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 Röszkei Orbán Dénes Általános Iskola intézményének 
szervezeti és működési szabályzata 

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § -ban foglalt felhatalmazás alapján 
a Röszkei Orbán Dénes Általános Iskola nevelőtestülete a következő szervezeti és működési 
szabályzatot fogadja el: 

A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási köre 

[a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény25. § (1) bekezdéséhez] 

1. A szervezeti és működési szabályzat az intézmény működésére, belső és külső 
kapcsolataira vonatkozóan szabályozza 

a) mindazokat a kérdéseket, amelyeket a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
Törvény (a továbbiakban a köznevelési törvény), a nevelési-oktatási intézmények 
működéséről szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.), és egyéb 
jogszabályok – az intézmény alapító okiratára, szakmai alapdokumentumára figyelemmel 
– e szabályzat szabályozási körébe utalnak, továbbá 

b) az intézmény működésével összefüggő minden olyan kérdést, amelyet jogszabály 
rendelkezése alapján készített szabályzatban nem kell, illetve nem lehet szabályozni. 

2. E szabályzat rendelkezéseit alkalmazni kell az intézmény valamennyi dolgozójára, 
tanulójára és mindazokra a személyekre, akik belépnek az intézménybe. 

Az intézmény szakmai alapdokumentumában foglaltak részletezése 

[az R. 4.§ (1) bekezdés (u) pontjához] 

3.  Az intézményt a Domaszék és Röszke községek Képviselő-testületei Domaszéken a 
175/2007.(VI.28.) ill. Röszkén a 64/2007.(VI.27.) Ktsz. határozatával alapították. Jogutód 
intézményként 2013.január 1-től a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ szervezeti 
egységeként működik. 2014. szeptember 1-től, mint önálló intézmény működik. 

4. Az intézmény  

 hivatalos neve:  

 Röszkei Orbán Dénes Általános Iskola 

 Rövid neve:  

 Röszkei Orbán Dénes Általános Iskola 

 székhelye:  

 6758 Röszke, Felszabadulás utca 95. 

5. Az intézmény telephelye: 6758 Röszke, Felszabadulás u. 87. (oktatás a telephelyen nem 

folyik, közétkeztetésre szolgál) 

6. Fenntartó neve, székhelye:  

 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

 1051 Budapest, Nádor u. 32. 

7. Típusa: általános iskola 
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8. OM azonosító: 202973 

9. Alapfeladata: 

- általános iskolai nevelés-oktatás; alsó tagozat, felső tagozat 

- sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése, oktatása  

10. Iskolatípusonként és feladat ellátási helyenként az évfolyamok száma és a felvehető 
maximális létszám: 

Röszkei Orbán Dénes Általános Iskola 

általános iskolai nevelés-oktatás 

Évfolyamok száma: 1-8. évfolyam 

 Maximálisan felvehető tanulólétszám: 250 fő  

11. Alapfeladatait az intézmény a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 
alapján látja el. 

12. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

13. Az intézmény szervezeti felépítését az 1. számú melléklet tartalmazza. 

14. Az intézményt az intézményvezető képviseli. Gyakorolja a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ elnöke által átruházott munkáltatói jogokat és kiadmányozási 
jogosultságokat.  

15. Az intézményvezető magasabb vezető beosztásban látja el intézményvezetői feladatait. 
Az intézményvezető felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, takarékos 
gazdálkodásáért, az intézmény egészének működésével kapcsolatban dönt minden olyan 
ügyben, amelyet jogszabály, a KLIK belső szabályzata, elnöki utasítás vagy e szabályzat nem 
utal más hatáskörbe.  

16. Az intézmény pedagógus és nem pedagógus közalkalmazottainak munkaköri leírását az 
intézményvezető készíti el. Az intézmény igazgatójának megbízása nyilvános pályázat útján, 
határozott időre történik.  

17. Az intézményvezető általános helyettest választ, az intézményvezető-helyettesi megbízás 
határozott időre történik. (2. számú melléklet) 

18. Az intézmény vezetését az intézményvezető végzi.  

19. A tanulói ügyvitel és iratkezelés intézményi szintű feladatait, a statisztikai adatgyűjtés és 
adatszolgáltatás feladatait, az intézmény működésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat 
az intézmény székhelyén működő titkárságon az iskolatitkár az intézményvezető közvetlen 
irányítása és ellenőrzése mellett látja el.  
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A nevelőtestület, az alkalmazotti közösség és a szakmai munkaközösségek 

[a köznevelési törvény 70–71. §-ához] 

20. Az intézmény szervezeti és szakmai tekintetben önálló, szervezetével és működésével 
kapcsolatban minden olyan ügyben dönt, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe. 

21. Az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve a nevelőtestület, amely 
a köznevelési törvényben és más jogszabályban meghatározott ügyekben döntési vagy 
véleményezési jogot gyakorol.  

22. Az intézmény nevelőtestületének tagjai:  

a) az intézmény pedagógusai,  

b) a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő, felsőfokú iskolai végzettségű alkalmazottak, 

23. Az intézmény nevelőtestületének döntési jogkörébe tartozik  

a) a pedagógiai program és módosításának elfogadása; 

b) a szervezeti és működési szabályzat és módosításának elfogadása; 

c) a házirend és módosításának elfogadása; 

d) az intézményvezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai 
vélemény kialakítása; 

e) jogszabályban meghatározott más ügyek, amelyek az intézmény egészét érintik.   

24. Az intézmény egészére szóló feladatok meghatározását és ütemezését az 
intézményvezető az egyéb vezetőkkel együtt fogadja el. Ha jogszabály másként nem 
rendelkezik, az intézményi nevelőtestületi, illetve alkalmazotti értekezlet akkor 
határozatképes, ha a szavazásra jogosultak legalább ötven százaléka jelen van.  

25. Az intézmény nevelőtestületének, illetve alkalmazotti közösségének hatáskörébe tartozó 
ügyekben a szavazás eredményének megállapítása a szavazatok összesítésével történik. Ha 
jogszabály másként nem rendelkezik, az intézmény nevelőtestülete, illetve alkalmazotti 
közössége döntéseit szavazattöbbséggel hozza. Ha jogszabály másképp nem rendelkezik, a 
szavazás érvényességéhez a leadott szavazatok együttes számának el kell érnie az 
intézményben szavazásra jogosultak együttes számának legalább ötven százalékát.  

26. Az intézmény nevelőtestülete az éves munkatervben, illetve a programtervben 
meghatározott időpontokban, ezen felül szükség szerint ülésezik.  

Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet vagy rendkívüli munkaértekezletet az intézményvezető 
hívhat össze saját döntése alapján. 

27. A nevelőtestületi értekezleteken és a munkaértekezleteken a részvétel a nevelőtestület 
minden tagja számára kötelező.  

28. Az intézményben folyó nevelő-oktató munka tervezését, szervezését és ellenőrzését 
szakmai, módszertani kérdésekben az azonos pedagógiai szakaszban nevelő, oktató 
pedagógusaiból létrehozott szakmai munkaközösségek segítik. Egy pedagógus több szakmai 
munkaközösségnek is tagja lehet. A szakmai munkaközösség dönt saját működési rendjéről, 
munkatervének elfogadásáról. 

29. Az intézményben a következő szakmai munkaközösségek működnek: 

a) Alsó tagozatos munkaközösség (1–4. évfolyamon)  

b) Felső tagozatos munkaközösség (5 – 8. évfolyamon)  

30. A munkaközösség vezetője felelős a tervezéshez, szervezéshez és ellenőrzéshez nyújtott 
szakmai, módszertani támogatás szakszerűségéért. 
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A működés rendje, nyitva tartás 

[az R. 4. § (1) bekezdésének a) pontjához] 

31. Az intézmény a 3. sz. mellékletben meghatározott rendben fogadja a gyermekeket, 
tanulókat (nyitva tartás). A tanítási szünetek alatt a nyitva tartás szünetel. 

32. A tanítási órákat és a tanórán kívüli foglalkozásokat az iskola nyitva tartási ideje alatt kell 
megszervezni. A csengetési rendet a házirendek tartalmazzák. Indokolt esetben az 
intézményvezető ettől eltérő tanítási- és munkarendet is megállapíthat. 

33. Tanítási szünetek alatt az intézményekben irodai ügyelet csak a kijelölt napokon működik. 

34. Az intézmény nyitva tartásának és ügyeleti ügyfélfogadásának rendjéről a szülőket és a 
tanulókat a helyben szokásos módon tájékoztatni kell, a tájékoztatásról az intézményvezető 
gondoskodik. 

35. A nyitva tartás és az ügyeleti ügyfélfogadás ideje alatt az intézmény vezetője vagy a 
helyettese, vagy a helyettesítésüket a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott 
helyettesítési rend szerint ellátó dolgozó az intézményben tartózkodik. 

36. Az intézmény épületeit, helyiségeit, eszközeit, berendezését és felszereléseit 
rendeltetésüknek megfelelően kell használni. A gyermekek, tanulók az intézmény 
létesítményeit, helyiségeit csak pedagógus vagy a nevelő oktató munkát segítő alkalmazott 
felügyeletével használhatják. 

37. Az intézmény tanulóinak, dolgozóinak és mindazoknak, akik belépnek az intézmény 
területére kötelessége 

a) az intézmény helyiségeinek, eszközeinek, berendezési és felszerelési tárgyainak, mások 
tulajdonának megóvása és védelme,  

b) az intézmény rendjének, tisztaságának megőrzése,  

c) a tűz- és balesetvédelemi előírások betartása, 

d) a szervezeti és működési szabályzat, a házirend és más belső szabályzat rájuk vonatkozó 
előírásainak betartása. 

38. Az intézmény berendezéseit, felszereléseit, eszközeit – a pedagógus által írásban, 
megőrzésre átvett eszközök kivételével – az intézmény épületéből kivinni csak az intézmény-
vezető engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet. 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 

[az R. 4. § (1) bekezdésének b) pontjához] 

39. A pedagógiai munka belső ellenőrzését az intézmény éves munkatervében meghatározott 
ellenőrzési terv szerint az intézmény vezetője, helyettese végzik és a munkaközösség vezetők 
segítik.  

40. Az intézményvezető nevelőtestületi értekezleten beszámol a nevelőtestületnek az 
intézményt érintő belső ellenőrzés megállapításairól és a megállapítások alapján hozott 
intézkedéseiről, valamint értékeli azok végrehajtását. 

41. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének az intézményben alkalmazott módszerei 

a) a digitális naplóban lévő haladási napló, osztályozó napló vezetésének tartalmi ellenőrzése; 

b) a tanmenetek tartalmi ellenőrzése; 

c) óralátogatás; 
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d) foglalkozások megtartásának ellenőrzése. 

42. Az ellenőrzés szempontjai 

a) a digitális naplóban lévő a haladási napló, az osztályozó napló, csoportnapló vezetése és 
tartalma, a tanmenet tartalma megfelel-e a pedagógiai programban, a szervezeti és 
működési szabályzatban, a pedagógus munkaköri leírásában, a házirendben, egyéb belső 
szabályzatban, vezetői utasításban meghatározott feltételeknek; 

b) a tanóra vezetése és tartalma megfelel-e az általános pedagógiai és a szaktárgyra 
vonatkozó speciális szakmai, módszertani követelményeknek; 

c) az oktatott tananyag megfelel-e a helyi tantervnek, az előrehaladás megfelel-e a pedagógus 
tanmenetének;  

d) a foglalkozások kezdése, lefolyása, befejezése megfelel-e a jogszabályban, a szervezeti 
és működési szabályzatban, házirendben, egyéb belső szabályzatokban, a pedagógus 
munkaköri leírásában, vezetői utasításban meghatározott feltételeknek. 

43. Az intézményvezető az általa elrendelt belső ellenőrzés végrehajtására az e 
szabályzatban foglalt szempontok és módszerek mellett további ellenőrzési szempontokat és 
módszereket is meghatározhat. 

A belépés és bent tartózkodás rendje, a pedagógiai felügyelet 

[az R. 4. § (1) bekezdésének c) pontjához] 

44. Nyitvatartási időben az intézményben csak az ott ellátott gyermekek, tanulók és az 
intézmény alkalmazottai tartózkodhatnak külön engedély nélkül. Az intézménybe belépni és 
bent tartózkodni a nyitva tartási időn kívül csak az intézményvezető engedélyével lehet. Ez 
alól kivételt jelentenek az intézmény azon dolgozói, akiknek az intézménybe belépése és bent 
tartózkodása nyitvatartási időn kívül is munkaköri kötelessége. 

45. Az intézmény pedagógusainak tanóráit, foglalkozásait az intézmény más pedagógusai 
szabadon látogathatják. Közoktatási szakértő, szaktanácsadó, más intézmény pedagógusa a 
tanórákat, foglalkozásokat az intézményvezetővel és a pedagógussal előre egyeztetett 
időpontban látogathatja. Szülők, más vendégek a tanórákat, foglalkozásokat a nyílt napokon 
illetve az intézmény-vezető engedélyével látogathatják. Nyílt napok időpontját az éves 
munkatervben kell meghatározni és a helyben szokásos módon kell nyilvánosságra hozni. 

46. Az intézményben tanítási napokon az első órarendi órát megelőző gyülekezési idő 
kezdetétől az utolsó órarendi órát követő óraközi szünet végéig, az óraközi szünetek idején 
tanári ügyeletet, a foglalkozások ideje alatt - 17 óráig - teljes körű pedagógiai felügyeletet kell 
biztosítani. Az ügyeletes nevelő köteles a rábízott épület- vagy udvarrészben a házirend 
alapján a gyermekek tanulók magatartását, az épületek rendjének, tisztaságának megőrzését, 
a balesetvédelmi szabályok betartását biztosítani. A pedagógiai felügyelet megszervezéséről, 
ellátásáról és ellenőrzéséről az intézményvezető gondoskodik.  

47. A tanári ügyeletet, pedagógiai felügyeletet ellátó nevelők teendőiket az intézmény éves 
munkatervében meghatározott beosztás szerint végzik. 

48. A tanórákon és a tanórán kívüli foglalkozások a tanulók felügyeletét a foglalkozást tartó 
pedagógus látja el. Ha a tanuló nem jelenik meg a tanórán, tanórán kívüli foglalkozáson vagy 
elkésik, továbbá ha a foglalkozásról engedély nélkül távozik, a pedagógus megteszi az 
intézmény házirendjében előírt intézkedéseket. 

49. Az iskolai rendezvényeken a tanulók felügyeletét az osztályfőnökök és az őket segítő, 
külön beosztás szerinti ügyeleti teendőket ellátó pedagógusok biztosítják. 
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A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája, 
a vezetők közötti feladatmegosztás, a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás 

rendje 

[az R. 4. § (1) bekezdésének d)-e) pontjához] 

50. Az intézményt az intézményvezető és intézményvezető-helyettes közreműködésével, az 
intézmény egészére kiterjedő hatáskörrel vezeti.  

51. Az intézmény nevelőtestületét az intézményvezető vezeti, előkészíti a nevelőtestület 
jogkörébe tartozó döntéseket, megszervezi és ellenőrzi végrehajtásukat.  

52. A pedagógusok, a nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak munkáját az 
intézményvezető irányítja és ellenőrzi. 

53. Az intézmények közötti kapcsolattartás, a tanügyi adatszolgáltatás az intézmény 
informatikai rendszerén keresztül történik. Az intézmény informatikai rendszerének megfelelő 
működéséről és szakszerű használatáról az intézményvezető gondoskodik. 

A helyettesítés rendje 

[az R. 4. § (1) bekezdésének f) pontjához] 

54. Az intézményvezetőt és az intézményvezető-helyettest, egyidejű akadályoztatásuk 
esetén az intézmény vezető beosztású dolgozója helyettesítheti. A helyettesítés tartalmáról és 
terjedelméről az intézményvezető esetenként rendelkezik, ennek hiányában a helyettes 
intézkedési jogköre az intézmény működésével, a gyermekek, tanulók biztonságának 
megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. 

55. Az intézményvezetők helyettesítését ellátó közalkalmazott felel az intézmény biztonságos 
működéséért, felelőssége, intézkedési jogköre – az intézményvezető eltérő írásbeli 
intézkedésének hiányában – az intézmény működésével, a gyermekek, tanulók biztonságának 
megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. 

56. A vezető helyettesítését ellátó közalkalmazott a vezető akadályoztatásának megszűnése 
után haladéktalanul köteles beszámolni a helyettesítés ellátása során tett intézkedéseiről. 

57. Ha a pedagógus betegség vagy egyéb ok miatt nem tudja a foglalkozását megtartani, az 
intézményvezető vagy az általa kijelölt helyettes gondoskodik az eseti helyettesítésről az 
alábbiak szerint: 

a) a tanárt elsősorban azonos szakot tanító tanárral, tanítót tanítóval kell helyettesíteni, aki a 
helyettesített pedagógus tanmenete (munkaterve) szerint – lehetőleg a helyettesített 
pedagógussal egyeztetett módon – a foglalkozások anyagával továbbhalad;  

b) ha az eseti helyettesítés az a) pont szerint nem lehetséges, a távollévő pedagógus órája 
helyett lehetőség szerint az osztályban tanító másik pedagógusnak kell órát tartani, aki 
ilyenkor saját szaktárgyát taníthatja, és saját tanmenete szerint köteles a tananyaggal 
továbbhaladni; 

c) egyéb esetben az intézményvezető gondoskodik a gyermekek, tanulók pedagógiai 
felügyeletéről, ennek ellátására az intézmény bármely pedagógusa beosztható, ellátása az 
intézmény minden pedagógusának munkaköri kötelessége. 

58. A tanórák helyettesítését az osztály- illetőleg csoportnaplóban kell vezetni az alábbiak 
szerint: 

a) ha a helyettesített pedagógus az óráit az osztálynaplóban vezeti, akkor az órát a 
ténylegesen megtartott órának megfelelően, sorszámozva kell beírni, ha ez más óra, mint 
ami az osztály órarendjében szerepel, akkor a naplóban fel kell tüntetni az óracserét; 
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b) pedagógiai felügyelet biztosítása esetén az órát sorszámozni nem lehet. 

A pedagógusok helyettesítési rendszere 

[az R. 4. § (1) bekezdésének u) pontjához] 

59. Ha a pedagógus távolmaradása előreláthatóan az egy hónapot meghaladja, és a 
pedagógus helyettesítése az intézményen belül nem oldható meg, akkor az intézmény a – 
szükség szerint az órarend módosításával – gondoskodik arról, hogy a távollévő pedagógust 
azonos szakos pedagógus tudja tartósan helyettesíteni.  

60. A helyettesítési rendszernek az intézmény minden pedagógusa tagja. A rendszer 
működéséhez szükséges adatokat az intézményvezető-helyettes gyűjti össze és kezeli.  

61. Ha a tartós helyettesítés az intézményen belül nem oldható meg, a távollevő pedagógus 
feladatainak ellátásáról az intézményvezető pedagógus alkalmazásával gondoskodik. 

A vezetők és az iskolaszék, szülői szervezet közötti kapcsolattartás formája 

[az R. 4. § (1) bekezdésének g) pontjához] 

62. A intézményekben intézményi iskolaszék, szülői szervezet hozható létre. Egy 
intézményben csak egy iskolaszék, intézményi szülői szervezet működhet. Az intézményi 
szintű szervezetek működési feltételeit az intézmény biztosítja. 

63. Az intézményi szülői szervezet az intézménybe járó gyermekek, tanulók szüleinek 
közössége, saját döntése alapján delegál tagokat az intézmény szülői munkaközösségébe.  

64. Az intézményi szülői munkaközösség dönt működési rendjéről, munkaprogramjáról, 
elnökének és tisztségviselőinek megválasztásáról.  

65. Az intézményvezető szülői értekezleteken rendszeresen tájékoztatja az intézmény szülői 
munkaközösségét a pedagógiai munka aktuális kérdéseiről, a szülői értekezletek közötti 
időben szükség szerint tájékoztatja az intézményi szülői munkaközösség elnökét a szülői 
munkaközösség döntését igénylő kérdésekről.  

66.  Az intézményi iskolaszék létrehozását az érdekeltek a köznevelési törvény szerint 
kezdeményezhetik. Az intézményi iskolaszék tagja az intézményvezető, és a szülők, diákok, 
pedagógusok és egyéb érdekeltek jogszabály szerint delegált képviselői. Az intézményi 
iskolaszék dönt működési rendjéről, üléseinek időpontjáról, munkaprogramjáról, elnökének és 
tisztségviselőinek megválasztásáról.  

67. Ha az intézményben iskolaszék működik, akkor a intézményvezető rendszeresen 
tájékoztatja a intézményi iskolaszéket a pedagógiai munka aktuális kérdéseiről, az ülések 
közötti időben szükség szerint tájékoztatja az intézményi iskolaszék elnökét az iskolaszék 
döntését igénylő kérdésekről. 

A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok 
ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések 

[az R. 4. § (1) bekezdésének h) pontjához] 

68. Az iskolai nevelőtestület döntési jogkörét a tanuló magasabb évfolyamra lépésének és – 
jogszabályban meghatározott esetben – osztályzatának megállapításakor az osztályban tanító 
tanárok értekezlete (osztályozó értekezlet) gyakorolja.  
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69. Az osztályozó értekezletet az intézményvezető vezeti, aki az osztályozó értekezletet 
követő nevelőtestületi értekezleten beszámol az osztályozó értekezleten hozott döntésekről 
az intézmény nevelőtestületének. 

70. Az osztályozó értekezlet átruházott jogkörét nem adhatja tovább. Az osztályozó 
értekezleten hozott döntésekre egyéb kérdésekben a nevelőtestületi döntésekre vonatkozó 
szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 

71. Az intézményi nevelőtestület vizsgahalasztás engedélyezésére vonatkozó jogkörét az 
intézményvezető gyakorolja, aki a félévi és a tanév végi értekezleteken beszámol az e 
jogkörében hozott döntésekről. 

A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja 

[az R. 4. § (1) bekezdésének i) pontjához] 

72. Az intézmény rendszeres kapcsolatot tart a fenntartóval és a közös intézményi közoktatási 
feladatellátásba bekapcsolódásuk előtt fenntartó települési önkormányzatokkal. A 
kapcsolattartásban az intézmény gazdálkodását érintő kérdésekben közreműködik a 
gazdasági vezető.  

73. Az intézmény jogszabályban előírt kapcsolatot tart fenn a gyermekjóléti szolgálattal és az 
iskola-egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval. A kapcsolattartás az 
intézmény egészét érintő kérdésekben az intézményvezető feladata, a kapcsolattartásban 
közreműködik az érintett intézmény ifjúságvédelmi felelőse. 

74. A felsoroltakon kívül további intézményi kapcsolatok felvételéhez és fenntartásához az 
intézmény nevelőtestületének döntése szükséges, amely meghatározza kapcsolat formáját és 
módját. Fennálló intézményi kapcsolataikat és új intézményi kapcsolat létesítésének 
szándékát az intézményvezető bejelenti az Igazgatótanácsnak, amely e kapcsolatokat 
intézményi szinten koordinálja. 

Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos 
feladatok 

[az R. 4. § (1) bekezdésének j) pontjához] 

75. Az intézmény hagyományos ünnepélyeit, megemlékezéseit és a hagyományok 
ápolásával kapcsolatos feladatait a 4. sz. melléklet tartalmazza. 

A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 

[az R. 4. § (1) bekezdésének m) pontjához] 

76. Az intézményben a rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás megszervezése az 
intézményvezető feladata. A rendszeres egészségügyi ellátás megszervezésével kapcsolatos 
intézményi feladatokat a 5. sz. melléklet tartalmazza. 

Intézményi védő, óvó előírások 

[az R. 4. § (1) bekezdésének m) pontjához] 

77. A nevelési-oktatási intézmény alkalmazottainak és az intézménybe látogatóknak az 
intézmény egész területén tilos a dohányzás. A 39/2013. (II. 14.) Korm. rendeletnek megfelelő 
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„DOHÁNYZÁSRA KIJELÖLT HELY” és „TILOS A DOHÁNYZÁS” felirat illetve jelzés 
kihelyezése kötelező. 

78. A gyermekekkel, tanulókkal az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó 
előírásokat, a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható 
magatartásformát a szorgalmi idő megkezdésekor, valamint szükség szerint a tanórai, tanórán 
kívüli foglalkozás során, iskolai rendezvény előtt életkoruknak és fejlettségi szintjüknek 
megfelelően ismertetni kell. Az ismertetés a szorgalmi idő megkezdésekor, valamint iskolai, 
óvodai rendezvény előtt az osztályfőnök (csoportvezető pedagógus), tanórai és tanórán kívüli 
foglalkozáson a foglalkozást tartó pedagógus kötelessége. Az ismertetés tényét és tartalmát 
dokumentálni kell. 

79. Az intézmény területére – ha van szabvány – csak ennek megfelelő eszközök és 
felszerelések vihetők be. A pedagógus – e szabályzatban és az intézmény házirendjében  
meghatározott védő, óvó előírások figyelembevételével – viheti be a foglalkozásokra az általa 
készített, használt pedagógiai eszközöket. 

80. A gyermek, tanuló az intézményben számítógépet és a nevelő-oktató munkához 
szükséges egyéb eszközt, berendezést csak pedagógus felügyeletével használhat. 
Pedagógus felügyelete mellett sem használható olyan eszköz, berendezés, amelyet 
jogszabály vagy az eszköz, berendezés használati utasítása veszélyesnek minősít. 

81. Tanórán és tanórán kívüli foglalkozáson, óvodai foglalkozáson a foglalkozást tartó 
pedagógus, óraközi szünetekben és iskolai, óvodai rendezvényeken a tanulók felügyeletét 
ellátó pedagógus felelős a tűz- és balesetvédelmi előírások betartatásáért. 

Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők 

[az R. 4. § (1) bekezdésének n) pontjához] 

82. Tűz esetén az intézmény tűzvédelmi szabályzata, gyermek- vagy tanulói baleset, illetve 
munkabaleset esetén az intézmény munkavédelmi szabályzata határozza meg a szükséges 
teendőket. 

83. Bombariadó esetén az épület kiürítésére, a gyermekek, tanulók felügyeletére az 
intézmény tűzvédelmi szabályzatának előírásait kell alkalmazni. 

84. Az intézmény tűzvédelmi szabályzatának, munkavédelmi szabályzatának megléte, 
valamint naprakész állapotban tartása az intézményvezető kötelessége. 

A szülői szervezet véleményezési, egyetértési joga 

[az R. 4. § (1) bekezdésének p) pontjához] 

85.  Az intézmény szülői szervezete figyelemmel kíséri a gyermeki, tanulói jogok 
érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét. Az intézmény szülői szervezete a 
tanulók nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben véleményt nyilváníthat, tájékoztatást 
kérhet az intézmény vezetőjétől, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője 
tanácskozási joggal részt vehet az intézményi nevelőtestület értekezletein. 

86. Ha az intézményi iskolaszék egyetértési jogát nem gyakorolja, akkor a szülői szervezetet 
egyetértési jog illeti meg a tanév rendjéről szóló rendeletben nem szereplő versenyekre való 
felkészítésnek az iskola éves munkatervébe való felvételekor. 

Egyéb foglalkozások szervezeti formái 

[az R. 4. § (2) bekezdésének a) pontjához] 
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87. Az intézményben a következő tanórán kívüli foglalkozások tarthatók 

a) differenciált képességfejlesztés (felzárkóztató, tehetséggondozó, versenyre felkészítő, 
felvételi előkészítő foglalkozás); 

b) egyéb foglalkozások az 1-8. évfolyam tanulói számára; 

c) diákkör (szakkör, énekkar, művészeti csoport); 

d) iskolai sportkör, tömegsport foglalkozás; 

e) az intézmény pedagógiai programjában szereplő, tanítási órák keretében meg nem 
valósítható foglalkozás (környezeti nevelési, egészségnevelési, kulturális és 
sportrendezvény). 

A diák-önkormányzati szerv, a diákképviselők, valamint az iskolai vezetők közötti 
kapcsolattartás formája és rendje, a diákönkormányzat működéséhez szükséges 

feltételek 

[az R. 4. § (2) bekezdésének c) pontjához] 

88. Az intézmény diákjai saját döntésük alapján intézményi diák-önkormányzati szervet 
hozhatnak létre. Egy intézményben csak egy diák-önkormányzat működhet. Az intézményi 
szintű diák-önkormányzati szerv működési feltételeit az intézmény biztosítja. 

89. Az intézményi diákönkormányzat dönt működési rendjéről, munkaprogramjáról, 
elnökének és tisztségviselőinek megválasztásáról. Az intézményi szintű szervezetekben az 
intézményi diákönkormányzatot az elnöke képviseli. 

90. Az intézményi diák-önkormányzati szerv munkáját diákönkormányzatot segítő pedagógus 
segíti, aki részt vesz a diák-önkormányzati szerv ülésein, koordinálja, segíti, a 
diákönkormányzat munkáját. 

91. Az intézményi diákönkormányzat feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja 
az intézmény helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem korlátozza az intézmény működését. 

A mindennapi testedzés formái, 
az iskolai sportkör, valamint az iskola vezetése közötti kapcsolattartás formái és 

rendje 

[az R. 4. § (2) bekezdésének d) pontjához] 

92. Az intézmény biztosítja a tanulóknak a mindennapi testedzés lehetőségét, emellett az 
intézményben diáksportkör működhet. Az intézmény biztosítja az intézményben szervezett 
mindennapi testedzés és az intézmény diáksportkörének működési feltételeit.  

93. Az intézmény diáksportköre az elnöke és tisztségviselői útján rendszeres kapcsolatot tart 
az intézmény vezetőjével, vagy az intézményvezető e feladattal megbízott helyettesével, 
együttműködnek az intézmény sporttevékenységének szervezésében. 

94. Az intézményben szervezett mindennapi testedzés formáit, az intézményben működő 
diáksportkör és az iskola vezetése közötti kapcsolattartást a 6. sz. melléklet részletezi. 

Az iskolai könyvtár működési rendje 

[az R. 4. § (2) bekezdésének j) pontjához] 

95. Az intézményben iskolai könyvtár működik. Az intézmény iskolai könyvtárát az intézmény 
tanulói és alkalmazottai használhatják.  
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96. A könyvtár nyitva tartása a tanév mindenkori rendjéhez igazodik, a nyitva tartást az 
intézmény éves munkatervében kell meghatározni. 

97. Beiratkozásnál az alábbi adatokat kell felvenni: 

a) név, 

b) tanulók esetén osztály. 

98. A dokumentumok kölcsönzése a kölcsönzési nyilvántartásba való rögzítéssel történik. Az 
átvételt a kölcsönző aláírásával kell hitelesíteni. 

99. Az intézményi könyvtár szolgáltatásainak biztosítása, a könyvtári állomány nyilvántartása, 
rendezése, ellenőrzése, gyarapítása, selejtezése a könyvtáros, vagy az intézményvezető által 
e feladattal megbízott pedagógus feladata. A könyvtáron kívül, az intézmény termeiben 
elhelyezett letéti állományt a könyvtáros évente egy alkalommal ellenőrzi. 

100. Az intézményi könyvtár működésére, használatára vonatkozóan az intézmény 
házirendje további rendelkezéseket állapíthat meg.  

Intézményi alapdokumentumok és belső szabályzatok 

[az R. 4. § (1) bekezdésének u) pontjához] 

101. Az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok végrehajtása a következő, a fenntartó 
által jóváhagyott intézményi alapdokumentumok alapján folyik: 

a) szervezeti és működési szabályzat; 

b) pedagógiai program; 

c) házirend. 

102. Az intézményi alapdokumentumok elfogadása az intézmény nevelőtestületének 
hatáskörébe tartozik.  

103. Az intézményi működés egyes területeit szabályozó belső szabályzatokat – ha 
jogszabály vagy e szabályzat másként nem rendelkezik – az intézményvezető adja ki.  

104. Intézményi belső szabályzat rendelkezése jogszabállyal vagy az intézményi 
alapdokumentumok tartalmával nem lehet ellentétes. A belső szabályzat e szabálynak 
ellentmondó rendelkezése nem alkalmazható, az ilyen rendelkezés alapján hozott intézkedés 
semmis.  

105. Az intézményi alapdokumentumok az intézmény internetes honlapján olvashatók. Az 
intézményi házirend egy példányát az intézménybe történő beiratkozáskor, illetve lényeges 
módosítás esetén a szülőnek, tanulónak át kell adni, erről az intézményvezető gondoskodik. 

106. Az intézmény alapdokumentumairól a tanulók és a szülők tájékoztatást kérhetnek az 
intézményvezetőtől munkanapokon, a tanulói ügyfélfogadás ideje alatt vagy előre egyeztetett 
időpontban. 

Az adatkezelés és továbbítás intézményi rendje 

[a köznevelési törvény 43. § (1) bekezdéséhez] 

107. Az adatkezelés és továbbítás intézményi rendjét az e szabályzat 7. sz. mellékleteként 
kiadott adatkezelési szabályzat határozza meg.  

108. Az adatkezelés időtartama nem haladhatja meg az irattári őrzési időt.  
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Tankönyvkölcsönzés, tankönyvtámogatás, iskolai tankönyvellátás 

A tankönyvellátásról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény 2014. január 1-jén lépett hatályba. Ez 
a törvény az irányadó. 

 

Elektronikus úton előállított nyomtatványok hitelesítése, kezelése 

[az R. 4. § (1) bekezdésének r)-s) pontjához] 

109. Az elektronikus úton előállított papír alapú nyomtatványokat az intézményvezető 
aláírásával és az intézmény bélyegző-lenyomatával hitelesítve lehet iktatni, és elhelyezni az 
intézmény irattárában. 

110. Az elektronikus úton előállított dokumentumokat – amennyiben az intézményben 
rendelkezésre állnak a hitelességszolgáltatóval biztosított közhiteles elektronikus aláírás 
használatának feltételei – az intézményvezető elektronikus aláírásával is hitelesítheti. Ebben 
az esetben az elektronikusan hitelesített dokumentumot elektronikus adathordozón (CD, DVD) 
kell rögzíteni, az elektronikus adathordozót lehet iktatni, és elhelyezni az intézmény 
irattárában.  

Záró rendelkezések 

111. A szervezeti és működési szabályzat 2014. szeptember 1-jén lép hatályba, a Röszkei 
Orbán Dénes Általános Iskola intézményvezetőjének jóváhagyásával válik érvényessé. 

112. E szabályzat hatálybalépésével hatályát veszti az intézmény valamennyi jogelőd 
intézményének szervezeti és működési szabályzata. 

113.  Az intézmény jogelőd intézményeinek 2013. szeptember 1-éig hatályos belső 
szabályzatait alkalmazni kell mindaddig, ameddig az intézmény alapdokumentuma, vagy belső 
szabályzata ezeket nem helyezi hatályon kívül.  
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Mellékletek jegyzéke 

1. sz. melléklet: A Röszkei Orbán Dénes Általános Iskola szervezeti felépítése 

2. sz. melléklet: A kiadmányozás rendje 

3. sz. melléklet: Az intézmény nyitva tartása 

4. sz. melléklet: Az intézmények hagyományos ünnepélyei, megemlékezései, a 
hagyományok ápolásával kapcsolatos intézményi feladatok 

5. sz. melléklet: A rendszeres egészségügyi ellátás megszervezésével kapcsolatos 
intézményi feladatok 

6. sz. melléklet: Az intézményben szervezett mindennapi testedzés formái, az 
intézményekben működő diáksportkör és az intézmény vezetése közötti 
kapcsolattartás rendje 

7. sz. melléklet: Adatkezelési szabályzat 
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A Röszkei Orbán Dénes Általános Iskola szervezete 

[az SZMSZ 13. pontjához] 

Szervezeti felépítés 

  

Intézményvezető 

helyettes 

Röszkei Orbán Dénes 

Általános Iskola 

Intézményvezető 

Felsős 

munkaközösség, 

pedagógusok 

Alsós munkaközösség, 

pedagógusok 

Nevelés-oktatást segítő 

alkalmazott 
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A kiadmányozás rendje 

[az SZMSZ 14. pontjához] 

1. E szabályzat vonatkozásában kiadmány a jóváhagyás után letisztázott és a 
kiadmányozásra jogosult részéről hiteles aláírással ellátott, lepecsételt irat. 

2. Külső szervhez vagy személyhez küldendő iratot kiadmányként csak a szervezeti és 
működési szabályzatban meghatározott, kiadmányozási joggal rendelkező személy írhat 
alá. Az intézményben kiadmányozási joggal rendelkezik 

a) az intézményt érintő minden ügyben az intézményvezető; 

b) a fenti ügyekben az intézményvezető helyettesítését a szervezeti és működési 
szabályzat előírásai szerint ellátó személy. 

3. Külső szervhez vagy személyhez kiadmányt csak hitelesen lehet továbbítani. 

4. Nem minősül kiadmánynak az elektronikus visszaigazolás, a fizetési azonosítóról és az 
iktatószámról szóló elektronikus tájékoztatás. 

5. Az irat akkor hiteles kiadmány, ha: 

a) azt az illetékes kiadmányozó saját kezűleg aláírja, vagy a kiadmányozó neve mellett 
az s. k. jelzés szerepel, a hitelesítéssel felhatalmazott személy azt „a kiadmány hiteléül” 
szöveg feltüntetésével és aláírásával igazolja, továbbá 

b) a kiadmányozó, illetve a felhatalmazott személy aláírása mellett a szerv hivatalos 
bélyegzőlenyomata szerepel. 

6. A hitelesítéssel felhatalmazott személy az intézményvezető kiadmányozási jogosultsága 
tekintetében az intézményi iskolatitkár. 

7. A szervnél keletkezett iratokról az iratot őrző szervezeti egység vezetője, vagy ügyintézője 
hitelesítési záradékolással jogosult papíralapú és elektronikus másolatot is kiadni. 

8. Az intézmény nyilvántartást vezet a kiadmányozáshoz használt bélyegzőkről, és a 
hivatalos célra felhasználható elektronikus aláírásokról. 

 

Az Intézmény bélyegzőinek felirata: 

 Körbélyegző: 
 
Röszkei Orbán Dénes Általános Iskola 
 
 
 Fejbélyegző: 
 
Röszkei Orbán Dénes Általános Iskola 
6758 Röszke, Felszabadulás utca 95. 

62/573 750



Röszkei Orbán Dénes Általános Iskola                                       SZMSZ  3. sz. melléklet 

 

 19 

Az intézmények nyitva tartása 

[az SZMSZ 31. pontjához] 

Intézmény 
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

-tól -ig -tól -ig -tól -ig -tól -ig -tól -ig 

Röszkei Orbán Dénes 
Általános Iskola 

700 1700 700 1700 700 1700 700 1700 700 1700 
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Az intézmény hagyományos ünnepélyei, megemlékezései, a hagyományok ápolásával 
kapcsolatos intézményi feladatok 

[az SZMSZ 75. pontjához] 

Az intézmény hagyományos ünnepélyeit, megemlékezéseit, a hagyományok ápolásával 
kapcsolatos intézményi feladatokat az intézmény szervezeti és működési szabályzata szerint 
az intézmény nevelőtestülete fogadja el.  

Nemzeti ünnepek Október 6. Felelőse a mindenkori 7. 
osztály és az osztályfőnök 

 Október 23. Felelőse a mindenkori 8. 
osztály és az osztályfőnök 

 Március 15. Felelőse a mindenkori 6. 
osztály és az osztályfőnök 

Iskolai 
ünnepélyek 

Tanévnyitó Felelőse a mindenkori 2. 
osztály és az osztályfőnök 

 Ballagás - évzáró Felelőse a mindenkori 7. 
osztály és az osztályfőnök 

Hagyományok Mikulás Osztályszintű rendezvény 

 Karácsony Felelőse a mindenkori 5. 
osztály és az osztályfőnök 

 Farsang Osztályszintű rendezvény 

 Gergely-járás Felelőse a nyolcadik 
évfolyam osztályfőnöke 

 Anyák napja Felelősei a mindenkori 3., 4. 
osztály és osztályfőnökeik 

 Gyermeknap - sportnap Testneveléstanár és a DÖK 
munkáját segítő pedagógus 

 „Bolond ballagás” Felelőse a nyolcadik 
évfolyam osztályfőnöke 

 A mindenkori első évfolyam 
tanulóinak 
megajándékozása 

Felelőse az 
intézményvezető és 
helyettese 

 A mindenkori ballagó 
évfolyam megajándékozása 

Felelőse az 
intézményvezető és 
helyettese 

 Az alapítványi díjkiosztó Felelőse az 
intézményvezető 

 Tanév végi jutalomkönyvek a 
legkiválóbbaknak 

Felelősök: osztályfőnökök, 
intézményvezető-helyettes 

Egyéb 
rendezvények 

Szakmai tanulmányi 
versenyek (helyi, régiós és 
országos), kiállítások, 
konferenciák, jeles napok 

Felelősei szaktanárok és 
évente kijelölt pedagógusok 

 Szaktáborok, 
osztálykirándulások 

Felelősei az osztályfőnökök 
illetve a szaktáborok vezetői 
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A rendszeres egészségügyi ellátás megszervezésével kapcsolatos  
intézményi feladatok 

[az SZMSZ 76. pontjához] 

A rendszeres egészségügyi ellátás megszervezésével kapcsolatos intézményi feladatokat az 
intézmény szervezeti és működési szabályzata szerint az intézmény nevelőtestülete fogadja 
el.  

Az egészségnevelési feladataink:  

 

Ismeretek hiányában nem várható el az öntevékenység, sem a pozitív attitűd, sem a kívánt 
magatartás. Ezért rendkívül fontos, hogy tanítványaink megismerjék az egészséges 
életmód összetevőit és jelentőségüket az egészség fenntartásában. 
Egészségnevelési feladataink: 

 Életminőség 

 Személyi higiéné 

 Egészséges táplálkozás 

 Mozgás (Fizikai terhelés) 

 Stresszkezelés, stressztűrés 

 Baleset – megelőzés 

 Kiegyensúlyozott szexualitás 

 Nem dohányzás 

 Mérsékelt alkoholfogyasztás 

 Drogtagadás 

 Időben történő orvoshoz fordulás, a szűrővizsgálatokon való részvétel. 

 Lelki egészség védelme, mentálhigiéne,, személyiségfejlődés, a tanácsok elfogadása, az 
együttműködés 

 Az egyéni környezettisztelet, környezetvédelem 

Megvalósuló szakmai programjaink: 

Keressük az egészségnevelés megvalósításának lehetőséget a különböző, 

tanóra foglalkozások témaköreiben, a  
tanórákon kívüli programokban  
a szabadidő eltöltése folyamán, 
a családi körben.  

 

 A már működő tevékenységek: 

Olyan tevékenységi formákat működtetünk, amelyek segítenek abban, hogy felszínre 
kerüljenek a tanulókban rejlő értékek, s képesek legyenek egészségükkel kapcsolatban 
önálló, felelősségteljes döntéseket hozni. 
 

 Rendszeres fogorvosi szűrővizsgálatok 

 Védőnők egészségügyi előadásai 

 Szűrővizsgálatok (védőnők) 
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Az intézményben szervezett mindennapi testedzés formái, az intézményben működő 
diáksportkör és az intézmény vezetése közötti kapcsolattartás rendje 

[az SZMSZ 94. pontjához] 

A intézményben szervezett mindennapi testedzés formáit, az intézményben működő 
diáksportkör és a intézmény vezetése közötti kapcsolattartás rendjét az intézmény szervezeti 
és működési szabályzata szerint a intézmény nevelőtestülete fogadja el.  

Mindennapi testnevelés megvalósítása: 

 

Az alsó és felső tagozatos tanulók programjának kialakítása az óratervek szerint.  
Cél az, hogy minden tanulónak meglegyen a napi egy óra, azaz heti öt óra testnevelés 
foglalkozás. Azok a tanulók, akik nem vesznek részt valamilyen versenysportban, azoknak 
részt kell venni a hét többi napján tömegsport keretében sportfoglalkozásokon. A tömegsport-
foglalkozások tematikus terv szerint zajlanak. Felelős a testnevelés szakos tanár. Rendszeres 
foglalkozások vannak: pl. sportjátékok, úszásoktatás, stb. 
Gyerekeinket a mindennapos testedzés keretében szeretnénk megismertetni az 
egészségnevelés alapjaival. Az iskolában ennek megfelelően naponta biztosítunk változatos 
programot a szabadidő hasznos eltöltésére is. 
A túlsúlyosság problémáját a testnevelés tantárgy keretein belül lenne szükséges megoldani, 
speciális mozgásprogramok kidolgozásával és végrehajtásával, hiszen ez jelentkezhetne 
rendszeres és ellenőrzött keretek között végzett hatékony mozgásterápiát a probléma 
megoldására. 
 
A Szeged Táncegyüttes közreműködésével alsó tagozatos tanulóink néptánc-oktatásban 
részesülnek. 
Az iskolán belül, tanórán kívül minden tanuló megtanul úszni. Jelenleg a Szegedi 
Sportuszodában bérel az iskola férőhelyet. A tanulókat bérelt autóbusszal szállítjuk.  
Gyors, látványos javulásra nem számíthatunk, az apró eredményeket is meg kell becsülni, és 
akkor talán a mostani gyerekek gyerekei már fittebbek, egészségesebbek lesznek. 
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Adatkezelési szabályzat 

[az SZMSZ 107. pontjához] 

I. 
Az alkalmazottak adatai 

1. A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 44. § (7) bekezdés tartalmazza az 
alkalmazottak nyilvántartására vonatkozó tartalmi követelményeket. E szerint az alkalmazotti 
nyilvántartás tartalmazza az alkalmazott: 

a)128 nevét, anyja nevét, nemét, állampolgárságát, 
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, 
n)129 lakcímét, 
o)130 elektronikus levelezési címét, 
p)131 előmenetelével, pedagógiai-szakmai ellenőrzésével, pedagógus-továbbképzési 

kötelezettségének teljesítésével kapcsolatos adatok közül 
pa) a szakmai gyakorlat idejét, 
pb) esetleges akadémiai tagságát, 
pc) munkaidő-kedvezményének tényét, 
pd) minősítő vizsgájának kinevezési okmányban, munkaszerződésben rögzített 

határidejét, 
pe) minősítő vizsgájának, minősítő eljárásra történő jelentkezésének időpontját, a 

minősítő vizsga és a minősítési eljárás időpontját és eredményét, 
pf) az alkalmazottat érintő pedagógiai-szakmai ellenőrzés időpontját, megállapításait. 
 

2. Az 1. pontban felsorolt adatokat az intézményvezető tekintetében a KLIK (Szegedi 
Tankerület) kezeli. 

3. Az 1. pontban felsorolt adatok továbbíthatók a fenntartónak, a kifizetőhelynek, bíróságnak, 
rendőrségnek, ügyészségnek, helyi önkormányzatnak, államigazgatási szervnek, a 
munkavégzésre vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére jogosultaknak, a nemzetbiztonsági 
szolgálatnak. 

II. 
A gyermekek, tanulók adatai 

1. A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 45. § (5) bekezdés tartalmazza a 
gyermekek, tanulók nyilvántartására vonatkozó tartalmi követelményeket. E szerint a tanulói 
nyilvántartás a tanuló 

 a) nevét, 
b) nemét, 
c) születési helyét és idejét, 
d) társadalombiztosítási azonosító jelét, 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100190.TV#lbj128param
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100190.TV#lbj129param
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100190.TV#lbj130param
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100190.TV#lbj131param
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e) oktatási azonosító számát, 
f) anyja nevét, 
g) lakóhelyét, tartózkodási helyét, 
h) állampolgárságát, 
i) sajátos nevelési igénye, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézsége tényét, 
j) diákigazolványának számát, 
k) jogviszonyával kapcsolatban azt, hogy magántanuló-e, tanköteles-e, jogviszonya 

szünetelésének kezdetét és befejezésének idejét, 
l)124 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. 
 

2. Az 1. pontban felsorolt adatok továbbíthatók 

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

– sajátos nevelési igényre, a beilleszkedési zavarra, tanulási nehézségre, magatartási 
rendellenességre vonatkozó adatok a pedagógiai szakszolgálat intézményeitől a nevelési-
oktatási intézménynek, illetve vissza, 

– a magatartás, szorgalom és tudás értékelésével kapcsolatos adatok az érintett osztályon 
belül, a nevelőtestületen belül, a szülőnek, a vizsgabizottságnak, ha az értékelés nem az 
iskolában történik az iskolának, iskolaváltás esetén az új iskolának,  

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

– a tanuló iskolai felvételével, átvételével kapcsolatosan az érintett iskolához, felsőoktatási 
intézménybe történő felvétellel kapcsolatosan az érintett felsőoktatási intézményhez és vissza, 

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

– a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermek- és 
ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek, intézménynek tanuló veszélyeztetettségének 
feltárása, megszüntetése céljából, 

– az állami vizsgák alapján kiadott bizonyítványokat nyilvántartó szervezetnek a 
bizonyítványok nyilvántartása céljából. 

3. Az intézmény nyilvántartja azokat az adatokat, amelyek a jogszabályokban biztosított 
kedvezményekre való igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükségesek. E célból 
azok az adatok kezelhetők, amelyekből megállapítható a jogosult személye és a 
kedvezményre való jogosultsága. 

III. 
Adatkezelés 

1. A pedagógust és a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottat titoktartási 
kötelezettség terheli a tanulóval és családjával kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, 
információt illetően, amelyről a hivatásának ellátása során szerzett tudomást. E kötelezettség 
független a foglalkoztatási jogviszony fennállásától, és annak megszűnése után, határidő 
nélkül fennmarad. A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik arra az esetre, ha alóla a 
szülővel történő közlés tekintetében a tanuló, másokkal történő közlés tekintetében a tanuló 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100190.TV#lbj124param


Röszkei Orbán Dénes Általános Iskola                                      SZMSZ  7. sz. melléklet 

 

 25 

és a szülő közösen, mindkét esetben írásban felmentést adott. A titoktartási kötelezettség nem 
terjed ki a nevelőtestületi értekezletre, a nevelőtestület tagjainak egymásközti, a tanuló 
érdekében végzett megbeszélésre. A titoktartási kötelezettség nem terjed ki azokra az 
adatokra, amelyek a köznevelési törvény alapján kezelhetők és továbbíthatók. A titoktartási 
kötelezettség kiterjed azokra is, akik részt vesznek a nevelőtestület ülésén. 

2. Az intézmény a tanulók személyes adatait csak pedagógiai célból, gyermek- és 
ifjúságvédelmi célból, iskola-egészségügyi célból, a köznevelési törvényben meghatározott 
nyilvántartások vezetése céljából, már folyamatban lévő büntetőeljárásban, szabálysértési 
eljárásban a büntethetőség és a felelősségre vonás mértékének megállapítása céljából, a 
célnak megfelelő mértékben, célhoz kötötten kezelheti. 

3. A pedagógus, illetve a nevelő és oktató munkát segítő alkalmazott az intézményvezető útján 
köteles az illetékes gyermekjóléti szolgálatot haladéktalanul értesíteni, ha megítélése szerint 
a kiskorú tanuló – más vagy saját magatartása miatt – súlyos veszélyhelyzetbe kerülhet vagy 
került. Ebben a helyzetben az adattovábbításhoz az érintett, illetve az adattal kapcsolatosan 
egyébként rendelkezésre jogosult beleegyezése nem szükséges. 

4. A közoktatási intézmények az alkalmazottak személyes adatait csak a foglalkoztatással, 
juttatások, kedvezmények, kötelezettségek megállapításával és teljesítésével, állampolgári 
jogok és kötelezettségek teljesítésével kapcsolatosan, nemzetbiztonsági okokból, az e 
törvényben meghatározott nyilvántartások kezelése céljából, a célnak megfelelő mértékben, 
célhoz kötötten kezelhetik. 

5. Adattovábbításra az intézményi adatok tekintetében a tankerületi igazgató, a intézményi 
adatok tekintetében a intézményvezető és – a meghatalmazás keretei között – az általuk 
meghatalmazott vezető vagy más alkalmazott jogosult. 

6. Önkéntes adatszolgáltatás esetén a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt is tájékoztatni 
kell arról, hogy az adatszolgáltatásban való részvétel nem kötelező. Kiskorú tanulónak az 
önkéntes adatszolgáltatásba történő bevonásához be kell szerezni a szülő engedélyét. 

7. Az intézményben nyilvántartott személyes adatok statisztikai célra felhasználhatók, és 
statisztikai felhasználás céljára személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók. 
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Z Á R A D É K 
 
 

1. Az SZMSZ felülvizsgálatát és módosítását a nevelőtestület elfogadta. Az 
intézményvezető nyilatkozik, hogy jelen módosítás sem a fenntartóra, sem a működtetőre 
többletkötelezettséget nem hárít. 
 
Az SZMSZ 2014. szeptember 1-én lépett hatályba, visszavonásig érvényes. 
 
Kelt: 2014. szeptember 1. 
 
 
       …………………………………………. 
        intézményvezető 
 
2. Elfogadta a nevelőtestület. 
 
Kelt: 2014. szeptember 1. 
 
 
………………………………….. …        …………………………………………. 
   intézményvezető helyettes     intézményvezető 
 
 
3. Véleményezte a Szülői Szervezet. 
 
Kelt: 2014. szeptember 1. 
 
 
       …………………………………………. 
        Szülői Szervezet Elnöke 
 
 
4. Véleményezte a Diákönkormányzat. 
 
Kelt: 2014. szeptember 1. 
 
 
       …………………………………………. 
        DÖK képviselője 
 
 
Jóváhagyta: ……………..év ……hó ……….nap 
 
 
        ……………………………….. 
                       fenntartó 
               tankerületi igazgató 
 
 
 
 

 


