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I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 
 

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

 

1.1. A szervezeti és Működési Szabályzat célja 

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. 

Az SZMSZ az intézmény pedagógiai programjában rögzített cél és feladatrendszer racionális és 

hatékony megvalósítását szabályozza. 

 

1.2. A Szervezeti és Működési Szabályzat törvényi alapja: 

 

 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről  

 A Nemzeti Köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012 (VIII.28) Kormány rendelet 

 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 

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

 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről  

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

 Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről szóló 32/1999. 

(VIII. 18.) OM rendelettel módosított 27/1998.(VI. 10.) MKM rendelet 

 Az 1992. évi XXXIII. Törvény a közalkalmazottak jogállásáról -Kjt, valamint az annak 

végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Kormány rendelet  

 Az 1/1998. (VII. 24.) a nevelési – oktatási intézmények eszközjegyzéke,  

 A pedagógus továbbképzésről szóló 277/1997 (XII. 22.) Korm. rendelet 

 A Klebelsberg Központról szóló 134/2016(VI.10) Kormány rendelet 

 

 

 1.3. A szabályzat hatálya 

Az SZMSZ és a mellékletét képző egyéb szabályzatok (vezetői utasítások) betartása kötelező 

érvényű az intézmény minden közalkalmazottjára és az intézménnyel szerződéses jogviszonyban állókra, 

illetve valamennyi tanulójára. 

Jelen szervezeti és működési szabályzatot a tanulók, szüleik, a munkavállalók és más 

érdeklődők megtekinthetik az igazgatói irodában munkaidőben, továbbá az intézmény honlapján. 

A szervezeti és működési szabályzat az intézményvezető jóváhagyásának időpontjával lép 

hatályba, és határozatlan időre szól. Ezzel egyidejűleg hatályon kívül kerül az előző SZMSZ. 

 

2. Az intézmény feladata, jellemzői, jogállása  

(Az alapító okirat alapján) 

 
2.1. Az intézmény jellemző adatai 

 

Név: Péceli Alapfokú Művészeti Iskola 

Cím (székhely)  2119 Pécel, Kossuth tér 3. 

Feladat ellátási (telep) hely: 2119 Pécel, Petőfi Sándor u. 7 

 2119 Pécel Kossuth tér 7. 

 2119 Pécel Isaszegi u.3. 
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2.2. Az intézmény célja: 

 A művészetoktatás célja, hogy az érzelmi és esztétikai nevelés eszközével járuljon hozzá a 

sokoldalú, érett, kreatív személyiség kialakításához. 

 

2.2. a Az intézmény típusának sajátosságai: 

 

 Az Alapfokú Művészetoktatási Intézményben művészeti nevelés és oktatás folyik. Az alapfokú 

művészeti oktatás megalapozza a művészi kifejezőkészségeket, illetve előkészíti, felkészít a 

szakirányú továbbtanulásra. Az alapfokú művészeti intézményben tankötelezettség nem 

teljesíthető. 

 Az Alapfokú Művészetoktatási Intézménynek az –Alapfokú művészetoktatás követelményei és 

tantervi programjában meghatározottak szerint – legalább 6 és legfeljebb 12 évfolyama van, 

melynek keretei között az oktatás előképző, alapfokú és továbbképző évfolyamokon folyik. A 

tanuló az utolsó alapfokú évfolyam befejezését követően művészeti alapvizsgát tehet, az utolsó 

továbbképző évfolyam elvégzését követően pedig művészeti záróvizsgát. 

 A művészeti alapvizsga a továbbképző évfolyamokon való továbbtanulásra jogosít. A 

művészeti alapvizsgát és a művészeti záróvizsgát jogszabályban meghatározottak szerint kell 

szervezni. 

 

2.3.  Alapfeladat:  

Az alapfokú művészeti iskola feladata, hogy kibontakoztassa a művészi képességeket, fejlessze a 

művészi tehetségeket, igény esetén felkészítsen szakirányú továbbtanulásra. 

 

2.4.  Ellátandó szakfeladatok:  

          091240 alapfokú művészetoktatás  

    

2.4.a  Költségvetés szerv típus szerinti besorolása: 

 

Közoktatási intézmény, alapfokú művészetoktatási intézmény  

 

2.5. Tanszakok  

- Zeneművészeti ág, klasszikus zene: zeneismeret, billentyűs, akkordikus, fafúvós, rézfúvós, 

vokális, kamarazene 

- Zeneművészeti ág, jazz zene: pengetős tanszak 

- képző-és iparművészet, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág: képzőművészeti, textil-és 

bőrműves, környezet és kézműves kultúra 

Évfolyamok száma: Az alapító okirat rendelkezése szerint 12 évfolyam, melyből 2 év előképző, 6 

alapfokú és 4 továbbképző évfolyam 

Felvehető tanulók száma:  440 fő 

Engedélyezett pedagógus státusz: 13 fő 

Foglalkoztatottjainak jogviszonya:  

 Közalkalmazotti jogviszony, a mindenkor hatályos, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 

alapján 

 Megbízásos jogviszony a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv és a Munka Törvénykönyve 

alapján  

 

2.6. A Jogi személyiségű szervezeti egység vezetőjének megbízási rendje  

 Megbízó: Oktatási Miniszter 

 Megbízás időtartama: határozott idejű, a mindenkor hatályos jogszabályok szerint 

 Megbízás módja: nyilvános pályázat útján a hatályos jogszabályok szerint 
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2.6.a.  Jogi személyiségű szervezeti egység képviseletére jogosult személy: 

Az intézmény vezetője, mint magasabb megbízással rendelkező személy. Akadályoztatása   

esetén az SzMSz –ben meghatározott helyettesítési rend szerint 

 
2.7.  Az intézmény jogállása 

 

Jogi személyiségű szervezeti egység. 

Alapító: Nagyközségi Tanács VB Pécel  

Alapítás éve:  1990. 

Alapító Okirat száma:  4/1990   

Módosítás éve:  2017. 01.01 

Fenntartó: Dunakeszi Tankerületi Központ 

Működtető :  Dunakeszi Tankerületi Központ 

Intézmény OM azonosítója:  040022 

 

2.8.  A gazdálkodás módja 

 

A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezési jog:  

Pécel Város Önkormányzata 

HARMONIA-PÉCEL Alapítvány. 

A feladatellátást szolgáló vagyon ingyenes használója:  

Dunakeszi Tankerületi Központ 

A jogi személyiségű szervezeti egységnek a vagyontárgyak rendeltetésszerű használatára és 

üzemeltetésére terjed ki azzal, hogy az általa ideiglenesen vagy véglegesen feleslegessé váló, vagy 

kellően ki nem használt vagyontárgyakat –kivéve az ingatlant – a mindenkor hatályos fenntartói és 

működtetői vagyonrendeletekben foglaltak szerint idegenítheti el.  

 

2.8.a. Gazdálkodási feladatok 

 

2.8.a.1. Az iskola gazdálkodása 

 A gazdálkodásra vonatkozó előírásokat külön jogszabályok tartalmazzák. 

 Az iskola épületének és felszerelésének karbantartására, továbbá felújítására, a kiselejtezett 

tárgyak pótlására vonatkozóan az igazgató a fenntartóval egyeztetve intézkedik.  

 Az iskolai hangszerek kezelését a megbízott szaktanárok végzik 

 A hangszerek selejtezését a hatályos jogszabályok szerint kell végrehajtani. 

 

 

2.8.a.2. Az épület felszerelése 

 Az igazgató gondoskodik arról, hogy az iskola épülete a tanulmányi, nevelési és egészségvédelmi 

követelményeknek megfeleljen. 

Az iskola épületét címtáblával kell ellátni. A címtáblán a következő felirat van:  „Péceli 

Alapfokú Művészeti Iskola” 

 

2.8.a.3.A társadalmi tulajdon védelme 

 A társadalmi tulajdon védelme az egész közösség kötelessége.  

 Idegen személyek az iskola területén csak engedéllyel és a szükséges ellenőrzés mellett 

tartózkodhatnak. 

 Ha a kár bekövetkezéséért a tanuló felelős, és azt helyrehozni nem képes, a szülőt kell felhívni az 

eredeti állapot helyreállítására, illetve az okozott kár megtérítésére. A felhívás eredménytelensége 

esetén a kártérítési igény bírósági úton érvényesíthető. 

 A tanuló bizonyítványa nem tartható vissza azzal az indoklással, hogy az általa okozott kár nem 

térült meg. 

 Az iskola dolgozója által okozott kár megtérítéséről külön jogszabályok intézkednek. 
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 A tűzvédelemre nagy gondot kell fordítani az iskola egész területén. A tűzvédelmi előírásokat az 

iskola dolgozóival és tanulóival ismertetni kell. 

 Az iskola területére állatot bevinni, illetve ott állatot tartani tilos. 

 

2.8.a.4. Szertárak, szakleltárak 

 Az iskolában a hangszerek és szemléltető eszközök szakonkénti csoportosítását, együttesét 

önállóan kezelendő szakleltári állománynak kell tekinteni. 

 Az egyes szertárakat az igazgató által a tanév elején kijelölt tanárok kezelik. 

 A szakleltár-vezető gondoskodik: a szertári felszerelések rendben tartásáról, megőrzéséről, a 

hangszerkölcsönzésről, javaslatot tesz új beszerzésekre, valamint a selejtezésre, a felújításra. 

 A nevelőtestület –a tanulók és szülők közreműködésével- törekedjen a megfelelő hangszerek, 

felszerelések gondozására, karbantartására. Különösen fontos, hogy a hangszerek karbantartása 

rendszeres és folyamatos legyen. 

 A tanulóknak kölcsönzött iskolai hangszerek helyes gondozására a főtárgy tanára oktassa ki a 

tanulót.  

 

2.8.a.5. Hangszerkölcsönzés 

A növendékek tanulmányait segítendő az iskola –lehetőségeihez mérten – a tanulmányok időtartama alatt 

igyekszik hangszert biztosítani.  

 Ennek feltétele, hogy a szülő anyagi felelősséget és kártérítési kötelezettséget vállal a hangszerért. Ezt 

egy kötelezvény kitöltésével és aláírásával teszi meg 

 A kölcsönzést, az átvételt az erre szolgáló nyomtatványon a növendék szülője igazolja.(Nagykorú 

növendék esetén maga a tanuló.) 

 A használt hangszerért felelősséggel tartozik a szülő (nagykorú növendék): anyagi meglétéért és a 

sérülésekből adódó károkért is. Ennek értelmében a növendék a használat folyamán keletkezett 

kisebb- nagyobb hibákat saját költségén köteles megjavíttatni 

 Az iskolai nevelő anyagi felelősséggel tartozik a hangszerért akkor, ha a jogviszony keletkezésekor 

nem megfelelően dokumentálta a szülő a kölcsönzést, vagy a növendék távozásakor a nevelő nem 

gondoskodott a hangszer visszavételéről 

 A nyári szünet idején a hangszereket vissza kell hozni az iskolába Ez alól az igazgató mentességet 

adhat az iskolai nevelő javaslata alapján 
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II. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS 

VEZETÉSE 
 

 

1. A szervezeti egységek 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Az intézmény vezetője 
 

A közoktatási intézmény vezetője – a Köznevelési törvény előírásai szerint – felelős az intézmény 

szakszerű és törvényes működéséért, gyakorolja az intézményfenntartó által átadott  munkáltatói 

jogokat, és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet 

jogszabály nem utal más hatáskörébe.  

 A nevelési-oktatási intézmény vezetője felel továbbá a pedagógiai munkáért, az intézmény belső 

ellenőrzési rendszerének működtetéséért, a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos 

feltételeinek megteremtéséért, a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzéséért.  

A Közoktatási intézmény vezetője jogosult az intézmény hivatalos képviseletére. Jogkörét 

esetenként, vagy az ügyet meghatározott körében e dokumentumban meghatározott helyettesítési rend 

szerint átadhatja. 

  

3. Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rend 

 
Távollétében az intézményvezető-helyettes helyettesíti az igazgatót. Hatásköre az intézményvezető 

helyettesítésekor – saját munkaköri leírásában meghatározott feladatok mellett – az azonnali intézkedést 

igénylő döntések meghozatalára, az ilyen jellegű feladatok végrehajtására terjed ki.  

Az igazgató döntési és egyéb jogait (pl. felvételi döntések esetén) részben vagy egészben átruházhatja az 

intézményvezető-helyettesre, az iskolavezetés vagy a tantestület más tagjaira. A döntési jog átruházása 

minden esetben írásban történik, kivéve az igazgatóhelyettesek felhatalmazását. 

Mivel az intézmény 2030 óráig van nyitva, igazgató és a helyettes akadályoztatása esetén a nyitva tartás 

ideje alatt a legtovább tanító pedagógusokat hatalmazza fel az intézményvezető az azonnali intézkedési 

joggal.  

Ezt az órarend alapján egy félévre szóló megbízással /felhatalmazással közvetíti feléjük 

 

 

Dunakeszi Tankerületi Központ  

Intézményvezető ( igazgató)  

Intézményvezető helyettes 

Iskolatitkár 

Pedagógusok 

Belső 

ellenőrzési 

csoport 
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4. Az intézmény vezetősége 

 
A Köznevelési Törvény 71§ (1) A nevelési-oktatási intézményben legalább öt pedagógus hozhat létre szakmai 

munkaközösséget. Egy nevelési-oktatási intézményben legfeljebb tíz szakmai munkaközösség hozható létre. 
Iskolánkban egy-egy szakmai területen működő tanárok létszáma nem éri el az 5 főt, így hangszerhez 

kötődő szakmai munkaközösségek nem lehetnek. 

Azonban a szakmai munka segítése, és egyéb feladatok zökkenőmentes megvalósítása érdekében 

létrehoztuk az általános tanszakvezető feladatkört, mely sem külön díjazást, sem órakedvezményt nem 

jelent a megbízott kollégának. Szerepe az igazgató és igazgatóhelyettes munkájának szakmai segítése. 
  

4.1. A vezetőség 

Az intézmény vezetősége konzultatív testület: véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik. 

Az iskola vezetősége együttműködik az intézmény más közösségeinek képviselőivel, így az 

intézményi tanács képviselőivel, a szülői munkaközösség választmányával. 

Az intézményvezetőség tagjai: az intézményvezető, intézményvezető-helyettes, az általános 

tanszakvezető, az intézmény közalkalmazottainak választott képviselője, delegált 

pedagógusok. 

 

4.2. A vezetők kapcsolattartási rendje 

Az intézmény vezetője, az intézményvezető-helyettes és az általános tanszakvezető kapcsolattartása 

folyamatos, a szükségletnek megfelelő rendszerességgel tartanak vezetői megbeszéléseket. 

A vezetőség a munkatervben rögzített vezetői értekezleteket tart, melyről írásban emlékeztető 

feljegyzés készül. Rendkívüli vezetői értekezletet az intézményvezető az általános munkaidőn belül 

bármikor összehívhat. 

 

4.3. Kiadmányozás, képviselet szabályai 

Aláírási jogok 
Az intézmény által kibocsátott dokumentumoknak, hivatalos leveleknek, kibocsátott iratoknak és 

szabályzatoknak aláírására az intézmény vezetője egyszemélyben jogosult.  

Az intézmény cégszerű aláírása az intézményvezető aláírásával és az intézmény pecsétjével 

érvényes.  

 

4.3.a Az intézményi bélyegzők használata 

Feladatuk kapcsán alkalmazására a következő beosztásban dolgozók jogosultak: az intézményvezető 

és az intézményvezető-helyettes minden ügyben;  az iskolatitkár a munkaköri leírásában szereplő 

ügyekben, a szaktanárok az év végi érdemjegyek törzskönyvbe, bizonyítványba, valamint a félévi 

tanulmányi értesítőbe való beírásakor. 

 

4.4. A pedagógiai munka ellenőrzése 

Az intézményben folyó pedagógiai munka belső ellenőrzésének megszervezése, a szakmai feladatok 

végrehajtásának ellenőrzése az igazgató feladata. 

Az intézményben az ellenőrzés az igazgató kötelessége és felelőssége. Az ellenőrzési rendszer 

működtetésének alapjait az e szabályzatban foglaltak mellett az intézmény vezetőinek és 

pedagógusainak munkaköri leírása, illetve a pedagógus teljesítményértékelési rendszer teremti meg.  

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

szabályozza az alábbi feladatkört ellátó vezetők és pedagógusok pedagógiai és egyéb természetű 

ellenőrzési kötelezettségeit:  

  intézményvezető-helyettes 

 általános tanszakvezető 

 pedagógusok 

 iskolatitkár 

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

másolatát az irattárban (személyi anyagban) kell őrizni. A munkaköri leírások előlapját azonban 
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minden évben (ha szükséges félévenként) a kialakult tantárgyfelosztás és órarend alapján 

értelmezve a rendkívüli intézkedési jog felhatalmazásával kiegészítve kell aláíratni az 

érintettekkel, és az aláírt példányt a személyi anyagban őrizni.  

Az általános tanszakvezető  az igazgató vagy igazgató-helyettes utasítása szerint vesz részt az 

ellenőrzési feladatokban.  

Az intézmény vezetőségének tagjai és a munkatervben a pedagógus teljesítményértékelésben való 

közreműködéssel megbízott pedagógusok szükség esetén – az igazgató, vagy a helyettes külön 

megbízására – ellenőrzési feladatokat is elláthatnak. A rájuk bízott ellenőrzési feladatok kizárólag 

szakmai jellegűek lehetnek.  

Minden tanévben  folyamatos ellenőrzési kötelezettséggel bírnak a következő területek:  
 tanítási órák ellenőrzése (intézményvezető, intézményvezető - helyettes) 

 a napló folyamatos ellenőrzése (intézményvezető- helyettes, általános tanszakvezető)  

 az igazolt és igazolatlan tanulói hiányzások ellenőrzése (szaktanárok, igazgatóhelyettes) 

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

 a tanítási órák kezdésének és befejezésének ellenőrzése. (intézményvezető, intézményvezető - 

helyettes) 

 

5. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok  
 

5.1. A törvényes működés alapdokumentumai és egyéb dokumentumai  

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

alapdokumentumok határozzák meg:  

  az alapító okirat  

  a pedagógiai program  

  a szervezeti és működési szabályzat  

  éves munkaterv 

  a házirend   

 Belső Önértékelési program 

 Éves Önellenőrzési terv 

Az intézmény tervezhető és elszámoltatható működésének részeként funkcionálnak az alábbi 

dokumentumok:  - a tanév munkaterve (az éves beszámolókkal) 

       - éves önellenőrzési terv 
 

5.2. Az alapító okirat  

Az alapító okirat tartalmazza az intézmény legfontosabb jellemzőit, aláírása biztosítja az 

intézmény nyilvántartásba vételét, jogszerű működését. Az intézmény alapító okiratát a fenntartó 

készíti el, illetve – szükség esetén – módosítja.  

 

5.3. A pedagógiai program  

A közoktatási intézmény pedagógiai programja képezi az intézményben folyó nevelő-oktató munka 

tartalmi, szakmai alapjait. Pedagógiai programjának megalkotásához az intézmény számára a 

Köznevelési törvény 24. § (1) bekezdése biztosítja a szakmai önállóságot.  

Az iskola pedagógiai programja meghatározza (20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 6-11.§)  

 

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

bekezdésében meghatározottakat.  

 Az iskola helyi tantervét, ennek keretén a kötelező, kötelezően választható és szabadon 

választható tanórai foglalkozásokat és azok óraszámait, az előírt tananyagot és követelményeket.  

 Az oktatásban alkalmazható kották (iskolák) és kiegészítő hangszeres/ énekes irodalom listáját  

 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeit és formáit, a tanuló 

magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményeit, továbbá – jogszabály 

keretei között – a tanuló teljesítménye, magatartása és szorgalma értékelésének, minősítésének 

formáját.  
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  a közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatokat,  

  a pedagógusok helyi intézményi feladatait 

  a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendjét,  

  a tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának rendjét  

A felsorolt tevékenységek szabályozása a pedagógiai program hatáskörébe tartozik, így az 

érdeklődők a fenti témákkal kapcsolatban ott találnak részletes információkat. 

 

5.3.1. A pedagógiai program felülvizsgálatának a folyamata 

 

1. A PP felülvizsgálata 5 évenként szeptemberben történik. Első lépésként az iskola vezetése 

áttanulmányozza a szükséges törvényi szabályozásokat. 

2. A kibővített iskolavezetőség feltérképezi, majd azonosítja a PP módosításra, kiegészítésre szoruló 

területeit, ismerteti a tantestülettel. 

3. Szeptember közepén megalakulnak a munkacsoportok  

4. Október elején az intézményvezető tantestületi értekezleten tájékoztatja a kollégákat a 

munkacsoportok megalakulásáról, és az első olvasat elkészítésének és előterjesztésének időpontjáról. 

5. A munkacsoportok október végéig elvégzik a kijelölt területek elemzését. 

6. November közepén tantestületi értekezleten a munkacsoportok ismertetik elemzéseiket és módosító 

javaslataikat, melyeket a tantestület megvitat. 

7. Amennyiben a tantestület elfogadja a javaslatokat, a módosítások, kiegészítések bekerülnek a 

programba. Ha korrekció szükséges, a munkacsoportok elvégzik azt egy héten belül. 

8. Az így kiegészített pedagógiai programot a Szülői szervezettel és az Intézményi tanáccsal 

véleményezteti. 

9. December közepén az iskolavezetés ellenőrzi és összeveti a teljes programot a törvényi előírásokkal. 

Ha a kiegészített pedagógiai program megfelel a törvényi előírásoknak, akkor bővíthető. Ha hiányok 

adódnak, a munkacsoportok pótolják. 

10. Január közepén az intézményvezető testületi vitára és elfogadásra bocsátja a PP fejlesztési 

módosításait. Ha a tantestület nem ért egyet a módosításokkal visszairányítja az adott 

munkacsoporthoz. 

11. Elfogadás után, január végén a végleges programot az intézményvezető megismerteti közvetlen 

partnereinkkel (szülők, gyerekek) különböző fórumokon. 

12. Az intézményvezető március végéig a módosított PP-t megküldi a fenntartónak. 

 

A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el, és –amennyiben többletforrást igényel - a 

fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé.  

 

 

5.3. 2. A pedagógiai program tájékoztatási rendje 

Az iskola pedagógiai programja megtekinthető az igazgatói irodában, továbbá olvasható az 

intézmény honlapján. Az iskola vezetői munkaidőben bármikor tájékoztatással szolgálnak a 

pedagógiai programmal kapcsolatban.  

 

5.4. Az éves munkaterv  

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

figyelembe vételével az intézmény pedagógiai programjának alapul vételével tartalmazza a nevelési 

célok, feladatok megvalósításához szükséges tevékenységek, munkafolyamatok időre beosztott 

cselekvési tervét a felelősök és a határidők megjelölésével.  

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

kerül sor. A tanév helyi rendje a munkaterv részét képezi, ennek elfogadásakor be kell szerezni az 

intézményi tanács, a szülői szervezet (és a diákönkormányzat) véleményét. A munkatervet és a tanév 

helyi rendjét az intézmény honlapján, az iskolai hirdetőtáblán és a tanárok által használt közös 

helyiségekben is el kell helyezni. 
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5.5 Belső Önértékelési program 

Az intézményi önértékelés a tanfelügyelethez kapcsolódó, az ellenőrzés standardjának adaptációja 

alapján készült iránymutatás az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának fejlesztéséhez. 

Célja a pedagógusok felkészültségének támogatása a minősítésre, valamint a fejlődés, az előrehaladás 

mérése a saját intézményi célokhoz, elvárásokhoz mérten.  

Az önértékelési program feladatterve alapján működik a belső ellenőrzési csoport.  

 

5.5a. Éves Önellenőrzési terv 

Az 5 évre elkészített program éves szintre való lebontása, mely tartalmazza a mért kollégák névsorát, 

az éves feladatokat, és a feladatokhoz rendelt BECS tagok nevét,valamint  a rájuk bízott és 

felelősséggel vállalt részterületek meghatározását.  

 

5.6.Az intézmény további szabályzatai 

Az iskola az eredményes és hatékony működéséhez szükséges egyéb szabályokkal is rendelkezik. 

Ezek részben az SzMSz mellékleteként, részben önálló szabályzatokként vannak nyilván tartva.   A 

mellékletben szereplő szabályzatok – mint igazgatói utasítások – az SZMSZ módosítása nélkül is 

megváltoztathatóak, amennyiben ezt jogszabály változtatás vagy egyéb megfontolások szükségessé 

teszik.  

Az Intézmény a következő szabályzatokkal rendelkezik: Házirend; Tűzvédelmi szabályzat; 

Munkavédelmi szabályzat; Iratkezelési szabályzat; Munkatervek; Pedagógiai Program; 

Továbbképzési terv, Gyakornoki szabályzat,  Etikai kódex;  

Nyilvántartások: Munkaidő nyilvántartás; Óraáthelyezések nyilvántartása; Szabadság nyilvántartás; 

Szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása, Kulcsnyilvántartás 
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III. Az intézmény működési rendje 
 

 

1. Az intézmény nyitva tartása, az iskolában tartózkodás rendje 

 
Az intézmény hétfőtől péntekig tart nyitva (tanítási napok)  

Az intézmény a tanév szorgalmi ideje alatt tanítási napokon: 

   8 órától - 2030 óráig tart nyitva 

Az intézmény hivatali (irodai) munkaideje tanítási napokon: 

   8 órától –16 óráig tart. 

A tanulók zeneiskolában tartózkodásának (a zeneórák megtartásának) ideje:  

Az intézmény nyitvatartási idejében, ezen belül általában 12-2030 óra között 

 

2. Szünetek, tanítás nélküli munkanapok 

 
A fizetett ünnepnapokat mindenkor hatályos jogszabályok tartalmazzák. 

 Szünetel a tanítás, illetve a munka a következő napokon: január 1., március 15. (nemzeti ünnep), 

húsvétot megelőző nagypéntek ; húsvét-hétfő, május 1. (munka ünnepe), pünkösd-hétfő, október 23. 

(nemzeti ünnep), november 1. és december 25-26. 

 Az említetteken kívül tanítási szünetet –járványszünet kivételével- csak az Oktatási Minisztérium 

rendelhet el. 

 A nyári (és tanítási)  szünetben az iskolában irodai ügyeletet kell tartani. Ennek napját a Klebelsberg 

Tankerületi Központ határozza meg 

Esetenként (iskolai tanítási szünetek, érettségi szünetek stb..) az órákat a délelőtti órákban az intézmény 

nyitvatartási idejében meg lehet tartani.  

Tanítási szünetek alatt, valamint szombaton és vasárnap a nyitva tartás csak az intézményvezető által 

engedélyezett szervezett programokhoz kapcsolódik. Az intézményt egyébként zárva kell tartani. A 

szokásos nyitva tartási rendtől való eltérésre az intézményvezető ad engedélyt –eseti kérelmek alapján. 

Az épület kulcsainak kiadását a kulcsnyilvántartás tartalmazza 

 

3. Az intézménnyel jogviszonyban nem állók benntartózkodási rendje 

 
Minden belépő először a portaszolgálatot teljesítő munkatárstól kaphat felvilágosítást.  

Az irodai dolgozókhoz érkező vendégeket a portai szolgálatos kolléga bekíséri.  

Amennyiben az igazgató (vagy az iroda dolgozói) épp nem tudnak foglalkozni a vendéggel, abban az 

esetben az előtérben vagy az aulában várakozhatnak  

Ugyanígy a gyermekükre váró szülők is az intézmény előterében (aula) várakoznak   

Tanórák látogatása (szülőknek és vendégeknek egyaránt) csak az igazgató (esetenként a szaktanár) 

engedélyével lehetséges. 

A szaktanárt óráról csak alapos indokkal lehet kihívni. 

A szülők gyermekük előmeneteléről fogadóórán, szülői értekezleten vagy a szaktanárral egyeztetett 

(tanítási időn kívülre eső) időpontban kérhetnek felvilágosítást.  

 

 

4. Az intézmény munkarendje 
 

4.1 A vezetők benntartózkodási, helyettesítési rendje 

A vezetők intézményben való tartózkodása 

Az intézmény vezetője vagy helyettese 1630 óráig az intézményben tartózkodik. Mivel az intézmény 

2030 óráig van nyitva, ezért a legtovább tanító pedagógusokat hatalmazza fel az intézményvezető az 
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azonnali intézkedési joggal. Az azonnali intézkedési jog tartalmazza azt a felhatalmazást, mely 

alapján - szükség esetén – a megbízott tanár eljárhat.  

A vezetők egyéb munkájukat az iskola szükségleteinek és aktuális feladataiknak megfelelő időben és 

időtartamban látják el. 

 

 Az intézményvezető helyettesítése: 

Az intézményvezetőt szabadsága és betegsége alatt, valamint hivatalos és egyéb távolléte esetén az 

intézményvezető-helyettes teljes jogkörrel  helyettesíti.  

 

4.2. A közalkalmazottak munkarendje 
Az intézményben a nem pedagógus munkavállaló munkarendjét a jogszabályok betartásával az 

intézmény zavartalan működése érdekében az intézményvezető állapítja meg. Munkaköri leírását a 

törvényes munkaidő és pihenőidő figyelembevételével az igazgató készíti el. A napi munkaidő 

megváltoztatása az intézményvezető szóbeli vagy írásos utasításával történik. 

 

4.3.A pedagógusok munkarendje 

Az intézmény pedagógusai heti 40 órás munkaidőkeretben végzik munkájukat. A heti munkaidőkeret 

első napja (ellenkező írásos hirdetmény hiányában) mindenkor a hét első munkanapja, utolsó napja a 

hét utolsó munkanapja. Munkanapokon a rendes munkaidő hossza legalább 3 óra, de nem haladhatja 

meg a 12 órát. A munkabeosztások összeállításánál alapelv az intézmény zavartalan feladatellátása. A 

rendes munkaidő előtt legalább 2 órával (de legkésőbb 10 órától) minden pedagógusnak kötelező 

rendelkezésre álló ideje van, mely a telefonos elérhetőséget is jelenti. (mobil vagy vezetékes)  

A pedagógusok napi munkaidejüket – az év elején elkészített tanári órarend, a munkaterv és az 

intézmény havi programjainak szem előtt tartásával – általában maguk határozzák meg, mely a 

munkaidő- nyilvántartásban kerül rögzítésre.   

 

A pedagógusok munkaidejének kitöltése 

A pedagógusok teljes munkaideje a kötelező órákból, valamint a nevelő, illetve oktató munkával vagy 

a gyermekekkel, tanulókkal a szakfeladatának megfelelő foglalkozással összefüggő feladatok 

ellátásához szükséges időből áll. A pedagógus-munkakörben dolgozók munkaideje tehát két részre 

oszlik:  

a) a kötelező óraszámban ellátott feladatokra,  

b) a munkaidő többi részében ellátott feladatokra.  
 

4.3.a. A kötelező óraszámban ellátott feladatok (22-26 óra) 

a) a tanítási órák megtartása  

b) a munkaközösségi feladatok ellátása 

A csoportos (elsősorban szolfézs, vagy egyéb művészeti ág foglalkozásai) órákat tanító pedagógusok 

kötelező órában ellátandó munkaidejébe beleszámít a munkavégzéshez kapcsolódó előkészítő és 

befejező tevékenység időtartama is.  

Előkészítő és befejező tevékenységnek számít a tanítási óra előkészítése, adminisztrációs feladatok, az 

osztályzatok beírása, tanulókkal való megbeszélés, átkísérés, szünetekben felügyelet, egyeztetési 

feladatok, stb.) E feladatok ellátására biztosított minden 60 percből 15 perc.  

A 60 percenkénti 15 perc összevont csoportos óra esetén 10 percre csökkenthető (lsd:  óraközi 

szünetek) azonban:  

 Ha nincs lehetőség 2 osztály között „bepótolni” az időt, akkor értelemszerűen  a nap zárásakor  

kell „felhasználni”: 

 Az utolsó csoport után a napi adminisztráció elvégzésére, a főtárgy-tanárokkal való egyeztetésre 

(hiányzások, problémák stb) Továbbá az eszközök elzárása, terem átnézése stb. mind része a 

befejező tevékenységnek.  

 

4.3.b. A munkaidő többi részében ellátandó feladatok (6-10 óra) 

a. a tanítási órákra való felkészülés,  
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b. tananyag tervezetek, előkészítése, kidolgozása 

c. a tanulók munkájának rendszeres értékelése, -  a tanulók dolgozatainak javítása 

d. a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése, túlórák 

elszámolása, határidőre leadása 

e. felvételi, osztályozó vizsgák lebonyolítása,  

f. Félévi és év végi növendék hangversenyek házi versenyek, előadások, kiállítások előkészítése és 

lebonyolítása a megyei és körzeti versenyeken való részvétel, közreműködés 

g. A fentiekkel kapcsolatban helyi rendezési és szervezési feladatok  ellátása (teremrendezési 

feladatok, teremdíszítés, esetleg ajándékkészítés, emléklap előkészítés stb) 

h. dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése,  

i. a tanulmányi versenyek lebonyolítása,  

j. iskolán kívüli versenyekre tanuló kísérés 

k. tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok,  

l. felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken  

m. szülői értekezletek, fogadóórák megtartása,  

n. részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken,  

o. Részvétel továbbképzéseken 

p. a tanulók felügyelete óraközi szünetekben  

q. tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése,  

r. iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel,  

s. részvétel munkaközösségi értekezleteken,  

t. tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés,  

u. részvétel az intézmény belső szakmai ellenőrzésében,  

v. iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés,  

w. szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, dekorációjának kialakítása- az iskola tulajdonát 

képező, és a növendékeinél lévő eszközök hangszerek naprakész dokumentálása, nyilvántartása 

x. egyéni hangszerjáték, gyakorlás 

 

4.3.c. Az intézményben illetve azon kívül végezhető pedagógiai feladatok1  

A pedagógusok a munkaidő tanítási órákkal, foglalkozásokkal le nem kötött részében az alábbi 

feladatokat az iskolában kötelesek ellátni:  

 a 4.3.1. szakaszban meghatározott tevékenységek mindegyike  

 a 4.3.2. szakaszban meghatározott tevékenységek, kivéve az a, b, e,f,g,h, j, l, o,q, r, x pontokban 

leírtak.  

Ezek közül: 

Részben az intézményben ellátandó feladatok: a,b, e, f, g, i, r, x 

Az intézményen kívül végezhető feladatok:  h, i,j, o,q, pontokban leírtak.  

Ennek figyelembe vételével az iskolán kívül végezhető feladatok ellátásakor a pedagógus 

munkaidejének felhasználásáról – figyelembe véve a köznevelési törvény 62.§ (5) bekezdésében 

2013. szeptember 1-jétől hatályba lépő meghatározott kötött munkaidőre vonatkozó előírásait és a 

munkáltató ezzel kapcsolatos döntéseit – a pedagógus maga dönt. 
 

4.4. A pedagógusok munkarendjével kapcsolatos előírások  

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

az intézmény órarendjének függvényében.  

 A pedagógus kérésére a szülői nap kiadását az igazgató ellenjegyzése után a megbízott dolgozó 

intézi (a pedagógus számára kötelező vizsganapokon anyanap nem adható ki). 

 A pedagógus köteles a munkakezdés előtt 10 perccel munkahelyén megjelenni.  

 A pedagógusnak a munkából való távolmaradását, annak okát előzetesen (vagy időben: adott 

munkanapon reggel 10 óráig) jelentenie kell, hogy feladatának ellátásáról helyettesítéssel 

                                                 
1 138/1992. (X.8.) Kormányrendelet 7.§ (1) bek.  - A kollektív szerzõdés, ennek hiányában a munkáltató határozza meg, hogy a, tanítási 

órákkal, .. (a továbbiakban együtt: tanítás) le nem kötött részében melyek azok a feladatok, amelyeket a pedagógusnak a nevelési-oktatási 

intézményben, és melyek azok a feladatok, amelyeket a nevelési-oktatási intézményen kívül lehet teljesítenie. 
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gondoskodni lehessen. (Amennyiben a helyettesítés nem megoldható, időben lehessen értesíteni a 

növendékeket) 

 Az iskolai szintű rendezvényeken, ünnepélyeken a pedagógusi jelenlét kötelező.  

 A pedagógus az iskola tanulóit magántanítványként nem taníthatja. 

 A szaktanárok hivatalos vagy egyéb elfoglaltságuk miatt esetenként az óraáthelyezés 

lehetőségével élhetnek. Ennek menete: 

- Az óraáthelyezési űrlap (adatlap) pontos kitöltésével kérvényezik az igazgatónál az áthelyezés 

lehetőségét az esedékesség előtt legalább egy héttel; ha előre nem tervezhető esemény miatt kell a 

pedagógusnak élnie e lehetőséggel, akkor is a legalább 1-2 nappal előbb kell kérvényeznie az 

óraáthelyezést.  

- Az igazgató aláírásával engedélyezi az áthelyezést. 

- Az engedélyezés után a szaktanár az irodai táblázatban az előírásoknak megfelelően jelzi 

hiányzását és a pótlás időpontját. 

 A pedagógus alapvető kötelessége, hogy tanítványainak haladását rendszeresen 

osztályzatokkal értékelje, valamint számukra a számszerű osztályzatokon kívül visszajelzéseket 

adjon előrehaladásuk mértékéről, az eredményesebb tanulás érdekében elvégzendő feladatokról. 

 

4.5. A pedagógusok munkaidejének nyilvántartási rendje 

A hatályos jogszabályok alapján a pedagógusok munkaideje az intézmény által elrendelt kötelező és 

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

összefüggő további feladatokból áll.  

Az elrendelt tanítási órák, foglalkozások konkrét idejét az órarend tartalmazza, mely alapján év 

elején az igazgató elkészíti  a Munkaidő nyilvántartás dokumentumát.  A nem kizárólag az 

intézményben elvégezhető feladatok ellátásakor a pedagógus munkaidejének felhasználásáról maga 

dönt, így ennek időtartamáról – ezzel ellentétes írásos munkáltatói utasítás kivételével – munkaidő-

nyilvántartást nem kell vezetnie.  

 

5. A tanítási napok rendje 

 
5.1. A tanítási órák rendje 

Az oktatás és a nevelés a tantárgyfelosztással összhangban levő órarend alapján történik a 

pedagógusok vezetésével a kijelölt tantermekben. 

 

A tanítási órák időtartama: 

Egyéni órák esetén: ”A” tagozaton:  heti 2x 30 perc 

 „B” tagozaton:  heti 2x 45 perc 

Csoportos órák esetén (szolfézs, zeneelmélet):  heti 2x 45 perc 

Csoportos órák esetén kamarazene főtárgy, zenekarok):  heti 1x 45, vagy 90 

Fakultációk esetén: (kamarazene)  heti 1x 45perc   

Kötelező zongora esetén:  heti 1x 30 perc  

Melléktárgy esetén  heti 1(vagy 2) x 30 perc 

 

A csoportos órákat (előképző és „B” tagozat kivételével) heti 1 alkalommal összevontan is meg lehet 

tartani.  

A főtárgy órák a gimnazista korosztályú növendékeknek heti 1x 60 percben összevonhatóak Kivételes 

helyzetben - szülői kérelem alapján (lakóhely távolsága, családi körülmények)- egyéni elbírálást 

alkalmazva korábban is át lehet térni a heti 1 alkalomra. 

Az órarend szerint tartott foglalkozásokon felül tanítási napnak, illetőleg tanítási órának számít a 

tanterv által előírt meghallgatások, tanév végi beszámolók időtartama, illetve a tanulók hangversenye, 

bemutatók, közös órák, ha azokon egyes tanulók részvétele kötelező. 

A tanulók óráit úgy kell beosztani, hogy azok ne ütközzenek iskolájuk tanítási óráival, illetőleg 

munkaidejükkel. 
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Főtárgyi órák beosztásánál ügyelni kell arra, hogy a távolabb lakó tanulók órái – lehetőség szerint – 

kapcsolódjanak a kötelező tárgyas órákhoz.  

A megtartott hangszeres órákat a főtárgyi naplóban dátum szerint, a szolfézst illetve egyéb kötelező 

tárgyi órákat a kötelezőtárgy naplóban sorszám és dátum szerint kell feltüntetni. A megtartott órák 

számát a tanulók tájékoztató füzetének tükröznie kell. 

A csoportos órák átlaglétszáma 8-15 fő. Ahol tanulmányi szempontból indokolt (pld. Zenei pályára 

készülők esetében) az igazgató kisebb létszámú csoportok működését is engedélyezheti. 

 

5.2. Felnőttoktatás  

Intézménytípusunkban a felnőttoktatás nem különbözik tananyagban a fiatalabb korosztályétól. 

Amiben különbözik, és erre figyelni kell: 

 A Köznevelési Törvény értelmében a felnőttek kizárólag tandíj ellenében tanulhatnak 

iskolánkban  

 A felnőtt tanulóknak heti egyszer 60 perces főtárgy órát biztosít az iskola. 

 A zenekari munkát kivéve - ha az egyéb csoportos oktatásra (kamarazene) is igényt tart (feltéve, 

hogy nem az iskola kéri fel a részvételre) külön óradíj fejében tudja számára biztosítani az iskola 

 Az évközi és év végi beszámolási kötelezettségnek eleget kell tennie, azonban kérésére külön 

zártkörű meghallgatás szervezhető számára. 

 

6. A tanulói jogviszony 

 
6.1. A művészeti iskolai tanulók felvétele, tanév eleji beiratkozás 

A művészeti iskolába a tanulók képességvizsgálat alapján iratkozhatnak be. A zenei előképző és 

hangszeres tanszakokon a képességvizsgálat szempontjai a következők: 

 Előképző: hallás, ritmusérzék, tiszta éneklés 

 Hangszer: előképző eredményes elvégzése; vagy hallás, ritmuskészség manuális készség, fizikai 

és hangszerenként eltérő fiziológiás adottságok 

 

 

6.1.a. NEK-KEK felvételi eljárás 

 

 A zeneiskolai felvételt az iskola minden év áprilisában meghirdeti.(szórólap, honlap).  

 A munkatervben meghatározott időben a jelentkező gyerekek képességvizsgálatára kerül sor, 

majd az ezt követő 3 héten belül sor kerül az elbírálásra.  

 A felvettek névsora az iskola hirdetőtábláján és az iskola honlapján megtekinthető. 

 

6.1.b. hangszeres alkalmassági  felvétel rendje. 

 

 A munkatervben meghatározott időpontra (május eleje) a tanárok leadják a gyerekek 

hangszerválasztási igényeit.  

 A munkatervben meghatározott időpontban (május közepe) a hangszeres szaktanárok 

alkalmassági meghallgatáson döntenek (a létszámkeret ismeretében) a felvehető növendékekről. 

 Aki valamilyen ok miatt nem tud bekerülni az általa választott hangszerre, annak másik hangszert 

ajánlanak, vagy várólistára kerül a neve.  

Ez az eljárás a zeneiskola NEK osztályosaira és a Petőfi Sándor Általános Iskola ének-zene tagozatos 

növendékeire egyaránt vonatkozik. 

 

6.1.c. Az általános iskola magasabb évfolyamairól érkezők beiskolázása. 

 

 Azok számára, akik előképző évfolyamot (vagy ének-zenei tagozatot) nem végeztek, de 

zeneiskolai tanulmányaikat szeretnék megkezdeni, a júniusi beiratkozással egyidőben tartjuk a 

felvételi meghallgatást a szaktanárok vezetésével.  
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6.1.d. egyéb rendelkezések. 

 

 A betöltetlen, vagy a megüresedett helyekre  a szeptember elején meghirdetett pótfelvételi 

vizsgán  lehet jelentkezi. 

 A képzőművészeti tanszakra is előzetes rajzkészség, vizsgálat, megfigyelés után történik a 

felvétel. 

 Minden tanév kezdetekor a művészeti iskolai bizonyítvánnyal rendelkező tanuló 

     bizonyítványát a főtárgy tanárának köteles leadni. 

 Felvételi vizsga nélkül vehető fel az a tanuló, aki az előző évfolyamot másik művészeti iskolában 

végezte el. 

 Új tanuló felvételéről az igazgató – a felvételi bizottság javaslatát és az iskola engedélyezett 

tanulói létszámát figyelembe véve – dönt. Az „idősebb” korosztályhoz tartozó tanulók 

évfolyamba sorolására felvételi vizsgán nyújtott teljesítménye alapján a felvételi bizottság tesz 

javaslatot.  

 

6.2. A tanulói jogviszony megszűnése 

 A tanulói jogviszony megszűnik, ha a tanuló a térítési díjat (tandíjat) a fenntartó által 

meghatározott időszak végéig nem fizeti be 

 Ha a főtárgyból vagy a kötelező melléktárgyból 10 tanítási óránál többet hiányzik 

igazolatlanul. 

 Ha a 18 évnél fiatalabb növendék szülője írásban bejelenti. 

 Ha a 18 évnél idősebb növendék írásban bejelenti. 

 Ha a tanuló cselekedete fegyelmi eljárást vonna maga után. 
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IV. A létesítmények és helyiségek használati rendje 
 

1 Az épület egészére vonatkozó rendszabályok 
 

1.1. Az épület rendje 

Az épület főbejárata mellett címtáblát, a tantermekben a Magyar Köztársaság címerét kell 

elhelyezni. Az épületen a Magyar Köztársaság, az Európai Unió és a város zászlait kell elhelyezni. A 

lobogók állapotáért, és meglétükért a gondnok a felelős. 

Az intézmény teljes területén, az épületekben és az udvarokon tartózkodó minden személy köteles: 

 A közösségi tulajdont védeni 

 A berendezéseket rendeltetésszerűen használni 

 Az iskola rendjét és tisztaságát megőrizni 

 Az energiával takarékoskodni 

 A tűz –és balesetvédelmi előírások szerint eljárni 

 A munka és egészségvédelmi szabályokat betartani 

 Az épületben található hangszereket védeni 

 

1.2.. Biztonsági rendszabályok 

Az intézményi és személyi vagyonvédelem miatt az épület üveges bejárati ajtaját délelőtt zárva kell 

tartani. Vagyonvédelmi okokból ugyancsak zárva kell tartani nyitvatartási idő alatt is az üresen 

hagyott termeket, szaktantermeket. 

A szaktantermeket a szaktanárok nyitják és zárják. A tantermek zárását az épület nyitva tartása után 

a zárással megbízott szaktanár ellenőrzi, akinek feladata az elektromos berendezések áramtalanítása 

is.    

A tanítási órák végeztével minden szaktanár gondoskodik saját termében a téli időszakban a fűtés 

(gázkonvektorok és termosztát) minimálisra állításáról, valamint minden időszakban  a villanyok 

lekapcsolásáról, illetve a nyílászárók (ablakok, ajtók) bezárásáról. 

A zárás felelősségével megbízott pedagógus –amennyiben korábban kell elmennie - gondoskodik a 

pótzáró személyről.  

Az épületet 19 óra után zárva kell tartani, ha (betegség vagy más hiányzási ok miatt) nincs 

portaszolgálat. 

 
1.3. Az intézmény létesítményeinek bérbeadási rendje 

Az intézmény helyiségeinek, berendezéseinek bérbeadásáról –ha az nem veszélyezteti az 

alapfeladatok ellátását, és nem ütközik a Házirendben szabályozottakkal –az Önkormányzat 

helyigényének egyeztetése (esküvő stb.) után  - az intézményvezető dönt. 

A bérleti díj mértékének alapja az önköltség számadatai.  

A bérleti szerződés megkötésére a fenntartó jogosult.  

 

2. A helyiségek és a berendezések használati rendje 
 

2.1. Az alkalmazottak helyiséghasználata 

A dolgozók az intézmény helyiségeit nyitvatartási időben olyan módon használhatják, hogy az ne 

veszélyeztesse a nevelő- oktató tevékenységet, és az intézmény egyéb feladatainak ellátását. Ha 

intézményi alkalmazott a nyitvatartási időn túlmenően igénybe kívánja venni az iskola helyiségeit, 

ezt az intézményvezetőtől írásban kell kérvényeznie a használat céljának és időpontjának 

megjelölésével. 
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2.2. A tanulók helyiséghasználata 

A tanulók az iskola helyiségeit és ezek berendezéseit csak pedagógusi felügyelettel használhatják. 

Amennyiben a tanulónak gyakorlási engedélye van, úgy csak a terembeosztásban engedélyezett 

időben gyakorolhat, illetve tartózkodhat a szaktanteremben. Tanítási idő után a tanuló csak 

szervezett foglalkozás keretében tartózkodhat az iskolában. 

 

2.3. A berendezések használata 

Az intézményi helyiségek berendezési tárgyait, felszerelései eszközeit nem lehet elvinni abból a 

teremből, amelynek helyiségleltárába tartoznak. Kivételes esetekben a bútorok (székek, kottatartók 

egy-egy asztal) másik helyiségbe való átvitele a terem felelősének (szaktanár) engedélyéhez kötött. 

A szaktantermek felszerelési tárgyinak használata (oktatástechnikai eszközök, elektronikus 

berendezések stb..) csak a használati utasítás betartásával engedélyezett. 

Ha közalkalmazott kölcsönbe szeretne venni egy intézményi berendezést, akkor ezt írásban kell 

kérvényeznie. A kölcsönkérő alkalmazottnak a tárgy átvételéről és az anyagi felelősségről 

elismervényt kell aláírni. A kiviteli engedély csak az igazgató  aláírásával érvényes. Az engedélyen 

fel kell tüntetni a kölcsönzési határidőt. Az engedélyt két példányban kell elkészíteni, melynek egyik 

példányát a titkárságon kell leadni és iktatni, másik példánya a kölcsönzőnél marad. A berendezés 

visszaszolgáltatásakor az iskolatitkárnak meg kell semmisíteni a leadott példányt. 

 

2.4. Karbantartás és kártérítés 

A takarító felelős a tantermek és más helyiségek balesetmentes használhatóságáért és az azokban 

elhelyezett eszközök karbantartásáért (kivéve a hangszereket).  

Az eszközök, berendezések hibáját a terem felelőse köteles az iskolatitkár (vagy a takarító) 

tudomására hozni.  A hibás eszközöket le kell adni a gondnoknak a hiba megjelölésével. Újbóli 

használatbavételéről a takarító vagy az iskoltitkár tájékoztat. A javíthatatlan eszközöket, 

berendezéseket külön jogszabály alapján selejtezni kell. 

Az intézmény területén az épület felszereltségében és a berendezési tárgyaiban előidézett kárt a 

károkozónak meg kell téríteni. 

A tanulók által okozott kárról a szaktanár köteles a szülőt értesíteni. A gazdasági ügyintéző feladata 

a kár felmérése, és a kártérítés szülővel, gondviselővel történő rendeztetése 

 

2.5. A dohányzással kapcsolatos előírások  

Az intézményben – ide értve az iskola udvarát, a főbejárat előtti 5 méter sugarú területrészt – 

a tanulók, a munkavállalók és az intézménybe látogatók nem dohányozhatnak. Az iskolában és 

az azon kívül tartott iskolai rendezvényekre olyan tanulót, aki – az iskolában, iskolai rendezvényen 

szolgálatot teljesítő személy megítélése szerint – egészségre ártalmas szerek (alkohol, drog, stb.) 

hatása alatt áll, nem engedünk be. Ha távolléte mulasztásnak számít, a távollétet igazolatlannak 

tekintjük.  

Az intézmény munkavállalói, az intézményben tartózkodó vendégek számára a dohányzás tilos. A 

nemdohányzók védelméről szóló törvény2 4.§ (8) szakaszában meghatározott, az intézményi 

dohányzás szabályainak végrehajtásáért felelős személy az intézmény munkavédelmi felelőse. 

 

 

3. Az iskola feladatai tanulói balesetek valamint tűz és bombariadó esetén: 

 
 3.1. A tanulói balesetek megelőzéséhez szükséges intézkedések (iskolai védő-, óvó rendszabályok): 

 A tanév elején elsősorban a szolfézstanárok kötelesek minden tanulót baleset- és tűzvédelmi 

oktatásban (továbbiakban tűzvédelmi oktatás) részesíteni, valamint ismertetni a tűz-és 

bombariadó esetén követendő eljárást.  

 Szükség szerint ismertetni kell a tanulókkal az oktatásban használt eszközök helyes kezelését. 

 Folyamatosan fel kell hívni a tanulók figyelmét az iskolaépületben lehetséges balesetveszélyre. 

                                                 
2 Az 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről.   
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3.2.Teendők baleset esetén: 

 elsősegélynyújtás, 

 szükség esetén a mentők értesítése, 

 mielőbbi orvosi ellátás biztosítása, 

 szülő, hozzátartozó értesítése, 

 az igazgató értesítése, 

 3 napon túl gyógyuló sérülést okozó balesetekről bejelentést kell tenni, jegyzőkönyvet a 

szaktanár veszi fel. 

Az iskolában 1 db felszerelt mentőláda van elhelyezve, ennek helyét minden pedagógusnak 

ismernie kell. 

 

3.3. Teendők bombariadó és egyéb rendkívüli események esetére3 

A rendkívüli események megelőzése érdekében az iskolai takarító a mindennapi feladatok 

végzésekor köteles ellenőrizni, hogy az épületben rendkívüli tárgy, bombára utaló tárgy, szokatlan 

jelenség nem tapasztalható-e.  

 

Bombariadó esetén a legfontosabb teendők az alábbiak:  

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

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

iskola legkönnyebben elérhető vezetőjének vagy gondnoknak. Az értesített vezető vagy gondnok 

a bejelentés valóságtartalmának vizsgálata nélkül köteles elrendelni a bombariadót.  

 A bombariadó elrendelése a tűzriadóhoz hasonlóan az iskolai csengő szaggatott jelzésével, illetve 

az iskola kis alapterülete adta lehetőség miatt szóbeli értesítéssel történik.  

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

megfelelő rendben azonnal kötelesek elhagyni. A gyülekezésre kijelölt terület az iskola előtti tér. 

A felügyelő tanárok a náluk lévő dokumentumokat mentve kötelesek a gyerekeket a jelen lévő és 

hiányzó tanulókat haladéktalanul megszámolni, a tanulók kíséretét és felügyeletét ellátni, a 

gyerekekkel a gyülekező helyen tartózkodni.  

 A bombariadót elrendelő személy a riadó elrendelését követően haladéktalanul köteles 

bejelenteni a bombariadó tényét a rendőrségnek. A rendőrség megérkezéséig az épületben 

tartózkodni tilos!  

 Ha a bombariadó bejelentése telefonon történt, akkor az üzenetet munkavállaló törekedjék arra, 

hogy a fenyegetőt hosszabb beszélgetésre késztesse, igyekezzék minél több tényt megtudni a 

fenyegetéssel kapcsolatban.  

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

kiesett tanítási időt az iskola vezetője pótolni köteles a tanítás meghosszabbításával vagy 

pótlólagos tanítási nap elrendelésével 

A tűzvédelmi rendelkezések külön dokumentumban (Tűzvédelmi szabályzat, Menekülési Terv) 

Az intézmény valamennyi dolgozója évente részt vesz tűz és balesetvédelmi oktatáson. 

                                                 
3 A rendkívüli események (továbbiakban: „bombariadó”) esetére a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 4. § (1)/n szakasza 

végrehajtására 
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V. Az intézményi közösségek, jogaik és 

kapcsolattartásuk 
 

 

1. Az alkalmazotti közösség és kapcsolattartásának rendje 

 
1.1. Közalkalmazottak 

Az intézmény dolgozói közalkalmazottak, ezért munkavégzésükkel kapcsolatos kötelességeiket és 

jogaikat a munka törvénykönyve mellett a közalkalmazotti törvény szabályozza. A közalkalmazottak 

egy része oktató-nevelő munkát végző pedagógus, a többi dolgozó a nevelő-oktató munkát 

közvetlenül segítő más közalkalmazott. 

A pedagógusok alkotják az intézmény nevelőtestületét. A nevelőtestület (tantestület) határozza meg 

alapvetően az intézmény tartalmi munkáját. 

 

1. 2. Az alkalmazotti közösségek jogai 

Az alkalmazotti közösséget és azok képviselőit jogszabályokban meghatározott részvételi, 

javaslattételi, véleményezési, egyetértési és döntési jogok illetik meg. 

Részvételi jog illeti meg az intézmény minden dolgozóját és közösségét azokon a rendezvényeken, 

amelyeket az iskola rendez, vagy amelyekre meghívót kap. 

Javaslattételi és véleményezési jog illeti meg az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló 

minden személyt és közösséget. Az elhangzott javaslatokat és véleményeket a döntés előkészítése 

során a döntési jogkör gyakorlójának mérlegelnie kell. 

A döntési jogkör gyakorlójának az írásban kifejtett javaslattal, véleménnyel kapcsolatos álláspontját 

a javaslattevővel, véleményezővel közölni kell. 

Az egyetértési jog 
Az intézkedés meghozatalának feltétele. A jogkör gyakorlója az adott kérdésben csak úgy 

rendelkezhet, ha a hatályos jogszabályok szerint az egyetértésre jogosult személy, vagy közösség az 

intézkedéssel ténylegesen egyetért. 

A döntési jog a rendelkező személy, vagy testület számára kizárólagos intézkedési jog, amelyet 

jogszabályok biztosítanak. Személyes jogkör esetén a jogkör gyakorlója teljes felelősséggel 

egyszemélyben, - testületi jogkör esetén a testület abszolút többség (50%+1fő) alapján dönt. A 

testület akkor határozatképes, ha kétharmad része jelen van. 

 

1.3. Az alkalmazotti közösség kapcsolattartásának rendje 

Az intézmény különböző közösségeinek tevékenységét –a megbízott vezetők és a választott 

közösségi képviselők segítségével- az intézményvezető fogja össze. A kapcsolattartásnak különböző 

formái vannak, melyek közül mindig azt kell alkalmazni, amelyik a legmegfelelőbben szolgálja az 

együttműködést. 

A kapcsolattartás formái: különböző értekezletek, megbeszélések, fórumok, bizottsági ülések, 

intézményi gyűlések, stb.. A pedagógus aktívan részt vesz az értekezleteken, 

munkamegbeszéléseken, valamint a szükség esetén hospitál. 

Az intézményben a rendszeres kapcsolattartási fórumok konkrét időpontjait a munkaterv 

tartalmazza, melyet minden közalkalmazott kézhez kap. 

 A kollégák az iskolában kialakított zárt email csoporton keresztül tartanak kapcsolatot a gyors 

információcsere érdekében.  

A belső kapcsolattartás általános szabálya, hogy különböző döntési fórumokra, nevelőtestületi-, 

alkalmazotti értekezletekre a vonatkozó napirendi pontokhoz a döntési, egyetértési és véleményezési 

jogot gyakorló közösségek által delegált képviselőt meg kell hívni, nyilatkozatukat jegyzőkönyvben 

kell rögzíteni. 
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A teljes alkalmazotti közösség gyűlését az intézményvezető akkor hívja össze, amikor ezt 

jogszabály előírja, vagy az intézmény egészét érintő kérdések tárgyalására kerül sor. Az alkalmazotti 

közösség értekezleteiről jegyzőkönyvet kell vezetni. 

 

2. A feladat-ellátási hellyel való kapcsolattartás rendje 
 

Az intézmény feladat-ellátási helyei:  

Petőfi S. u. 15 sz. alatti PIOK Petőfi Sándor Általános Iskola,  

Kossuth tér 7 sz. alatti PIOK Szemere Pál Általános Iskola  

Isaszegi út 3. sz alatti Lázár Ervin Könyvtár és Művelődési Ház (volt Ráday gimnázium épülete)    

Funkciójuk: 

 - Az alsó tagozatos gyerekek zenetanulási lehetőségének  megkönnyítése, (PIOK Szemere 

Pál  és Petőfi Sándor Általános Iskola)  szolfézsoktatás 

 - A távolság akadályának megszüntetése (PIOK Petőfi Sándor Általános Iskola) –ezért a 

szolfézsoktatás mellett lehetőségeinknek megfelelően hangszeres oktatást is kihelyezünk. 

 - A kézműves tanszak is lehetőséget biztosít a PIOK Petőfi Sándor Általános Iskola 

tanulóinak a kihelyezett csoporttal 

 - A kézműves oktatás lehetőségének megteremtése (Isaszegi út 3) 

Azokkal a pedagógusokkal, akik a központi épületben is tanítanak, a kapcsolattartás különösebb 

zökkenők nélkül zajlik.  

Azokkal a pedagógusokkal, akik nem tanítanak a központi épületben:  

 Telefonos időpont-egyeztetés alapján, illetve a munkaidő nyilvántartásban rögzítettek         

       szerint a tanítás megkezdése előtt a délelőtti órákban, a központi épületben.  

 Az éves Munkatervben meghatározott munkaértekezleteken, egyeztető találkozókon. 

 Az éves Munkatervben meghatározott hangversenyeken, rendezvényeken, vizsgákon 

    A szakmai munka ellenőrzését a központi épületéhez hasonlóan kell megoldani. 

 

 

3. A nevelőtestület és a szakmai munkaközösségek 
 

3.1. A nevelőtestület és működési rendje 

3.1.a. A nevelőtestület: 

A nevelőtestület az intézmény pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben a 

közoktatási intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve.  

A nevelőtestület tagja minden közalkalmazott pedagógus, és a nevelő és oktató munkát közvetlenül 

segítő felsőfokú végzettségű alkalmazott. 

 

3.1.b. A nevelőtestület feladatai és jogai 

A nevelőtestület legfontosabb feladata a pedagógiai program létrehozása és egységes megvalósítása, 

-ezáltal a tanulók magas színvonalú nevelése és oktatása. Ennek a komplex feladatnak megfelelően a 

nevelőtestület véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik minden, az intézményt érintő 

ügyben.  

3.1.b.a. A nevelőtestület döntési jogköre: 

      A foglalkozási, illetve a pedagógiai program és módosításának elfogadása 

 Az SZMSZ és módosításának elfogadása 

 A házirend elfogadása 

 A tanév éves munkatervének elkészítése és jóváhagyása 

 Átfogó értékelések és beszámolók elfogadása 

 A tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása 

 A tanulók fegyelmi ügyeiben való eljárás 

 Az intézményvezetői programok szakmai véleményezése 

 A nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása 



 24 

 Az intézményvezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai 

vélemény kialakítása 

 Saját feladatainak és jogainak részleges átruházása 

 A jogszabályban meghatározott más ügyek 

A nevelő testület döntési jogkörébe tartozó ügyeiben (kivéve a tanulók magasabb évfolyamába 

lépését és fegyelmi ügyeit) az óraadó tanárok nem rendelkeznek szavazati joggal. 

3.1.b.b.A nevelőtestület véleményt nyilváníthat: 

Az iskola működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

A tantárgyfelosztás elfogadása előtt, az egyes pedagógusok külön megbízásának elosztása során, 

valamint az igazgatóhelyettes („társadalmi rangú általános tanszakvezető) megbízása, illetve a 

megbízás visszavonása előtt 

 

3.1.c. A nevelőtestület értekezletei 

A nevelőtestület feladatainak ellátása érdekében számos értekezletet tart a tanév során. Az 

értekezletek egy részét az intézmény éves munkaterve rögzíti. 

A tanév rendes értekezletei az alábbiak: 

 Alakuló értekezlet augusztusban, az igazgató által kijelölt napon... Feladata a javítóvizsgák és 

a tanévnyitó értekezlet előkészítése. A munkaterv fő feladatainak átbeszélése, növendéklétszám 

- egyeztetés, a pótfelvételi előkészítése.   

 Tanévnyitó munkaértekezlet. A tanévnyitó értekezlet dönt az éves munkatervben 

meghatározandó fő feladatokról. Amennyiben kiegészítésre van szükség, vagy újabb tervek 

körvonalazódnak, meghatározza a munkaterv elfogadásáról szóló értekezlet dátumáról. Az 

értekezletről jegyzőkönyvet kell készíteni. 

 Félévi értekezlet, amelyet – eltérő rendelkezés hiányában – legkésőbb január 31.-ig meg kell 

tartani. Ezen az igazgató és a „társadalmi rangú általános tanszakvezető”, elemzi az első félévi 

munkát. A vezetőség tagjai irányításával átnézik a következő félév feladatait.  

 Tanévzáró értekezlet, melyet a tanévzáró ünnepélyt követő 8 napon belül kell megtartani. 

Ezen az igazgató a „társadalmi rangú általános tanszakvezető” véleményét, az óralátogatás és a 

vizsgák során észlelt tapasztalatai figyelembevételével elemzi, értékeli a tanév nevelő-oktató 

munkáját, a munkatervi feladatok végrehajtását. Ekkor kezdődik következő tanév 

munkatervének előkészítése.  

 Nevelési értekezlet: az éves munkatervben meghatározott időpontban kell tartani. A tárgy, 

bármely nevelési kérdés lehet, amelyet a nevelőtestület vagy az irányító szerv határoz meg. A 

nevelési értekezlet témájától függően a nevelő testület határozatot, állásfoglalást hozhat. 

 Rendkívüli nevelési értekezlet hívható össze, ha a nevelőtestület tagjainak egyharmada, 

valamint a közalkalmazotti tanács és az intézmény igazgatója vagy vezetősége szükségesnek 

látja. Az igazgató az értekezlet összehívásáról 3 nappal korábban történő kihirdetésével 

gondoskodik 

Az értekezleten a nevelőtestület minden tagjának részt kell vennie. Ez alól –alapos indok esetén 

– az igazgató adhat felmentést. Értekezlet csak tanítási időn kívül tartható, mely vagy igazgatói 

napot, vagy később kezdett tanítási időszakot (rövidített órák/nap) feltételez.  

Az értekezleten résztvevőket a titoktartási kötelezettségükre figyelmeztetni kell. Az értekezletről 

az iskolatitkár vagy az igazgató által megbízott tanár jegyzőkönyvet vezet. 

A jegyzőkönyv tartalmazza az értekezlet tárgyát, idejét, helyét, a nevelőtestület tagjain kívül 

megjelent személyek nevét, szolgálati beosztását, a hiányzó tanárok nevét, távolmaradásuk okát, az 

értekezlet lefolyását, a meghozott határozatokat, szavazás esetén a szavazat megoszlását. A nevelési 

értekezleteken csak a határozatokat kell írásba foglalni és a munkatervhez csatolni. A jegyzőkönyvet 

az igazgató, a jegyzőkönyv/feljegyzés vezetője, és a jegyzőkönyv hitelesítésére felkért két tanár írja 

alá. 

A jegyzőkönyvet az értekezletet követő nyolc napon belül kell elkészíteni, hozzácsatolva az 

esetleges külön-véleményt. 

Tíz napon belül fel kell terjeszteni a fenntartóhoz. 
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A jegyzőkönyv másolatát az irattárba kell elhelyezni. A jegyzőkönyvekbe a nevelőtesület tagjai, 

valamint a zeneiskola munkájának ellenőrzésével megbízott szervek képviselői betekinthetnek. Az 

értekezletről hiányzó tanárok a jegyzőkönyvet kötelesek áttanulmányozni. 

 

3.1.d. A nevelőtestületi értekezlet előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos rendelkezések 

A nevelőtestületi értekezletet az iskola igazgatója készíti elő. A nevelőtestület írásos előterjesztés 

alapján tárgyalja a Pedagógiai Programot, az SZMSZ, a Házirend, a Munkaterv, az iskolai munkára 

irányuló átfogó elemzés beszámoló elfogadásával kapcsolatos napirendi pontokat. Az igazgató az 

előterjesztés írásos anyagát a nevelőtestületi értekezlet előtt legalább öt nappal korábban 

elektronikusan minden pedagógusnak eljuttatja. 

 A pedagógusok és a munkatársak írásban továbbítják az intézményvezetőhöz a nevelőtestület által 

elkészítendő dokumentumhoz, munkatervhez a javaslatukat. 

A nevelőtestületi értekezlet levezető elnöki feladatait az igazgató az általa megbízott vezetőségi 

tagnak delegálhatja. A tantestület a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. A szavazás akkor 

érvényes, ha a testület 50%-a + 1 fő tagja jelen van.  Ha a döntésnél szavazategyenlőség keletkezik, 

a határozatot az igazgató szavazata dönti el. Amennyiben a tantestület úgy dönt, az igazgató titkos 

szavazást rendel el. A határozatokat sorszámozni és azokat nyilvántartásba kell venni. Az értekezlet 

jegyzőkönyvét az iskolatitkár vezeti. A jegyzőkönyvet az értekezletet követő három munkanapot 

követően el kell készíteni.  

A jegyzőkönyvet az igazgató, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítésére felkért két tanár 

írja alá. A jegyzőkönyv másolatát az irattárban kell elhelyezni. A jegyzőkönyvekbe a nevelőtestület 

tagjai, valamint az iskola munkájának ellenőrzésével megbízott szervek képviselői tekinthetnek be. 

Az értekezletről hiányzó tanárok a jegyzőkönyvet utólag tanulmányozhatják.  
 

3.1.e. A nevelőtestület döntései és határozatai 

A nevelőtestület döntései és határozatait általában – a jogszabályokban meghatározottak kivételével 

– nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. 

Titkos szavazás esetén szavazatszámláló bizottságot jelöl ki a nevelőtestület tagjai közül. A 

szavazatok egyenlősége esetén az intézményvezető szavazata dönt. 

 

4. A nevelőtestület szakmai munkaközösségei 

 
4.1. A munkaközösség  

Az azonos szakos, vagy a közös rendszerbe sorolható (pld. fa/rézfúvós, vonós stb..hangszerek) 

tanszakok területén tevékenykedő  pedagógusok a közös minőségi és szakmai munkára, annak 

tervezésére, szervezésére és ellenőrzésére szakmai munkaközösségeket hozhatnak létre. Egy-egy 

munkaközösség akkor alakul meg, ha az azonos szakos pedagógusok létszáma meghaladja az 5 főt.4 

Ez iskolánk esetében azt jelenti, hogy nincsenek szakmai munkaközösségek, mivel egy-egy tanszak 

pedagógus létszáma nem éri el az 5 főt.  

 

4.2. munkaközösségi tevékenységek  

Amíg egy-egy munkaközösség létszáma nem éri el az 5 főt, addig is a szakmai munka színvonala, 

egy-egy feladat megoldása érdekében a „társadalmi rangú általános tanszakvezető” irányításával az 

adott helyzetet legjobban kezelni tudó különböző kisebb (tanszak szempontjából akár heterogén 

összetétellel: fúvós, vokális és zeneismeret közösség; valamint a vonós, billentyűs és akkordikus 

közösség) munkacsoportok jönnek létre. A kizárólag tanszakhoz kötött szakmai feladatok 

megoldására a tanszak tanáraival tart munkaértekezletet. Az ilyen szűk szakmai konzultációt a 

tanszak bármely pedagógusa kezdeményezésére köteles összehívni.    

E konzultációk témái:  

 A szakterület módszertanának fejlesztése 

                                                 
4 Köznevelési Törvény 71§ (1) 
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 Vizsgák megszervezése, vizsgafeladatok összeállítása 

 Vizsgabizottság felkérése 

 A felvételi követelmények meghatározása 

 Továbbképzési programok áttekintése, javaslattétel 

 Követelményrendszer egységesítése 

 Országos versenyek figyelemmel kísérése, helyi válogatók szervezése 

 Tananyaghoz kapcsolódó tankönyvek, ajánlott irodalom kiválasztása 

 Segédanyag (hang- és képanyag) összeállítása 

 

 

 

5. Az intézmény szakmai területei, szakmai csoportok 

 
5.1.Vonós és akkordikus tanszak  

Szakterülete: a hegedű, cselló és a gitár tanszak.  

A konzultációk során kidolgozzák a tanszak helyi tanterveit, kiválasztják a tanításban használandó 

kottákat. Javaslatot tesznek a kottatári állomány bővítésére. Előkészítik a művészeti alapvizsgát, 

meghatározzák annak követelményeit. A tanszak tanárai a szaktantermi zongorák hangolásának 

szükségességét jelzik a „társadalmi rangú általános tanszakvezető” felé, aki a vezetéssel egyeztetve 

intézkedik a helyzet megoldása érdekében.  

Feladatuk továbbá a tanszaki leltár elkészítése, és karbantartása, a hangszerek állapotának naprakész 

vezetése, karbantartásra javaslattétel. A költségvetés előkészítésekor javaslatot tesznek a hiányzó 

hangszerek és eszközök beszerzésére, (esetenként típus javaslat, illetve egy-egy árajánlat kérése) 

majd a költségvetés-elfogadása után -a lehetőségeken belül- azokat beszerzik. 

 

5.2. Billentyűs tanszak 

Szakterülete: zongora és orgona tanszak.   

A konzultációk során kidolgozzák a tanszak helyi tanterveit, kiválasztják a tanításban használandó 

kottákat.  Évente egyeztetik az évközi, a félévi és az év végi bemutatók osztályok szerinti kötelező 

anyagát. A művészeti alapvizsgát előkészítik, meghatározzák a követelményeket.  Figyelemmel 

kísérik a zongorák és pianínók hangoltsági állapotát, és jelzik a hangolási/ javítási szükségességet a 

„társadalmi rangú általános tanszakvezető” felé, aki a vezetéssel egyeztetve intézkedik a helyzet 

megoldása érdekében.  

 

5.3.Zeneismeret és vokális tanszak 

Szakterülete: a szolfézs- és zeneirodalom, magánének tanszak.  

A konzultációk feladata a helyi tantervek kidolgozása, a tanításban használandó kották és 

segédanyagok kiválasztása. A szolfézs és elméleti tárgyak színessé tétele, megújítása. Az iskolai  

hangversenyek előkészítése,  a  félévi és év végi beszámolók szervezése, irányítása, lebonyolítása. 

Az iskolai ünnepélyek előkészítése a kézműves tanszakkal együttműködve. Az évfolyamonkénti 

követelményszint kidolgozása, a művészeti alapvizsga feladatainak elkészítése. A szolfézs termi 

pianínó hangoltsági állapotának állandó figyelemmel kísérése, a hangolási igény jelzése a 

„társadalmi rangú általános tanszakvezető”felé. 

A magánénekesek helyi tantervének kidolgozása, a tanításban használandó kották és segédanyagok 

kiválasztása. A tanszak vizsgáinak és hangversenyeinek előkészítése, vizsgabizottság felállítása.  

 

5.4.Fafúvós, és rézfúvós tanszak 

Szakterülete: a fa – és rézfúvó tanszak. 

A konzultációk feladata helyi tantervek kidolgozása, a tanításban használandó kották kiválasztása, 

valamint  javaslat a kottatári állomány bővítésére. A félévi és év végi beszámolók szervezése, 

irányítása, lebonyolítása Az évfolyamonkénti követelményszint kidolgozása. A szaktantermi 

zongorák hangoltsági állapotának állandó figyelemmel kísérése, a hangolási igény jelzése a 
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„társadalmi rangú általános tanszakvezető” felé. A hangszerleltár előkészítése, a hangszerek 

állapotának naprakész vezetése, karbantartásra javaslattétel. A költségvetés előkészítésekor 

javaslattétel a hiányzó hangszerek és eszközök beszerzésére, (esetenként típus javaslat, illetve egy-

egy árajánlat kérése) majd a költségvetés-elfogadása után -a lehetőségeken belül- azok beszerzése. 

 

 

5.5. Kamarazene tanszak 

Szakterülete: fafúvós, rézfúvós, vonós kamara tárgyak illetve a zenekarok. 

A konzultációk feladata a szereplések, programok összehangolása. Egyeztetés a szaktanárokkal a 

szólampróbákon felmerült hangszertechnikai problémákról, zenekaros növendékek létszámának 

feltöltéséről, kiegyenlítéséről.  

 

5.6. környezet- és kézműves kultúra 

Szakterülete: Kézműves tanszak 

Feladata a  tanszaképítés, a tanszak stabilitásának és fejlődésének megteremtése. Minden felmerülő 

problémát közvetlenül az igazgatóval egyeztet.  

 

5.7. Osztály-közösségek 

a.) Adott tanárhoz járó, azonos hangszert tanuló, különböző évfolyamra járó növendékeink 

osztályközösséget alkotnak. 

A tanszak tanára ismeri a tanuló-közösség problémáit. Szükség esetén a tanulók általános iskolai 

osztályfőnökével, vagy a zeneiskola szolfézs szakos kollégával értekezik a felmerülő probléma 

megoldása érdekében. 

Az osztály közösséggé formálódását segítik az osztályhangversenyek, kirándulások, közös órák. 

b.) szolfézscsoportok 

c.) a környezet és kézműves kultúra tanszak csoportjai szintén osztályközösségeknek számítanak. 

 

5.8. Osztályfőnöki pótlék  

Osztályfőnöki pótlékra jogosult az a pedagógus, akinél a következő kritériumok együtt teljesülnek: 

- munkaidejének nagyobb részében, vagy teljes egészében csoportos foglalkozásokat tart. 

- rendszeresen viszi csoportokat (osztályközösségeket) versenyekre, és a nevezés/ 

lebonyolítása minden fázisában közreműködik 

- közösségépítő foglalkozásokat is szervez a gyerekeknek (nyári alkotó tábor, osztály/ 

tanszaki kirándulások, közös sport tevékenység stb..)  

- folyamatos kapcsolatot tart a szülőkkel 

- folyamatos kapcsolatot (szakmai konzultációkat)  tart azokkal a kollégákkal, akik tanítják 

a gyerekeket.  

- adminisztrációja rendezett, átlátható, nyomon követhető. 

  

 

6. A nevelőtestület feladatainak átruházása 
 

6.1. Az egyes feladat- és jogkörök átadása 

A nevelőtestület a feladatkörébe tatozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból –

meghatározott időre vagy alkalmilag – bizottságot hozhat létre, illetve egyes jogköreinek 

gyakorlását átruházhatja másra, így a szakmai munkaterületeken kialakított csoportokra vagy az 

iskolaszékre. 

Az átruházott jogkör gyakorlói: a bizottságok, melyeknek vezetői beszámolási kötelezettséggel 

tartoznak a nevelőtestületnek a munkatervben rögzített félévi értekezletek időpontjában. 

 

6.2.A nevelőtestület által létrehozott bizottságok 

A nevelőtestület –feladat- és jogkörének részleges átadásával –állandó bizottságokat hozhat létre 

tagjaiból. 
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A Felvételi Bizottság feladata: 

 Az iskolába jelentkező tanulók adottságainak, tudásszintjének megítélése 

 A tanulói jogviszony létesítésének javaslata és annak indoklása. 

 Tagjai:- a szolfézstanárok és  a megbízott szaktanárok 

A Fegyelmi Bizottság feladata: 

 A házirendet súlyosan megszegő tanulók fegyelmi ügyeinek vizsgálata 

 Az érintettek meghallgatása után tárgyilagos döntéshozatala 

Tagjai:  -az intézmény vezetője vagy egyik vezetőségi tag,  

  -az érintett tanuló szaktanára,   

  - egy, a fegyelmi ügyben független pedagógus,   

  - egy, a tanuló által felkért pedagógus 

 

6.3. A nevelőtestület szakmai munkacsoportra ruházott jogai 

A nevelőtestület a közoktatási törvényben meghatározott jogköréből a munkacsoportokra ruházza át 

az alábbi jogköreit: 

 A pedagógiai program helyi tantervének kidolgozása 

 A taneszközök, tankönyvek kiválasztása 

 Továbbképzésre, átképzésre való javaslattétel 

 Jutalmazásra, kitüntetésre, való javaslattétel 

 A határozott időre kinevezett pedagógusok véleményezése 
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VI. A közoktatási intézmény ellenőrzése 
 

1. Az intézmény szakmai ellenőrzésére jogosultak 

 
az oktatási miniszter: az országos oktatáspolitikai célkitűzések előkészítése vagy célkitűzések 

megvalósulásának megismerése 

az Oktatási Hivatal: mint a köznevelés ágazat irányítója;  a közhiteles nyilvántartás vezetője; hatósági 

ellenőrző testület; a szakmai ellenőrzés szervezője és irányítója 

az Oktatási Hivatal által delegált tanfelügyelők, szakértők 

Dunakeszi Tankerületi Központ, mint fenntartó:az iskolai neveléssel és oktatással összefüggő feladatok 

végrehajtásának áttekintése céljából. 

 

2. A zeneiskola és a tanítási órák látogatása 

 
 A tanítási órák, egyéb foglalkozások látogatására jogosultak: 

 Emberi Erőforrások Minisztériumának képviselői, 

 Dunakeszi Tankerületi Központ képviselői 

 szaktanácsadók 

 szakértők, tanfelügyelők 

 A tanítási órák látogatására jogosultakon kívül az intézményvezető engedélyt adhat más 

személyeknek is a zeneiskola és foglalkozások látogatására. 

 Nem magyar állampolgárok meghívásához (részvétel iskolai ünnepségeken, előadás tartása 

vagy meghallgatása stb.) a zeneiskola vagy óra látogatásához az engedélyt az intézményvezető 

adhatja meg. 

A felsorolt személyeket lehetőleg az intézményvezető, vagy a helyettes, esetleg a vezetőség egyik tagja 

kísérje el a zeneiskola, illetőleg az órák látogatására. Az intézményvezető számára ismeretlen 

látogatóktól személyi igazolványt kérhet. Az óralátogatást úgy kell szervezni, hogy lehetőleg a tanítás 

menetét ne zavarja. 
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VII. Az Intézmény belső ellenőrzési rendje 

 

1. A pedagógia munka belső ellenőrzési rendje 

 
Az önértékelésben minden pedagógus részt vesz, ugyanakkor a folyamatokat egy értékelési csoport 

(BECS) irányítja, melynek tagjait az intézményvezető jelöli ki. A csoport létszáma 5 fő. 

A munkacsoport tagjait az intézményvezető bízza meg. A csoport vezetőjét évente, a BECS tagjai maguk 

közül választják meg.  

Amennyiben a tagok személyében a következő tanévben – előreláthatólag – változás állna be, az 

intézményvezető az új tagot a tanév végén megbízza és a nevelőtestülettel a tanévzáró értekezleten 

ismerteti. Tartós távolmaradás esetén (betegség), lehetőség szerint a feladatokat a csoport tagjai a vezető 

irányításával egymás között szétosztja. 

Az önértékelő csoport az értékelendő területeket és a feladatokat a belső ellenőrzési programban, illetve 

az éves önértékelési tervben határozza meg. 

 

2.A BECS működésének rendje 

 
A belső önellenőrzési csoport a tanév előkészítéseként augusztus utolsó hetében elkezdi munkáját. Az 

alakuló értekezleten elkészíti az éves önértékelési tervet. A tanévnyitó értekezleten a kollégákkal 

ismerteti. 

A csoport minden hónap első hetén értekezletet tart, az aktuális és az elvégzett feladatok céljából. 

Az értekezlet bármelyik BECS-tag külön kérésére is összehívható. 

A megbeszélésekről feljegyzés készül, melyet az éves önértékelési terv mellé csatol. 
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VIII. Az intézményi élet közösségei és a kapcsolattartás 

rendje 
 

1. A szülői munkaközösség 
Az iskolában működő szülői szervezet a Szülői Munkaközösség (a továbbiakban: SzM). Döntési 

jogkörébe tartoznak az alábbiak:  

 saját szervezeti és működési rendjének, munkaprogramjának meghatározása,  

 a képviseletében eljáró személyek megválasztása (pl. a szülői munkaközösség elnöke, 

tisztségviselői),  

 a szülői munkaközösség tevékenységének szervezése,  

 saját pénzeszközeikből segélyek, anyagi támogatások mértékének, felhasználási 

módjának megállapítása.  

 

A szülői szervezet véleményét ki kell kérni: 

- az intézmény munkatervéről 

- az intézmény pedagógiai programjának elfogadása előtt 

- az intézmény házirendjének elfogadása előtt 

- az intézmény szervezeti és működési szabályzatának elfogadása előtt 

- minden egyéb, jogszabályban meghatározott esetben. 

 

 A fenntartó kikéri továbbá szülői szervezet véleményét 

- az intézmény átszervezésével 

- az intézmény nevének megállapításával 

- az intézmény feladatának megváltoztatásával 

- az intézmény vezetőjének megbízásával vagy megbízásának visszavonásával kapcsolatos döntését 

megelőzően 

- minden egyéb, a jogszabályban meghatározott esetben. 

Az SzM munkáját az iskola tevékenységével az SzM patronáló tanára koordinálja. A patronáló tanárt az 

igazgató bízza meg egy tanév időtartamra. Az  SzM vezetőségével történő folyamatos kapcsolattartásért, 

az SzM véleményének a jogszabály által előírt esetekben történő beszerzéséért az intézmény igazgatója 

felelős.  

 

A kapcsolattartás rendje 

Az intézményvezető az SzM  elnöke és a kijelölt patronáló tanár az együttműködés tartalmát és formáját 

tanévenként az intézményi munkaterv és az SzM  munkaprogramjának egyeztetésével állapítja meg. A 

kapcsolattartás a feladatellátás függvényében folyamatos, de tanévenként legalább 1 alkalommal 

hivatalosan is tájékoztatja az SzM-et az intézmény működéséről. 

Az intézmény az SzM  működését támogatja a feladatok ellátásához szükséges helyiségek és 

berendezések - előzetes egyeztetés után való – rendelkezésre bocsátásával.  

Az intézményvezető vagy a patronáló tanár szükség szerint az SzM elnökét a nevelőtestületi értekezletre 

meghívja, ha az értekezlet témájában az SzM-nek  véleményezési joga van. 

 

2. Intézményi tanács 

 
Az Intézményi Tanács tagjai: 

 Önkormányzat képviseletében: 1 delegált fő 

 Szülői szervezet képviseletében: 1 delegált fő 

 Nevelőtestület képviseletében: 1 megválasztott és delegált fő 

Az Intézményi Tanács feladatai: 
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Az Intézményi Tanács feladata az oktatási intézmény munkájának segítése, támogatása. 

 

Az Intézményi Tanács dönt: 

 működési rendjéről és munkaprogramjának elfogadásáról 

 tisztségviselőinek megválasztásáról 

 azokban az ügyekben, melyekben a nevelőtestület a döntési jogot az Intézményi Tanácsra 

átruházza. 

 

Fentieken túl az Intézményi Tanács véleményét ki kell kérni: 

 az intézmény munkatervéről 

 az intézmény pedagógiai programjának elfogadása előtt 

 az intézmény házirendjének elfogadása előtt 

 az intézmény szervezeti és működési szabályzatának elfogadása előtt 

 minden egyéb, jogszabályban meghatározott esetben. 

 

A fenntartó kikéri továbbá az intézményi Tanács véleményét 

 az intézmény átszervezésével 

 az intézmény nevének megállapításával 

 az intézmény feladatának megváltoztatásával 

 az intézmény vezetőjének megbízásával vagy megbízásának visszavonásával kapcsolatos 

döntését megelőzően 

 minden egyéb, a jogszabályban meghatározott esetben. 

Az Intézményi Tanács véleményt nyilváníthat az intézmény működésével kapcsolatos valamennyi 

kérdésben. 

 

A kapcsolattartás rendje 

Az intézmény vezetője az intézmény működéséről félévente beszámol az Intézményi Tanácsnak, mely az 

intézmény működésével kapcsolatos álláspontját megfogalmazza a fenntartó részére. 

Ezen kívül az ügyrendjükben meghatározott rendszerességgel (vagy rendkívüli eset miatt) tartott 

ülésükön –meghívás alapján- az intézményvezető is részt vehet, ahol kérdésekre válaszol, vagy 

konzultatív módon van jelen.  

 

3. A szülők tájékoztatási rendje 

 
3.1. Írásbeli tájékoztatás 

A zeneiskolai tájékoztató füzetben folyamatosan vezeti a szaktanár az órán tanultakat, az otthoni 

feladatokat, illetve az otthoni vagy az órai nagyon jó (esetleg nagyon gyenge) teljesítményt.  

A szaktanárok havonta érdemjeggyel értesítik a szülőket gyermekük főtárgyban és a kötelező tárgyakban 

nyújtott teljesítményéről, illetve szorgalmáról. Az iskolai programokról meghívók készülnek, melyeket a 

gyerekek hazaviszik a szüleiknek. 

 

3.2. Szóbeli tájékoztatás 

Az intézmény –a közoktatási törvénynek megfelelően- a tanulókról a tanév során rendszeres szóbeli 

tájékoztatást tart. A szóbeli tájékoztatás lehet csoportos és egyéni. A szülők csoportos tájékoztatásának 

módja a szülői értekezletek, az egyéni tájékoztatás a fogadóórákon történik.  

 

3.3. A szülői értekezletek illetve fogadóórák  

 

 

Intézményünkben a fogadóóra fogalma: olyan, a szülő és a szaktanár által közösen egyeztetett 

időpontban létrejövő négyszemközti találkozás, mely tanítási időn kívül van.  
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A félévi vizsgahangverseny, az évközi hangversenyek, illetve közös órák után mind egyéni 

fogadóórákat, mind szülői értekezleteket tartanak a szaktanárok.  

Rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze az intézményvezető, a szaktanár és a szülői szervezet 

képviselője a gyermekközösségben felmerülő problémák megoldására.  

A szaktanárok a szülői fogadóórákon egyéni tájékoztatást adnak a tanulókról a szülők számára. Ha a 

gondviselő egy felmerült probléma kapcsán szeretne találkozni a gyermekét tanító szaktanárok 

bármelyikével, erre telefonon vagy írásban egyeztetett időpontban van lehetőség. 
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IX. Az intézmény külső kapcsolatainak rendszere 
 

1. A külső kapcsolatok célja, formája és módja 

 
Az iskola kapcsolatainak egy része adott, ami az oktatási rendszer felépítéséből következik. 

Az oktatáspolitika megvalósításának intézményi szintjén a képzés feladatainak megtervezésénél a helyi 

művelődési igényekkel is számolni kell 

A zeneiskola társadalmi funkciója elsősorban a közművelődés területén érvényesül. A nevelés –oktatás 

célkitűzéseiből következik, hogy kapcsolatrendszerének megteremtése a zeneiskola természetes igénye 

és létfeltétele.   

A vezetők, valamint az oktató- nevelőmunka különböző szakterületeinek képviselői rendszeres 

személyes kapcsolatot tartanak a társintézmények azonos beosztású alkalmazottaival, - meghívás vagy 

egyéb értesítés alapján.  

 

A kapcsolattartás formái és módjai: 

 közös értekezletek tartása, 

 szakmai előadásokon és megbeszéléseken való részvétel 

 módszertani bemutatások és gyakorlatok tartása 

 közös ünnepélyek rendezése 

 intézményi rendezvények látogatása 

 hivatalos ügyintézés levélben vagy telefonon. 

 

2. Rendszeres külső kapcsolatok 

 
Intézményünk a feladatok eredményes ellátása érdekében rendszeres munkakapcsolatot tart számos 

szervezettel. Napi munkakapcsolat köti az intézményt a közös fenntartásban működő intézményekhez és 

szervezetekhez. 

Az intézmény kapcsolatban áll a következő szervezetekkel: 

 A fenntartóval és működtető, tanácsadó, szolgáltató szervekkel:  

A felettes szervekkel való kapcsolattartás szolgálati úton történik, kivéve, ha jogszabály vagy 

egyes esetekben a felettes szerv másként nem rendelkezik. Az igazgató a nevelő-oktató munkára 

vonatkozó szakmai utasításokat csak a felettes szerv képviselőitől fogadhat el. 

A zeneiskola dolgozói a neveléssel –oktatással, a tanulókkal és nevelőkkel kapcsolatos ügyekben 

az igazgató útján fordulhatnak a fenntartó szervekhez. Az igazgató a hozzá benyújtott kérést – a 

véleményével, javaslataival együtt – 8 napon belül továbbítja. 

Az igazgató minden rendkívüli eseményről –24 órán belül – jelentést tesz  a fenntartónak. 

E jelentési kötelezettség az alábbiakra terjed ki: 

- A nevelő-oktató munkát tartósan akadályozó vagy váratlanul fellépő események (pl.: járványos 

betegség, az épület súlyos, a működést zavaró vagy a tanítást szüneteltető megrongálódás stb.). 

- A társadalmi tulajdonban bekövetkezett nagyobb kár vagy hiány. 

- A dolgozók vagy a tanulók súlyosabb balesete, a zeneiskola dolgozóinak súlyosabb fegyelmi 

vagy büntetőjogi felelősségre vonást igénylő cselekménye. 

- Minden rendkívüli esemény, jelenség, amely a nevelő-oktató munkára gyakorolt hatása miatt –

az igazgató megítélése szerint- a felettes szerv tájékoztatása szükséges. 

 A következő egyházi és más fenntartású oktató- nevelő intézményekkel:  

Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola; Fáy András Mezőgazdasági Szakképző Iskola és 

Kollégium; PIOK tagintézményei, a város egyesített gyermekintézményeinek tagóvodái.  

 A fenntartó által finanszírozott többi közoktatási intézménnyel. 

Lehetőség szerint el kell érni, hogy az iskolák vegyék figyelembe a tanulók zeneiskolai 

eredményességét, közösségi munkájuk és magatartásuk értékelésénél. 
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A zenei pályára készülő növendékek számára a zeneiskolai tanulmányok folytatása –a sikeres 

felvételi vizsga érdekében – fokozott mennyiségű rendszeres gyakorlást igényel, ezért az 

intézmény tájékoztatja a zenei pályára készülő tanulókról az iskolákat, és kéri, hogy –amennyiben 

megoldható – ezeket a növendékeket mentesítsék bizonyos feladatok teljesítése alól. 

A közös nevelési célok és feladatok megvalósítása - eredményesen- a zeneiskola és általános 

iskolák, valamint egyéb oktatási intézmények jó együttműködésén múlik. 

Az iskolai kapcsolatok kialakulása feltételezi az egyes intézmények között nélkülözhetetlen 

emberi és szakmai érdeklődést. A város kulturális életében való aktív részvétel egy ilyen 

lehetőség iskolánk számára.  

Iskolánk munkájának megismerésére gyakran adódik alkalom a külső szereplések által. 

Egyéb külső kapcsolati lehetőségek: 

 egyházak, pártok, a művelődési ház, könyvtár, múzeumok.  

Az iskola tanárainak és növendékeinek közreműködése nem csak hangverseny formájában 

képzelhető el, hanem zenei klub, ismeretterjesztő foglalkozás és kiállítások alkalmával is. 

 A történelmi egyházak Péceli Gyülekezeteivel: Baptista Egyház; Evangélikus Egyház; Római 

Katolikus Egyház, Evangéliumi Pünkösdi Közösség Kármel Gyülekezete; Református Egyház; 

Hetednapi Adventista Egyház  és az általa fenntartott Adventista Teológiai Főiskola 

Az iskola a zenei ismeretek megszerzése érdekében fontos feladatának tekinti az egyházi zene 

megismertetését. Az egyházakkal közös rendezésben tarthat egyházzenei (templomi) 

hangversenyeket, rendezvényeket. 

 Az intézményt támogató Harmónia-Pécel közhasznú Alapítvánnyal 

évente több közösen rendezett hangversenyt, jótékonysági rendezvényt szervez a zeneiskola. Az 

éves pénzügyi beszámolót növendék kamarazenei koncerttel színesíti 

 Más művészeti iskolákkal: Az iskola nevelő-oktató munkáját hatékonyan elősegíti a tankerület, 

a megye és az ország különböző művészeti iskolájában folyó munka megismerése, a kölcsönös 

tapasztalatcsere más iskolák módszereinek tanulmányozása és hasznosítása 
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X. A tanórán kívüli foglalkozások 
 

Esetenkénti tanórán kívüli foglalkozások 
 

1. Versenyek 

 
A diákok bármilyen szintű (intézményi, megyei, területi, országos) versenyen való részvétele 

kiemelkedő teljesítménye függvényében lehetséges. 

Az iskolai versenyek tartalmát a szakmai munkacsoportok határozzák meg, és felelősek 

lebonyolításukért. A szervezést az intézményvezető helyettes irányítja. 

Az igazgató az intézményvezető helyettes bevonásával ellenőrzi, hogy a körzeti, országos versenyeken 

csak olyan tanulók induljanak, akik – elért eredményeik, készségük alapján – méltón képviselik az 

iskolát. 

A szaktanár gondoskodik arról, hogy a házi, körzeti, megyei vagy országos versenyeken győztes, vagy 

helyezést elért tanulók eredményes szereplését az egész iskolaközösség megismerje. (pld. Hirdetőtábla, 

helyi újság, iskolai honlap) 

A Munkatervben szereplő versenyek, fesztiválok esetében a kísérő tanárok költségeit (útiköltség, 

részvételi díj) a fenntartó engedélye alapján térítheti meg az iskola. 

A Munkatervben szereplő tanulmányi versenyeken, szakmai rendezvényeken, fesztiválokon részt vevő 

tanulók költségeit (nevezési díj) a fenntartó engedélye alapján az iskola megtérítheti. Az egyéb 

felmerülő költségekhez (útiköltség, étkezési költség, szállás költség stb) a szülők írásban a  Harmónia- 

Pécel Alapítványhoz fordulhatnak.  

 

2. Zeneiskolai hangversenyek 

 
-növendék - hangversenyek  

-tanszaki hangversenyek (egy tanár növendékeit szerepeltető, azaz osztályhangverseny) 

-tanári hangversenyek 

-volt növendékek hangversenye 

-egyéb pedagógiai célzatú hangversenyek 

-„B” tagozatos hangversenyek 

 

Alapelvek  

 A zeneiskola növendéke csak a szaktanár engedélyével működhet közre külső rendezvényeken 

 A szaktanárok külső felkérés esetén kötelesek konzultálni az igazgatóval, és a közösen kialakított 

álláspontnak megfelelően eljárni (ez akár „részvételi nem”-et is jelenthet) 

 Az iskola minden tanárának kötelessége növendékeit arra nevelnie, hogy rendszeresen és szívesen 

látogassa az iskolai hangversenyeket, iskolán kívüli koncerteket. Csak így lehet elérni, hogy aktív 

hangverseny-látogató váljék belőlük felnőtt korukra. 

 A kiemelkedő tehetségű tanulók tanulásának segítésére egyéb foglalkozás is szervezhető. 

Korrepetálás, rendhagyó órák, külső előadók meghívása. A tanórán kívüli foglalkozásokon a tanulók 

részvétele önkéntes. 

 

 

3. Tanulmányi és közösségfejlesztő kirándulások 

 
Az alapfokú művészetoktatási intézményben tanulmányi kirándulásnak minősülnek az iskolai csoportok, 

tanszakok kölcsönös látogatásai, cserehangversenyei, hangversenyeken és operaelőadásokon való 

részvétel, a művészeti, közművelődési intézmények, kiállítások stb.. szervezett látogatásai. A tanulmányi 
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kirándulások a nevelő –oktató munka szerves részei, azokat munkatervben rögzíteni kell. Amennyiben 

előre nem tervezhető lehetőség adódik, azt körültekintő gondossággal kell megszervezni. 

Tanítási napokon szervezett egész napos- tanulmányi kirándulás esetében a tanulók részvételéhez a 

közismereti és művészeti iskola igazgatójának hozzájárulása szükséges. Tanulmányi kirándulások 

alkalmával annyi kísérőtanárt kell biztosítani, amennyi a zavartalan lebonyolításhoz szükséges, de 20 

tanulónként legalább 1 főt. A kísérő tanárok felelősek a rendért, és a gyermekek testi épségéért.  

Ha egy tanuló szereplésére is sor kerül, lehetőleg biztosítani kell szaktanára részvételét is. Önként 

jelentkező szülők kísérőül bevonhatók, de nem helyettesíthetik a tanári kíséretet. A kirándulások 

költségeit -a szülők meghallgatásával – úgy kell megállapítani, hogy azok a szülőket csak a 

legszükségesebb mértékben terheljék. A szükséges összeget lehetőleg elő takarékossággal tudják 

biztosítani. Törekedni kell arra, hogy a több gyermekes szülők anyagi megterhelése is minél kevesebb 

legyen. 

 

4. Cserekapcsolatok, belföldi és külföldi tapasztalatcsere –látogatások 

 
Az iskola igazgatója 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 megállapodásainak alapján határozzák meg. 

5. A külföldi utazásokra vonatkozó szabályok 

 
Tanítási idő alatt, szorgalmi időben a 3 tanítási napnál hosszabb egyéni és csoportos külföldi utazáshoz 

az igazgató engedélye szükséges. A kérelmet egyéni utazás esetén a szülő, csoportos utazás esetén a 

külföldre utazásért felelős csoport vezetője az utazás előtt legalább 2 héttel (amennyiben a 

munkatervben nem került rögzítésre) az igazgatónak írásban nyújtja be.  

 

6. Zenei, művészeti alkotó táborok 

 
Iskolai szünetben (nyári, téli, tavaszi) a művészeti iskola önállóan, vagy más szervezetekkel, 

intézményekkel közösen zenei, művészeti alkotó táborokat szervezhet.  
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XI. A jutalmazás elvei és formái 
 

 

1. A dicséret és a jutalmazás elvei 

 
A tanulói közösségek, vagy az egyes tanulók szorgalmában, tanulmányi munkájában elért kimagasló 

eredmények jutalmazása fontos pedagógiai ösztönzési eszköz. 

Ezért iskolánk dicséretben részesíti, illetve jutalmazza azt a tanulót, aki: 

 Rendszeresen és eredményesen készül fel az órákra, és az egyéb feladatokra 

 A számára kijelölt feladatot példamutatóan oldja meg 

 Iskolai és iskolán kívüli szerepléseket szívesen vállal, azokra példamutatóan felkészül, és a lehető 

legjobb teljesítményt nyújtja 

 Egy-egy, az iskolának dicsőséget jelentő országos, fővárosi, kerületi versenyen elért kiemelkedő 

eredményéért 

 Félévkor és év végén elért kiemelkedő tanulmányi eredményért 

 

2. A dicséret formái 

 
Egyéni dicséret; vagy csoportos dicséret 

Csoportos dicséretet a kiemelkedő eredményt elért tanulói csoportok, közösségek, együttesek kaphatnak 

 

Az írásos dicséret formái: 

 Szaktanári dicséret adható egy évben több alkalommal a rendszeres, eredményes felkészülésért, 

kiemelkedő haladásért, egy-egy feladat példamutató megoldásáért 

 Igazgatói dicséret adható egy-egy, az iskolának dicsőséget jelentő országos, fővárosi vagy kerületi 

versenyen elért kiemelkedő eredményért, valamint félévkor és a tanév végén elért kiváló tanulmányi 

eredményért. A dicséretet a tájékoztató füzetbe, illetve az év végi bizonyítvány és törzslap 

„jegyzet” rovatába be kell jegyezni 

 Kiváló tanulói kitüntetés adható 3, egymást követő tanévben kitűnő bizonyítványt szerzett, és 

kimagasló eredményt produkáló tanulónak 

 Emlékplakettet kap az a tanuló, aki az Alapfokú Művészetoktatási Intézményben eltöltött legalább 

10 tanulmányi év alatt kiemelkedő eredményt produkált, az iskolának szakmai elismerést, dicsőséget 

jelentő teljesítményt nyújtott. 

A dicséretes és sikeres növendékek nevét közzé kell tenni az intézmény faliújságján és az 

iskolaújságban is. 

 

3. A jutalmazás formái 

 
A dicséretes tanulók oklevél, emlékplakett, tárgy és könyvjutalomban részesülhetnek 

A csoportos dicsérettel rendelkező tanulóközösség tagjait az iskola jutalmazhatja tárgy és 

könyvjutalomban, csereszereplés lehetőséggel. 
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XII. Az intézményi hagyományok ápolása és az 

ünnepélyek rendje 
 

1. A hagyományápolás célja és tartalmi vonatkozásai 
 

1.1. A hagyományápolás célja 

Az iskola hagyományainak ápolása, jó hírnevének megőrzése, öregbítése az iskolaközösség minden 

tagjának joga és kötelezettsége. 

 

1.2. Az intézmény hagyományos kulturális és ünnepi rendezvényei 

 A Zene Világnapja 

 Hangversenyek 

 Magyar Kultúra napja 

 Farsangi jelmezes hangverseny 

 Tanszaki bemutatók, házi versenyek 

 Diplomahangversenyek bemutató koncertjei 

 Volt növendékeinknek tanulmányaik során folyamatosan lehetőséget biztosítunk iskolánkban 

 Zeneiskolai tanulmányaikat befejező végzős növendékeinknek nyilvános hangverseny formájában 

tartjuk meg hangszeres vizsgájukat 

 Együtteseink hangversenyei 

 Intézmények ünnepségein való közreműködések 

 Városi rendezvényeken való aktív részvétel (felkérés alapján) 

 Tanári koncertek 

 

1.3. A hagyományápolás további formái 

Az iskolaújság alkalmanként jelenik meg, anyagának összeállításában intézményünk tanulói és 

pedagógusai egyaránt részt vehetnek. 

 

2. A hagyományápolás külsőségei, feladatai 
 

2.1. A kötelező viselet 

Az intézmény ünnepélyein, hangversenyein és a vizsgákon a pedagógusoknak és a diákoknak 

egyaránt ünnepélyes (az alkalomhoz illő) ruhában kell megjelenniük.  

 

2.2. A hagyományápolással kapcsolatos feladatok 

A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat, időpontokat, valamint felelősöket a munkaterv 

határozza meg. Alapelv, hogy az intézményi rendezvényekre (hangversenyekre, városi 

rendezvényekre, vizsgákra) való megfelelő színvonalú felkészülés a pedagógusok és a tanulók 

számára –a képességeket és a rátermettséget figyelembe véve – egyenletes terhelést adjon. Az 

intézményi szintű rendezvényeken a pedagógusok és tanulók részvétele kötelező az alkalomhoz illő 

öltözékben. 
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XIII. A minőségi többlet munka 
 

 

1. A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés 

 
A törvényi háttér 

A kereset kiegészítést szabályozó 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 118.§ (12) rendelkezés 2013. 08. 

31-el hatályát veszítette.  Jelenleg nincs fenntartói és jogszabályi rendelkezés e téren. Érdemes azonban 

továbbra is rögzíteni azokat a szempontokat, melyek alapján –bármilyen lehetőség adódása esetén- az értékelés 

és a javaslattétel megtörténhet.  

 

2. Az értékelés szempontjai 

 
2.1.Aki szaktanári munkáját kiemelkedő színvonalon látja el 

 Aki munkáját tartósan magas színvonalon végzi (a munkavégzést magas színvonalúnak illetve 

kiemelkedőnek kell tekinteni, ha a közalkalmazott munkavégzése az átlagostól mind szakmai, 

tartalmi, mind egyéb szempontból pozitív irányban eltér) 

 Bemutató órákat, vagy szaktárgyi kérdésekről szóló előadást tart 

 Az „A” tagozatos növendékeket is  kitartó, eredményesen oktatja, így tanszaka átlagon felüli 

színvonalú 

 A szakmai munkához szorosan kapcsolódó adminisztratív és egyéb feladatokat pontosan végzi 

 Segíti a pályakezdő fiatalok beilleszkedését  

 Munkáját korszerű ismeretek birtokában olyan szakmai igényességgel és eredménnyel végzi, 

amelyért valamely helyi, megyei vagy országos hatáskörű szerv szakmai elismerésben, illetve 

állami kitüntetésben részesítette 

 

2.2. Aki szerepet vállal a szakmai munka tartalmi megújításában, önképzése példamutató 

 Rendelkezik a munkaköréhez szükséges felkészültséggel 

 Szakmai ismereteit, tudását állandóan gyarapítja 

 Rendszeresen és aktívan részt vesz szervezett továbbképzéseken 

 Lehetőség szerint sikeres szakvizsgát tesz 

 Tapasztalatai átadásával segíti a kollégák munkáját 

 Aktívan részt vesz az intézmény szakmai programjának tervezésében, végrehajtásában, 

értékelésében 

 Helyi tanterveket, tananyagot dolgoz ki 

 Részt vesz pedagógiai kísérletekben, kutatómunkákban, azok publikálásában 

 Az iskola érdekében pályázatokat ír, és azokkal nyer 

 Hangszeres tudását szinten tartja, illetve folyamatosan fejleszti 

 

2.3 Aki kiemelkedő eredményeket ér el a tehetségfejlesztés, tehetséggondozás területén 

 Eredményesen foglakozik a „B” tagozatos növendékekkel 

 Helyi versenyeken növendéke az első három helyezett között van 

 Növendékeivel rendszeresen részt vesz helyi iskolai, versenyeken, előadásokon, rendezvényeken 

 Az országos és nemzetközi versenyeken, fesztiválokon részt vesznek és jó eredménnyel 

képviselik az iskolát 

 A felvételt nyert növendékei a zeneművészeti szakközépiskolában is a szakmai tantárgyakból 

tartósan jó eredményeket produkálnak 

 

2.4. Aki a hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozva, képes azokat felzárkóztatni 

 Ezekkel a fiatalokkal olyan eredményeket ér el, melyek az átlagosnak megfelelő szintűnek számít 

 Ezekkel a gyerekekkel az átlagosnál magasabb szintű eredményeket is képes elérni 
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2.5. Akinek magatartása példamutató 

 Akire példamutató magatartás, pedagógus etika jellemző 

 Aki a jó közösségi szellem kialakításában aktívan közreműködik 

 Erkölcsileg feddhetetlen 

 Életmódjában, magatartásában pozitív jellemvonások érvényesülnek 

 Megjelenésével is a zenetanítás esztétikai nevelési feladatait segíti 

 

2.6. Aki aktívan részt vesz a város kulturális életében 

 Részt vesz a település kulturális életében: 

 saját produkcióval 

 illetve növendékeit felkészíti 

 Hangverseny-és egyéb programok szervezésénél aktívan közreműködik 

 A helyi újságokban rendszeresen publikál:  

 a zeneiskolai eseményekről,  

 egyéb aktuális megemlékezésekről 

 bármilyen, a zeneiskolával kapcsolatos eseményről 

 

2.7. A kiemelt munkavégzésért adható kereset-kiegészítés juttatásából való kizárás lehetséges okai 

Egy esztendőre kizárhatja az iskola igazgatója a kiemelt munkavégzésért adható kereset-

kiegészítésben részesülők köréből azt a pedagógust:  

 akivel szemben jogerős fegyelmi határozat van érvényben,  

 akinek tevékenysége során mutatkozó hiányosságait – munkájának nem megfelelő végzése 

következtében – feljegyzésben rögzítette az intézmény igazgatója,  

 ha osztályzat-adási kötelezettségét a naplóellenőrzések során egynél több alkalommal – számottevő 

mértékben – írásban kifogásolja az iskola vezetősége.  

 Aki rendszeresen késik az óráiról, vagy nem tölti ki az órák idejét 

 

4. A feladat-ellátás eredményességének, és az iskola színvonalának mutatói 
  

 A tanulók képességeinek fejlődése, a tanulók eredményessége.  

 A tanulók általános műveltségi szintje, zenei, művészeti tájékozottsága, a pedagógiai program és a 

helyi tanterv teljesítése.  

 A tanulók eredményes felkészítése továbbtanulásra, eredményes felvételire, az iskola a tanulók 

részvétele regionális, országos, nemzetközi versenyeken, fesztiválokon, az ott elért eredmények.  

 A tanulók számára nyári zenei táborok szervezése.  

 A tanulók, pedagógusok aktív részvétele a város amatőr művészeti életében, csoportok 

vezetésében. 

 Az iskola pedagógusainak döntő többsége támogatja az intézmény teljes cél- és feladatrendszerét, 

pedagógiai programját és aktívan részt vesz a feladatok, programok végrehajtásában. 

 

Alapvető szempontokként szolgálnak: 

 Az óralátogatás tapasztalatai, 

 Szakértői értékelések, jelentések, 

 A bemutatókon, hangversenyeken szerzett benyomások, 

 Szakmai  vélemények, 

 A közösségi munkában vállalt feladatok és azok teljesítésének színvonala, 

 A szakmai munkához szorosan kapcsolódó adminisztratív és egyéb feladatok pontos elvégzése, 

 A város kulturális, zenei életében való aktív részvétel, az alap- és középfokú oktatási intézmények 

részéről jelentkező igények teljesítése (énekkarok, zongorakíséretek ellátása, bemutató órák, a 

társadalmi ünnepekkel kapcsolatos igények segítése) 

 

A nevelés–oktató munkát segítő alkalmazottak esetében a kritériumok a következők: 
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A munkaköri feladatok kifogástalan elvégzése mellett: 

 Kezdeményező készség és kreativitás a munka elvégzésében, 

 Folyamatos együttműködés és segítő készség a pedagógiai szakmai feladatot ellátókkal, 

 Aktív részvétel az iskola kulturális, pedagógiai programjaiban, 

 Kultúrált magatartás a pedagógusokkal, a szülőkkel, a tanulókkal való kapcsolattartásban, 

ügyintézésben. 

 

A minőségi munka elismerésének szükséges fórumai: 

 Közalkalmazotti javaslat, 

 Iskolavezetés javaslatai 

 Intézményvezető-helyettesi javaslat 

 Igazgatói javaslat 
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XIV. Kitüntetések 
 

Több éven át –minimum 10 év- kiváló munkát végző, kiemelkedő eredményeket elérő pedagógus 

kitüntetésre javasolható. A kitüntetési javaslatot az igazgató a „társadalmi rangú általános 

tanszakvezetővel” készíti el, az iskolavezetés, és a tantestület hagyja jóvá, az igazgató terjeszti fel a 

Dunakeszi Tankerületi Központhoz.  

Adományozható kitüntetések: 

Az érvényben lévő jogszabályok alapján. 
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XV. Egyéb rendelkezések 
 

1. Tanügyi nyilvántartások 

 
 Beírási napló 

A zeneiskolában beírási naplót kell vezetni. A beírási napló a tanköteles tanulók iskolai 

nyilvántartásáras is szolgál. A beírási naplót az iskola vezetője által kijelölt –(nem pedagógus 

munkakörben foglalkoztatott)- alkalmazott vezeti. 

A tanuló jogviszonyának megszűntekor a megfelelő záradék bejegyzésével kell a megszűnést 

dokumentálni. 

 Naplók 

Naplót kell vezetni minden olyan foglalkozásról, amely a zeneiskola tantárgyfelosztásáben szerepel. 

(főtárgyi, kötelező tárgyi) 

A napló vezetéséért az illetékes szaktanár a felelős. 

A naplókat az azokon található útmutató szerint kell vezetni, összesítő részének naprakész 

állapotban egyezni kell az irodai összesítőkkel. 

Az anyakönyvi részt ráírással, radírozással, kaparással, vegyszerrel, a hibás szöveg leragasztásával 

javítani tilos. 

 Törzslap, pót-törzslap 

A tanulók személyi adatait, a tanév végi osztályzatait, mulasztásait, valamint a tanulókkal kapcsolatos 

határozatok nyilvántartására törzslapot kell vezetni. Az igazgató a törzslapot tanévenként ellenőrzi, 

aláírásával, és az iskola körbélyegzőjével hitelesítve lezárja. Az anyakönyvet össze kell fűzni, és be 

kell köttetni, üresen maradt lapjait át kell húzni. 

A törzslap nem selejtezhető. 

A megsemmisült vagy elveszett törzslap helyett az igazgató a rendelkezésre álló dokumentumok 

alapján pót-törzslapot készít. A nyomtatvány rovatai közül csak azokat kell kitölteni, amelyek 

hitelesen igazolhatók. 

A törzslapon és a bizonyítványban alkalmazandó záradékok szövegét a melléklet tartalmazza. 

A törzslapot a főtárgy tanára a törzslapon található útmutató szerint állítja ki. 

A törzslapon javítani csak a következő módon szabad: 

A hibás szöveget egyszeri áthúzással érvényteleníteni kell, az eredeti szöveg közvetlen közelében a 

legalkalmasabb helyre kerül a helyes szó vagy szöveg. Ha a helyesbítés, a javítás igazolására itt nem 

lenne elég hely, csillaggal vagy index-számmal lehet a bejegyzett szöveget és az igazoló záradékot 

ellátni. A záradékot a javítást végző tanár, valamint az igazgató írja alá, és a zeneiskola 

körbélyegzőjével hitelesíti. 

A megsemmisült vagy elveszett törzslap helyett –a rendelkezésre álló iratok, adatok alapján- pót-

törzslapot kell kiállítani. 

 Bizonyítvány 

A tanulók tanév végén bizonyítványt kapnak. A bizonyítványt a törzslap alapján a főtárgy tanára 

állítja ki. A bizonyítványban záradék formájában fel kell tüntetni a művészeti alapvizsga letételét. A 

bizonyítvány kelte a tanévzárás napja. 

A bizonyítványt a törzslap adataival megegyezően kell kiállítani. A törzslapba tévesen beírt, majd 

helyesbített adatokat a bizonyítványba a helyes bejegyzésnek megfelelően kell bevezetni. A 

bizonyítvány üres rovatait át kell húzni. 

A téves bejegyzéseket a törzslapra vonatkozó szabályok szerint kell kijavítani. Ha az összeolvasás 

alkalmával olyan tévedés derül ki, hogy a tanári naplóból más adatait írta be a bizonyítványba, az első 

osztály esetében új bizonyítványt kell kiadni, illetve kiállítani, a többi osztályban a téves bejegyzést át 

kell húzni és a „Jegyzet” rovatban történt érvényesítés után a helyes szöveget a következő lapra kell 

beírni. 

Az elveszett vagy megsemmisült bizonyítványról –a tanuló vagy szülője kérelmére- a törzslap (pót-

törzslap) alapján másolat állítható ki. A másolatért a külön jogszabályban meghatározottak szerinti 

illetéket kell leróni. 
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Minden tanév kezdetekor (szeptember) a tanárok átvételi listával az irodának átadják a növendékek 

által behozott bizonyítványokat. Ettől kezdve az iroda dolgozói felelnek a leadott bizonyítványok 

megőrzéséért.  

Törzslap (pót-törzslap) hiányában az iskolában meglévő nyilvántartások alapján –kérelemre- 

pótbizonyítvány állítható ki. A pótbizonyítvány azt tanúsítja, hogy a tanuló melyik évfolyamot, 

mikor végezte el. 

Ha az iskolában minden nyilvántartás megsemmisült, a pótbizonyítványban csak azt lehet feltüntetni, 

hogy az abban megjelölt személy az iskola tanulója volt. Ilyen tartalmú pótbizonyítvány akkor 

állítható ki, ha a volt tanuló 

Írásban nyilatkozik arról, hogy a megjelölt tanévben az iskola mely évfolyamán tanult, és 

Nyilatkozatban csatolja volt tanárának vagy két évfolyamtársának igazolását. 

A tanár nyilatkozata akkor fogadható el, ha a jelzett időszakban az iskolában tanított. Volt 

évfolyamtársaknak be kell mutatniuk a bizonyítványukat. A bizonyítványt az igazgató és a 

szaktanárok írják alá. A zeneiskola körbélyegzőjével ellátott bizonyítványt a tanévzáró napján kell 

kiosztani. 

 Munkaterv 

Az alapfokú művészetoktatási intézmény munkatervét az igazgató, az SzM, a szakmai 

munkaközösség-vezetők javaslatainak figyelembe vételével készíti elő megvitatásra. A munkaterv 

végleges kialakításáról és elfogadásáról a nevelőtestület határoz. A munkaterv kiterjed a nevelő-

oktató munkával kapcsolatos feladatok konkrét megfogalmazására, az irányítás, az ellenőrzés, a 

továbbképzés, továbbá az iskola társadalmi vonatkozású, valamint személyzeti és gazdasági 

feladataira. A feladatokat határidőkkel, a felelősök megnevezésével az évenként ismétlődő teendőket 

időrendi sorrendben tartalmazza. Az igazgatóság a munkaterv egy példányát megküldi az 

önkormányzat illetékes irodájának. 

 Tantárgyfelosztás 

Az iskola pedagógiai munka tervezéséhez, pedagógusok kötelező óraszámának (foglalkozási 

idejének) a kötelező óraszámba beszámítható feladatainak, munkának meghatározásához 

tantárgyfelosztást kell készíteni. A tantárgyfelosztást az iskola igazgatója –a nevelőtestület 

véleményének kikérésével- hagyja jóvá. A tantárgyfelosztás alapja az óraterv, valamint a tanuló és 

tanulócsoportok száma. Kialakításánál figyelembe kell venni a tanárok képesítését, egyéni 

elképzeléseit, szociális körülményeit, a munkafeladatok arányos elosztását. Biztosítani kell a „B”-

tagozatos növendékek megfelelő szintű szakmai felkészítését. A tanulóknak tanév közben más 

tanárhoz való beosztását az igazgató csak alapos indok, elsődlegesen pedagógiai szempontok alapján, 

a tanszakvezető meghallgatása után engedélyezheti, illetőleg rendelheti el. 

 Órarend 

 A pedagógusnak az iskolában neveléssel, oktatással, munkával eltöltött idejét az iskolai órarend 

határozza meg. Az iskolai órarend a tanítás idejét, helyét tünteti fel. A szaktanári részletes órarendet a 

napló tartalmazza, melynek egyeznie kell az iskolai összesítőn szereplő órarenddel.  A kötelező 

óraszám és túlóra a naplóból és tantárgyfelosztásból tűnik ki. A tanulói létszám, órarend szerinti 

beosztásban bekövetkezett változásokat a tanár 48 órán belül köteles jelenteni az igazgatóságnak. Az 

alapfokú művészetoktatási intézmény végleges órarendjét legkésőbb szeptember 20-ig, illetve február 

15-ig kell összeállítani. 

A tanulók egyéni és csoportos óráit egyenletesen kell elosztani, biztosítva ezzel a felkészülés 

lehetőségét. 

 Egyéb iratok, dokumentációk 

 A felvett (beírt) tanulók adatait a Beírási Napló; és a KIR tanuló-nyilvántartó programja 

tartalmazza. A tanulói azonosítók listáját évente kinyomtatva, le kell iktatni 

 Az iskola működésével kapcsolatban készített jegyzőkönyvet az irattárban kell megőrizni. 

 Annak igazolására, hogy a tanuló a zeneiskolában folytat tanulmányokat, az igazgató 

iskolalátogatási igazolást adhat ki. Az igazolást kérheti a szülő, az általános iskola, vagy a 

munkahely. 

 A statisztikai adatszolgáltatásokat külön jogszabályok állapítják meg. 
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 Jegyzőkönyv 
Jegyzőkönyvet kell készíteni, ha a jogszabály előírja, továbbá ha a nevelési-oktatási intézmény 

nevelőtestülete, szakmai munkaközössége a nevelési-oktatási intézmény működésére vonatkozó 

döntéseket hoz. A gyermekekre, a tanulókra, vagy a nevelő-oktató munkára vonatkozó kérdésekben 

határoz, dönt, véleményez, javaslatot tesz, illetve ha a jegyzőkönyv készítését rendkívüli esemény 

indokolja, s elkészítését a nevelési-oktatási intézmény vezetője elrendelte. Jegyzőkönyvet kell 

továbbá minden rendezvényről készíteni, mely egy következő rendezvény lebonyolításához tud 

segítséget nyújtani. 

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell elkészítésének helyét, idejét, a jelenlévőket, az ügy megjelölését, 

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

döntéseket, továbbá a jegyzőkönyv készítőjének aláírását. 

A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv készítője, továbbá az eljárás során végig jelenlévő alkalmazott írja 

alá. 

 A tanügyi nyilvántartások vezetése 

A főtárgy tanár vezeti a főtárgyi naplót, a törzslapot, kiállítja a bizonyítványt, és vezeti a 

továbbtanulással összefüggő nyilvántartást. 

A törzslap személyi és tanév végi adatainak a bizonyítvánnyal való egyeztetéséért a főtárgy tanár és 

az iskola igazgatója által kijelölt két összeolvasó pedagógus, illetve a pedagógus és iskolatitkár a 

felelős. A törzslapra és a bizonyítványba a tanulókkal kapcsolatos határozatokat, valamint a 

továbbtanulásra vonatkozó bejegyzéseket a megfelelő záradékkal kell feltüntetni.  

Az iskola által vezetett törzslap közokirat. 

 

 

2. Iratkezelés rendje 
 

2.1.  

A Zeneiskolába érkező küldemények nagy része hivatalos dokumentum. (kivéve a reklám kiadványokat, 

mert ezeket sem iktatni, sem megőrizni nem kell.), ezért:  

   A beérkező iratok kezelésére az iroda dolgozói és az igazgató jogosult.  

   A beérkező és elküldendő iratokat iktatószámmal ellátva kell dokumentálni.  

   Az igazgató által megjelölt dokumentumokat másolati példányként különböző egyéb helyekre is el 

kell helyezni. (pályázatok könyve, költségvetési dosszié; Beiskolázási terv-könyve)  

 

2.2.  

Az iktatás, az ügyiratok továbbítása; az irattárba helyezés, és a selejtezés rendjét az Iratkezelési 

szabályzat tartalmazza. 

 

2.3. Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje  
Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) révén tartott 

elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt dokumentumrendszert alkalmazunk 

a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően.  

Az elektronikus rendszer használata során feltétlenül ki kell nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni az 

alábbi dokumentumok papír alapú másolatát:  

  az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása,  

  az alkalmazott pedagógusokra, óraadó tanárokra vonatkozó adatbejelentések,  

  a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések,  

  az október 1-jei pedagógus és tanulói lista.  

Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és az igazgató 

aláírásával hitelesített formában kell tárolni.  

 A dokumentumokat a KIR rendszerében, továbbá az iskola informatikai hálózatában egy külön e célra 

létrehozott mappában tároljuk. A mappához való hozzáférés jogát az informatikai rendszerben korlátozni 

kell, ahhoz kizárólag az intézményvezető által felhatalmazott személyek (az iskolatitkár) férhet hozzá.  

 



 47 

2.3.a. Egyéb elektronikusan érkező levelek, iratok kezelési rendje: 

    A fenntartótól, vagy a működtetőtől kapott leveleket kinyomtatva, iktatószámmal ellátva kell leiktatni.  

 Bármilyen más irat (SPAM, illetve reklám anyagok kivételével) esetében az eljárás az előbbivel azonos: 

kinyomtatva, iktatószámmal ellátva kell lefűzni. 

 Az iskola által elektronikusa elküldött hivatalos levelek esetében az eljárás megegyezik, avval a 

kivétellel, hogy a kinyomtatott iratra rá kell vezetni, hogy „elektronikusan továbbítva”- valamint a 

dátumot és az időt is megjelölve.  
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XVI. Alkalmazandó záradékok 
 

(A 11/1994. sz. MKM-rendelete tartalmazza.) 

 

Az alapfokú művészeti iskolai törzslapba és bizonyítványba, valamint félévi értesítőbe (ellenőrző könyv) 

a tanuló munkájáról, eredményeiről az alábbi egységes záradékot használjuk: 

 

1. Hangszeres tanulmányait megkezdheti.  

2. Az első évfolyam követelményeit nem teljesítette, munkája előkészítőnek minősül, tanulmányait 

az első évfolyamon folytathatja. [Bn., N., Tl., B] 

3. Hangszeres tanulmányait nem kezdheti meg.  

4. Tanulmányait osztályozó vizsga letételével folytathatja. [Bn., TI., N.] 

5. A nevelőtestület határozata (betűvel) évfolyamba léphet.(pl-:harmadik (A), ötödik (B) [N., TI., B.] 

6. A .................. évfolyam követelményeit nem teljesítette, az évfolyamot megismételheti.[ N., TI., B.] 

7. A……tárgyból……..osztályokból összevont beszámolót tett.  

8. Alapfokú művészetoktatási intézmény alsó fokú évfolyamának anyagából művészeti alapvizsgát 

tett. Tanulmányait továbbképző évfolyamon folytathatja.  

9. Mulasztása miatt nem osztályozható, a nevelőtestület határozata értelmében osztályozó vizsgát 

tehet. 

10. Mulasztása miatt nem osztályozható, tanulmányait… az osztály megismétlésével folytathatja 

11. Alapfokú művészetoktatási intézmény alsó fokú évfolyamának anyagából művészeti alapvizsgát 

nem tett, megszűnik a tanuló jogviszonya.  

12. Alapfokú művészetoktatási tanulmányait befejezte. 

13. Alapfokú művészetoktatási intézmény továbbképző évfolyamának anyagából záróvizsgát tett, 

iskolai tanulmányait befejezte.  

14. A javítóvizsgán nem jelent meg, tanulmányait csak az osztály megismétlésével folytathatja  

15. Mulasztása miatt nem osztályozható, a nevelőtestület határozata értelmében osztályzáróvizsgát 

tehet. [N., TI.] 

16. A tantervi anyagot önhibáján kívül nem tudta elvégezni Osztályát engedély alapján folytathatja.  

17. A tantervi anyagot önhibáján kívül nem tudta elvégezni, az osztályt megismételheti.  

18. A beszámolón igazolatlanul nem vett részt.  

19. A beszámolón igazoltan nem vett részt. Éves munkája alapján osztályozva. 

20. A tanuló jogviszonya: Kimaradással …..óra igazolatlan mulasztása miatt [Bn. TI.B. N.]….egészségi 

alkalmasság miatt……..térítési díj, tandíj fizetési hátralék miatt megszűnt 

21. Felvette a(z) (iskola címe) ..................... iskola  [Bn., TI., N.] 

22. Szülei kívánságára töröltem a tanulók névjegyzékéből.  

23. ….tárgyból javítóvizsgát tehet. A javítóvizsgán…..tárgyból…..osztályzatot kapott …..osztályba 

léphet.  

24. Javítóvizsgán a tárgyból elégtelen osztályzatot kapott, évfolyamot ismételni köteles 

25. Kimagasló tanulmányi munkájáért dicséretet kap……tárgyból 

26. Kiváló tanulmányi eredményéért igazgatói dicséretben részesült 

27. …..fegyelmi határozat alapján kizártam a zeneiskolából. 

28. Elégtelen tanulmányi eredménye miatt…..főtárgy szakon tanulmányait nem folytathatja 

29. A hibásan bejegyzett szöveget…..ról…..ra helyesbítettem.[ TI., B.] 

30. A…..szót (szavakat), osztályzat (osztályzatokat)…..ra helyesbítettem. 

31. A bizonyítvány…..lapját téves bejegyzés miatt érvénytelenítettem[B.] 

32. Ezt a pót-törzslapot a(z)…..következtében elveszett (megsemmisült) eredeti helyett…..adatai 

(adatok) alapján állítottam ki. 

33. Ezt a bizonyítvány másolatot az elveszett, megsemmisült eredeti helyett…..adatai (adatok) 

alapján állítottam ki a zeneiskola iskolai törzslapja alapján [Pót. TI.] 



 49 

34. Pótbizonyítvány. Igazolom, hogy …..név,…..anyja neve, a(z)….iskola,…..szak (szakmai osztály, 

tagozat ),…..évfolyamát a(z)…..tanévben eredményesen végezte 

35. Ezt a haladási naplót .................... tanítási nappal (órával) lezártam.[N] 

36. Ezt az osztályozó naplót ................ azaz .................... (betűvel) osztályozott tanulóval 

lezártam.[N] 

37. . A bizonyítvány .......... lapját téves bejegyzés miatt érvénytelenítettem 

38. A tantestületi határozat a ……főtárgyi törzslapon van vezetve. 

 

Rövidítések: Beírási napló –Bn; Osztálynapló- N;. Törzslap -TI.; Bizonyítvány- B. 
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XVII. Mellékletek 

 

 
1.sz. melléklet. Munkaköri leírások 

 
Péceli Alapfokú Művészeti iskola  

 2119 Pécel Kossuth tér 3.    Tel: 28/66-2033 

 OM azonosító: 040022 

 
Munkaköri leírás 

 
Munkavállaló neve  

Beosztása, feladatai  Iskolatitkár  

Besorolási kategóriája  

Kulcsszáma  

FEOR száma  

Azonosító száma  

Szakképzettsége  

Státusza  

Munkahely megnevezése Péceli alapfokú művészeti Iskola 

Munkavégzés helyszíne Zeneiskola épülete (Kossuth tér 3.) 

Heti munkaidő 40óra 

munkarendje  

Függelmi felettese Klebersberg Intézményfenntartó  

Közvetlen felettese Az intézmény igazgatója 

Helyettesítési feladatai  Az SZMSZ és az eseti megegyezés, 

megbízás alapján szakképzettségének 

megfelelő szaktanárt  
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Intézmény-vezető helyettesi munkakör: 
A munkakör célja:  

Az igazgató munkájának segítése az iskolavezetés szerteágazó feladatainak ellátásában, egyes 

munkaterületek a vezetői munkamegosztásban rögzített teljes hatáskörrel való irányítása, az igazgató 

távollétében annak teljes jogkörrel és felelősséggel járó helyettesítése. 

Alapvető felelősségek, faladatok 

Az igazgatóhelyettes az igazgató közvetlen munkatársa, felelősséggel vesz részt az iskolakoncepció 

kialakításában, a tervek előkészítésében, a kitűzött célok megvalósításában, végrehajtás ellenőrzésében. 

Munkájával és magatartásával hozzájárul a nyugodt iskolai élet és demokratikus légkör kialakításához. 

A nevelő-oktató munka irányításában 

 Részt vesz a pedagógiai program kialakításában az igazgatóval és vezetőtársaival együtt  

 Részt vesz az iskola munkatervének elkészítésében; 

 Irányítja, segíti és ellenőrzi a tanárok munkáját; 

 A vezetői munkamegosztásban megjelölt területen fokozott figyelemmel kíséri a nevelők 

munkáját, óralátogatásokat végez. Rendszeresen látogatja a nevelők növendék bemutató 

hangversenyeit. Tapasztalatairól a munkatervnek megfelelően elemzéseket készít, folyamatosan 

tájékoztatja az igazgatót; 

 Tantestületi értekezleteken vitaindítót tart, egy-egy nevelési-oktatási helyzetet önállóan elemez. 

 Elkészíti, vagy felkér valakit a nevelési és egyéb értekezletek jegyzőkönyveinek elkészítésére. 

 Folyamatosan törekszik szakmai tudásának gyarapítására, a legkorszerűbb szakmai ismeretek 

elsajátítására; 

 Felelős a rendezvények, ünnepélyek, kulturális versenyek rendjéért, színvonaláért, a versenyek 

zökkenőmentes lebonyolításáért; (zeneiskolai hangversenyek, bemutatók, „B” tagozatos, tanári 

hangversenyek megszervezése) 

 Megszervezi és irányítja a tehetségkutatást, a felvételi vizsgákat és év végi meghallgatásokat,  

 Megszervezi és ellenőrzi az iskolaépület, tantermek rendjét és biztonságát, szükség esetén 

pedagógiai vagy munkáltatói intézkedést kezdeményez; 

 Megszervezi a nevelőtestületi értekezleteket; 

 Felelős a helyettesítések megszervezéséért, és ezek szakszerű nyilvántartásáért; 

 Gondoskodik arról, hogy minden információt, hirdetést megismerjenek a pedagógusok;  

 Részt vesz a nevelők minősítésében, ellenőrzési tapasztalatait  

(a felelősségre vonás vagy elismerés kezdeményezésével is) közli az intézmény igazgatójával. 

 Gondoskodik arról, hogy valamennyien megismerkedjenek az iskola jól kialakult gyakorlatával, a 

folyamatos rendeletekkel, az iskola házirendjével, a munkavédelmi és tűzrendészeti szabályokkal 

Személyzeti-munkáltatói feladatok: 

 Naprakészen vezeti az intézmény dolgozóinak személyi anyagát; 

 Nyilvántartja a nevelők munkából való távolmaradását, 

 Intézi a nevelők szülési szabadsággal, GYED-del, GYES-sel kapcsolatos ügyeit; 

 Elkészíti a dolgozók éves szabadságolási tervét 

 Nyilvántartja, intézi a pedagógusok óraáthelyezéseit. 

 Gondoskodik az előírásoknak megfelelően a túlórák arányos elosztásáról 

 Minden év november 1-ig kimutatást készít a jubileumi jutalomra jogosultak, a sorosan lépők, 

valamint a nyugdíj-jogosultságot a következő költségvetési évben elérő dolgozókról; 

Hivatali-adminisztratív feladatok: 

 Tanév elején (szept.-okt.) határidőre elkészíti a Statisztikai jelentést 

 Előkészíti a jelentéseket az időszakonként adódó statisztikai kimutatásokat, az igazgatóval történt 

egyeztetés alapján 

 Gondoskodik a tanév közben távozó ill. érkező tanulók okmányainak kezeléséről; 

 A tanulók esetleges kimaradásáról értesíti az érdekelt főtanszaki tanárt, ellenőzi, hogy a kimaradó 

tanulónak az iskolával szemben fennálló tandíj, kotta vagy hangszer tartozása stb. ne legyen 
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 Ellenőrzi a tanulók mulasztását, a notórius mulasztókkal szemben – a főtanszaki tanárral 

egyeztetve- megteszi a szükséges intézkedéseket 

 Elkészíti az intézmény tantárgyfelosztását, az összesített órarendet, a tanév során gondoskodik 

arról, hogy a tanulói ellenőrző könyvek, a tanári naplók, az összesítők, a tandíjbefizetések 

állandóan naprakész állapotban legyenek 

 Felelős az irattár törvényes kezeléséért; 

Gazdálkodással kapcsolatos feladatok: 

 Javaslatot tesz jutalmazásra; 

 A nevelőktől összegyűjtött információk alapján javaslatot tesz a szemléltető eszközök 

rendelésére; 

 Feladata az iskola nyugodt szakmai és ügyviteli munkamenetének biztosítása céljából – a 

tanszakvezetők és szakleltár vezetők véleményét is figyelembe véve- a szükséges hangszer, 

szakmai fogyóeszköz és egyéb felszerelés szükségleteinek felmérése 

 Az ingóvagyon kezelésével kapcsolatos feladatok ellenőrzése (szakleltárak, 

készletnyilvántartások, selejtezések előkészítése); 

 A napi kisebb összegű beszerzések kifizetése az ellátmányból, annak a fenntartói rendelkezések 

szerinti pontos elszámolása; 

 Intézkedik a munkavédelmi, balesetvédelmi, tűzvédelmi előírások betartásához szükséges 

eszközök beszerzéséről. 

Szervezeti kapcsolatok: 

 Az igazgatóval naponta kölcsönösen tájékoztatják egymást a végzett munkáról és feladatokról; 

 Napi kapcsolatot tart fenn a hatáskörébe közvetlenül tartozó dolgozókkal; 

 Az igazgató felkérésére képviseli az intézményt a különböző szakmai, társadalmi és 

érdekvédelmi szervezetek rendezvényein (alkalmanként meghatározott tárgyalási, javaslattételi, 

döntési, aláírási jogkörrel) 

Hatáskörök: 

Aláírási és ellenőrzési jogköre kiterjed a következő területekre: 

 Másolatok kiállítása, hitelesítése; 

 Az iskola címére érkező küldemények átvétele; 

 Anyagi felelősség az általa kezelt értékekért; 

 Joga az irattár és az értékek őrzésére szolgáló lemezszekrény kezelése; 

 A tanulók, szülők és dolgozók személyiségjogait érintő információkat, különösen a munkája 

során tudomására jutott adatokat a Kjt. Szabályai szerint megőrzi. 

Egyéb feladatok- A vezetői munkamegosztásban megjelölt terület 

 A pedagógusok egyéb tevékenységének irányítása, koordinálása (honlap szerkesztés, faliújság, 

rendezvények szervezése, az épület szépítése 

 Minőségirányítás 

 Munkaidő-nyilvántartás vezetése 

A munkaköri leírás módosításának jogát, a körülmények változásához igazodva, a munkáltató 

önmagának fenntartja. A munkaköri leírásban megfogalmazottakat és a jogszabályi előírásokat ismerem, 

magamra nézve kötelezőnek tekintem, a munkaköri leírás egy példányát átveszem. 

 

Pedagógus munkakör  
 
A pedagógus feladatai általában: 

 A pedagógus a tanulók érdekében felelősséggel és önállóan végzi munkáját. Munkaköri 

kötelezettségeinek tartalmát és kereteit 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről  

 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 

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

 Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről szóló 

32/1999. (VIII. 18.) OM rendelettel módosított 27/1998.(VI. 10.) MKM rendelet 
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 A pedagógus továbbképzésről szóló 277/1997 (XII. 22.) Korm. rendelet 

 az iskola SZMSZ-e, a Házirendje; Pedagógiai programja, továbbá az igazgató illetőleg a felettes 

szerveknek az igazgató útján adott útmutatásai alkotják.. 

 A nevelők munkájukat az érvényben lévő tantervek és utasítások fegyelembevételével, az előírt 

módszertani útmutatók, a tanszaki tanácskozások, valamint az elfogadott éves Munkaterv, és a 

szakmai tanácsadók segítségével végzik. 

 Személyileg felelős a tanév elején megőrzésre és használatra és használatra átadott tanterem 

berendezéséért, épségéért, rendjéért. Rendellenesség esetén azonnal jelentést tartozik tenni az 

iskola igazgatóságának. 

 A pedagógus alaptevékenysége azokat a tanórai és tanórán kívüli teendőket foglalja magában, 

amelyek az intézmény rendeltetése szerint nevelő-oktató munkából az egyes munkaköröknek 

megfelelően minden nevelőre kötelezően vonatkoznak. 

 Közreműködik az iskolaközösség kialakításában és fejlesztésében. 

 Munkafegyelemben, emberi magatartásban, szakmai kérdésekben a tanulók példaképe, ezért alkotó 

módon részt vállal:  

- A nevelőtestület újszerű törekvéseiből 

- A közös vállalások teljesítéséből 

- Az ünnepélyek, hangversenyek rendezéséből, közönségszervezésből 

- Az iskola hagyományainak ápolásából 

- A tehetséggondozást szolgáló feladatokból 

 

Pedagógiai munka: 
 Minden nevelő köteles munkája végzése közben a szükséges figyelmet tanúsítani; Óráin gondot 

fordít a tanulók differenciált foglalkoztatására, egyéni fejlesztésüket optimális szintű, személyre 

szabott feladatokkal (az előírt és tervezett anyag szellemében) szolgálja 

- Fogalomhasználata pontos, következetes 

- Pedagógiai munkája során képes építeni a tanulók más forrásokból szerzett tudására. 

- A rendelkezésére álló tananyagokat, eszközöket, a digitális anyagokat és eszközöket is – ismeri, 

kritikusan értékeli és megfelelően használja.  

- Kihasználja a tananyag kínálta belső és külső kapcsolódási lehetőségeket (a szaktárgyi 

koncentrációt). 

 A szaktárgyában kimagasló teljesítményt és kreativitást mutató tanulókat az iskola lehetőségeinek 

felhasználásával hozzásegíti tehetségük kibontakoztatásához. (Versenyekre való felkészítés, 

zenekari- kamarazenei munkába való bekapcsolása; zenekari táborok figyelmébe ajánlása) A 

kiemelkedő tehetségű tanulók esetében javaslatot tesz a „B” tagozatra kerülésre, illetve felkészíti a 

„B” minősítő meghallgatásra. 

 A célok tudatosításából indul ki. A célok meghatározásához figyelembe veszi a tantervi 

előírásokat, az intézmény pedagógiai programját. 

 A szaktárgyak tanításával egy időben kötelessége a pedagógiai programban rögzített iskolai 

értékrend következetes képviselete. 

 Tudatosítja növendékeiben a hangverseny-látogatás fontosságát, időben értesíti őket az intézményi 

rendezvényekről és a megjelenésüket ellenőrzi. 

 Figyelemmel kíséri a tanulók egyéni fejlődését, ennek előmozdítása érdekében együttműködik a 

kötelező és választott tárgyakat tanító kollégákkal.  

 Tudatosan tervezi a tanóra/foglalkozás céljainak megfelelő stratégiákat, módszereket, 

taneszközöket. 

 Az órát/foglalkozást a cél(ok)nak megfelelően, logikusan építi fel. 

 A tanulók tevékenységét, a tanulási folyamatot tartja szem előtt. Tudatosan törekszik a tanulók 

motiválására, aktivizálására. 

 Terveit az óra /foglalkozás eredményességének függvényében felülvizsgálja. 
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 Tanítási napjain –amennyiben egyéb feladatai nincsenek - köteles legalább 10 perccel az órák 

megkezdése előtt az iskolába érkezni, hogy megfelelően felkészülhessen a tanítás megkezdésére. 

 Mint a nevelőtestület tagja, köteles részt venni a testületi értekezleteken. Minden iskolai 

rendezvényen (esetenként városi rendezvényen), ünnepségen jelen kell lennie, és esetleg a 

szervezési feladatokban is aktívan részt venni.  

 

 

Ellenőrzés – értékelés 
 Rendszeresen ellenőrzi és értékeli a tanulók teljesítményét az órán szóban, de tájékoztató füzetben 

is jelzi a nagyon jó (vagy nagyon gyenge) teljesítményt. 

 Havonta osztályzattal értékeli a tanuló előmenetelét és szorgalmát 

 A szülőkkel rendszeresen tartja a kapcsolatot. A szülőkkel való találkozásokkor tájékoztatja őket a 

tantárgyi követelményekről, a tanulók előmeneteléről. Megbeszéli velük a gyerekek fejlődésében 

felmerülő problémákat. 

 Köteles ügyelni arra, hogy az iskola tanulói megtartsák az iskola HÁZIREND-jének előírásait. 

 Adott gyermeket tanító pedagógusok rendszeresen konzultálnak a gyerek előmenetele érdekében. 

A diákok érdekében a tanítási órán kívül a szülőkkel és a kollégákkal egyeztetéseket, 

megbeszéléseket folytat. A kommunikációt nem csak ő kezdeményezi, hanem elérhető és fogadja a 

szülők és mások általi megkereséseket. Amennyiben nem sikerült őt elérni, visszacsatol. 

 
Önképzés 

 Kötelessége, hogy pedagógus képesítését állandó szinten tartsa és fejlessze, valamint, hogy a 

szaktárgya körébe tartozó új módszertani eredményeket megismerje, azokat munkájában 

alkalmazza. 

 Kötelessége a tanártársainál való hospitálás (Különösen a kezdőknek) 

 Szívesen fogadja a kollégák/szaktanácsadók óralátogatását, a megbeszéléseken hallottakat nem 

elutasítóan fogadja, hanem a munkájába beépíti. 

 A kollektíva által elfogadott szakmai irányelveket magáévá teszi és beépíti a munkájába. 

 Rendszeresen látogatja az MZMSZ, a Pedagógus Kar és a Musicianswho.hu és egyéb szakmai 

honlapokat. Az ezen oldalakon talált, az intézmény számára is felhasználható információkat 

megosztja a kollégákkal és a szakterületéhez kapcsolódó szakmai csoportokkal felveszi a 

kapcsolatot. 

 Folyamatosan keresi az intézmény számára használható pályázatokat, lehetőségeket. Ezek 

megvalósításában aktívan részt vesz. 

 

Munkaközösségi feladatok: 
 Aktívan részt vesz szakmai munkaközössége foglalkozásain, ahol megosztja kollégáival a 

különböző képzéseken szerezett ismereteit;  

 Egyezteti velük a szaktárgyi értékelés helyi elveit.  

 Részt vesz a Pedagógiai Program és a Helyi Tantervek kidolgozásában; 

 A hangversenyek és más rendezvények felelőseként a szervezést és a lebonyolítást az iskola 

protokollja szerint önállóan végzi. 

 Saját pedagógiai gyakorlatát folyamatosan elemzi és fejleszti. 

 Tudatosan fejleszti pedagógiai kommunikációját.   

 Tisztában van szakmai felkészültségével, személyiségének sajátosságaival, és képes 

alkalmazkodni a szerepelvárásokhoz. 

 

Adminisztráció 
 Év elején határidőre elkészíti a törzslapot, a térítési díj- lapot, az összesítőt, az órarendet, a 

főtárgyi és kötelező tárgyas napló személyi adat részét. 
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 Pedagógiai munkáját éves szinten is megtervezi. Minden tanév október 1-ig elkészíti a tematikus 

egységekre felosztott tanítási tervet. Meghatározza a felhasználandó kottákat, egyéb 

kiadványokat. 

 A főtárgy napló „Tervezett anyag” rovatát kitöltve a követelmények és az előző évben végzett 

anyag figyelembe vételével elkészíti a személyre szabott éves tervet 

 A tanítás megkezdésekor a tanári naplót mindenkinek magával kell vinnie a „tanári szobából” és 

azt a tanítás ideje alatt folyamatosan vezetni. A tanítás befejezése után pedig a naplótartóban 

elhelyezni 

 Havonta osztályzattal értékeli a tanuló előmenetelét és szorgalmát. Az osztályzatokat pontosan 

vezeti a tanári naplóban és a növendék ellenőrzőjében. 

 Havonta pontosan vezeti a tanári naplóban a végzett anyag adminisztrálását. 

 Térítési díj-kedvezményt igénylő családok kérését véleményezi.  

 Az iskola tulajdonát képező, és a növendékeknél lévő eszközöket, hangszereket naprakészen 

dokumentálja, és nyilvántartja (leltár –készítési, ellenőrzési feladatok) 

 

A munkaköri leírás módosításának jogát, a körülmények változásához igazodva, a munkáltató 

önmagának fenntartja. 

 

A munkaköri leírásban megfogalmazottakat és a jogszabályi előírásokat ismerem, 

magamra nézve kötelezőnek tekintem, a munkaköri leírás egy példányát átveszem. 

 

Pécel …. 

 

  Munkáltató        Munkavállaló 

 

Kiegészítés: 

 

Korrepetitori feladatok 
 A munkatervben „hozzá osztott” szaktanár növendékeivel rendszeres munka 

 Félévi és egyéb hangversenyeken a növendékek zongorakíséretének ellátása 

 Iskolán kívüli szerepléseken (zeneiskola által rendezett, vagy mások által szervezett rendezvényre 

az intézményből delegált növendék) zongorakíséretének ellátása 

 Versenyeken (helyi, regionális, megyei, országos stb..) a nevezett növendék zongorakíséretének 

ellátása 

 Korrepetitori napló rendszeres vezetése 
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Tanszakvezetői feladatok 
 

 Irányítja a munkaközösség tevékenységét, felelős azok szakmai munkájáért, a szaktárgyi oktatás 

színvonaláért 

 Ismerje a Közoktatási Törvényt, az alapfokú nevelés-oktatásra vonatkozó jogszabályokat 

 Szakterületének megfelelően részt vesz az iskola pedagógiai programjának, a helyi tantervnek a 

kidolgozásában, illetve a felülvizsgálatokban 

 Minden évben kétszer (január; június) értékeli a tanszak munkáját, összefoglaló elemzést, értékelést 

készít az igazgató és a nevelőtestület számára 

 Júniusban elkészíti a tanszak következő tanévi munkatervét, ami alapul szolgál az iskolai munkaterv 

elkészítésében 

 Alkotó módon közreműködik a Házirend és az iskolai SZMSZ, létrehozásában, azoknak 

módosításaiban 

 Felméri és értékeli a tanszakon tanulók tudás- és képességszintjét 

  Minden évben felméri a továbbtanulási szándékokat, és részt vesz a továbbképzési terv 

elkészítésében, ugyanakkor önképzése példamutató 

 Részt vesz szakmai pályázatokon, ösztönzi, segíti ebben kollégáit is 

 Fokozott figyelemmel segít, és nyújt útmutatást a pályakezdő tanároknak 

 Ellenőrzi és értékeli a tanszak tagjainak szakmai munkáját, munkafegyelmét, intézkedéseket 

kezdeményez az igazgatónál, javaslatot tesz jutalmazásra, kitüntetésre 

 A jutalmazási szempontok kidolgozásában aktívan részt vesz, és minden évben – a MINIR szerint az 

igazgatónak átadja az értékelést 

 Rendszeresen látogatja a tanszak tanárainak az óráit, az ott tapasztaltakat megbeszéli s kollégával 

 Tapasztalatai alapján felelősséggel nyújt információt a döntések előkészítésében az igazgatónak 

 Képviseli a tanszak tagjainak érdekeit az iskolavezetés és a szaktanácsadók előtt, az intézményi 

döntésekről tájékoztatja a tanszak tagjait 

 Javaslatot tesz a nevelési értekezletek témáira 

 Az iskolai ünnepélyek szervezési munkáiban részt vesz; ha a tanszaka felelős egy ünnepség 

lebonyolításáért, akkor megtervezi, előkészíti és irányítja, valamint a lebonyolítási feladatoknál a 

munkafázisokat névre szólóan elosztja, és felügyeli azok elvégzését 

 Munkájához az iskolavezetés a fenntartó jóváhagyásával heti egy óra kedvezményt és 

tanszakvezetői pótlékot biztosít;  

 A feladathoz rendelet heti egy óra kedvezményt óralátogatásokkal, szakmai segítségnyújtással, 

értekezletek szervezésével teljesíti, ezek megvalósulását, valamint a tapasztalatokat a külön erre a 

célra rendszeresített naplóban (füzetben) vezeti. 

 Órarendjét úgy alakítja, hogy a tanszak tagjainál óralátogatásokat végezhessen. A tanszakvezetői 

feladatok ellátásáról munkanaplót vezet 

 

 

Pécel …. 

 

  Munkáltató        Munkavállaló 
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Iskolatitkári munkakör: 

 
 A szülők, pedagógusok, iskolába látogató személyek fogadása, ügyeik elintézése, 

vagy az ügyben illetékeshez juttatása. Minden intézkedéséről tájékoztatja az 

igazgatót vagy helyettesét; 

 A gazdasági – hivatali adminisztráció ellátása. Bonyolítja az intézmény levelezését, 

elvégzi az iktatást, az iratkezelési szabályoknak megfelelően  kezeli  az ügyiratokat; 

 Figyelemmel kíséri a határidős jelentési kötelezettségek teljesítését; 

 Rendben tartja a tanügyi nyomtatványokat, kiegészítésükről, pótlásukról 

gondoskodik; 

 A hivatalos üzeneteket, telefonok tartalmát továbbítja; 

 Ellátja a kedvezményes vasúti utazásra jogosító igazolványokkal kapcsolatos 

adminisztrációt; 

 Intézi a dolgozók útiköltség-elszámolását, és annak számfejtését 

 Szükség esetén gépel és sokszorosít; 

 Megbízás alapján elkészíti a Nevelési és egyéb értekezletek jegyzőkönyveit. 

 

Közreműködik a munkáltatói adminisztráció elkészítésében: 

 Az intézmény igazgatójának irányításával készíti az átsorolásokat, kimutatást készít 

a határozott idejű kinevezések lejártáról, naptári évre kiszámolja és nyilvántartja a 

dolgozók szabadságát, arról tájékoztatja az intézmény igazgatóját és a fenntartót 

 Kezeli a dolgozók személyi anyagát 

 Gondoskodik a kitöltött munkaügyi nyomtatványok MÁK-hoz történő 

továbbításáról; 

 A dolgozók távolléti jelentését időben elkészíti és továbbítja 

 Körözvények eljuttatásáról, láttamozásáról gondoskodik; 

 A hónap végi túlóra és helyettesítési elszámolások ellenőrzését végzi, elkészíti a 

változóbér listát 

 Minden év november 1-ig kimutatást készít a jubileumi jutalomra jogosultak, a 

sorosan lépők, valamint a nyugdíj-jogosultságot a következő költségvetési évben 

elérő dolgozókról;; 

 

A tanulókkal kapcsolatos adminisztráció területén: 

 Lebonyolítja a tanév közben érkező és távozó tanulókkal kapcsolatos 

adminisztratív teendőket; 

 Pontosan vezeti a KIR adatszolgáltatási feladatokat (tanulók, dolgozók ki-

beléptetése, tanulói- tanári azonosítók lekérdezése stb….) 

 Tanév elején (szept.-okt.) határidőre elkészíti a Statisztikai jelentést 

 Felelős a bizonyítványok és törzslapok. Összesítők, naplók gondos raktározásáért; 

 Munkája során a tanulókról, pedagógusokról és az iskola belső életéről szerzett 

információkat hivatali titokként kezeli. 

 A beírási naplót pontosan vezeti 

 Térítési díjak beszedését irányítja, a hátralékokat követi, jelzi a tanárok felé a 

hiányosságokat 
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A beszerzésekkel kapcsolatban: 
 Jóváhagyásra előkészíti a szükséges eszközök és anyagok Irodaszerek, 

tisztítószerek stb..) rendelési, beszerzési listáját,  

 Figyelemmel kíséri a nyomtatványok fogyását, szükség esetén utórendelésről 

gondoskodik (tájékoztató füzetek, naplók stb..)  

 

Kapcsolatok: 

 Biztosítja az intézmény kapcsolatát a fenntartó gazdasági csoportjával  

 

Helyettesítés: 
 

A munkaköri leírás módosításának jogát, a körülmények változásához igazodva, a munkáltató 

önmagának fenntartja. 

 

A munkaköri leírásban megfogalmazottakat és a jogszabályi előírásokat ismerem, 

magamra nézve kötelezőnek tekintem, a munkaköri leírás egy példányát átveszem. 

 

Pécel …. 

 

  Munkáltató        Munkavállaló 
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2. számú melléklet: Munkaidő nyilvántartás 
 

 
 

A dokumentum alapja a 2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről, [XI. fejezete (46. rész) 86§ -

tól (58. rész) 114.§-ig tartó rész ] valamint az 1992. évi XXXIII. Törvény a közalkalmazottak 

jogállásáról.  

 

 

Intézményünkben pedagógusok esetében a teljes munkaidő: a heti kötelező óraszámot és az 

előkészítő vagy befejező tevékenységet tartalmazza. 

A jelenleg érvényes jogszabályok értelmében az előkészítő feladatok otthon is elvégezhetőek, így 

azokat jelen dokumentumban külön nem szabályozzuk, ezért a kötelező óraszámok elosztását és 

teljesítését jelezzük e dokumentumban. 

Munkaközi szünet: - nem tartozik bele a munkaidőbe, azonban 6 óra összefüggő tevékenység után  

20 percet ki kell adni—így ezeket az időket azoknál a dolgozóknál jelezzük, akik legalább 7 órát 

tartózkodnak a munkahelyen.  

A csoportos foglalkozások közötti szünetek- mivel a gyermekekkel kapcsolatos feladatok 

ellátását jelentik- beletartoznak a munkaidőbe.  

 

Intézménytípusunk sajátossága: 

- a növendékek egyéni és csoportos oktatáson vesznek részt, illetve, az oktatásforma nem teljesít 

tankötelezettséget. 

 A pedagógusok a különböző feladatokat eltérő jogviszonyban teljesítik, így heti munkarendjük a 

kialakult egyéni órarendhez igazodik. 

 

Csoportos foglalkozások köre: szolfézs órák, zenekari foglalkozások. Míg a szolfézs órák 

struktúrájához hozzátartozik az óraközi szünet, addig a zenekar esetében valós 60 percet (ahogy a 

hangszeres tanárok is) teljesít a pedagógus.  

Az óraközi szünetek alatt a szolfézst oktató kollégák a gyerekek felügyeletét, az iskolába visszakísérést, 

illetve az órák előkészítését végzik.  

 

 

Szolfézs tanszak 

Név Kinevezési 
óraszám 

Órarend szerinti munkaidő 

   

   

 

 

Hangszeres tanárok 

Név Kinevezési 
óraszám 

Órarend szerinti 
munkaidő 

Mközi szünet 
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Nem pedagógus állomány 

 

Név Törvényes 

munkaidő 

Heti teljesítés 

Iskolatitkár,   40  

 

 

Az egyéni munkaidő-beosztást a dolgozók személyre lebontva (munkaköri leírás előlapjaként) 

minden évben megkapják, mely a személyi anyagukban is nyilvántartásba kerül.  

 

 

Mellékletek:  

Egyéni munkaidő-nyilvántartó lap 

Tanítással le nem kötött idő tartalmi vezetésének elszámoló lapja 

Azonnali intézkedési jog 

Munkaterv –Eseménynaptár 

Jelenléti ív- minta 

Óra(nap) áthelyezési  kérelem 

Áthelyezések és pótlások nyilvántartása 
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Adatkezelési szabályzat 
 

 

1. Általános rendelkezések 
 

1.1.Adatkezelési szabályzatunk jogszabályi alapja és célja  

a) Adatkezelési szabályzatunk az alábbi jogszabályok alapján készült: 

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

- 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti Köznevelésről  

- 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 

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

b) Az adatkezelési szabályzat legfontosabb céljai az alábbiak: 

A Köznevelési Törvényben rögzített nyilvántartások adatainak és azok továbbításának 

szabályozása annak érdekében, hogy  

- a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. 

törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról végrehajtását 

biztosítsa, 

- az intézményi adatkezelés és adatfeldolgozás szabályait rögzítse, 

- az adattovábbításra meghatalmazott alkalmazottak körét rögzítse, 

- az adatok továbbítási szabályait rögzítse, 

- a nyilvántartott adatok helyesbítési, törlési rendjét meghatározza, 

- az adatnyilvántartásban érintett személyek jogait és érvényesítésük rendjét közölje. 

Összefoglalva tehát szabályzatunk célja az adatkezelésben érintett személyek egyértelmű és 

részletes tájékoztatása az adataik kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az 

adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, 

az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. 

 

1.2.Az adatkezelési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése 

Jelen adatkezelési szabályzatot a tanulók, szüleik megtekinthetik az igazgatói irodában, valamint  

az iskola weblapján  

 

1.3.Az adatkezelési szabályzat személyi és időbeli hatálya 

a) Az adatkezelési szabályzat betartása az intézmény igazgatójára, valamennyi közalkalmazottjára és 

tanulójára nézve kötelező érvényű. 

b) Az adatkezelési szabályzat a fenntartó jóváhagyásának időpontjával lép hatályba, és határozatlan 

időre szól. 

c) Adatkezelési szabályzatunkat, a jóváhagyást követő dátummal létesített közalkalmazotti jogviszony 

esetén a közalkalmazott köteles tudomásul venni 

 

2. Az intézményben nyilvántartott adatok köre 
 

A nyilvántartott adatok körét a Köznevelési törvény 41§-ban (26.fejezet)  „A köznevelési 

intézményekben nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok”  rész rögzíti. Ezek az 

adatok kötelezően nyilvántartandóak az alábbiak szerint.  

 

2.1. Az alkalmazottak nyilvántartott és kezelt adatai 

 A pedagógus oktatási azonosító száma 

 Pedagógusigazolvány- száma 

 Jogviszony időtartama, és heti munkaidejének mértéke 

 név, születési hely és idő, állampolgárság 
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 állandó lakcím és tartózkodási hely, telefonszám 

 munkaviszonyra, közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó adatok, így különösen 

 iskolai végzettség, szakképesítés, alkalmazási feltételek igazolása, 

 munkában töltött idő, közalkalmazotti jogviszonyba beszámítható idő, besorolással kapcsolatos 

adatok, 

 munkakör, munkakörbe nem tartozó feladatra történő megbízás,  

 munkavégzés ideje, túlmunka ideje, munkabér, illetmény, továbbá az azokat terhelő tartozás és 

annak jogosultja, 

 szabadság, kiadott szabadság, 

 alkalmazott részére történő kifizetések és azok jogcímei, 

 az alkalmazott részére adott juttatások és azok jogcímei, 

 az alkalmazott munkáltatóval szemben fennálló tartozásai, azok jogcímei, 

 a többi adat az érintett hozzájárulásával. 

2.2 A tanulók nyilvántartott és kezelt adatai 

A közoktatási törvény alapján nyilvántartott tanulói adatok: 

 a tanuló neve, születési helye és ideje, állampolgársága, állandó lakásának és tartózkodási 

helyének címe és telefonszáma, nem magyar állampolgár esetén a tartózkodás jogcíme és a 

tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma 

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

 az a köznevelési alapfeladat, amelyre a jogviszony irányul 

 jogviszony szünetelésével, megszűnésével kapcsolatos adatok, 

 a gyermek, tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok, 

 kiemelt figyelmet igénylő gyermekre, tanulóra vonatkozó adatok 

 tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó adatok 

 a gyermek, tanuló oktatási azonosító száma, 

a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok: 

 a magántanulói jogállással kapcsolatos adatok, 

 a tanuló magatartásának, szorgalmának és tudásának értékelése és minősítése, vizsgaadatok 

 a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok 

 a tanuló diákigazolványának sorszáma 

 évfolyamismétlésre vonatkozó adatok 

 a tanulói jogviszony megszűnésének időpontja és oka, 

 

3. Az adatok továbbításának rendje 
 

3.1 A pedagógusok adatainak továbbítása 

Az alkalmazottak személyes adatait csak a foglalkoztatással, a juttatások, kedvezmények, 

kötelezettségek megállapításával és teljesítésével, az állampolgári jogok és kötelezettségek 

teljesítésével kapcsolatosan, nemzetbiztonsági okokból, az e törvényben meghatározott 

nyilvántartások kezelése céljából, a célnak megfelelő mértékben, célhoz kötötten kezelhetik. 

 

3.2 A tanulók adatainak továbbítása 

Az intézmény csak azokat a tanulói adatokat továbbítja, amelyeket jogszabály rendel el. Az 

elrendelést a Köznevelési Törvény (26.fejezet) 41. § „A közoktatási intézményekben nyilvántartott és 

kezelt személyes és különleges adatok” része rögzíti.  

A tanulók adatai továbbíthatók: 

a) a tartózkodásának megállapítása, a tanítási napon a tanítási órától vagy az iskola által szervezett 

kötelező foglalkozástól való távolmaradás jogszerűségének ellenőrzése és a tanuló szülőjével, 

törvényes képviselőjével való kapcsolatfelvétel céljából, a jogviszonya fennállásával, a 

tankötelezettség teljesítésével összefüggésben: 
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-  a fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, települési önkormányzat jegyzője, közigazgatási 

szerv, nemzetbiztonsági szolgálat részére (név, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási 

helye, szülője neve, törvényes képviselője neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, 

tartózkodási helye és telefonszáma, jogviszonya kezdete, szünetelésének ideje, megszűnése, 

magántanulói jogállása) 

b) iskolai egészségügyi dokumentáció, a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó adatok az egészségi 

állapotának megállapítása céljából 

- az egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó intézménynek, (név, születési helye és ideje, 

lakóhelye, tartózkodási helye, társadalombiztosítási azonosító jele, szülője, törvényes képviselője 

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

c) a kiemelt figyelmet igénylő gyermekre, tanulóra vonatkozó adatok a veszélyeztetettségének feltárása, 

megszüntetése céljából 

- családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermek- és ifjúságvédelemmel 

foglalkozó szervezetnek, intézménynek (neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási 

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

helye és telefonszáma, a gyermek, tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok)  

d) az igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükséges adatai az igénybe vehető állami 

támogatás igénylése céljából  

- a fenntartó részére, 

e) sajátos nevelési igényére, beilleszkedési zavarára, tanulási nehézségére, magatartási rendellenességére 

vonatkozó adatai 

- a pedagógiai szakszolgálat intézményei és a nevelési-oktatási intézmények egymás között, 

- a magatartás, szorgalom és tudás értékelésével kapcsolatos adatok az érintett osztályon belül, a 

nevelőtestületen belül, a tanuló iskolai felvételével, átvételével kapcsolatosan az érintett iskolához,  

- ha szülőnek, a vizsgabizottságnak, iskolaváltás esetén az új iskolának, a szakmai ellenőrzés 

végzőjének  

f) diákigazolványa kiállításához szükséges valamennyi adata  

- a KIR adatkezelője, a diákigazolvány elkészítésében közreműködők részére  

g) az állami vizsgák alapján kiadott bizonyítványokat nyilvántartó szervezetnek a bizonyítványok 

nyilvántartása céljából 

Az intézmény nyilvántartja továbbá azokat az adatokat, amelynek a jogszabályokban biztosított 

kedvezményekre való igényjogosultság (például térítési-díj mentességi jog, térítési- díj kedvezmény 

alapja) elbírálásához és igazolásához szükségesek. E célból azok az adatok kezelhetők, amelyekből 

megállapítható a jogosult személye és a kedvezményre való jogosultsága. 

 

3.3.A köznevelés információs rendszere (a továbbiakban: KIR)  
Központi nyilvántartás keretében a nemzetgazdasági szintű tervezéshez szükséges fenntartói, 

intézményi, foglalkoztatási, gyermek- és tanulói adatokat tartalmazza. A KIR keretében folyó 

adatkezelés tekintetében az adatkezelő a hivatal. 

A köznevelési feladatokat ellátó intézmény, a jegyző, a közneveléssel összefüggő igazgatási, 

ellenőrzési tevékenységet végző közigazgatási szerv és az e törvényben meghatározott feladatok 

végrehajtásában közreműködő intézményfenntartók és intézmények adatokat szolgáltatnak a KIR-

be.  

A Kir adatbázisa a tanulói nyilvántartásban a gyermek 

a) nevét, 

b) nemét, 

c) születési helyét és idejét, 

d) társadalombiztosítási azonosító jelét, 

e) oktatási azonosító számát, 

f) anyja nevét, 

g) lakóhelyét, tartózkodási helyét, 

h) állampolgárságát, 

i) sajátos nevelési igénye, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézsége tényét, 
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j) diákigazolványának számát, 

k) jogviszonyával kapcsolatban azt, hogy magántanuló-e, tanköteles-e, jogviszonya szünetelésének 

kezdetét és befejezésének idejét, 

l) jogviszonya keletkezésének, megszűnésének jogcímét és idejét, 

m) nevelési-oktatási intézményének nevét, címét, OM azonosítóját, 

n) jogviszonyát megalapozó köznevelési alapfeladatot, 

o) nevelésének, oktatásának helyét, 

p) felnőttoktatás esetében az oktatás munkarendjével kapcsolatos adatokat, 

q) tanulmányai várható befejezésének idejét, 

r) évfolyamát 

tartalmazza. 

A tanulói nyilvántartásból személyes adat – az érintetten kívül – csak a tanulói jogviszonyhoz 

kapcsolódó juttatás jogszerű igénybevételének megállapítása céljából továbbítható a szolgáltatást 

nyújtó vagy az igénybevétel jogosságának ellenőrzésére hivatott részére, valamint a személyi adat- és 

lakcímnyilvántartás központi szerve részére 

A Kir adatbázisa az alkalmazotti nyilvántartásban a közalkalmazott 

a) nevét, anyja nevét, 

b) születési helyét és idejét, 

c) oktatási azonosító számát, pedagógusigazolványa számát, 

d) végzettségére és szakképzettségére vonatkozó adatokat: felsőoktatási intézmény nevét, a diploma 

számát, a végzettséget, szakképzettséget, a végzettség, szakképzettség, a pedagógus-szakvizsga, 

PhD megszerzésének idejét, 

e) munkaköre megnevezését, 

f) munkáltatója nevét, címét, valamint OM azonosítóját, 

g) munkavégzésének helyét, 

h) jogviszonya kezdetének idejét, megszűnésének jogcímét és idejét, 

i) vezetői beosztását, 

j) besorolását, 

k) jogviszonya, munkaviszonya időtartamát, 

l) munkaidejének mértékét, 

m) tartós távollétének időtartamát. 

Óraadó esetében a munkakörként az oktatott tantárgy, foglalkozás megnevezését kell megadni. 

 

4. Az adatkezeléssel foglalkozó alkalmazottak körének meghatalmazása 
 

Az intézmény adatkezelési tevékenységéért, jelen adatkezelési szabályzat karbantartásáért az intézmény 

igazgatója az egyszemélyi felelős. Jogkörének gyakorlására az ügyek alább szabályozott körében 

helyetteseit, az egyes pozíciókat betöltő pedagógusokat, és az iskolatitkárt hatalmazza meg. 

A nem szabályozott területeken az adatkezeléssel kapcsolatos feladatokat az intézmény igazgatója 

személyesen vagy – utasítási jogkörét alkalmazva – saját felelősségével látja el.  

Az igazgató személyes feladatai: 

 a 3.2 fejezet a) és b) c)szakaszában meghatározott adatok továbbítása, 

 a 2.1 és 2.2 fejezetekben meghatározott adatok kezelésének rendszeres ellenőrzése, 

 a 3.1 és 3.2 fejezetekben meghatározott adattovábbítás rendszeres ellenőrzése, 

Az intézményben folyó adatkezelési tevékenység során adatkezelői feladatokat látnak el az alábbi 

közalkalmazottak a beosztás után részletezett tevékenységi körben.  

Iskolatitkár: 

 az adatkezelői feladatkörben  személyes felelősséggel tartozik az alábbi területeken: 

 a 2.1 fejezet c) szakasza szerint munkaviszonyra, közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó összes 

adat kezelése, 

 a 2.1 fejezetben részletezett adatok továbbítása a 3.1 fejezetben meghatározott esetekben, 

 a pedagógusok és alkalmazottak személyi anyagának kezelése, 

 a tanulók adatainak kezelése a 2.2 szakaszai szerint 
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 a pedagógusok és alkalmazottak adatainak kezelése a 2.1 szakaszai szerint 

 adatok továbbítása a 3.2 f-g- szakaszában meghatározott esetben 

Szaktanárok: 

 a 3.2 fejezet f) szakaszában szereplők közül az alábbiakat: szorgalom és tudás értékelésével 

kapcsolatos adatok az érintett osztályon belül, a nevelőtestületen belül, a szülőnek 

 a 2.2 fejezet d) szakaszában meghatározott tanulói baleseteket a tudomásszerzés napján köteles 

továbbítani az iskolavezetésnek 

Az iskolai weblap szerkesztésével megbízott pedagógus: 

 beszerzi a hozzájárulást a honlapra kerülő olyan pedagógusoktól, diákoktól és szülőktől, akikről a 

weblapon személyes adatokat tartalmazó információk jelennek meg. 

 Beszerzi a hozzájárulást a honlapra kerülő olyan pedagógusoktól és diákoktól, akikről kiemelten a 

személyüket ábrázoló fénykép jelenik meg a honlapon (a csoportképen szereplő személyektől 

hozzájárulást kérni nem szükséges) 

 A fentiekben említett hozzájárulás általában szóbeli, kritikus esetekben írásos 

 

 

5. Az adatkezelés technikai lebonyolítása 
 

5.1 Az adatkezelés általános módszerei 

Az intézményünkben kezelt adatok nyilvántartási módja a következő lehet: 

 nyomtatott irat 

 elektronikus adat 

 az iskola weblapján elhelyezett (elektronikus) adat, fénykép 

Az adatkezelő lapok hagyományos nyomtatott formában vagy számítógépes módszerrel is vezethetők. 

Az oktatási miniszter az elektronikus módszert kötelezően is elrendelheti. 

 

5.2 Az alkalmazottak személyi iratainak vezetése 

5.2.1 Személyi iratok 

Személyi irat minden – bármilyen anyagon, alakban és bármilyen eszköz felhasználásával keletkezett 

– adathordozó, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor, fennállása alatt, megszűnésekor, 

illetve azt követően keletkezik, és a közalkalmazott személyével összefüggésben adatot, megállapítást 

tartalmaz. 

A személyi iratok köre az alábbi: 

 a közalkalmazott személyi anyaga 

 a közalkalmazott tájékoztatásáról szóló irat 

 a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő egyéb iratok (például illetményszámfejtéssel 

kapcsolatos iratok) 

 a közalkalmazott bankszámlájának száma 

 a közalkalmazott saját kérelmére kiállított vagy önként átadott adatokat tartalmazó iratok 

 

5.2.2 A személyi iratokra csak olyan adat és megállapítás vezethető, amelynek alapja: 

 a közokirat vagy a közalkalmazotti írásbeli nyilatkozata, 

 a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásbeli rendelkezése, 

 bíróság vagy más hatóság döntése, 

 jogszabályi rendelkezés. 

 

5.2.3 A személyi iratokba való betekintésre az alábbi személyek jogosultak: 

 az intézmény vezetője és helyettesei, 

 az iskolatitkár, mint az adatkezelés végrehajtója, 

 a vonatkozó törvény szerint jogosult személyek (például adóellenőr, eb-ellenőr, revizor) 

 saját kérésére az érintett közalkalmazott. 
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5.2.4 A személyi iratok védelme 

A személyi iratok kezelői kizárólag az alábbi személyek lehetnek: 

 az intézmény igazgatója 

 az adatok kezelését végző iskolatitkár 

A személyi iratokat és a személyi adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, 

megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisülés, valamint a véletlen 

megsemmisülés és sérülés ellen. Ha az adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz 

útján történik, a személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében az adatkezelőnek és 

az adat továbbítójának külön védelmi intézkedéseket (ellenőrzés, jelszavas védelem, az elküldés 

után a hálózatról való törlés) kell tennie. 

 

5.2.5 A személyi anyag vezetése és tárolása 

A közalkalmazotti jogviszony létesítésekor az intézmény vezetője gondoskodik a közalkalmazott 

személyi anyagának összeállításáról, s azt a vonatkozó jogszabályok és jelen szabályzat szerint 

kezeli. A személyi anyagban az 5.2.1 fejezetben felsoroltakon kívül más anyag nem tárolható. A 

személyi anyagot tartalmuknak megfelelően csoportosítva, keletkezésük sorrendjében, az e célra 

személyenként kialakított gyűjtőben zárt szekrényben kell őrizni. 

A személyi anyag része a közalkalmazotti alapnyilvántartás, amely szabályzatunk mellékletét 

képezi. A közalkalmazotti alapnyilvántartást ki kell nyomtatni a következő esetekben: 

- a közalkalmazotti jogviszony első alkalommal való létesítésekor 

- a közalkalmazott áthelyezésekor 

- a közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor 

- ha a közalkalmazott adatai lényeges mértékben megváltoztak 

- kinevezés módosításakor 

- átsorolásokkor 

A közalkalmazott az adataiban bekövetkező változásokról 8 napon belül köteles tájékoztatni a 

munkáltatói jogkör gyakorlóját, aki 8 napon belül köteles intézkedni az adatok átvezetéséről. 

A személyi anyag vezetéséért és rendszeres ellenőrzéséért az intézmény vezetője a felelős. Utasításai 

és az alkalmazottak munkaköri leírása alapján az anyag karbantartását az iskolatitkár végzik.  

 

5.3 A tanulók személyi adatainak vezetése 

5.3.1 A tanulók személyi adatainak védelme 

A tanulók személyi adatainak kezelői kizárólag az alábbiak lehetnek 

- az intézmény igazgatója 

- az iskolatitkár 

Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, 

nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés 

ellen. Ha az adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján történik, a 

személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében az adatkezelőnek és az adat 

továbbítójának külön védelmi intézkedéseket (ellenőrzés, jelszavas védelem, az elküldés után a 

hálózatról való törlés) kell tennie. 

 

5.3.2 A tanulók személyi adatainak vezetése és tárolása 

A tanulói jogviszony létesítésekor az intézmény vezetője gondoskodik a tanulók személyi adatainak 

összeállításáról, s azt a vonatkozó jogszabályok és jelen szabályzat szerint kezeli. A diákok személyi 

adatai között a 2.2 fejezetben felsoroltakon kívül más anyag nem tárolható. A személyi adatokat 

főtárgy-tanáronként/ osztályonként csoportosítva az alábbi nyilvántartásokban kell őrizni: 

- összesített tanulói nyilvántartás 

- törzskönyvek 

- osztálynaplók 

- a diákigazolványok nyilvántartó dokumentuma 
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5.3.3 Az összesített tanulói nyilvántartás-beírási napló 

Célja az iskolában tanuló diákok legfontosabb adatainak naprakész tárolása, a szükséges adatok 

biztosítása, igazolások kiállítása tanügy-igazgatási feladatok folyamatos ellátása céljából. Az 

összesített tanulói nyilvántartás a következő adatokat tartalmazhatja: 

- a tanuló neve, főtárgya, osztálya 

- születési helye és ideje, anyja neve 

- állandó lakcíme, tartózkodási helye, telefonszáma 

A tanulói nyilvántartást a beírási naplóban kell vezetni. A beírási naplóban vezetett tanulói 

nyilvántartás folyamatosan pontos és teljes vezetéséért az iskolatitkár felelős. Tárolásának módjával 

biztosítani kell, hogy az adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá.  

A tanuló és szülője a tanuló adataiban bekövetkező változásokról 8 napon belül köteles tájékoztatni 

a főtárgytanárt, aki 8 napon belül köteles intézkedni az adatok átvezetéséről. 

 

5.4 Az adatnyilvántartásban érintett alkalmazottak, tanulók és szülők jogai és érvényesítésük 

rendje 

 

5.4.1 Az érintettek tájékoztatása, kérelem az érintettek adatainak módosítására 

Az adatkezelés által érintett személlyel az adat felvétele előtt közölni kell, hogy az adatszolgáltatás 

önkéntes vagy kötelező. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő 

jogszabályt is. 

A közalkalmazott, a tanuló vagy gondviselője tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, 

valamint kérheti személyi adatainak helyesbítését, illetve kijavítását, amelyet az adatkezelő köteles 

teljesíteni. A közalkalmazott, a tanuló, illetve gondviselője jogosult megismerni, hogy az 

adatkezelés során adatait kinek, milyen célból és milyen terjedelemben továbbították. 

A közalkalmazott a közokirat, illetve a munkáltató döntése alapján bejegyzett adatok helyesbítését 

vagy törlését csak közokirat, illetve a munkáltató erre irányuló nyilatkozata vagy döntésének az 

illetékes szervek által történt megváltoztatása alapján kérheti. 

Az érintett közalkalmazott, tanuló, illetve gondviselője kérésére az intézmény vezetője tájékoztatást 

ad az intézmény által kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az 

adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az 

adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy 

kapták meg az adatokat. Az intézmény igazgatója a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül 

írásban, közérthető formában köteles megadni a tájékoztatást.  

 

5.4.2 Az érintett személyek tiltakozási joga 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha 

a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának 

vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el. 

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás 

vagy tudományos kutatás céljára történik, 

c) a tiltakozás jogának gyakorlását törvény teszi lehetővé. 

Az intézmény igazgatója – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a 

kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és 

annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az 

adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – 

megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett 

intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban 

továbbított, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az 

érintett a meghozott döntéssel nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – 

az adatvédelmi törvény szerint bírósághoz fordulhat. 
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5.4.3 A bírósági jogérvényesítés lehetősége 

 

Ha az intézmény adatkezelési tevékenysége során az érintett jogait megsérti, az érintett 

közalkalmazott, tanuló vagy annak gondviselője az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság 

az ügyben soron kívül jár el.  
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   Péceli Alapfokú  Művészeti Iskola   

 2119  Pécel  Kossuth tér 3.   Tel: 28/66-2033   

  OM azonosító: 040022 

 
 

KÖZALKALMAZOTTI ALAPNYILVÁNTARTÁS 
 

A közalkalmazott 

I. 
Neve: 

 
 

Születéskori neve:  

Születési helye, ideje:  

Anyja neve:  

TAJ száma:  

Adóazonosító jele:  

Lakóhely: 

Állandó lakhely:  

Ideiglenes lakhely:  

Telefonszáma:  

Családi állapota:  

Gyermekei: 

Száma Születési ideje 

- - 

Egyéb eltartottak: 

Száma Eltartás kezdete 

- - 

 

 

 

II. 
Legmagasabb iskolai végzettsége(i):  

 

Szakképzettsége: 

Végzettség Oklevél Dátuma Szak megnevezés 

    

 

Iskolarendszeren kívüli oktatás keretében szerzett szakképesítése(i), valamint 

meghatározott munkakör betöltésére jogosító okiratok adatai: 

Végzettség Oklevél Dátuma Szak megnevezés 

- - - - 

 

Tudományos fokozata: 

Végzettség Oklevél Dátuma Szak megnevezés 

- - - - 

 

Idegennyelv-ismerete: 
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Nyelvismeret foka Nyelvismeret típusa Nyelv megnevezése 

   

III. 
Korábbi, a 87/A. § (1) és (3) bekezdése szerinti jogviszonyban töltött időtartamok 

megnevezése 

Munkahely megnevezése Mv. kezdete Mv. vége Megszűnés módja 

    

    

    

 

 

 

IV. 
Közalkalmazotti jogviszony kezdete:  

  

Állampolgársága:  

 

Bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány: 

Száma Kelte 

  

 

A jubileumi jutalommértéke kiszámításának alapjául szolgáló időtartamok: 

Munkahely megnevezése Mv. kezdete Mv. vége Év Hó Nap 

      

 

A végkielégítés mértéke kiszámításának alapjául szolgáló időtartamok: 

Munkahely megnevezése Mv. kezdete Mv. vége Év Hó Nap 

      

 

V. 
A közalkalmazottat foglalkoztató szerv: 

Neve:  

Székhelye:  

Statisztikai számjele:  

E szervnél a jogviszony kezdete:  

 

A közalkalmazott jelenlegi besorolási adatai: 

Besorolása:  

Besorolásának időpontja:  

 

 

Vezetői megbízása: - 

FEOR száma:  

Munkaköre:  

Címadományozás, kitüntetés, jutalmazás 

adatai: 

- 

Minősítések időpontja és tartalma: - 

Hatályos fegyelmi büntetése: - 
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VI. 
Személyi juttatások:  

Megállapítás 

kezdete 

Kulcsszám Besorolás Illetmények 

     

     

     

Összesen:  

 

VII. 
A közalkalmazott munkából való távollétének: 

Jogcíme Időtartama (kezdete – vége) 

- - - 

VIII. 
Jogviszony megszűnésének adatai: 

Időpontja: - 

Módja: - 

  

Végkielégítés adatai:  

 

 

Végleges áthelyezés: 

Időpontja: - 

Módja: - 

 

Határozott idejű áthelyezés: 

Időpontja: - 

Módja: - 

 

IX. 
A közalkalmazott munkavégzésére irányuló egyéb jogviszonyával összefüggő adatai   

[41. § (1)–(2) bek.]: 

- - 

 

 

Felülvizsgálva: 

Pécel, 2015. 

 

 

Megismerési záradék a közalkalmazotti alapnyilvántartásról 

 

 

 

 

P.h. 
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___________________________    ___________________________ 

közalkalmazott               igazgató 
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Záró rendelkezések 

 

Legitimációs nyilatkozatok: 
 

 

 

a) A Péceli Alapfokú Művészeti Iskola működésére vonatkozó Szervezeti és Működési Szabályzat 

módosítását az intézmény vezetőjének előterjesztése után a nevelőtestület 2017. június 30.-án 

megtartott értekezletén 7. sz. határozattal elfogadta.  

 

Az elfogadás tényét a nevelőtestület képviselői az alábbiakban hitelesítő aláírásukkal tanúsítják. 

 

 

 

……………………………………   ……………………………. 

 

 

 

b) Az elfogadáskor a jogszabályban meghatározott véleményezési jogát gyakorolta az iskola SzM , 

amelyet a zárófejezetben aláírásukkal igazolnak. 

 

 

Az egyetértés tényét az SzM képviselője az alábbiakban hitelesítő aláírásával tanúsítja. 

 

 

  

……………………………………    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


