyek szakmai képzéséről és
továbbképzéséről;
c) az iratkezelési segédeszközök (iktatókönyv, beírási napló, kézbesítőkönyv, iratminták és
formanyomtatványok, számítástechnikai programok, adathordozók stb.) biztosításáról;
d) a hivatalos és személyes elektronikus postafiókok szabályozott működéséről;
e) egyéb jogszabályokban meghatározott iratkezelést érintő feladatokról.

II. Fejezet
Az iratok kezelésének általános követelményei
Az iratok rendszerezése
8. A közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek intézésének
áttekinthetősége érdekében az azonos ügyre - egy adott tárgyra - vonatkozó iratokat egy
irategységként, ügyiratként kell kezelni. A több fázisban intézett ügyek egyes fázisaiban
keletkezett iratok ügyiraton belüli irategységnek, ügyiratdarabnak (ügydarabnak) minősülnek.
9. Az ügyiratokat, valamint a közfeladatot ellátó szerv irattári anyagába tartozó egyéb
más iratokat - még irattárba helyezésük előtt - az irattári tervben meghatározott irattári
tételekbe, a tárgyi alapon, indokolt esetben iratfajta alapján kialakított irattári egységekbe kell
besorolni.
Az iratok nyilvántartása és az iratforgalom dokumentálása
10. Az iratot e célra rendszeresített papíralapú iktatókönyvben, iktatószámon kell
nyilvántartani (iktatni).
Az iktatást olyan módon kell végezni, hogy az iktatókönyvet az ügyintézés hiteles
dokumentumaként lehessen használni. Az iratforgalom keretében az átadást-átvételt minden
esetben úgy kell végezni, hogy egyértelműen bizonyítható legyen, ki, mikor, kinek továbbította
vagy adta át az iratot. Az iratok iktatásával és az iratforgalom dokumentálásával biztosítani
kell, hogy az ügyintézés folyamata, és az iratok szervezeten belüli útja pontosan követhető és
ellenőrizhető, az iratok holléte pedig naprakészen megállapítható legyen.

44

Az iratkezelés megszervezése
11. Az Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola iratkezelése központi iratkezelési
rendszerben valósul meg.
III. Fejezet
Az iratkezelés folyamata
A küldemények átvétele
12. A küldemény átvételére jogosult:
a) a címzett vagy az általa megbízott személy;
b) az intézmény vezetője vagy az általa megbízott személy;
c) az iratkezelést felügyelő vezető vagy az általa megbízott személy;
d) a postai meghatalmazással rendelkező személy;
13. A küldeményt átvevő köteles ellenőrizni:
a) a címzés alapján a küldemény átvételére való jogosultságát;
b) a kézbesítő okmányon és a küldeményen lévő azonosítási jel megegyezőségét;
c) az iratot tartalmazó zárt boríték, vagy zárt csomagolás sértetlenségét.
(2) Az átvevő köteles gondoskodni az egyéb jogszabályban vagy a szerv belső
szabályzatában előírt biztonsági követelmények szerinti feladatok elvégzéséről.
14. Az átvevő a papíralapú iratok esetében a kézbesítőokmányon olvasható aláírásával és
az átvétel dátumának feltüntetésével az átvételt elismeri. Az „azonnal” és „sürgős” jelzésű
küldemények átvételi idejét óra, perc pontossággal kell megjelölni. Amennyiben iktatásra nem
jogosult személy veszi át az iratot, úgy azt köteles haladéktalanul, de legkésőbb az érkezést
követő első munkanap kezdetén a címzettnek vagy az illetékes iktatóegységnek iktatásra átadni.
15. Sérült küldemény átvétele esetén a sérülés tényét papíralapú iratok esetében az átvételi
okmányon jelölni kell, és soron kívül ellenőrizni kell a küldemény tartalmának meglétét. A
hiányzó iratokról vagy mellékletekről a küldő szervet, személyt értesíteni kell.
16. A gyors elintézést igénylő („azonnal”, „sürgős” jelzésű) küldeményt azonnal
továbbítani kell a címzetthez, illetőleg azt a szignálásra jogosultnak soron kívül be kell mutatni.
17. Téves címzés vagy helytelen kézbesítés esetén a küldeményt azonnal továbbítani kell
a címzetthez, vagy ha ez nem lehetséges, vissza kell küldeni a feladónak. Amennyiben a feladó
nem állapítható meg, a küldeményt irattárazni és az irattári tervben meghatározott idő után
selejtezni kell.
A küldemény felbontása
18. Az intézményhez érkezett küldeményt - a minősített iratok kivételével
a) a címzett, vagy
b) a központi iratkezelést felügyelő vezető által írásban felhatalmazott személy, vagy
c) a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott szervezeti egység dolgozója
bonthatja fel.
19. Felbontás nélkül dokumentáltan a címzettnek kell továbbítani azokat a küldeményeket,
a) amelyek „s. k.” felbontásra szólnak,
b) amelyeknél ezt az arra jogosult személy elrendelte, valamint
c) amelyek névre szólóak és megállapíthatóan magánjellegűek.
A küldemények címzettje köteles gondoskodni az általa átvett hivatalos küldemény
iratkezelési szabályzat szerinti iktatásáról.
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20. A küldemények téves felbontásakor a felbontó az átvétel és a felbontás tényét a dátum
megjelölésével, dokumentáltan köteles rögzíteni, majd gondoskodnia kell a küldemény
címzetthez való eljuttatásáról.
21. A küldemény felbontásakor ellenőrizni kell a jelzett mellékletek meglétét és
olvashatóságát. Az esetlegesen felmerülő problémák tényét rögzíteni kell, és erről tájékoztatni
kell a küldőt is.
22. Ha felbontás alkalmával kiderül, hogy a küldemény pénzt vagy egyéb értéket tartalmaz,
a felbontó az összeget, illetőleg a küldemény értékét köteles az iratokon vagy feljegyzés
formájában az irathoz csatoltan feltüntetni, és a pénzt, illetékbélyeget és egyéb értéket elismervény ellenében - a pénzkezeléssel megbízott dolgozónak átadni. Az elismervényt az
irathoz kell csatolni.
23. Amennyiben az irat benyújtásának időpontjához jogkövetkezmény fűződik vagy
fűződhet, gondoskodni kell, hogy annak időpontja harmadik fél által megállapítható legyen.
Papíralapú irat esetében a benyújtás időpontjának megállapítása a boríték csatolásával
biztosítható. Amennyiben a beküldő nevét vagy pontos címét az iratból nem lehet
megállapítani, az ezek igazolására szolgáló információhordozókat az irathoz kell csatolni.
24. Az elektronikus iratot gépi adathordozón (hajlékony lemez, CD ROM stb.) átvenni
vagy elküldeni csak papíralapú kísérőlappal lehet. Az adathordozót és a kísérőlapot mint iratot
és mellékelt iratot kell kezelni. A kísérőlapon a címzés adatai mellett fel kell tüntetni a
számítógépes adathordozón lévő irat(ok) tárgyát, a fájlnevét, fájltípusát, rendelkezik-e
elektronikus aláírással és az adathordozó paramétereit. Átvételkor ellenőrizni kell a kísérőlapon
feltüntetett azonosítók valóságtartalmát.
25. Az irat munkahelyről történő kiviteléről, munkahelyen kívüli tanulmányozásáról,
feldolgozásáról, tárolásáról belső szabályzatban kell rendelkezni.
26. A személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulást tartalmazó, illetve a közérdekű
adatok megismerésére irányuló kérelmek kezeléséről belső szabályzatban kell rendelkezni.
Az iktatókönyv
27. Iktatás céljára évente megnyitott, hitelesített iktatókönyvet kell használni. Az iktatást
minden évben 1-es sorszámmal kell kezdeni.
Az iktatókönyvnek kötelezően kell tartalmaznia az alábbi adatokat:
a) iktatószám;
b) iktatás időpontja;
c) küldemény elküldésének időpontja;
d) küldő megnevezése, azonosító adatai;
e) mellékletek száma;
f) ügyintéző szervezeti egység és az ügyintéző megnevezése;
g) irat tárgya;
h) elő- és utóiratok iktatószáma;
i) kezelési feljegyzések;
j) ügyintézés határideje, és végrehajtásának időpontja;
k) irattári tételszám;
l) irattárba helyezés időpontja.
28. Az ügyirat tárgyát - illetőleg annak megállapítására alkalmas rövidített változatot - az
iktatókönyv „tárgy” rovatába be kell írni. A tárgyat csak egyszer, az ügyirathoz tartozó első
irat nyilvántartásba vétele alkalmával kell beírni, kivéve, ha az - az irat tartalmát nem érintően
- lényegesen megváltozott, ebben az esetben az új tárgyat úgy kell bevezetni, hogy az eredeti
tárgy is felismerhető maradjon.
29. Az iktatókönyvet az év utolsó munkanapján, az utolsó irat iktatása után le kell zárni. A
kézi iktatókönyv esetében az iktatásra felhasznált utolsó számot követő aláhúzással kell a zárást
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elvégezni, majd azt a keltezést követően aláírással, továbbá a körbélyegző lenyomatával
hitelesíteni kell.
Az iktatószám
30. Az iratot el kell látni iktatószámmal és az irat egyéb azonosító adataival Az iktatószám
felépítése a központi ügyiratkezelés esetén: főszám/év. (Gyűjtőszám használata esetén:
Főszám/alszám/év. Gyűjtőszám alkalmazásakor az alszámokról ún. gyűjtőívet kell vezetni.)
31. Az ugyanazon ügyben, ugyanabban az évben keletkezett iratokat egy főszámon kell
nyilvántartani. Egy iktatókönyvön belül a főszámokat folyamatos sorszámos rendszerben kell
kiadni. Az ügyirathoz tartozó iratokat az iktatási főszám alatt folyamatosan kiadott alszámokon
kell nyilvántartani.
Az iktatás
32. Az iratkezelőnek az iratokat a beérkezés napján, de legkésőbb az azt követő
munkanapon be kell iktatni. Soron kívül kell iktatni a határidős iratokat, táviratokat, expressz
küldeményeket, a hivatalból tett intézkedéseket tartalmazó „sürgős” jelzésű iratokat.
33. Nem kell iktatni, de jogszabályban meghatározott esetekben nyilván kell tartani:
a) könyveket, tananyagokat;
b) reklámanyagokat, tájékoztatókat;
c) meghívókat;
d) nem szigorú számadású bizonylatokat;
e) bemutatásra vagy jóváhagyás céljából visszavárólag érkezett iratokat;
f) pénzügyi bizonylatokat, számlákat (külön szabályozás szerint);
g) munkaügyi nyilvántartásokat;
h) anyagkezeléssel kapcsolatos nyilvántartásokat;
i) közlönyöket, sajtótermékeket;
j) visszaérkezett tértivevényeket és elektronikus visszaigazolásokat.
34. Téves iktatás esetén a kézi iktatókönyvben a bejegyzést áthúzással kell érvényteleníteni
oly módon, hogy az érvénytelenítés ténye - az eredeti bejegyzés olvashatósága mellett kétségtelen legyen. A tévesen kiadott iktatószám nem használható fel újra.
35. A kézi iktatókönyvben sorszámot üresen hagyni, a felhasznált lapokat összeragasztani,
a bejegyzett adatokat kiradírozni, vagy bármely más módon olvashatatlanná tenni nem szabad.
Ha helyesbítés szükséges, a téves adatot vagy számot egy vonallal úgy kell áthúzni, hogy az
eredeti feljegyzés olvasható maradjon. A javítást keltezéssel és kézjeggyel kell igazolni.
36. Az irat iktatása előtt meg kell állapítani, hogy van-e előzménye. Az előzményt az
irathoz kell szerelni. Amennyiben az irat iktatása nem lehetséges az előzmény főszámára,
rögzíteni kell az iktatókönyvben az előirat iktatószámát, és az előzménynél a jelen irat
iktatószámát, mint az utóirat iktatószámát.
Kiadmányozás
37. Külső szervhez vagy személyhez küldendő iratot kiadmányként csak a szervezeti és
működési szabályzatban, ügyrendben meghatározott, kiadmányozási joggal rendelkező
személy írhat alá. Külső szervhez vagy személyhez kiadmányt csak hitelesen lehet továbbítani.
Nem minősül kiadmánynak az elektronikus visszaigazolás, a fizetési azonosítóról és az
iktatószámról szóló elektronikus tájékoztatás, valamint az Iratkezelési Szabályzatban
meghatározott egyéb dokumentumok.
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38. Az irat akkor hiteles kiadmány, ha:
- azt az illetékes kiadmányozó saját kezűleg aláírja, vagy a kiadmányozó neve mellett az „s.
k.” jelzés szerepel, a hitelesítéssel felhatalmazott személy azt aláírásával igazolja, továbbá
- a kiadmányozó, illetve a felhatalmazott személy aláírása mellett a szerv hivatalos
bélyegzőlenyomata szerepel.
Nyomdai sokszorosítás esetén elegendő
- a kiadmányozó neve mellett az „s. k.” jelzés
- a kiadmányozó szerv bélyegzőlenyomata.
Az intézménynél keletkezett iratokról az ügyintéző hitelesítési záradékolással jogosult
papíralapú és elektronikus másolatot is kiadni.
39. A kiadmányozáshoz használt bélyegzőkről nyilvántartást kell vezetni.
Expediálás
40. A kiadmányozott iratokat az érintett címzetthez, címzettekhez továbbítani kell. Az
iratkezelőnek ellenőriznie kell, hogy a hitelesített iratokon végrehajtottak-e minden kiadói
utasítást, és a mellékleteket csatolták-e. E feladat elvégzése után dokumentálni kell a
nyilvántartással, továbbítással kapcsolatos információkat.
41. A küldeményeket a továbbítás módja szerint kell csoportosítani (posta, külön kézbesítő,
futárszolgálat stb.).
Irattározás
42. Az irattárba adást és az irattári anyag kezelését dokumentáltan, visszakereshetően kell
végezni.
43. Átmeneti irattárba lehet elhelyezni az elintézett, további érdemi intézkedést nem
igénylő, kiadmányozott, irattári tételszámmal ellátott ügyiratokat.
44. Irattárba helyezés előtt az ügyintézőnek az ügyirathoz - ha eddig nem történt meg hozzá kell rendelnie (papíralapú irat esetén rávezetnie) az irattári tételszámot, és meg kell
vizsgálni, hogy az előírt kezelési és kiadási utasítások teljesültek-e. A feleslegessé vált
munkapéldányokat és másolatokat az ügyiratból ki kell emelni, és a selejtezési eljárás
mellőzésével meg kell semmisíteni. Ezt követően be kell vezetni az iktatókönyv megfelelő
rovatába az irattárba helyezés időpontját.
45. Az intézmény dolgozói az érvényes szervezeti és működési szabályzatban rögzített
jogosultságuk alapján az irattárból hivatalos használatra kölcsönözhetnek iratokat. A
kölcsönzést utólagosan is ellenőrizhető módon, dokumentáltan kell végezni. Papíralapú iratok
esetében az irattárból kiadott ügyiratról ügyiratpótló lapot kell készíteni, amelyet mint
elismervényt az átvevő aláír. Az aláírt ügyiratpótló lapot a kölcsönzés ideje alatt az irattárban
az ügyirat helyén kell tárolni.

Selejtezés
46. Az ügyiratok selejtezését az intézményvezető által kijelölt legalább 3 tagú selejtezési
bizottság javaslata alapján lehet elvégezni az irattári tervben rögzített őrzési idő leteltével.
Az iratselejtezésről a selejtezési bizottság tagjai által aláírt, és a szerv körbélyegzőjének
lenyomatával ellátott selejtezési jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet iktatás után 2 példányban
az illetékes levéltárhoz kell továbbítani, a selejtezés engedélyezése végett.
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A levéltár az iratok megsemmisítését a szükséges ellenőrzés után a selejtezési jegyzőkönyv
visszaküldött példányára írt záradékkal engedélyezi.
A megsemmisítésről a szerv vezetője az adatvédelmi és biztonsági előírások
figyelembevételével gondoskodik.
Levéltárba adás
47. A levéltár számára átadandó ügyiratokat az ügyviteli segédletekkel együtt nem fertőzött
állapotban, levéltári őrzésre alkalmas savmentes dobozokban az átadó költségére az irattári terv
szerint, átadás-átvételi jegyzőkönyv kíséretében, annak mellékletét képező átadási egység
szerinti (doboz, csomag stb.) tételjegyzékkel együtt, teljes, lezárt évfolyamokban kell átadni. A
visszatartott ügyiratokról külön jegyzéket kell készíteni. Az átadási jegyzéket és a visszatartott
iratokról készített jegyzéket - a levéltárral egyeztetett módon - elektronikus formában is át kell
adni.
IV. Fejezet
Hozzáférés az iratokhoz, az iratok védelme
48. Az iratokkal és az azok kezeléséhez alkalmazott gépi adathordozókkal kapcsolatban
minden esetben rendelkezni kell a szükséges védelmi intézkedésekről. Biztosítani kell az
illetéktelen hozzáférés megakadályozását mind a papíralapú, mind a gépi adathordozó
esetében.
Az intézmény alkalmazottai csak azokhoz az - akár papíralapú, akár gépi adathordozón tárolt
- iratokhoz, illetőleg adatokhoz férhetnek hozzá, amelyekre munkakörük ellátásához szükségük
van, vagy amelyre az illetékes vezető felhatalmazást ad. A hozzáférési jogosultságot
folyamatosan naprakészen kell tartani.
49. Az iratokhoz a kiadmányozó döntése alapján az alábbi kezelési utasítások
alkalmazhatók:
a) „Saját kezű felbontásra!”,
b) „Más szervnek nem adható át!”,
c) „Nem másolható!”,
d) „Kivonat nem készíthető!”,
e) „Elolvasás után visszaküldendő!”,
f) „Zárt borítékban tárolandó!” (a kezelésére vonatkozó utasítások megjelölésével.),
g) valamint más, az adathordozó sajátosságától függő egyéb szükséges utasítás.
Az előzőekben meghatározott kezelési utasítások nem korlátozhatják a közérdekű adatok
megismerését.
V. Fejezet
Egyéb rendelkezések
50. Az iratkezelés rendszerét csak a naptári év kezdetén lehet megváltoztatni.
51. Ha az intézmény jogutódlással szűnik meg, az el nem intézett, folyamatban lévő ügyek
iratait, továbbá az irattárat a jogutód veszi át. Az el nem intézett, folyamatban lévő ügyeket a
jogutód iktatókönyvébe kell vezetni. Az irattár átvételéről jegyzőkönyvet kell készíteni,
melynek egy példányát meg kell küldeni az illetékes levéltárnak.
52. Ha az intézmény jogutód nélkül szűnik meg, az intézmény vezetője a fenntartó
intézkedésének megfelelően gondoskodik az 52. pontban felsorolt feladatok ellátásáról. A
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jogutód nélkül megszűnő intézmény irattárban elhelyezett iratainak jegyzékét - az iratok
elhelyezésével kapcsolatos intézkedésről szóló tájékoztatást - az intézmény vezetője megküldi
az illetékes levéltárnak.

VI. Fejezet
Záró rendelkezések
53. Ez az iratkezelési szabályzat 2022. október 17.-án lép hatályba.
54. Ezen iratkezelési szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg a korábbi iratkezelési
szabályzatok hatályukat vesztik.
Kelt: Kaposvár, 2022. október 17.

Pataky Annamária
Együd Árpád AMI
igazgató

Melléklet:
Irattári Terv

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

50

4.

Munkavédelem, tűzvédelem, balesetvédelem,

10

5.

Fenntartói irányítás

10

6.

Szakmai ellenőrzés

20

7.

Megállapodások, bírósági, államigazgatási ügyek

10

50

8.

Belső szabályzatok

10

9.

Polgári védelem

10

10.

Munkatervek,
Statisztikák
Panaszügyek

11.

jelentések, 5
5

Nevelési-oktatási ügyek
12.

Nevelési-oktatási kísérletek, újítások

10

13.

Törzslapok, póttörzslapok, beírási naplók

nem selejtezhető

14.

Felvétel, átvétel

20

15.

Tanulói fegyelmi és kártérítési ügyek

5

16.

Naplók

5

17.

Diákönkormányzat szervezése, működése

5

18.

Pedagógiai szakszolgálat

5

19.

Szülői munkaközösség, iskolaszék szervezése, működése

5

20.
21.

Szaktanácsadói, szakértői vélemények, javaslatok és 5
ajánlások
Gyakorlati képzés szervezése
5

22.

Vizsgajegyzőkönyvek

5

23.

Tantárgyfelosztás

5

24.

Gyermek- és ifjúságvédelem

3

25.

Tanulók dolgozatai, témazárói, vizsgadolgozatai

1

26.

Az érettségi vizsga, szakmai vizsga

1

27.

Közösségi szolgálat teljesítéséről szóló dokumentum

5

Gazdasági ügyek
27.

28.

Ingatlan-nyilvántartás, -kezelés, -fenntartás, határidő
nélküli
épülettervrajzok,
helyszínrajzok,
használatbavételi engedélyek
Társadalombiztosítás
50

31.

Leltár, állóeszköz-nyilvántartás, vagyonnyilvántartás, 10
selejtezés
Éves költségvetés, költségvetési beszámolók, könyvelési 5
bizonylatok
A tanműhely üzemeltetése
5

32.

A gyermekek, tanulók ellátása, juttatásai, térítési díjak

5

33.

Szakértői bizottság szakértői véleménye

20

34.

Költségvetési támogatási dokumentumok

5

29.
30.
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3 sz. melléklet: Adatkezelési szabályzat
1. Általános rendelkezések
Az Adatkezelő elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelme iránt, ezért kiemelt figyelmet
fordít arra, hogy a személyes adatok gyűjtése, kezelése, felhasználása, feldolgozása és esetleges
továbbítása a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően történjen. Továbbá a személyes
adatok védelméhez való jog Magyarország Alaptörvénye (VI. cikk (2) bek.) szerint alkotmányos
alapjog, melynek alapján mindenki számára követhetővé és ellenőrizhetővé kell tenni az
adatkezelés egész útját, vagyis mindenkinek joga van tudni, ki, hol, mikor, milyen célra használja
fel az ő személyes adatát. Az Adatkezelő a tudomására jutott személyes adatot csak a
Szabályzatban meghatározott célra és módon használhatja fel, a jelen Szabályzatban rögzített
eljárásrendtől eltérő módon nem hozhatja harmadik személyek tudomására, köteles az
adathozzáférés- és felhasználás minden formáját megtagadni. A Szabályzat célja, hogy az abban
rögzítetteknek megfelelő gyakorlat alkalmazásával és az adatkezelés alapelveinek betartásával az
Adatkezelő biztosítsa az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését és megakadályozza a
személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását, nyilvánosságra
hozatalát. Mindezt az Adatkezelő az érintettek jogainak figyelembe vételével valósítja meg. A
jelen adatkezelési szabályzatról az Adatkezelővel kapcsolatba lépő valamennyi Érintett
tájékoztatást kap.
A szabályzat jogszabályi alapja:
- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről és módosításai.
- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény,
- Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,
- A kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló
1995. évi CXIX. törvény,
- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679
RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon
kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet),
- A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
- Az egyéb vonatkozó jogszabályok, nemzeti és nemzetközi ajánlások rendelkezései.
Az adatkezelési szabályzat célja
A szabályzat célja az adatkezelésben érintett személyek egyértelmű és részletes tájékoztatása az
adataik kezelésével kapcsolatban minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és
jogalapról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyekről, az adatkezelés
időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.
Az Adatkezelő biztosítja az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését és megakadályozza a
személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását, nyilvánosságra
hozatalát. Mindezt az Adatkezelő az érintettek jogainak figyelembe vételével valósítja meg. A
jelen adatkezelési szabályzatról az Adatkezelővel kapcsolatba lépő valamennyi Érintett
tájékoztatást kap.
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A szabályzat megtekintése
Az adatkezelési szabályzatot a tanulók és szüleik megtekinthetik az igazgatói szobában, előre
egyeztetett időpontban, illetve az iskola honlapján.
2. Az adatkezelő megjelölése
Adatkezelő neve/cégneve: Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola
Székhelye: 7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 2.
Elektronikus elérhetősége: titkarsag@egyudmuveszetiiskola.hu
Telefonos elérhetősége: +36/82/512-228
Honlap: www.egyudmuveszetiiskola.hu
Képviselőjének neve: Pataky Annamária intézményvezető
Az adatkezelő weboldalának üzemeltetője a jelen adatkezelési szabályzatban írott adatkezelővel
azonos.
3. Az adatkezelés célja és jogszerűsége
Személyes adat kezelésére kizárólag az Adatkezelőnek a feladatai ellátásához/tevékenysége
gyakorlásához szükséges mértékben, jogainak gyakorlása vagy kötelezettségeinek teljesítése miatt
kerül sor. Az adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie a célhoz kötöttség alapelvének. Az
adatkezelés jogszerű, amennyiben az alábbiakban felsorolt célok közül legalább egy, vagy több
együttesen indokolja az adatkezelést.
Adatkezelés célja:
 Az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több, konkrét célból történő
személyes adatkezeléséhez; az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult bírósági vagy
hatósági eljárásban az eljárás lefolytatásához szükséges személyes adatok tekintetében, az
érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az
érintett hozzájárulását vélelmezni kell.
 Olyan szerződés/megállapodás teljesítése, amelyben az Adatkezelővel a személyes
adatokat szolgáltató érintett fél is érintett, vagy
 Az Adatkezelővel történő szerződéskötést, Adatkezelő részére adott megbízást
megelőzően az érintett fél kérésére történő lépések megtételéhez szükséges célra irányuló
adatkezelés, vagy - az érintett hozzájárulása esetén a rá vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének
érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő
jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett
hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti az adatkezelő a személyes adatokat,
 Az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges,
mely esetben adott jogszabályban előírt adatkezelés esetén kizárólag az adatkezelésre
felhatalmazást adó jogszabályban meghatározott célból valósulhat meg adatkezelés.
Ezen adatkezelési cél vonatkozásában az Adatkezelő vonatkozó jogszabályi előírások az alábbiak:
 Ügyvédi tevékenységet végzők, ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet
végzők, könyvvizsgálói tevékenységet végzők, könyvviteli (könyvelői),
adószakértői, okleveles adószakértői, adótanácsadói tevékenységet megbízási,
illetve vállalkozási jogviszony alapján végzők esetében – 2017. évi LIII. tv. – a
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
szóló törvény Ügyfél átvilágítási intézkedésekről szóló fejezete (7.§ - 11.§) alapján
ügyfél átvilágítás céljából.
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A 2007. évi CXXVII. tv. – az általános forgalmi adóról szóló törvény számlaadási
kötelezettségről, illetve a számla adattartalmáról szóló rendelkezéseinek (158/A.§
- 178.§) teljesítése céljából történő személyes adatkezelés.

4. Értelmező rendelkezések
Érintett: Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy
közvetve - azonosítható természetes személy.
Az érintett hozzájárulása: Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson
alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést
félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes
adatok kezeléséhez.
Személyes adat: Az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele,
valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó
következtetés.
Hozzájárulás: Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes
adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
Tiltakozás: Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.
Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját
meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza
és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.
Személyes adat: Azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó
bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon,
különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a
természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. Kapcsolatba hozható adat,
az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személy különösen akkor tekinthető
azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több,
fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező
alapján azonosítani lehet.
Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül, az adaton végzett bármely művelet vagy a
műveletek összessége,- így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása
vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése - valamint, az adat további
felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a
személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta,
íriszkép) rögzítése.
Az adatkezelés korlátozása: A tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása
céljából.
Adattovábbítás: Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
Nyilvántartási rendszer: A személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált, vagy
funkcionális, vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek
alapján hozzáférhető.
Nyilvánosságra hozatal: Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
54

Adattörlés: Az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem
lehetséges.
Adatmegjelölés: Az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.
Adatmegsemmisítés: Az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
Adatfeldolgozás: Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.
Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött
szerződést is – adatok feldolgozását végzi.
Adatállomány: Az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.
Címzett: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.
Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal
összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek. Az említett
adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak
megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.
Harmadik személy: Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintett-tel, az adatkezelővel vagy az
adatfeldolgozóval.
Felügyeleti hatóság: Nemzeti adatvédelmi és információ szabadság hatóság NAIH.
EGT-Állam: Az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió
és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam
között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.
Harmadik Ország: Minden olyan állam, amely nem EGT-állam.
Adatvédelmi incidens: magában foglal minden jogellenes adatkezelést, függetlenül attól, hogy
azokat szándékosan vagy gondatlanul, esetleg technikai hiba miatt valósították meg. Az ilyen
adatvédelmi incidensekről az adatkezelőnek nyilvántartást kell vezetnie abból a célból, hogy
azokról információt adhasson az érintetteknek, valamint hogy az adatvédelmi hatóság
ellenőrizhesse az adatkezelőnek az incidensekkel kapcsolatos tevékenységét.
5. Az adatkezelő adatkezeléssel összefüggő tevékenysége
Az Adatkezelő alapfokú művészetoktatással foglalkozó jogi személy, amely ezen tevékenységek
ellátása során képzőművészeti és táncművészeti oktatást, tehetséggondozást végez, továbbá
üzemelteti a www.egyudmuveszetiiskola.hu weboldalt. A jelen Szabályzat tárgya az Adatkezelő
által üzemeltetett www.egyudmuveszetiiskola.hu weboldal és hírlevél küldő szolgáltatás, kör- e
mailes levelezési forma adatkezelésének szabályozása továbbá, hogy tevékenységével
összefüggésben hírlevélküldő szolgáltatást nyújt, amelynek során tájékoztatja partnereit
termékeiről, az általa nyújtott szolgáltatásokról, továbbá marketing célú és technikai üzeneteket
küld részükre, illetve az ezzel kapcsolatos elektronikus adatbázisát kezeli. A jelen Szabályzat
tárgya továbbá az Adatkezelőnek a tevékenysége végzése kapcsán, illetve az Adatkezelő által
üzemeltetett weboldal vonatkozásában keletkező az Adatkezelőt is érintő szerződésekből eredő
adatkezelői kötelezettségek teljesítése és jogai érvényesítése érdekében történő adatkezelési
tevékenység szabályozása.
6. Az intézményben nyilvántartott adatok köre
Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok azon – az intézménnyel tanulói jogviszonyban álló –
tanulók adatai, amelyek az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevétele, vagy weboldalán történő
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és az Érintett általi regisztráció során az Adatkezelő birtokába kerülnek, illetve kerülhetnek
munkavállalói, ügyfelei, szerződéses partnerei vonatkozásában, továbbá az Érintettek által az
Adatkezelő részére továbbított minden személyes adat.
Ezen személyes adatok köre a következő:
 név;
 születési név;
 születési hely és idő;
 anyja születési neve;
 esetleges gyermekek száma;
 személyi igazolvány szám (tanulóé is, amennyiben rendelkezik vele);
 lakcímkártya száma;
 lakcím;
 TAJ szám (tanulóé);
 adóazonosító jel/adószám (tanulóé);
 oktatási azonosító szám;
 diákigazolvány száma, kelte;
 e-mail cím (kiskorú tanuló esetén gondviselőé);
 telefonszám (kiskorú tanuló esetén gondviselőé);
 a tankötelezettséget teljesítő iskola neve, címe, tanuló évfolyama;
 tanuló állampolgársága.
7. Az adatkezeléssel érintettek köre
Kizárólag azon személyek személyes adatait kezeljük, akik hozzájárultak az adatkezeléshez, vagy
ha azt törvény elrendeli. Személyes adatokat abban az esetben kezelünk, ha az érintett hozzájárult
személyes adatainak az Adatkezelő részére történő továbbításához. Az Adatkezelő a kezelt
adatokat továbbadni sem reklámcélú felhasználás, sem egyéb célra – az Érintett kifejezett
hozzájárulása hiányában – nem jogosult. A személyes adatoknak az Adatkezelő részére történő
átadásával az adatkezeléshez való hozzájárulás megadottnak minősül. Az Érintett a személyes
adatok Adatkezelő részére történő átadásával, megküldésével, megadásával szavatolja, hogy azok
vonatkozásában az adatkezelésre jogosult.
8. Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelés kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben, ideig és kizárólag azzal a
személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül
szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas, így különösen, amíg az Érintett tájékoztatásával,
a szolgáltatások teljesítésével összefüggő jogai és kötelezettségei fennállnak. Az adatkezelés
időtartama az Érintett és az Adatkezelő között fennálló szerződéses jogviszonyból származó
igények elévülési ideje, illetve a szerződés alapján az Adatkezelőt terhelő jogszabályi
kötelezettségekkel összefüggő igények, valamint az Adatkezelőt megillető jogosultságok elévülési
ideje. Illetve szolgáltatás igénybevételének hiányban létrejött webes, az érintett általi regisztráció
alapján történő adatkezelés határideje a regisztráló érintett regisztrációjának törlése.
9. Az adatok megsemmisítésére jogosultak
Az Érintettek az Adatkezelővel kötött Szerződés aláírásával – vagy írásbeli szerződéshez nem
kötött szerződéses jogügyletek esetén a számla kibocsátásával, illetőleg annak az érintett általi
átvételével, az érintett részére történő kézbesítés és megküldés igazolható módon történő
megkísérlésével – kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az Érintettek által megadott személyes
adatokat az Adatkezelő munkavállalói, vezető tisztségviselői, tanácsadói, az adatfeldolgozásban
részt vevő vagy egyéb alkalmazottai, továbbá azon partnerei, amelyeknek a részére történő
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adattovábbításhoz az Érintettek hozzájárultak, valamint a jogszabályi előírás szerinti közigazgatási
szervek, hatóságok megismerjék és kezeljék.
10. Az adatok átadása és továbbítása
Az Adatkezelővel közölt személyes adatokat meghatározott esetekben megosztjuk az
Adatkezelővel együttműködő, vagy az Adatkezelő képviseletében eljáró harmadik személyekkel,
ha ez szükséges azon cél eléréséhez, amelynek érdekében az Érintettek az adatokat közölték. A
személyes adatokat az Adatkezelő abban az esetben is átadhatja más harmadik személyeknek, ha
ez az Érintett hatékonyabb kiszolgálását szolgálja, illetve ha az említett harmadik fél az Adatkezelő
megbízásából kezeli az érintett adatokat. Az Adatkezelő a személyes adatokat továbbíthatja olyan
harmadik személy adatfeldolgozók felé, amelyek megfelelő szintű technikai és szervezeti
garanciákat nyújtanak. Az Adatkezelő az általánosan elfogadott adatvédelmi gyakorlatnak
megfelelően külső szolgáltatókat vehet igénybe rendszeres szerverkarbantartás, adattárolás vagy
egyéb informatikai feladatok elvégzésére. Az Adatkezelő egyéb harmadik személyekkel csak
akkor oszt meg információt, ha ahhoz az érintett hozzájárulásával az Adatkezelő rendelkezik, vagy
azt jogszabály írja elő; vagy az jogi eljárások céljából, azokkal kapcsolatban vagy jogszabály által
biztosított jogok gyakorlása vagy védelme érdekében szükséges.
A Szerződés létrejöttével, vagy az Adatkezelő weboldalán történő Regisztrációval az Érintett
kifejezett hozzájárulását adja az adatok ilyen jellegű továbbításához, illetve az Érintett szavatolja,
hogy a személyes adatait ilyen céllal harmadik személyek az Adatkezelő részére átadni jogosultak.
Amint megszűnnek az adatok jogszerű kezelésének vagy átadásának feltételei, az Adatkezelő
haladéktalanul intézkedik a személyes adatok adatbázisból törlése iránt.
Az Adatkezelő az Érintett adatkezelési nyilatkozatával ellentétes adatszolgáltatást csak és
kizárólag erre jogszabályban felhatalmazott szervek megkeresésére, jogszabályban meghatározott
esetekben teljesít.
11. Adatbiztonság
Az adatkezelés során az Adatkezelő tudomására jutott, mind az elektronikus információs
rendszerben tárolt, mind a hagyományos papíralapú adathordozókon tárolt adatokat a legnagyobb
körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli és minden törvényes eszközzel törekszik védeni
azokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal,
egyéb visszaélés, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen
műszaki és szervezési intézkedésekkel. Az Adatkezelő zárt IT-rendszere megfelelő biztonságot
nyújt az adatok elektronikus információs rendszerben való kezeléséhez. Adatkezelő gondoskodik
az adatok védelméről és azokat szigorúan csak célhoz kötötten használja. A kezelt adatok az arra
feljogosítottak számára hozzáférhetőek, az adatok hitelessége és hitelesítése biztosított, az adatok
változatlanok, valamint az adatok a jogosulatlan hozzáférés ellen védettek.
Az Adatkezelő olyan technikai (pl. az adatkezelési nyilvántartást tartalmazó elektronikus fájl
jelszóval történő levédése), szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatok
biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi
szintet nyújt. Az Adatkezelő általánosan elfogadott technológiai és működésbiztonsági
megoldásokat alkalmaz annak érdekében, hogy megakadályozza az azonosítható személyes adatok
elvesztését, módosítását, megsemmisítését vagy az azokkal történő visszaélést. Az Adatkezelő
gondoskodik arról, hogy megfelelő titoktartási kötelezettségvállalás valamint technikai és
biztonsági intézkedések révén biztosítsa az Adatkezelő által kezelt személyes adatok védelmét. A
személyes adatokhoz csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező, titoktartási kötelezettséget
vállaló adatkezelői munkatárs illetve az arra feljogosított adatkezelő férhetnek hozzáészére
továbbítható.
12. Hírlevél, kör-e-mail
Az Adatkezelő szolgáltatásának megrendelésével, valamint az Érintett e-mail címének
szerződésben/regisztrációja során történt megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a
megadott e-mail címre szakmai anyagokat, és egyéb, az Adatkezelővel kapcsolatos
tájékoztatásokat, értesítéseket küldjön hírlevél, illetve kör-e-mailek formájában. Az Adatkezelő a
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céges elérhetőségüket megadó személyek, mint kapcsolattartók adataiból (cégnév, név, beosztás,
céges e-mail cím) adatbázist hoz létre, amely adatbázisban szereplő szervezetek részére (a
kapcsolattartók céges e-mail címére) az Érintett által megjelölt, továbbá az őket az Adatkezelő
álláspontja szerint esetlegesen érdeklő témakörökben rendszeresen hírleveleket küld. A
feliratkozás során megadott kapcsolattartói adatokat az Adatkezelő saját ügyfélkapcsolat
menedzsment rendszerében – az Európai Unión belül, Magyarországon található szervereken –
tárolja, azokat bizalmasan kezeli, illetéktelen személyeknek nem adja át, elérhetővé nem teszi.
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a hírlevél küldésből bárkit, bármikor kizárjon. Az adatokat
mindaddig kezeli az Adatkezelő, ameddig azok törlését az érintett nem kéri.
13. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai
Az alábbi jogok kivételes esetekben jogszabályi rendelkezés alapján korlátozhatók, így különösen
az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.
Tájékoztatáskérés:
Az Érintett tájékoztatást kérhet általa átadott és az Adatkezelő által kezelt személyes adatokról,
azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatkezelő nevéről,
címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, a panaszbenyújtás jogáról, arról, hogy
az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, valamint, hogy milyen lehetséges
következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása, a hozzájárulás visszavonásának
lehetőségéről továbbá – személyes adatai továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és
címzettjéről.
A tájékoztatás iránti kérelmet – az Érintettek adatai biztonsága érdekében – csak személyesen
teljesíti az Adatkezelő. Ennek érdekében a tájékoztatás iránti kérelmet írásban postán történő
megküldés esetén teljes bizonyító erejű magánokirat formájában, vagy e-mailben a megfelelő
azonosító adatok megadásával van lehetőség az Adatkezelő részére megküldeni. Az Adatkezelő a
lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb 30 napon belül írásban, közérthető módon megadja a
tájékoztatást az érintett által megadott címre.
Felhívjuk a figyelmet, hogy évente egy-egy adatkörre vonatkozó tájékoztatás ingyenes, további
tájékoztatásért az Adatkezelő költségtérítést számíthat fel.
Helyesbítés:
Amennyiben az Érintett jelzi – a pontosított személyes adat egyidejű megadásával – az Adatkezelő
felé, hogy a kezelt személyes adat a valóságnak nem felel meg, vagy az Adatkezelő egyéb úton
tudomást szerez a személyes adatok hibájáról és a helyes adatokról, akkor a személyes adatot az
Adatkezelő haladéktalanul helyesbíti. A helyesbítésről illetve a helyesbítésre vonatkozó
kérelmének elutasításáról az Adatkezelő értesíti az Érintettet.
Törlés:
A kezelt adatot törölni kell, ha:
a.) az adat kezelése jogellenes;
b.) az érintett azt – törvényben előírt kötelező adatkezelést kivéve – kéri;
c.) az adat hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést
törvény nem zárja ki;
d.) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje
lejárt;
e.) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
Az Érintett jogosult személyes adati törlését kérni. Az Adatkezelő a törlés megtörténtéről értesíti,
vagy a törlésre vonatkozó kérelem elutasításáról indokolással tájékoztatja az Érintettet.
Tiltakozás:
Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a.) az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának
keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
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b.) az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez
szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei
vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé,
különösen, ha az érintett gyermek.
c.) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezelő vagy az adatátvevő jogának
vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
d.) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvélemény-kutatás vagy tudományos
kutatás, illetve közvetlen üzletszerzés céljára történik;
e.) a tiltakozás jogának gyakorlását törvény lehetővé teszi.
Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb
15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a
kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Ha a tiltakozás megalapozott, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást
is – az Adatkezelő megszünteti.
Együttműködés megtagadása direkt marketing kapcsán:
A közvetlen üzletszerzésre irányuló, ún. direkt marketing levelekkel kapcsolatos együttműködését
az Érintett jogosult bármikor indokolás nélkül megtagadni. Ennek keretében jogosult megtagadni
vagy megtiltani névadatának a kapcsolat-felvételi, illetve üzletszerzési listán való szerepeltetését,
közvetlen üzletszerzési – illetőleg azon belül meghatározott konkrét – célra történő felhasználását,
illetve harmadik személynek átadását.
Az adathordozhatósághoz való jog:
Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy
ezt akadályozná az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
a.) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
b.) az adatkezelés automatizált módon történik.
Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az Érintett jogosult arra, hogy – ha ez
technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen
továbbítását.
14. Az adatváltozás bejelentése
Az Érintett a saját rendelkezési körébe tartozó, az Adatkezelő által kezelt adatok megváltozását 15
napon belül jogosult és egyben köteles bejelenteni. Ennek elmulasztásából eredő
következményekért az Érintettet terheli minden felelősség.
15. Jogorvoslatról tájékoztatás
Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az
intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely
felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. Info. tv. alapján az Érintett a jogainak
megsértése esetén, valamint az Info. tv-ben meghatározott esetekben az Adatkezelő ellen
bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (továbbiakban: Hatóság) bejelentéssel
bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve
a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok
gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
A Hatóság vizsgálata a bejelentés esetén az igény elutasításának közlésétől, a határidő
eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától
számított egy éven belül kezdeményezhető.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
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Honlap: http://www.naih.hu
Telefon: 06-1/391-1400
Telefax: 06-1/391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
16. Záró rendelkezések
Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot a jelen adatvédelmi szabályzat és ezen szabályzattal
kapcsolatos tájékoztató egyoldalú módosítására. A tájékoztatás változásáról az Érintettet az
Adatkezelő tájékoztatja az Érintett által megadott elérhetőségeik valamelyikén.
Az Adatkezelő akként rendelkezik, hogy jelen Szabályzat 2022. október 17. napjától annak
módosításáig, illetve visszavonásáig hatályos.
Kaposvár, 2022. 10. 17.
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Tárgy:
Ikt.sz.:
Ügyintéző:
ADATKEZELÉSI
HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT
(Kiskorú tanuló esetén a gondviselő tölti ki és írja alá a gyermekére vonatkozó adatokkal)
Alulírott:
Név: ...................................................................................................................................................
Születési név (kiskorú gyermekem születési neve): ..........................................................................
Születési hely, idő (kiskorú gyermekem szül., hely, idő): ................................................................
Anyja születési neve (kiskorú gyermek anyja születési neve): .........................................................
Lakcím/értesítési cím (gyermek): ......................................................................................................
E-mail cím (kiskorú esetén szülőé): ..................................................................................................
Személyigazolvány szám (kiskorú gyermeké): .................................................................................
Telefonszám (kiskorú esetén szülőé): ...............................................................................................
a jelen nyilatkozat aláírásával, minden kényszertől és befolyástól mentesen, szabad akaratomból,
a fentiekben általam saját kezűleg megadott személyes adataimnak/kiskorú gyermekem személyes
adatainak, továbbá a jogszabályban előírt, köznevelési intézményekben kötelezően
nyilvántartandó adatokat az alábbiakban megjelölt Adatkezelő általi kezeléséhez
BELEEGYEZÉSEMET ADOM.
Nyilatkozom továbbá, hogy az Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola (székhely: 7400
Kaposvár, Nagy Imre tér 2., e-mail cím: titkarsag@egyudmuveszetiiskola.hu), mint Adatkezelő (a
továbbiakban: Adatkezelő) képviseletében eljáró személy a jelen hozzájáruló nyilatkozat
általam/kiskorú gyermek esetén szülő által történő aláírását és az adataim általam/kiskorú
gyermek esetén szülő által történő kitöltését megelőzően konkrét és megfelelő tájékoztatást
(tanuló szaktanára) adott arról, hogy az adatok kezelését az Adatkezelő milyen célból, milyen
időtartamig végzi, illetőleg arról, hogy az adatokkal kapcsolatosan milyen jogok és
jogorvoslati lehetőségek illetnek meg.
Kifejezetten tájékoztatott arról, hogy hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom. A hozzájárulás
visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Nyilatkozom
továbbá,
hogy
a
jelen
nyilatkozat
aláírását
megelőzően
az
https://www.egyudmuveszetiiskola.hu/index.php/dokumentumtar linken elérhető tájékoztatót
megismertem, azt Adatkezelő részemre rendelkezésre bocsátotta.
Kelt.: …………………………….., …………………………….
………………………………………………….
nyilatkozó aláírása
kiskorú gyermeke esetén gondviselő aláírása
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Tárgy:
Ikt.sz.:
Ügyintéző:

ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT
VISSZAVONÁSA
(Kiskorú tanuló esetén a szülő tölti ki és írja alá, gyermekére vonatkozó adatokkal)
Alulírott:
Név: ...................................................................................................................................................
Születési név (kiskorú gyermekem születési neve): ..........................................................................
Születési hely, idő (kiskorú gyermekem szül., hely, idő): ................................................................
Anyja születési neve (kiskorú gyermek anyja születési neve): .........................................................
Lakcím/értesítési cím (gyermek): ......................................................................................................
E-mail cím (kiskorú esetén szülőé): ..................................................................................................
Személyigazolvány szám (kiskorú gyermeké): .................................................................................
Telefonszám (kiskorú esetén szülőé): ...............................................................................................
a jelen nyilatkozat aláírásával, minden kényszertől és befolyástól mentesen, szabad
akaratomból, a Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola (székhely: 7400 Kaposvár, Nagy Imre
tér 2.), Adatkezelő részére (továbbiakban: Adatkezelő) általam saját kezűleg megadott
személyes adataimnak kezeléséhez való hozzájárulásomat visszavonom.
Kérem az Adatkezelőt, hogy jelen visszavonó nyilatkozatom alapján a személyes adataim
kezelését megszüntetni és – amennyiben annak jogszabályi akadálya nincs – a személyes
adataimat az Adatkezelő nyilvántartásából törölni, valamint ennek megtörténtéről engem írásban
értesíteni szíveskedjen.
Kelt.: …………………………….., ………………………….

………………………………………………….
nyilatkozó aláírása
kiskorú tanuló esetén gondviselő aláírása
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4 sz. melléklet Bélyegző nyilvántartó lap (minta)
A bélyegző lenyomata:

A lenyomatminta készült (dátum):
, 20....................................
A bélyegző helye:
A bélyegző használatára jogosult és a felhasználásért felel:
….................................................
A fenti lenyomatú bélyegzőt az alábbi feladatokra szabad felhasználni:
…......................................................................
…......................................................................
…......................................................................
…......................................................................
A bélyegző átvételének dátuma:
….........................................., 20....................................
A bélyegző használója, őrzője a használatért felelősséggel tartozik. Köteles gondoskodni arról,
hogy illetéktelen személy a bélyegzőhöz ne férhessen hozzá.
Alulírott, …........................................... kijelentem, hogy a fenti lenyomatú bélyegzőt a mai
napon átvettem.
(átvevő aláírása)

…..................................

A bélyegző visszavételének dátuma:
….........................................., 20....................................
A visszavevő aláírása:
….................................................
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5 sz. melléklet: Helyi értékelési szabályzatok
1. A helyi értékelési szabályzat készítése, elfogadása, hatályba lépése
Intézményünk helyi értékelési szabályzata a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendeletnek (a
továbbiakban: Kormányrendelet) a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörökben
foglalkoztatott, pedagógus szakképzettséggel rendelkező, gyakornoki fokozatban lévő
munkavállalók számára meghatározott előírásai alapján készült. A helyi értékelési szabályok
megalkotásakor a Kormányrendelet 2016. július 30-án hatályba lépett 8. § (1a), (1b), 9.§ (2)(4), 10/G. §, 39/L. § (2) bekezdéseiben foglaltakat vettük figyelembe.
Iskolánk helyi értékelési szabályzatában a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet 2. sz.
mellékletében meghatározott alábbi nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörökre
vonatkozó szakmai követelményrendszert határoztuk meg:
 iskolatitkár
 rendszergazda
Amennyiben a szabályzat hatályba lépését követően olyan gyakornoki fokozatba sorolandó,
nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakört betöltő, egyben pedagógus
szakképesítéssel is rendelkező munkavállaló kerül az intézmény munkavállalóinak körébe,
akinek munkakörére vonatkozóan szabályzatunk nem tartalmazza a szakmai
követelményrendszert, azt a munkába állást követő hat hónapon belül, de legkésőbb a nevelő
és oktató munkát közvetlenül segítő munkavállaló gyakornoki vizsgájának megkezdését
megelőzően legalább hat hónappal el kell készíteni.
Helyi értékelési szabályzatunkra vonatkozó javaslatát az intézmény vezetője készítette el. A
helyi értékelési szabályzatot az intézmény vezetője ismertette a nevelőtestülettel. Az
intézményvezető felkérésére az alkalmazotti közösség véleményezte a szabályzat tervezetét.
Helyi értékelési szabályzatunk hatályba lépése 2018. október 1. napja. A helyi értékelési
szabályzat iskolánk honlapjának „Dokumentumok” menüpontjában megtalálható.
Szabályzatunkat módosítani kell, ha a Kormányrendeletnek a nevelő és oktató munkát
közvetlenül segítő, pedagógus szakképzettséggel rendelkező munkavállalókra vonatkozó
szabályainak megváltozása miatt ez szükségessé válik. Szabályzatunk módosítását
kezdeményezheti az intézmény vezetője, vagy az intézmény nevelőtestülete. A szabályzat
módosításának ügyrendje az elfogadás rendjével azonos.
Jelen szabályzat alkalmazásában
gyakornok: a 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet alapján Gyakornok fokozatba besorolt
nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy,
intézményvezető: a köznevelési intézmény vezetője,
közvetlen felettes: a köznevelési intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata alapján a
nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott munkaköri leírásában
közvetlen felettesként megjelölt személy,
mentor: a gyakornok szakmai fejlődését segítő, az intézményvezető által kijelölt, pedagógus
vagy nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy.

64

2. A gyakornokokra vonatkozó, a minősítés alapjául szolgáló és a betöltött munkakör
követelményeihez kapcsolódó szakmai követelményrendszer
2.1. A pedagógus szakképzettséghez kapcsolódó követelmény a hospitálás: a nevelő és oktató
munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott nevelési, vagy tanítási félévenként
legalább öt, pedagógus szakképzettségének megfelelő tanórát vagy foglalkozást köteles
látogatni.
2.2. A betöltött nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörhöz kapcsolódó
követelmények:
2.2.1. A gyakornok ismerje meg:
- a köznevelési intézmény hagyományait, történetét, szervezeti felépítését, tevékenységét,
- az intézményi dokumentumokat (pedagógiai program, szervezeti és működési szabályzat,
házirend, munkaterv),
- a tanügyigazgatási dokumentumokat, ezek alkalmazásának módját,
- a munkavédelemre, balesetvédelemre, tűzvédelemre vonatkozó általános szabályokat,
- a gyermekek, tanulók, szülők, pedagógusok törvényben meghatározott jogait és
kötelezettségeit,
- a fenntartói irányítással kapcsolatos általános rendelkezéseket,
- az intézményre vonatkozó főbb jogszabályokat.
2.2.2. A gyakornok a munkajogi szabályoknak megfelelően lássa el munkaköri
kötelezettségeit.
3. A minősítés szempontjai és a teljesítmény mérésének módja
3.1. A hospitálás
A hospitáláson való részvételt a meglátogatott tanórát vagy foglalkozást tartó pedagógus,
valamint - ha a hospitálás nem a gyakornokot foglalkoztató intézményben történt - az
intézményvezető az aláírásával igazolja.
3.1.1. A hospitálási napló tartalmazza:
- a tanóra vagy foglalkozás időpontját, helyét, az azt tartó pedagógus nevét, tárgyát illetve
témáját,
- a tanóra, foglalkozás menetének leírását,
- a tanóra, foglalkozás pedagógus által megfogalmazott céljait,
- a tanóra, foglalkozás céljának megvalósulásával kapcsolatos gyakornoki értékelést, a
tapasztalatok, tanulságok megfogalmazását.
3.1.2. A hospitálási naplót, a tanórát, foglalkozást követő 30 napon belül el kell készíteni
és azt a mentornak be kell mutatni.
3.2. A szakmai követelmények teljesítésének mérése
A gyakornok köteles számot adni a megismert dokumentumokról.
Munkateljesítményét a következő szempontok szerint kell értékelni:
- A munkakör ellátása szempontjából szükséges szakmai ismeretek
- A munkakör ellátása során végzett szakmai, gyakorlati munka
- A szakmai munkával kapcsolatos problémamegoldó képesség
- A munkavégzéssel kapcsolatos felelősség és hivatástudat
- A munkavégzéssel kapcsolatos pontosság, szorgalom, igyekezet
Az egyes szempontokra a következő értékelés és pontszám adható: Kiemelkedő (3 pont) Megfelelő (2 pont) - Kevéssé megfelelő (1 pont) - Nem megfelelő (0 pont)
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3.3. A gyakornok a Pedagógus I. fokozatba sorolás feltételeit teljesítette, ha:
- az előírt számú hospitáláson részt vett,
- a hospitálási naplót hiánytalanul vezette, és
- a szakmai munka értékelése legalább "kevéssé alkalmas" eredményt ért el.
4. A minősítési követelmények teljesítésével és a teljesítmény mérésével kapcsolatos
eljárásrend
A pedagógus szakképesítéssel rendelkező, nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő
munkakörben alkalmazott, gyakornoki fokozatba sorolt munkavállalók/közalkalmazottak
minősítő vizsgájának iskolánkban bevezetett eljárási rendjét a következőkben határozzuk meg.
 A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben alkalmazott gyakornok minősítő
vizsgáját három fős minősítő bizottság előtt kell letennie.
 A minősítő bizottság elnöke az intézmény vezetője, másik két tagját az intézményvezető
jelöli ki legalább 30 nappal a minősítő vizsgát megelőzően.
 A minősítő bizottság egyik tagja a minősítő vizsga előtt álló gyakornok közvetlen felettese
kell, hogy legyen.
 A minősítő bizottság a minősítő vizsga napján megvizsgálja a gyakornok munkakörében
felmutatott tevékenységét, és kérdéseket tesz föl a gyakornoknak az intézményben végzett
munkájával, tevékenysége eredményeivel kapcsolatosan.
 A minősítő bizottság – a gyakornok meghallgatását követően – a gyakornok minősítő
vizsgájának napján az intézmény helyi értékelési szabályzatának részét képező szakmai
követelményrendszer alapján minősíti a gyakornokot.
 A gyakornok minősítési vizsgáját követően a minősítő bizottság még a minősítés napján
elkészíti a gyakornok minősítését tartalmazó minősítő dokumentumot úgy, hogy az adott
munkakörre meghatározott szakmai követelmények mindegyikét pontszámmal értékeli.
 Az intézményvezető a nevelést-oktatást közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott
személy minősítési követelményeknek való megfeleléséről szóló véleményét szövegesen
nem köteles értékelni, az értékelés a minősítő dokumentum értékelő táblázatának
kitöltésével valósul meg. Ha a minősítő bizottság a minősítő dokumentumhoz szöveges
értékelést is kíván fűzni, akkor azt a minősítő dokumentumhoz kell csatolni és a minősítő
dokumentum mellékleteként kell kezelni.

 Az intézményvezető a pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát

közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott minősítő vizsgájának eredményét vagy
eredménytelenségét a vizsga időpontjától számított öt munkanapon belül rögzíti az
informatikai rendszerben – Ép.r. 10/A. § (7).

A

minősítő vizsgával összefüggő iratokat – közalkalmazott esetén a közalkalmazotti
alapnyilvántartás részeként – a munkáltató köteles megőrizni.

A minősítés eredményeit tartalmazó minősítő dokumentumon szerepelnie kell
 a minősítő vizsgán minősített nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkavállaló,
pedagógus szakképzettséggel is rendelkező pedagógus
o nevének, születési helyének és idejének, anyja nevének és lakcímének
o a minősítő vizsgát tevő által betöltött munkakör megnevezésének
o a minősített munkavállaló pedagógus szakképzettsége megnevezésének
 a minősítő vizsga bizottságában közreműködők nevének és beosztásának
 a szakmai követelmények mindegyikét értékelő pontszámoknak
 a hospitálási naplót értékelő pontszámnak
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a minősítő vizsgán elérhető maximális pontszámnak
a gyakornok által elért összes pontszámnak
a gyakornok által elért %-os pontszámnak
a „kiválóan alkalmas”, „alkalmas”, „kevéssé alkalmas”, „alkalmatlan” minősítő
bejegyzések egyikének.
A minősítés eredményeit tartalmazó, két példányban elkészített dokumentumot az intézmény
vezetője írja alá, ellátja iktatószámmal és az intézmény körbélyegzőjével. A minősítés eredményeit
tartalmazó dokumentum egyik példányát a minősítő vizsga napján a minősített gyakornoknak kell
átadni, másik példányát az intézmény iktatott irat anyagai között – közalkalmazottak esetében a
közalkalmazotti alapnyilvántartás részeként – kell őrizni.
5. A minősítés szempontjai és a teljesítmény mérésének módja
A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő, pedagógus szakképzettséggel rendelkező
munkavállalók minősítő vizsgáján a minősítés szempontjai, valamint a teljesítmény mérésével
kapcsolatos szabályok a következők.
5.1 A munkakörhöz tartozó szakmai követelmények értékelése
5.1.1 Az adott munkakörre a helyi értékelési szabályzatban meghatározott szakmai
követelmények mindegyikét külön-külön 0-5 pontszámmal kell értékelni az alábbi
szabályok alkalmazásával.
5.1.2 A szóban forgó nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörre vonatkozó
szakmai követelmények jelen helyi értékelési szabályzat részét képezik.
5.1.3 Nem lehet olyan munkakörben foglalkoztatott gyakornok minősítő vizsgáját
lebonyolítani, amelyhez a helyi értékelési szabályzat nem tartalmazza a konkrét,
pontokba foglalt szakmai követelményrendszert.
5.1.4 A gyakornok minősítő vizsgájának napján a minősítő bizottságnak át kell tekintenie a
gyakornok szakmai tevékenységének eredményeit, kérdéseket kell föltennie a gyakornok
munkavégzésével kapcsolatban.
5.1.5 Amennyiben a szakmai követelmények egyes összetevőinek pontozásakor a minősítő
bizottság tagjai nem tudnak közös pontszámot kialakítani, akkor a három bizottsági tag
által egyénileg adott pontszámok összegének egyharmadát kell kiszámítani, és azt a
szokásos kerekítési szabályok alkalmazásával egész számmá kell kerekíteni.
6. A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő gyakornok minősítésének megállapítása
A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő gyakornok minősítésének %-os mutatóját
egészre kerekített %-ban kell meghatározni úgy, hogy a szakmai követelményekre kapott
pontszámot össze kell adni, azt az elérhető pontszám maximumával kell osztani, 100-zal meg
kell szorozni és egész számra kell kerekíteni.
A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő gyakornok minősítő vizsgáját az alábbiak szerint
kell értékelni:
 80-100%: kiválóan alkalmas
 60-79%: alkalmas
 30-59%: kevéssé alkalmas
 0-29%: nem alkalmas
7. Az egyes munkakörökhöz tartozó szakmai követelményrendszer
7.1 Az iskolatitkári munkakörhöz tartozó szakmai követelményrendszer
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7.1.1 A munkakörhöz tartozó hospitálási kötelezettség
Az iskolatitkár munkakört betöltő, pedagógus szakképzettséggel rendelkező gyakornoki
fokozatban lévő munkavállalónak a minősítő vizsga megkezdését megelőzően félévenként
legalább öt óra hospitáláson kell részt vennie. A hospitáláshoz választott tanóráknak,
foglalkozásoknak az iskolatitkár pedagógus szakképzettségéhez kell kapcsolódniuk. A
hospitálásokról a gyakornoknak hospitálási naplót kell vezetnie. A hospitálási naplóban az
egyes órák, foglalkozások látogatásának jól el kell különülniük, a meglátogatott órákat ennek
érdekében számozni kell. A hospitálási naplónak tartalmaznia kell az alábbi elemeket:
 a meglátogatott óra sorszáma
 a hospitálás dátuma
 a meglátogatott óra/foglalkozás megnevezése
 az órát, foglalkozást tartó pedagógus neve
 az óra, foglalkozás menetével kapcsolatos lényeges feljegyzések
 az óra, foglalkozás menetével kapcsolatos pedagógiai természetű megállapítások,
feljegyzések
 a hospitálási naplót számítógéppel szerkesztett formában kell elkészíteni, azt ki kell
nyomtatni
 a hospitálási naplóra be kell szerezni az órát vezető pedagógus aláírását
A gyakornok a hospitálási naplót nyolc nappal a minősítő vizsga napja előtt köteles átadni az
intézmény vezetőjének. A hospitálási naplót a minősítő bizottság 0-10 ponttal értékeli.
7.1.2 A minősítő bizottságnak a követelményrendszer alábbi követelményeinek mindegyikét
figyelembe kell venni a szakmai követelmények értékelésekor. Az iskolatitkári munkakörhöz
kapcsolódó követelményeket az alábbiakban határozzuk meg.
7.1.2.1 A munkába érkezés pontossága, a munkaidő pontos betartása és nyilvántartása, a
napi és heti munkaidő hatékony kihasználása.
7.1.2.2 Az iskola tanulóiról, pedagógusairól és más dolgozóiról vezetett nyilvántartások
pontossága, szakszerűsége, naprakészsége, precizitása, a digitális napló
adatfeltöltési folyamatában való pontos részvétel.
7.1.2.3 A beírási napló évfolyamonként és személyenként történő vezetésének pontossága,
az adatok egyezése a törzskönyvekkel, a nyilvántartási adatok vezetése, a
megváltozott adatok megfelelően hatékony kezelése, kikérők, igazolások
kiadásának gyakorlata.
7.1.2.4 A tanulói és a pedagógus adatok vezetése a KIR Személyi Nyilvántartásban, az
adatok rendszeres frissítésének és karbantartásának folyamata, a pedagógus és a
tanulói jogviszony létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos feladatok
hatékony elvégzése, az adatkezelési szabályzatban meghatározott adatkezelési
szabályok betartása.
7.1.2.5 A bizonyítványok, törzskönyvi kivonatok, pedagógus igazolványok és más szigorú
számadású nyomtatványok kezelési folyamata.
7.1.2.6 Az iskolai postai küldemények átvételének, továbbításának rendje és pontossága,
az iktatókönyv vezetésének rendje, a legszükségesebb postacímek és
telefonszámok nyilvántartása.
7.1.2.7 A hivatalos határozatok, levelek, értesítések elkészítésének rendje, határideje, az
iratok formátuma.
7.1.2.8 Az iskola vezetőjének háttértámogatása, az iskolatitkári szervezőmunka
hatékonysága, telefonhívások és üzenetek átadási rendje.
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7.1.3 Az iskolatitkár minősítő vizsgájának az ellátandó feladatok végrehajtását értékelő
dokumentuma a következő adatokat tartalmazza.
Az ellátandó feladatok és az értékelés szempontjai
A munkába érkezés pontossága, a munkaidő pontos
1.
betartása és nyilvántartása, a napi és heti munkaidő
hatékony
kihasználása.
A
partnerekkel
történő
kapcsolattartás kulturáltsága.
Az iskola tanulóiról, pedagógusairól és más dolgozóiról
2.
vezetett nyilvántartások pontossága, szakszerűsége,
naprakészsége, precizitása, a digitális napló adatfeltöltési
folyamatában való pontos részvétel.
A beírási napló évfolyamonként és személyenként
3.
történő vezetésének pontossága, az adatok egyezése a
törzskönyvekkel, a nyilvántartási adatok vezetése, a
megváltozott adatok hatékony kezelése, kikérők, igazolások
kiadásának gyakorlata.
A tanulói és a pedagógus adatok vezetése a KIR
4.
Személyi Nyilvántartásban, az adatok frissítésének és
karbantartásának folyamata, a pedagógus és a tanulói
jogviszony létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos
feladatok hatékony elvégzése, az adatkezelési szabályok
betartása.
A
bizonyítványok,
törzskönyvi
kivonatok,
5.
diákigazolványok, pedagógus igazolványok és más szigorú
számadású nyomtatványok kezelési folyamata.

Pontszám

Max.
5

5

5

5

5

Az
iskolai
postai
küldemények
átvételének,
továbbításának rendje és pontossága, a bélyegelszámolás
nyilvántartása, az iktatókönyv rendje, a legszükségesebb
postacímek és telefonszámok nyilvántartása.
A hivatalos
határozatok,
levelek, értesítések
7.
elkészítésének rendje, határideje, az iratok formátuma.

5

8.

Az iskola vezetőjének háttértámogatása, az iskolatitkári
szervezőmunka hatékonysága, telefonhívások és üzenetek
átadási rendje.

5

9.

A gyakornok hospitálási naplójának értékelése, formai,
tartalmi és pedagógiai elemek minősítése, szakszerű
szóhasználat minősége.

6.

Összesen (pontszám)

5

10

50
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A gyakornok minősítési követelményeknek való megfeleléséről készített esetleges
kiegészítő intézményvezetői szöveges értékelés jelen minősítő dokumentum mellékletét
képezi.
Kelt:
………………………………………
P.h.
a minősítő bizottság elnöke, igazgató

A minősítő vizsga szakmai követelményrendszerének
A munkakör ellátása szempontjából szükséges szakmai
1.
ismeretek
A munkakör ellátása során végzett szakmai, gyakorlati
2.
munka
3.

Pontszám

3
3

A szakmai munkával kapcsolatos problémamegoldó
képesség

4.

A munkavégzéssel kapcsolatos felelősség és hivatástudat

5.

A munkavégzéssel kapcsolatos pontosság, szorgalom,
igyekezet

3
3
3

Összesen (pontszám)
A gyakornok minősítő vizsgájának %-ban kifejezett
eredménye:
A gyakornok minősítő vizsgájának eredménye:

Max.

15
%
kiválóan alkalmas

A gyakornok minősítési követelményeknek való megfeleléséről készített esetleges
kiegészítő intézményvezetői szöveges értékelés jelen minősítő dokumentum mellékletét
képezi.
Kelt:
………………………………………
P.h.
a minősítő bizottság elnöke, igazgató
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A rendszergazda munkakörhöz tartozó szakmai követelményrendszer

7.2

7.2.1 A munkakörhöz tartozó hospitálási kötelezettség
A rendszergazda munkakört betöltő, pedagógus szakképzettséggel rendelkező gyakornoki
fokozatban lévő munkavállalónak (közalkalmazottnak) a minősítő vizsga megkezdését
megelőzően félévenként legalább öt óra hospitáláson kell részt vennie. A hospitáláshoz
választott tanóráknak, foglalkozásoknak a rendszergazda munkakört betöltő pedagógus
szakképzettségéhez kell kapcsolódniuk. A hospitálásokról a gyakornoknak hospitálási naplót
kell vezetnie. A hospitálási naplóban az egyes órák, foglalkozások látogatásának jól el kell
különülniük, a meglátogatott órákat ennek érdekében számozni kell. A hospitálási naplónak
tartalmaznia kell az alábbi elemeket:







a meglátogatott óra sorszáma
a hospitálás dátuma
a meglátogatott óra/foglalkozás megnevezése
az órát, foglalkozást tartó pedagógus neve
az óra, foglalkozás menetével kapcsolatos lényeges feljegyzések
az óra, foglalkozás menetével kapcsolatos pedagógiai természetű megállapítások,
feljegyzések
 a hospitálási naplót számítógéppel szerkesztett formában kell elkészíteni, azt ki kell
nyomtatni
 a hospitálási naplóra be kell szerezni az órát vezető pedagógus aláírását
A gyakornok a hospitálási naplót nyolc nappal a minősítő vizsga napja előtt köteles átadni az
intézmény vezetőjének.
A minősítő bizottságnak a követelményrendszer alábbi
követelményeinek mindegyikét figyelembe kell vennie a szakmai követelmények értékelésekor.
A rendszergazda munkakörhöz kapcsolódó követelményeket az alábbiakban határozzuk meg.
7.2.2.1 A munkába érkezés pontossága, a munkaidő pontos betartása és nyilvántartása, a napi
és heti munkaidő hatékony kihasználása.
7.2.2.2 Az iskolai számítógépekre telepíti a szükséges szoftvereket, ellenőrzi azok működését,
elvégzi a szükséges karbantartási és beállítási feladatokat, jelzi a gépek
meghibásodását, megszervezi javításukat.
7.2.2.3 Szakszerűen működteti az intézmény szervereit, informatikai rendszerét, figyelemmel
kíséri az egyes perifériák rendeltetésszerű használatát, elhárítja az egyszerűbb hibákat,
működteti a vírusvédelmi rendszert.
7.2.2.4 Kezeli a digitális napló szerverét, feltölti a felhasználói adatokat, közreműködik a
beiratkozáskor elkészített adatfájlok feltöltésében, ellenőrzi a digitális napló
működését, gondot fordít a rendszeres biztonsági mentésekre.
7.2.2.5 Biztosítja a beléptető rendszer működtetését, kiadja a chipkártyákat, napi
gyakorisággal ellenőrzi a beléptető rendszer működését, vezetői kérésre a tanulók és
dolgozók belépésével és kilépésével kapcsolatos adatokat szolgáltat.
7.2.2.6 Biztosítja a beléptető rendszer, a menzai modul és a digitális napló közötti adatcserét,
felügyeli a menzai menüválasztás rendjét, ennek során együttműködik a
menzafelelőssel és a gazdaságvezetővel.
7.2.2.7 Segítséget nyújt az iskola vezetőinek a tantestület tagjainak és a gazdasági iroda
dolgozóinak az aktuális feladataik során jelentkező informatikai problémák
megoldásában.
7.2.2.8 Rendben tartja saját munkahelyét és a szerverszobát, kezeli és karbantartja az iskolai
stúdió állományát, biztosítja a stúdió folyamatos üzemképességét.
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7.2.3 A rendszergazda minősítő vizsgájának az ellátandó feladatok végrehajtását értékelő
dokumentuma a következő adatokat tartalmazza.
Az ellátandó feladatok és az értékelés szempontjai
A munkába érkezés pontossága, a munkaidő pontos
1.
betartása és nyilvántartása, a napi és heti munkaidő
hatékony kihasználása.
Az iskolai számítógépekre telepíti a szükséges
2.
szoftvereket, ellenőrzi azok működését, elvégzi a szükséges
karbantartási és beállítási feladatokat, jelzi a gépek
meghibásodását, megszervezi javításukat.
Szakszerűen működteti az intézmény szervereit,
3.
informatikai rendszerét, figyelemmel kíséri az egyes
perifériák rendeltetésszerű használatát, elhárítja az
egyszerűbb hibákat, működteti a vírusvédelmi rendszert.
Kezeli a digitális napló szerverét, feltölti a felhasználói
4.
adatokat, közreműködik a beiratkozáskor elkészített
adatfájlok feltöltésében, ellenőrzi a digitális napló
működését, gondot fordít a rendszeres biztonsági
mentésekre.
Biztosítja a beléptető rendszer működtetését, kiadja a
5.
chipkártyákat, napi gyakorisággal ellenőrzi a beléptető
rendszer működését, vezetői kérésre a tanulók és dolgozók
belépésével és kilépésével kapcsolatos adatokat szolgáltat.
Biztosítja a beléptető rendszer, a menzai modul és a
6.
digitális napló közötti adatcserét, felügyeli a menzai
menüválasztás rendjét, ennek során együttműködik a
menzafelelőssel és a gazdaságvezetővel.
Segítséget nyújt az iskola vezetőinek a tantestület
7.
tagjainak és a gazdasági iroda dolgozóinak az aktuális
feladataik során jelentkező informatikai problémák
megoldásában.
Rendben tartja saját munkahelyét és a szerverszobát,
8.
kezeli és karbantartja az iskolai stúdió állományát, biztosítja
a stúdió folyamatos üzemképességét.
A gyakornok hospitálási naplójának értékelése, formai,
9.
tartalmi és pedagógiai elemek minősítése, szakszerű
szóhasználat minősége.

Pontszám

Max.
5

5

5

5

5

5

5

5

10

Összesen (pontszám)

50

Kelt:
………………………………………
P.h.
a minősítő bizottság elnöke, igazgató
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A minősítő vizsga szakmai követelményrendszerének
érékelőlapja
A munkakör ellátása szempontjából szükséges szakmai
1.
ismeretek
A munkakör ellátása során végzett szakmai, gyakorlati
2.
munka
3.

Pontszám

3
3

A szakmai munkával kapcsolatos problémamegoldó
képesség

4.

A munkavégzéssel kapcsolatos felelősség és hivatástudat

5.

A munkavégzéssel kapcsolatos pontosság, szorgalom,
igyekezet

3
3
3

Összesen (pontszám)
A gyakornok minősítő vizsgájának %-ban kifejezett
eredménye:
A gyakornok minősítő vizsgájának eredménye:

Max.

15
%
alkalmas

A gyakornok minősítési követelményeknek való megfeleléséről készített esetleges
kiegészítő intézményvezetői szöveges értékelés jelen minősítő dokumentum mellékletét
képezi.
Kelt:
………………………………………
P.h.
A minősítő bizottság elnöke, igazgató
Kaposvár, …………………………
……………..
igazgató

73

Kompetencia- és teljesítményalapú értékelési rendszere
1.Jogszabályi háttér
Az intézmény kompetencia és teljesítményalapú értékelési rendszerének magalkotását a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 65.§ (1) illetve (1a) bekezdése
írja elő.
2.Az Értékelési rendszer elfogadása és módosítása
2.1. Az Értékelési rendszer elkészítéséért az intézményvezető felelős.
2.2. Az Értékelési rendszer és annak módosítása a nevelőtestület jóváhagyásával válik érvényessé
első alkalommal 2018. szeptember 1. napjától, a további módosítások esetében a módosítást
követő tanév első napjától.
2.3. Az Értékelési rendszer felülvizsgálatára szükség szerint, de legalább ötévente kerül sor.
3.Az Értékelési rendszer hatálya
Az Értékelési rendszer kiterjed az intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatottakra.
4.Az Értékelési rendszer célja
Az Értékelési rendszer az intézmény pedagógusaira vonatkozó illetményalap jogszabályban
meghatározott módon való megállapítását szolgálja.
5.Az Értékelési rendszer felelőse
5.1. Az Értékelési rendszer működtetéséért az intézményvezető felelős ennek megfelelően
-

az értékeléshez szükséges forrásokat összegyűjti és tárolja,

-

az egyes pedagógusok értékelését határidőre elvégzi.

5.2. Az értékelésbe bevonhatja vezetőtársait, a nevelőtestület tagjait.
5.3. Az intézményvezető, mint pedagógus értékelését a nevelőtestület által kiválasztott pedagógus
végzi el.
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6.Az Értékelési rendszer eszközei és módszerei
6.1. Az Értékelési rendszer alapját képezi
-

az egyes pedagógusok intézményi önértékelés keretében végzett önértékelése,

-

az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés pedagógusokra vonatkozó megállapításai,

-

az egyes pedagógusok minősítő vizsgájának, minősítési eljárásának eredménye, illetve
az eljárás során készült portfólió.

6.2. Amennyiben a VI.1. pontban felsorolt dokumentumokból több is rendelkezésre áll, a
legutolsót kell figyelembe venni.
6.3. Az Értékelési rendszer keretében forrásként használt portfóliót a pedagógus évente frissítheti,
kiegészítheti.
6.4. A VI.1. pontban felsorolt forrásokat a pedagógus általa fontosnak tartott információkkal
kiegészítheti mely kiegészítéseket az intézményvezető az értékelés során köteles figyelembe
venni.
6.5. Az Értékelési rendszer keretében az egyes pedagógusok külön-külön értékelendők, munkájuk
nem viszonyítható egymás munkájához, nem állítható fel rangsor közöttük.
6.6. A megadott források alapján az intézményvezető az egyes pedagógusokról értékelőlapot
készít, amelyen az alábbi szempontokat 1-10-ig terjedő skálán értékeli:
-

Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás

-

Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése

-

Pedagógiai folyamatokhoz, tevékenységekhez kapcsolódó önreflexiók

-

A tanulás támogatása

-

A tanuló személyiségének fejlesztése

-

Az egyéni bánásmód érvényesülése

-

Sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez,
oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség

-

A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés

-

Nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység

-

Osztályfőnöki tevékenység

-

Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése,
elemzése

-

Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás

-

Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért
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6.7. A pedagógus adott tanévre vonatkozó munkaköre és feladatai szempontjából nem releváns
szempontokat nem pontozza. A kapott pontszámokból százalékos eredményt számít.
7. Az Értékelési rendszer éves ciklusa
7.1. Az értékelést tanévenként kell elvégezni, minden év július 30. napjáig.
8.Eltérő illetményalap megállapítása az Értékelési rendszer alapján
8.1. Eltérő illetményalapra vonatkozó javaslat kizárólag olyan pedagógus esetében lehetséges,
akinek százalékos eredménye 50% alatt vagy 90% fölött van.
8.2. Az előző pontban megadott százalékos eredmény nem jelent automatikusan eltérő
illetményalapot. Javaslattétele előtt az intézményvezetőnek az alábbi szempontokat kell
mérlegelnie:
-

A rendelkezésre álló források alapján kellően indokolt-e az eredmény?

-

Alátámasztják-e az eredményt óralátogatások, illetve az ezek során rögzített
megjegyzések, javaslatok?

-

A kiemelt vagy csökkentett illetményalap várhatóan jelent-e motivációt a pedagógus
számára?

-

A javasolt intézkedés várhatóan milyen hatást gyakorol majd a nevelőtestületre?

8.3. Az intézményvezető köteles javaslatát indokolással ellátni, melynek alapját az előző pontban
felsorolt szempontok képezik.
8.4. Az intézményvezető kizárólag abban a tanévben tehet javaslatot az Nkt. 65.§ (2) bekezdésében
meghatározott illetményalaptól eltérő illetményalap megállapítására, amelynek megelőző
tanévében az intézmény valamennyi pedagógusát értékelni tudta az 7.2. pontnak megfelelően.
8.5. Az intézményvezető javaslattétele előtt köteles személyesen konzultálni az érintett
pedagógussal és beszerezni a nevelőtestület véleményét.
8.6. Az eltérő illetményalapot évente felül kell vizsgálni és újra javasolni kell. Csak akkor tartható
fenn az előző tanévhez képest változatlanul, ha minden szempont alapján bizonyítható, hogy a
pedagógus munkavégzésének minőségében nem történt változás. A felülvizsgálatba be kell vonni
az érintett pedagógust és általa kiválasztott legalább két munkatársát.
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9.Az Értékelési rendszer nyilvánossága
9.1. Az Értékelési rendszer nyilvános, megtalálható az intézmény honlapján, könyvtárában és
irattárában.
9.2. Az intézmény alkalmazásában álló pedagógusokat az Értékelési rendszer szabályairól annak
elfogadása és módosítása után illetve a jogviszony létesítésekor tájékoztatni kell.
9.3. Az Értékelési rendszer egyes pedagógusokra vonatkozó megállapításai kizárólag a munkáltató
és az adott pedagógus számára nyilvánosak. Kivétel ez alól a 8.5. pontban előírt véleménykérés
esete, a nyilvánosság azonban ekkor sem terjedhet a nevelőtestületen túl.
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6 sz. melléklet: Panaszkezelési rend az iskolában






Az iskola tanulóit, szüleiket/gondviselőiket, valamint az iskola dolgozóit panasztételi jog illeti
meg.
Panaszt tenni olyan ügyekben lehet, melyekkel kapcsolatban az iskola köteles, illetve jogosult
intézkedésre.
A panasz jogosságát, okával kapcsolatos körülményeket az intézményvezető köteles
megvizsgálni.
Jogossága esetén köteles az ok elhárításával kapcsolatban intézkedni, vagy a fenntartónál
intézkedést kezdeményezni.
A „Panaszkezelési szabályzat”-ról az iskolába lépéskor a házirenddel együtt minden tanulót,
szüleiket, és minden új dolgozót tájékoztatni kell.
1. A panaszkezelés lépcsőfokai
1. Konkrét esetben eljáró személy kezeli a problémát, vagy az osztályfőnökhöz fordul.
2. Az osztályfőnök kezeli a problémát, vagy az intézményvezetőhöz fordul.
3. A panasztevő közvetlenül az intézményvezetőhöz fordul.
2. Formális panaszkezelési eljárás

A panaszkezelő felé a panasztevők panaszaikat megtehetik:
 személyesen
 telefonon (06-82 512 228)
 írásban (7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 2.)
 elektronikusan (igazgato@egyudmuveszetiiskola.hu)
A panaszok kezelése – a panasz tárgyától függően – az osztályfőnök, vagy az intézményvezető
hatáskörébe tartozik.
3. Panaszkezelés tanuló esetében












A panaszos problémájával az osztályfőnökhöz fordul.
Az osztályfőnök aznap vagy másnap megvizsgálja a panasz jogosságát, amennyiben az nem
jogos, akkor tisztázza az ügyet a panaszossal.
Jogos panasz esetén az osztályfőnök egyeztet az érintettekkel. Ha ez eredményes, akkor a
probléma megnyugtatóan lezárul.
Abban az esetben, ha az osztályfőnök nem tudja megoldani a problémát, közvetíti a panaszt
azonnal az igazgató felé.
Az igazgató 3 munkanapon belül egyeztet a panaszossal.
Az egyeztetést, megállapodást a panaszos és az érintettek szóban v. írásban rögzítik és
elfogadják az abban foglaltakat, így az egyeztetés eredményes.
Amennyiben a probléma megoldásához türelmi idő szükséges, 1 hónap időtartam után az
érintettek közösen értékelik a beválást.
Ha a probléma ezek után is fennáll, a panaszos képviselője jelenti a panaszt a fenntartó felé.
Az iskola igazgatója a fenntartó bevonásával 15 munkanapon belül megvizsgálja a panaszt,
közös javaslatot tesznek a probléma kezelésére.
A fenntartó egyeztet a panaszos képviselőjével, amit írásban is rögzítenek.
A folyamat gazdája az igazgató, aki a tanév végén ellenőrzi a panaszkezelés folyamatát,
összegzi a tapasztalatokat. Ha szükséges, elvégzi a korrekciót az adott lépésnél, és elkészíti a
beszámolóját az éves értékeléshez.
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4. Panaszkezelési eljárásrend az alkalmazottak részére













A panaszkezelési eljárás célja, hogy az iskolában történő munkavégzés során esetlegesen felmerülő problémákat, vitákat a legkorábbi időpontban a legmegfelelőbb szinten lehessen
feloldani, megoldani.
Az alkalmazott panaszát szóban vagy írásban eljuttatja ahhoz a személyhez, aki a felelőse annak a területnek, ahol a probléma felmerült.
A felelős megvizsgálja 3 munkanapon belül a panasz jogosságát. Ha a panasz nem jogos, akkor
a felelős tisztázza az ügyet a panaszossal.
Ha a panasz jogosnak minősül, akkor a felelős 5 munkanapon belül egyeztet a panaszossal.
Ezt követően a felelős és a panaszos az egyeztetést, megállapodást írásban rögzítik és elfogadja
az abban foglaltakat. Ebben az esetben a probléma megnyugtatóan lezárult. Amennyiben a
panasz megoldásához türelmi idő szükséges, 1 hónap időtartam után közösen értékeli a
panaszos és a felelős a beválást.
Ha a türelmi idő lejártával a probléma nem oldódott meg se a felelős, se az igazgató
közreműködésével, akkor az igazgató a fenntartó felé jelez.
15 munkanapon belül az iskola igazgatója a fenntartó képviselőjének bevonásával
megvizsgálja a panaszt, közös javaslatot tesz a probléma kezelésére — írásban is.
Ezután, a fenntartó képviselője, az igazgató egyeztetnek a panaszossal, a megállapodást
írásban rögzítik. Amennyiben türelmi idő szükséges, 1 hónap időtartam után közösen értékelik
a beválást. Ha ekkor a probléma megnyugtatóan lezárult, a megoldást írásban rögzítik az
érintettek.
Ha a panaszos eddig nem fordult problémájával a munkaügyi bírósághoz, akkor most már csak
oda fordulhat. Az eljárást törvényi szabályozók határozzák meg.
A folyamat gazdája az igazgató, aki tanév végén ellenőrzi a panaszkezelés folyamatát, összegzi
a tapasztalatokat. Ha szükséges, elvégzi a korrekciókat az adott lépésnél, és elkészíti a
beszámolóját az éves értékeléshez.

5. Dokumentációs előírások
A panaszokról az igazgató „Panaszkezelési nyilvántartás”-t köteles vezetni, melynek a következő
adatokat kell tartalmaznia:
1. A panasz tételének időpontja
2. A panasztevő neve
3. A panasz leírása (amennyiben a panasz tétele írásban történt, az írott dokumentum)
4. A panaszt az intézmény nevében fogadó személy neve, beosztása
5. A panasz kivizsgálásának módja, eredménye
6. Az esetleg szükséges intézkedés megnevezése, várható eredménye
7. Az intézkedés végrehajtásáért felelős személy neve
8. A panasztevő tájékoztatásának időpontja
9. Ha a tájékoztatás írásban történt, annak dokumentuma
10. Írásban tett panasz esetén a panasztevő nyilatkozata, hogy a tájékoztatásban foglaltakat
elfogadja, illetve ennek hiányában jegyzőkönyv indoklással arról, hogy nem fogadja el.
11. Ha a panasztevő a tájékoztatásban foglaltakat nem fogadja el, a jegyzőkönyv utóirataként
feljegyzés a további teendő(k)ről.
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6. Panaszkezelési Nyilvántartó Lap

Panaszkezelési Nyilvántartó Lap
Panasztétel időpontja:

Panasztevő neve:

Panasz leírása:

Panasz fogadó

neve:

Kivizsgálás módja:

beosztása:

Kivizsgálás eredménye:

Szükséges intézkedés:

Végrehajtásért felelős neve:

Panasztevő tájékoztatásának időpontja:
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7. Záró rendelkezések
A szabályzat időbeli és személyi hatálya:
A szabályzat hatálya kiterjed az intézmény valamennyi dolgozójára, tanulójára és a szülők
közösségére.
Jelen szabályzat 2017. szeptember 01. napján lép hatályba.
A szabályzat hozzáférhetősége és módosítása
A szabályzat tartalmát az intézményvezető köteles ismertetni a beosztott munkatársakkal. A
szabályzat egy példányát hozzáférhetővé kell tenni az intézmény valamennyi alkalmazottja
számára a tanári szobában.
A Panaszkezelési Szabályzatot az Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola tantestülete elfogadta.

………………………….
intézményvezető

A szabályzatot a Szülői Szervezet és a Diákönkormányzat véleményezte és elfogadta.

………………………………..
Szülői Szervezet elnök

……………………………….
DÖK segítő tanár

………………………………
DÖK elnök
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