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1.Jogszabályi háttér 

 

A közoktatással és közneveléssel kapcsolatos általános jogszabályok: 2011. évi CXC. tv. a nemzeti 

köznevelésről, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, 20/ 2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a 

nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról, 229/2012. 

(VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról, valamint a 326/2013. 

(VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról. 

 
Az alapfokú művészetoktatási intézmények struktúrájával, cél- és feladatrendszerével, tartalmi 

szabályozásával kapcsolatos jogszabály: az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi 

programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM rendeletet, melynek - a 3/2011. 

(I. 26.) NEFMI rendelettel beiktatott – 2. mellékletét első alkalommal a 2011/2012. tanévben megkezdett 

képzésekre felmenő rendszerben kell alkalmazni. (A 3/2011 –es önállóan már nem létezik, beleolvadt a 

27/1998-asba.) 

 

Alapító okirat 

 

 
1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) feladata, hogy megállapítsa a Kanyar-GO 

Alapfokú Művészeti Iskola működésének szabályait, a jogszabályok által biztosított keretek között, 

illetőleg azokban a kérdésekben, amelyeket nem rendeznek jogszabályok. 

 
2. A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak megismerése, megtartása és megtartatása feladata 

és kötelessége az iskola minden vezetőjének, pedagógusának, egyéb alkalmazottjának, és az iskola 

tanulóinak. A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak megismerése és megtartása azoknak is 

kötelessége, akik kapcsolatba kerülnek az iskolával, részt vesznek feladatainak megvalósításában, 

illetőleg igénybe veszik, használják helyiségeit, létesítményeit. 

 
3. A Szervezeti Működési Szabályzatban foglalt rendelkezések megtartása mindenkinek közös érdeke, 

ezért az abban foglaltak megszegése esetén 

 
a., az alkalmazottakkal szemben az igazgató munkáltatói jogkörben eljárva hozhat intézkedést, 

b., a tanulóval szemben fegyelmező intézkedést, illetőleg fegyelmi büntetés kiszabására van lehetőség, 

c., a szülőt vagy más nem az iskolában dolgozó, illetve tanuló személyt az iskola dolgozójának 

tájékoztatnia kell a szabályzatban foglaltakra, kérve annak megtartását, s ha ez nem vezet eredményre, 
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az igazgatót kell értesíteni, aki felszólítja, hogy hagyja el az iskola épületét. 

 

1. Az iskola alapadatai 

1.1 Az iskola neve, székhelye, OM azonosítója, telephelyei, típusa,  jogállása 

Az iskola neve: Kanyar-GO Alapfokú Művészeti Iskola 

Az iskola székhelye: 2000 Szentendre, Rózsa utca 16. 

OM azonosító: 203380 

Az iskola típusa: alapfokú művészeti iskola 

Az iskola jogállása: önálló jogi személy 

Törvényességi felügyeleti szerv: Pest Megyei Kormányhivatal 

 
 

1.2. Alapítással és fenntartással kapcsolatos adatok 

Alapító: Musicalvarázs Alapítvány 

Alapító okirat kelte: 2019. április 30. 
 

Fenntartó: Musicalvarázs Alapítvány  

A fenntartó címe: 1096 Budapest, Haller utca 27. 

 
1.3. Az iskola alaptevékenysége, célja, feladata 

Az iskola évfolyamainak száma: 12 évfolyam (2 év előképző, 6 év alapfok, 4 év továbbképző) a 

nappali oktatás munkarendje szerint, 6 éves kortól 22 éves korig. 

Maximálisan felvehető tanulói létszám: 340 fő 

 

Az alapfokú művészetoktatás célja és feladatai 
 

Az intézmény alaptevékenysége az alapító okiratában meghatározott alapfokú művészetoktatás ellátása, 

melynek keretében a tanuló érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelően felkészül 

középfokú művészetoktatási intézményben való továbbtanulásra, valamint a társadalomba való 

beilleszkedésre. 

 

Az iskola alaptevékenysége során gondoskodik a tanulók felügyeletéről, a gyermek-és 

ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátásáról, a tehetséggondozásról, továbbá ellátja mindazon 

feladatokat, amelyeket a köznevelési törvény és más jogszabály a művészeti iskoláknak előír. 
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1.4. Az iskola feladatellátását szolgáló vagyon, vagyon feletti rendelkezési jog, gazdálkodással 

összefüggő jogosítványok 

 
Az iskola feladatellátását szolgáló vagyon: Az iskola székhelyét jelentő ingatlan bérlemény. 

Az ingatlant a terembérleti szerződésben foglaltak szerint biztosítja az iskola működéséhez.  

Az ingatlanokat a bérbeadók külön szerződésben foglaltak szerint biztosítják. Az iskola működéséhez 

szükséges, jogszabályokban előírt tárgyi feltételeket és a működéshez szükséges vagyont a fenntartó 

biztosítja az iskola számára. 

 
Vagyon feletti rendelkezési jog: alapító okirat rendelkezése szerint önálló gazdálkodású és 

bérgazdálkodással rendelkező költségvetési szerv. A vagyona feletti rendelkezési jog a fenntartót illeti 

meg. Az iskola a fenntartási és működési költségeit a naptári évekre szóló, a fenntartó által jóváhagyott 

költségvetésben irányozza elő. A fenntartó alapítvány gondoskodik az alapfeladatok ellátásához 

szükséges pénzeszközökről. 

 
Az iskola gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: önálló költségvetési- gazdálkodású, teljes 

jogkörrel rendelkező 

Az iskola képviselője: az iskola igazgatója, távollétében az igazgató helyettes 
 

 

 

 

2. Az iskola szervezeti egységei 

 
 

2.1 Az iskola szervezeti felépítése: 

Igazgató 

Intézmény vezető helyettes 

Szakmai munkaközösség 

Tanárok (nevelőtestület) 

Iskolatitkár, jelmez- és viselettáros 

Önkénetesek (amennyiben vannak) 

 
 

2.2. Az iskola vezetője 

Az iskola élén az igazgató áll, aki vezetői tevékenységét az igazgatóhelyettes közreműködésével látja 

el. Az igazgató jogállására a magasabb vezető beosztás ellátásával megbízott, közalkalmazottakra 

vonatkozó rendelkezések az irányadóak. Az igazgatónak az intézmény vezetésében fennálló 

felelősségét, képviseleti és döntési jogkörét a Köznevelési törvény állapítja meg. Ellátja továbbá a 

jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt – és át nem ruházott – feladatokat. Juttatásai tekintetében 
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alkalmazni kell a köznevelésről szóló törvény előírásait. 

 A köznevelési intézmény vezetője 

felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásért, 

gyakorolja a munkáltatói jogokat a köznevelési intézményben foglalkoztatottak felett, 

dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, nem 

utal más hatáskörébe, 

felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért, 

jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját, 

képviseli az intézményt. 

felel a pedagógiai munkáért és a nevelőtestület vezetéséért, a nevelőtestület jogkörébe tartozó 

döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért, 

felel a rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési-oktatási intézmény működéséhez 

szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáért, 

felel a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért, 

felel a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, 

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

felel a munkavállalói érdek-képviseleti szervekkel és a diákönkormányzatokkal, szülői 

szervezetekkel való megfelelő együttműködésért, 

felel a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért, 

felel a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért. 
 

 

Az igazgató jogai, kötelezettségei: 

gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézmény alkalmazottai felett, 

szerződik a szükséges szolgáltatásokra, 

megbízásokat ad a szükséges ügyekben, 

az alkalmazottak foglalkoztatására, élet és munkakörülményeire vonatkozó kérdések 

tekintetében eleget tesz a jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettségnek, 

dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, 

illetve jelen szabályzat nem utal más hatáskörébe, 

dönt az intézmény eszközeinek kölcsönzéséről, 

képviseli az intézményt, távolléte esetén a képviseletet az igazgatóhelyettes látja el. 

 
 Az igazgató feladatkörébe tartozik különösen: 

a nevelőtestület vezetése, 
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a művészeti nevelő és oktató munka irányítása és ellenőrzése, 

a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű 

megszervezése és ellenőrzése, 

a rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési oktatási intézmény működéséhez 

szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, 

a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel és a szülői szervezetekkel (közösségekkel) illetve 

a diákönkormányzatokkal való együttműködés, 

a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezése, 

a tanulóbaleset megelőzésével kapcsolatos tevékenység irányítása 

 

2.3. A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája 

Iskolánkban kis létszámú munkaközösség működik. Az igazgató döntés előkészítő, véleményező, 

javaslattevő testülete a teljes munkaközösség. Az iskola igazgatója közvetlenül irányítja a Kanyar-GO 

Alapfokú Művészeti Iskola épületében folyó nevelői és oktatói munkát. Az iskolában folyó nevelői és 

oktatói munkát munkaközösségi értekezlet, rendkívüli nevelőtestületi értekezletek valamint értékelő és 

feladat-meghatározó megbeszélések keretében koordinálja és ellenőrzi. 

Az iskola pedagógiai szervezeti egységei közti rendszeres szakmai kapcsolattartás a munkaterv szerint 

ütemezett közös nevelőtestületi értekezleteken, a rendkívüli nevelőtestületi értekezleteken, valamint 

értékelő és feladat-meghatározó megbeszéléseken valósul meg. 

 
3. Az iskola közösségei: 

3.1.Nevelőtestület működésére, vonatkozó általános szabályok 

A nevelőtestület a nevelési-oktatási intézmény pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási 

kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozó szerve. A nevelőtestület jogállását, 

döntési, véleményezési, javaslattételi jogkörét a köznevelési törvény 70. § 1-6. bekezdései határozzák 

meg. 

A nevelőtestület tagja a nevelési-oktatási intézmény valamennyi pedagógus munkakört betöltő 

alkalmazottja, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő felsőfokú végzettségű 

alkalmazottja. A nevelési-oktatási intézmény nevelőtestülete a nevelési és oktatási kérdésekben, a 

nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos ügyekben, valamint a Köznevelési tv-ben és más 

jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyébként, pedig véleményező és javaslattevő 

jogkörrel rendelkezik. 

 
3.2A nevelőtestület döntési jogkörébe tartozik 

a pedagógiai program elfogadása 
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az SZMSZ elfogadása 

a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elfogadása 

a nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása 

a továbbképzési program elfogadása 

a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása 

a házirend elfogadása 

a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása, a tanulók osztályozóvizsgára 

bocsátása 

a tanulók fegyelmi ügyei 

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

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

tantárgyfelosztás elfogadása előtt, az egyes pedagógusok külön megbízásainak elosztása során, valamint 

az igazgatóhelyettes megbízása, illetve a megbízás visszavonás előtt. 

 

 
3.3. A nevelőtestület értekezletei 

 

A nevelőtestület a tanév folyamán rendes és rendkívüli értekezletet tart. 

A nevelőtestület értekezleteit az iskola munkatervében meghatározott napirenddel és időponttal az 

iskola igazgatója hívja össze. 

Tanévnyitó értekezlet 

Az igazgató által kijelölt napon tanévnyitó értekezletet kell tartani. Ezen az igazgató ismerteti az új 

tanév főbb feladatait, és a nevelőtestület elé terjeszti a munkatervre vonatkozó javaslatát. A tanévnyitó 

értekezlet dönt az éves munkaterv összeállításáról, illetve elfogadásáról. Az értekezletről jegyzőkönyvet 

kell készíteni. 

Félévzáró értekezlet 

Eltérő rendelkezés hiányában legkésőbb január 31-ig kell megtartani. Ezen az igazgató vagy helyettese 

elemzi az első félév munkáját, és tájékoztatást nyújt a következő félév feladatairól. 

Tanévzáró értekezlet 

Tartható az utolsó tanítási napot követően, illetve a tanév rendjének megfelelően. Ezen az igazgató – az 

igazgatóhelyettes,– elemzi, értékeli a tanév nevelő-oktató munkáját, a munkatervi feladatok 

végrehajtását. 

Nevelési értekezlet 

Az éves munkatervben meghatározott időpontokban nevelési értekezleteket kell tartani. Tárgya bármely 

nevelési kérdés lehet, amelyet a nevelőtestület határoz meg. A nevelési értekezlet témájától függően a 

nevelőtestület határozatot, állásfoglalást hozhat. 
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Rendkívüli értekezlet 

Az igazgató rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásáról a napirend három nappal előbb történő 

kihirdetésével intézkedik. A rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásának nevelőtestületi 

kezdeményezéséhez a pedagógusok egyharmadának aláírása, valamint az ok megjelölése szükséges. Az 

értekezletet tanítási időn kívül a kezdeményezéstől számított nyolc napon belül össze kell hívni. A 

tantestületi értekezleteken a nevelőtestület minden tagjának részt kell vennie. Ez alól csak – alapos indok 

esetén – az igazgató adhat felmentést. 

 

A nevelőtestületi értekezlet előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos rendelkezések: 

A nevelőtestületi értekezletet az iskola igazgatója és helyettese 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 nyolc nappal 

korábban kifüggeszti. A nevelőtestületi értekezlet levezető elnöki feladatait az igazgató látja el. 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. 

 

 
3.4. A nevelőtestület hatáskörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok ellátásával 

megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések 

A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból – 

meghatározott időre vagy alkalmilag- bizottságot hozhat létre, valamint egyes jogköreinek gyakorlását 

átruházhatja a szakmai munkaközösségre, vagy a diákönkormányzatra. Az átruházott jogkör gyakorlója 

a nevelőtestületet tájékoztatni köteles – a nevelőtestület által meghatározott időközönként és módon- 

azokról az ügyekről, amelyekben a nevelőtestület megbízásából aljár. 

E rendelkezéseket nem lehet alkalmazni a pedagógiai program, az SZMSZ és a házirend elfogadására. 
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3.5. Szakmai munkaközösségek együttműködése, kapcsolattartásának rendje, részvétele a 

pedagógusok munkájának segítésében 

A nevelési-oktatási intézményben legalább öt pedagógus szakmai munkaközösséget hozhat létre. Egy 

nevelési –oktatási intézményben legfeljebb tíz szakmai munkaközösség hozható létre. A szakmai 

munkaközösség részt vesz a nevelési-oktatási intézmény szakmai munkájának irányításában, 

tervezésében, szervezésében, ellenőrzésében, összegző véleménye figyelembe vehető a pedagógusok 

minősítési eljárásában. 

A szakmai munkaközösség tagja és vezetője a belső értékelésben akkor is részt vehet, ha köznevelési 

szakértőként nem járhat el. A szakmai munkaközösség –az SZMSZ-ben meghatározottak szerint – 

gondoskodik a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak nevelő-oktató munkájának szakmai 

segítéséről. 

A szakmai munkaközösség dönt 
 

Működési rendjéről és munkaprogramjáról 
 

Szakterületén a nevelőtestület által átruházott kérdésekről 
 

Az iskolai tanulmányi versenyek programjáról. 
 

A  szakmai munkaközösség – szakterületét érintően- véleményezi a nevelési-oktatási 

intézményben folyó pedagógiai munka eredményességét, javaslatot tesz a továbbfejlesztésre. 

Véleményét a  

A pedagógiai program , továbbképzési program elfogadásához 
 

Az iskolai nevelést-oktatást segítő eszközök kiválasztásához 
 

A felvételi követelmények meghatározásához 
 

A tanulmányok alatti vizsga részeinek és feladatainak meghatározásához be kell szerezni. 
 

 

3.6. A vezetők és szülői szervezet közötti kapcsolattartás formája, rendje 

 

Az szülők jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében, az intézmény működését, munkáját 

érintő kérdésekben véleményezési, javaslattevő joggal rendelkező szülői szervezetet (közösséget) 

hozhatnak létre. Kt 73. § (1) 

 

A szülői szervezet figyelemmel kíséri a tanulók jogainak érvényesülését, a pedagógiai munka 

eredményességét, tájékoztatást kérhet a nevelési-oktatási intézmény vezetőjétől, az e körbe tartozó 

ügyek tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestület értekezletein. 
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A szülői közösség iskolaszintű képviselőjével az igazgató tart kapcsolatot. 
 

Azokban az ügyekben, amelyekben a szülői közösségnek a Szervezeti és Működési Szabályzat vagy 

jogszabály véleményezési jogot biztosít, a véleményt az igazgató kéri meg az írásos anyagok átadásával. 

 
 

A szülői közösség képviselőjét meg kell hívni a nevelőtestületi értekezletek azon napirendi pontjainak 

tárgyalásához, amelyekben a szülői közösségnek véleményezési joga van. 

Az intézmény szülői szervezet részére az iskola igazgatója tanévenként legalább egy alkalommal 

tájékoztatást ad az intézmény munkájáról. 

Az osztályok szülői közösségeivel az szaktanárok tartják a kapcsolatot. 
 

Az osztályok szülői közösségei véleményeiket, állásfoglalásaikat, javaslataikat a választott SZMK 

tagon keresztül juttatják el az iskola vezetőségéhez. 

Javaslattételi jog: 
 

- a szabadidős programok tartalmának meghatározására. 
 

szülői szervezet a véleményezési, javaslattételi és egyetértési jogait gyakorolja: 

 

A 20/2012 EMMI rendelet 119. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint. Ha az iskolában több szülői 

szervezet, közösség működik, az a szülői szervezet, közösség járhat el az iskola valamennyi szülőjének 

a képviseletében, amelyiket az iskolába felvett tanulók szüleinek több mint ötven százaléka választott 

meg. Ilyen szülői szervezet, közösség hiányában a szülői szervezetek, közösségek a nevelési-oktatási 

intézmény egészét érintő ügyek intézésére közös szervezetet hozhatnak létre, vagy megbízhatják 

valamelyik szülői szervezetet, közösséget a képviselet ellátására. 

Véleményezési és egyetértési jog illeti meg: 

 a Házirend elfogadásában 

 az SZMSZ elfogadásában 

 az iskolai pedagógiai program elfogadásában 

 az éves munkaterv és a tanév rendjének elfogadásában 

 tankönyv támogatás rendjének meghatározásában. 
 

Döntési jogkörei: 

 megválasztja saját tisztségviselőit, 

 kialakítja saját működési rendjét, 

 az iskolai munkatervhez igazodva elkészíti saját munkatervét, 
 

 képviseli a szülőket és a tanulókat a köznevelési törvényben megfogalmazott jogaik 
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érvényesítésében, 

 véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a szülőkkel és tanulókkal kapcsolatos valamennyi 

kérdésben. 

Egyeztetni kell a szülő szervezettel a következő témakörökben: 

 az iskola működési rendje, nyitva tartása 

 a benntartózkodás rendje (tanulók, vezetők) a vezetők és a szülői szervezet kapcsolattartásának 

formái, 

 a külső partnerekkel való kapcsolattartás formái 

 a mulasztásokra vonatkozó rendelkezések, 

 védő, óvó előírások, 

 a tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái, 

 fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei. 
 

A gyermek, illetve kiskorú tanuló szülőjének írásbeli nyilatkozatát be kell szerezni minden olyan 

döntéshez, amelyből a szülőre fizetési kötelezettség hárul. A nyilatkozat beszerzése történhet az 

ellenőrző könyv aláírásával is. 

 
 

4. A diák-önkormányzati szerv, a diákképviselők és az iskolai vezetők közötti kapcsolattartás 

formája és rendje, a diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételek 

A diákok, tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak létre. A diákönkormányzat 

munkáját e feladatra kijelölt, felsőfokú végzettségű és pedagógus szakképzettségű személy segíti, akit a 

diákönkormányzat javaslatára az intézményvezető bíz meg ötéves időtartamra. NKt. 48§. 

 

A diákönkormányzat a nemzeti köznevelésről szóló törvény 48.§-a szerint a saját hatáskörébe tartozó 

döntések meghozatala előtt a nevelőtestület véleményét, illetőleg a Szervezeti és Működési 

Szabályzatának jóváhagyását a diákönkormányzatot segítő tanár közreműködésével az igazgatótól kéri 

meg. 

A jogszabályban meghatározott esetekben a diákönkormányzat egyetértésének, illetve véleményének 

beszerzéséről az igazgató gondoskodik az előterjesztés legalább 15 nappal korábban történő átadásával. 

A tanulók vélemény-nyilvántartásának és tájékoztatásának rendje 

nkban Diákönkormányzat működik. 

A tanuló véleményét szóban, a tanítási óra keretében szaktanárának elmondhatja. 

A tanuló véleményét írásban közölheti az iskola igazgatójával. 

A tanulók rendszeres tájékoztatása a tájékoztató füzetben, és az iskola hirdetőtábláján  
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A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény 

működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni: 

 

- Az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt 
 

-A tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt 
 

-Ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor 
 

-A házirend elfogadása előtt. 
 

-A tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál 
 

- A tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához 
 

- Egyéb foglalkozás formáinak meghatározásához. 
 

Az igazgató az egyetértési joggal érintett, illetve a véleményeztetésre kerülő anyagok tervezeteinek 

előkészítésébe a diákönkormányzat képviselőit bevonhatja, tőlük javaslatot kérhet. A diákönkormányzat 

képviselőjét a nevelőtestület értekezletére meg kell hívni azokban az ügyekben, amelyekben a 

diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol, vagy véleményének kikérése kötelező. Az iskolai tanulók 

összességét érintő ügyekben a diákönkormányzat – a segítő tanár támogatásával – az igazgatóhoz, a 

szűkebb közösséget érintő ügyekben az illetékes pedagógushoz fordulhat. A diákönkormányzat részére 

az iskola helyiséget biztosít. Használhatja hivatalos ügyei intézéséhez a telefont, a fénymásolót, a 

számítógépeit, valamint az iskolai költségvetés terhére bonyolítja a levelezését. 

 

5. Külső kapcsolatok rendszere, formája, módja 

Az iskolát a külső kapcsolatokban az igazgató képviseli. 

Önkormányzatokkal: A település vezetőivel és kulturális szervezőivel rendszeres és folyamatos 

kapcsolattartás programokkal, fellépési lehetőségekkel kapcsolatban 

Fenntartó szervvel: Az iskola tevékenységét felügyelő Musicalvarázs Alapítvány kuratóriuma ülésein, 

az ülés programjának megfelelően beszámol az iskola tevékenységéről. A napi működésben felmerülő 

kérdések megoldása a fenntartószervezet képviselő kuratóriumi elnök vagy kuratóriumi titkár és az 

iskola igazgatójának feladata, az illetékesek bevonásával. 

Városi és térségi társintézményekkel: Az intézmények vezetőivel az iskola igazgatója tartja a 

munkakapcsolatot. Tanév elején az órarend, és programokat megbeszéli. Közös rendezvények, 

műsorszolgáltatás, a kölcsönös érdekek mentén való szövetkezés, és kölcsönös tájékoztatás jellemzi a 

kapcsolatokat. 

Szervezetekkel, intézményekkel: Az iskola hivatalos képviselője az igazgató. Ezt a képviseletet 
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elláthatja az a szaktanár, aki valamely szervezet választott tisztségviselője, vagy a szakfeladatból 

adódód munkakapcsolat azt indokolja és az iskola igazgatója előzetesen, egyeztette. 

Szakmai szervezetekkel: Magyar Művészetoktatásért Országos Szakmai Szervezettel való 

kapcsolattartás 

Pedagógustársakkal: Iskolánk tanulói általános és középiskolai tanulmányaikat különböző 

intézményekben folytatják. A gyermekek nevelése érdekében fontos, hogy a velünk foglalkozó 

pedagógusok összehangoltan végezzék munkájukat. Ezért szükséges, hogy a gyermekek 

osztályfőnökeikkel szaktanáraink folyamatosan tartsák a kapcsolatot, és ez különösen fontos, ha a 

neveléssel kapcsolatos probléma felmerült. 

Gyermekvédelem: Veszélyeztetettség esetén a gyermek és ifjúságvédelmi felelős a szaktanárral és a 

tantestülettel közösen kidolgozza az intézkedéseket. Kapcsolatfelvétel a gyermek szüleivel, 

osztályfőnökével, szükség esetén a gyermekjóléti szolgálattal. 

Szülőkkel: Tájékoztató füzeten kapcsolattartás előmeneteléről, szorgalomról. Félévente nyílt tanítási 

órán láthatják a szülők gyermekük előrehaladását és a felmerülő problémáikat, megbeszélhetik a 

szaktanárral.  

 

Tanulókkal: A pedagógus a személyes szóbeli tájékoztatáson túl a tájékoztató füzetben, írásban is 

megerősíti véleményét a növendék előmeneteléről, szorgalmáról. A kötelezettségeit teljesítő diák 

problémafelvetését a pedagógus meghallgatja és közös megoldási javaslattal él. A kiemelkedő 

teljesítményt elérő növendékek a tanévzáró előadás alkalmával jutalomban részesülnek. A 

kötelezettségeit nem teljesítő diákkal szemben a nevelő legjobb belátása szerint jár el a törvényeknek 

megfelelően. A növendék órai távolmaradását előzetes egyeztetés alapján pedagógusa engedélyezi. 

Betegség esetén az elektronikus naplóban igazolja a szülő a távolmaradást. 

 

Diákönkormányzat: A pedagógusok a tanulói igényeket napi aktualitással követik, törekednek arra, 

hogy a felvetéseket, az esetlegesen felmerülő problémákat a lehető legrövidebb időn belül megoldják. 

Szükség esetén a nehéz nevelési kérdésekben a közös megoldáskeresés fórumává válik. 

A tanulói vélemények, igények folyamatos közvetítésén túl a közművelődési feladataink ellátásában is 

szerepet vállal. 

A gyermekjóléti szolgálattal való vezetői szintű kapcsolattartás az igazgató feladata. 

 
6. Az iskola működési rendje 

6.1 Nyitva tartás 
 

Az iskola szorgalmi időben a következőképpen tart nyitva: 
 

Székhely iroda: hétfőtől péntekig 8-16 
 

Tanterem hétfőtől-szombatig órarend szerint. 



17 

Kanyar-GO Alapfokú Művészeti Iskola 

Szervezeti és Működési Szabályzata 

 

 

 

A szülői értekezletek, a fogadóórák és egyéb rendezvények napjain a nyitva tartás ezek időpontjaihoz 

igazodik. 

Az iskolát vasárnap és munkaszüneti napokon zárva kell tartani. Rendezvények esetén a nyitva tartásra, 

valamint a szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az igazgató ad engedélyt. 

A tanítás hétköznap délután, szombaton egész nap zajlik. A tanítási óra és szünetek idejét a Házirend 

határozza meg. A tánctermekben csak tanári felügyelettel lehet tartózkodni. 

A nevelő-oktató munka pedagógusok vezetésével a heti órarend alapján a kijelölt tantermekben, 

tánctermekben folyik. Tanórán kívüli foglalkozások az osztályok kötelező óráinak megtartása után 

szervezhetők. Az iskola a tanítási szünetekben az ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti időn kívül 

csak a beosztásuk szerint munkát végzők tartózkodhatnak az épületben. 

A nyári tanítási szünet ügyeleti rendjét az igazgató tanévenként határozza meg. 
 

6.2.A létesítmények és helyiségek használati rendje 
 

Az iskola létesítményeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően, az állagmegóvás szem előtt 

tartásával kell használni. 

Az iskola minden dolgozója és tanulója felelős: 

- a közösségi tulajdon védelméért, állagának megőrzéséért, 

- az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért, 

- az energiafelhasználással való takarékosságért 

- a tűz és balesetvédelem, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért. 

 

 

A tanulók az intézmény létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi felügyelettel használhatják. Idegen 

személy az intézmény területén csak ellenőrzés mellett tartózkodhat. Tanítási idő után tanuló csak külön 

engedéllyel vagy szervezett foglalkozás keretében tartózkodhat az iskolában. Vagyonvédelmi okok 

miatt az üresen hagyott termeket zárni kell.  

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

intézménnyel 

Külső látogatók a nevelő-oktató munkát nem zavarhatják. 
 

A szülők gyermekeiket a tanítás kezdete előtt az alulába kísérhetik. A tanítási órák után a gyermekeket 

ugyanitt várhatják meg. 

A hivatali nyitvatartási időben ügyintézés miatt az intézmény vezetői 8-15 óra között fogadják az 
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iskolával jogviszonyban nem álló, külső személyeket. A tanítási kötelezettség miatt az ütközés 

elkerülése érdekében előzetes időpont egyeztetésre van szükség. 

A fenntartó képviselőit, a pedagógiai-szakmai szolgáltató és a pedagógiai szak-szolgáltató szervektől 

érkezőket, illetve más hivatalos személyeket elsősorban az igazgató fogadja, abban az esetben is, ha a 

tárgyalást vagy közös munkát a feladatmegosztás szerint más pedagógussal kell elvégezni. 

A tanórák látogatására külső személyek részére csak az igazgató adhat engedélyt. 
 

Az intézményvezető által engedélyezett rendezvények közönségét a kijelölt helyen kell fogadni. Az 

engedély tartalmazza a benntartózkodás szabályait, a vagyonvédelemre vonatkozó előírások 

megtartásával kapcsolatos kötelezettségeket. 

 
 
6.4.A vezetők benntartózkodásának rendje 

 

Az iskola nyitvatartási idején belül az igazgató és helyettese közül egy vezetőnek az iskolában kell 

tartózkodnia. 

A nyitva tartás kezdetétől a vezető beérkezéséig jogosult és köteles az intézmény működési körében 

szükségessé váló halaszthatatlan intézkedések megtételére. A távol levő, illetve távozó vezető után a 

szervezett foglalkozást tartó pedagógus tartozik felelősséggel az intézmény rendjéért. Az intézmény 

működésével kapcsolatban biztosítani kell, hogy az intézményben a vezetői feladatok folyamatosan 

ellátottak legyenek. A vezető távozása után vagy távolléte esetén a szervezett foglalkozást tartó 

pedagógus tartozik felelősséggel az intézmény rendjéért. 

 
6.5.A helyettesítés rendje 

 

Az igazgatót akadályoztatása esetén – az azonnali döntést nem igénylő kizárólagos hatáskörébe, 

valamint a gazdálkodási jogkörbe tartozó ügyek kivételével – teljes felelősséggel az igazgatóhelyettes  

helyettesíti. Az igazgató tartós távolléte esetén gyakorolja a kizárólagos jogkörébe fenntartott hatás-

köröket is. Tartós távollétnek minősül a legalább kéthetes, folyamatos távollét. Igazgatóhelyettes 

távollétében a legmagasabb szolgálati évekkel rendelkező pedagógus helyettesíti. 

A pedagógust távolléte esetén az igazgatóhelyettes 

helyettesíti.  

Az iskolatitkárt a tanár helyettesíti. 

7. Az egyéb foglalkozások célja, szervezeti formái, időkerete 

Az intézmény a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja alapján a 

Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában köteles szabályozni az egyéb foglalkozások célját, 
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intézményi formáit, időkereteit. 

Egyéb foglalkozás körébe tartozik a tanórán kívüli: egyéni, vagy csoportos pedagógiai tartalmú 

foglalkozás, amely a tanulók fejlődését szolgálja. 
 
 

Tanulmányi kirándulások, művészeti táborok, külföldi utak, tanulmányi versenyek, fesztiválok, 

szakmai rendezvények: 

A művészeti iskolákban tanulmányi kirándulásnak minősülnek az iskolai csoportok, tanszakok 

kölcsönös látogatásai, színházi és az operaelőadásokon való részvétel, a művészeti, közművelődési 

intézmények, kiállítások, stb. szervezeti látogatásai. 

A tanulmányi kirándulások a nevelő-oktató munka szerves részei, azokat munkatervben rögzíteni kell. 

Tanítási napokon szervezett tanulmányi kirándulás esetében a tanulók részvételéhez a közismereti és a 

Művészeti Iskola igazgatójának hozzájárulása szükséges. Tanulmányi kirándulások alkalmával annyi 

kísérőtanárt kell biztosítani, amennyi a zavartalan lebonyolításhoz szükséges, de 20 tanulóként legalább 

1 főt. A kísérő tanárok felelősek a rendért és a tanulók testi épségéért Ha a tanuló szereplésére is sor 

kerül, biztosítani kell szaktanára részvételét. Önként jelentkező szülők kísérőül bevonhatók, de a tanári 

kíséretet nem helyettesíthetik. 

A kirándulás alkalmával – ha a csoportok az iskola székhelyét elhagyják – az elsősegélyhez szükséges 

felszerelést magukkal kell vinni. A kirándulások költségeit – a szülők meghallgatásával – úgy kell 

megállapítani, hogy azok a szülőket csak a legszükségesebb mértékben terheljék, a szükséges összege 

lehetőleg elő takarékossággal biztosítsák. Törekedni kell arra, hogy az állami gondozott tanulók anyagi 

ok miatt ne maradjanak távol a kirándulásokról, és a több gyermekes szülők anyagi megterhelése is 

minél kevesebb legyen. 

Iskolai szünetben (nyári, téli, tavaszi) a Művészeti Iskola önállóan vagy más szervezetekkel, 

intézményekkel közösen művészeti alkotó táborokat szervezhet. 

A költségeket az iskola, a rendező szervek, illetve a résztvevők közösen viselik. A táborozáshoz szakmai 

tervet, költségvetést kell készíteni. A tanulók a kirándulásokon és a táborokban önkéntesen vesznek 

részt. 

A tanulmányi, szakmai versenyek, része a tanév helyi rendjének, illetőleg az éves munkatervnek, amely 

meghatározza a szervezés feladatait és felelőseit. A területi és országos fordulóra továbbjutott tanulókat 

a verseny idejére az igazgató mentesíti a tanítási órákon való részvétel alól. 

Az igazgató gondoskodik arról, hogy az országos, körzeti, a helyi vagy házi versenyeken győztes, 

illetőleg helyezést elért tanulók eredményes szereplését az egész iskolaközösség megismerje (pl.: 

hirdetőtábla). 
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A kísérő tanárok, valamint a szakmai versenyeken, táborozásban és a továbbképzéseken 

(tapasztalatcseréken) résztvevő tanárok költségeiről az iskolának kell gondoskodnia. A művészeti 

csoportok esetében az iskola anyagi lehetőségeinek arányában járul hozzá a költségekhez. 

 

 
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 meghívő felek kölcsönös megállapodásainak alapján határozzák meg. 

 

 
8. Az intézmény belső ellenőrzésének rendje 

A pedagógia munka belső ellenőrzési rendje 

A nevelő-oktató munka belső ellenőrzése a tanítási órákon kívül kiterjed a tanórán kívüli 

foglalkozásokra is. A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésének megszervezéséért és hatékony 

működtetéséért az igazgató felelős. Az ellenőrzés területeit, konkrét tartalmát, módszerét és ütemezését 

a félévenként elkészítendő ellenőrzési terv tartalmazza. Az ellenőrzési tervet nyilvánosságra kell hozni. 

Az ellenőrzési tervben nem szereplő, eseti ellenőrzések lefolytatásáról az igazgató dönt. 

A nevelő-oktató munka ellenőrzésére jogosult: 
 

- az igazgató 
 

- a kirendelt szakértő. 
 

Az igazgató az intézményben folyó valamennyi tevékenységet ellenőrizheti. Ennek egyik eszköze a 

beszámoltatás. A művészeti iskola a 326/2013 Kormányrendelet alapján intézményi önértékelési 

rendszert működtet. 

Az ellenőrzés módszerei: 
 

- a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások látogatása, 
 

- írásos dokumentumok vizsgálata, elemzése, ellenőrzése. 
 

Az ellenőrzések tapasztalatait a pedagógusokkal egyénileg ismertetni kell, amelyre az érintett 

pedagógus észrevételt tehet. A belső ellenőrzés általánosítható tapasztalatait – a feladatok egyidejű 

meghatározásával – nevelőtestületi értekezleten összegezni és értékelni kell. 

9. Iskolai könyv, eszköztár működési rendje (jelmeztár, kelléktár, stb.) 
 

Az iskolai könyv, zeneműtár, fonetikai gyűjtemény, stb. (továbbiakban könyvtár-eszköztár) az iskolai 

nevelő-oktató munka hatékonyságát, a korszerű szemléltetést szolgálja. Törekedni kell az állomány 
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folyamatos gyarapítására. a könyvtár-eszköztár állománya tartalmazza a nevelési-oktatási tervek által 

előírt eszközöket (ajánlott szakkönyveket, lexikonokat, szótárakat, szakfolyóiratokat, valamint 

rendelkezzen az alapvető kazetta, hanglemez, CD lemeztárral, videó kazetta gyűjteménnyel, stb.). 

A könyvtár-eszköztár gyűjtse az iskolai emlékeket, dokumentumokat, hang- és videó felvételeket. A 

könyvtár-eszköztár állományának gyarapításáról, nyilvántartásáról, a kölcsönzés rendjének 

kialakításáról és nyitva tartásáról a jelmez és viselettáros gondoskodik. 

A tanév végén a tanulóknak és tanároknak bizonyítványosztás előtt tartozásukat rendezniük kell. Az 

elveszett, vissza nem szolgáltatott könyvtári tulajdonú könyvet, hanglemezt, jelmezt, eszközöket stb. a 

folyó kereskedelmi áron kell megtéríteni. 

Az iskolai felszerelések, technikai eszközök nyilvántartásáért az igazgató által megbízott személy felel. 

A jelmeztár működése: 
 

• Az iskolai rendezvények, fellépések, alkalmával a pedagógus jelenlétében csak a jelmeztár vezetője 

adhatja ki a kosztümöket. 

• Az átvételt a szülő aláírásával elismeri. 

• Visszavétel ugyancsak a pedagógus jelenlétében és a szülő aláírásával történik. 

• Egyéb alkalmakkor a jelmezhasználatra való igényt az igazgatónak kell benyújtani, aki dönt az 

engedélyezésről, illetve a kölcsönzési díjmértékről. 

 

Az intézmény kétévenként teljes körű leltározást végez, melynek végrehajtását a Leltározási 

Szabályzat tartalmazza. 

10. Az intézmény pedagógusainak és alkalmazottainak feladatai a tanulói- és gyermekbalesetek 

megelőzősében: 

10.1  Anyagi javak védelme, anyagi felelősség 
 

Minden szaktanár a saját termében elkövetett kárért és az iskola tulajdonában lévő eszközökért 

felelősséggel tartozik. 

 Ha az iskolát kár érte, az igazgató köteles a károkozás körülményeit megvizsgálni, az okozott kár 

nagyságát felmérni, a károkozó személyét megállapítani. 

 Ha a vizsgálat során felmerül a gyanú, hogy a kárt az iskola tanulója okozta, a vizsgálatról a 

károkozással gyanúsítható tanulók és a kiskorú tanuló szülőjét haladéktalanul tájékoztatni kell. 

 A vizsgálatról jegyzőkönyvet kell készíteni. 

 Ha a tanuló kártérítési felelőssége megállapítható, a tanulót, illetőleg a szülőt a kár megfizetésére 
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írásban kell felszólítani. 

 Gondatlan károkozás esetén a kártérítés összege az okozott kár mértéke. 

 A tanuló bizonyítványát nem szabad visszatartani. 

10.2.Intézményi védő, óvó előírások 

Az iskola dolgozói és tanulói kötelesek óvni az iskola termeit, berendezési tárgyait, felszereléseit stb. 

(Házirend). A helységek nyitásának, zárásának rendjét minden tanévben el kell készíteni. Az iskolában 

szorgalmi idő alatt kizárólag az iskola dolgozói és tanulói tartózkodhatnak. A szülők az iskola előterében 

várakozhatnak gyermekeikre. 

Hivatalos ügyben előzetes megbeszélés alapján lehet az irodai helyiségekben tartózkodni. Szorgalmi 

időn kívül a helységekben az iskola dolgozói és a karbantartási, felújítási munkát végző személyek 

tartózkodhatnak. Idegen személy sem a tanítási idő alatt, sem a tanítási idő után nem tartózkodhat az 

iskola helységeiben. Kivételes esetekben az igazgató adhat engedélyt az idegen személy 

benntartózkodására. A nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtése, a 

tanulóbalesetek megelőzése érdekében teendő intézkedések az igazgató feladatkörébe tartoznak. Az 

iskolai helyzet értékelését a megelőzés érdekében az intézmény vezető szervei rendszeresen napirendre 

tűzik. 

Minden pedagógusnak törvényből következő kötelessége, hogy a rábízott tanulóknak az egészségük, 

testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződjön. 

 

Minden tanév első tanítási óráján a szaktanár baleseti oktatást tart, amelyet a naplóban piros színnel 

köteles dokumentálni. A tanév folyamán történő tanulmányi kirándulások alkalmával külön oktatást kell 

a vezetőnek tartani az utazással és egyéb baleseti forrásokkal kapcsolatosan. Az elhangzott oktatást a 

naplóban fel kell tüntetni. Ha a tanulót baleset éri, a vele foglalkozást tartó tanár kötelessége az 

elsősegély-nyújtás, intézkedés és a baleseti jegyzőkönyv felvétele, melyet az igazgatóhelyettesnek le 

kell adni. 

Az iskolán kívüli rendezvények előtt a kísérő tanár kötelessége a veszély-forrásokra és az elvárható 

magatartási formákra a tanulók figyelmeztetése. 

Amennyiben a balesetet az intézmény nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott alkalmazottja 

észleli, az elsősegélynyújtást és az intézkedéseket neki is azonnal meg kell tennie. 

A tanulói baleset veszélyének észlelésekor annak elhárítása érdekében mindenki köteles az azonnali 

intézkedéseket megtenni, ha erre nincs szükség, akkor a veszélyforrásra a munkavédelmi felelős 

figyelmét felhívni. 
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11. Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők szabályai 
 

Rendkívüli esemény minden olyan esemény, amelynek bekövetkeztét előre nem lehet látni. 
 

Rendkívüli esemény és bombariadó esetén intézkedést az igazgató hozhat, akadályoztatása esetén az 

SZMSZ-ben szabályozott helyettesítési rend szerint kell eljárni. 

Halasztást nem tűrő esetekben a közvetlen veszély elhárítására az azt észlelő közalkalmazott köteles 

minden tőle telhetőt megtenni, amelyről beszámol az intézmény igazgatójának. 

Bombariadó alkalmával az épület kiürítése a tűzriadó-terv szerint történik. 
 

Az épület kiürítésének kezdetéről és annak időtartamáról, a tanulók elhelyezéséről, az intézkedést 

végző hatóság információit figyelembe véve az igazgató, vagy intézkedéssel megbízott személy dönt. 

A bombariadóról, a hozott intézkedésekről az igazgató rendkívüli jelentésben értesíti a fenntartót. 
 

12. A tanulóval szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárás részletes szabályai 
 

A nevelési-oktatási intézményben folytatott tanulói fegyelmi eljárás és fegyelmi tárgyalás pedagógiai 

célokat szolgál. 

12.1. Egyeztető eljárás 
 

A fegyelmi eljárást egyeztető eljárás előzheti meg, melynek célja a kötelességszegéshez elvezető 

események feldolgozása, értékelése, ennek alapján a kötelezettségszegéssel gyanúsított és sérelmet 

elszenvedő közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. 

Az egyeztető eljárás lefolytatására vonatkozó intézkedéseket a 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 

53.54.§-ban foglaltak szerint kell eljárni. 

12.2 Figyelmeztető intézkedések formái és alkalmazásának elvei  

A Házirend szabályozza. 

 

12.3 Fegyelmi eljárás lefolytatásának szabályai 
 

A tanulók fegyelmi ügyeiben való döntés céljából a nevelőtestület fegyelmi bizottságot hoz létre. 

A fegyelmi bizottság 

* állandó tagjai: 
 

- az iskola igazgatója 
 

* változó tagjai: 
 

- a tanuló tanára(i) 
 

A fegyelmi bizottság állandó tagjai a tanulói fegyelmi ügyekről a tanévzáró nevelőtestületi 
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értekezleten adnak tájékoztatást. 

13. Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje 

 

Az elektronikus dokumentum 
 

Az intézmény használhat elektronikus iratokat, dokumentumokat. Elektronikus dokumentumnak 

minősül: az elektronikus eszköz útján értelmezhető adat együttes. 

Az elektronikus dokumentumokon belül külön szabályok érvényesek: 

 

 

 

 

Az elektronikus okirat kezelési rendje 
 

Elektronikus okiratnak minősül az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott rendszer alkalmazásával 

elektronikus úton előállított irat. Az ilyen iratot elektronikus aláírással kell ellátni, és elektronikusan 

kell tárolni. 

Az egyéb elektronikus dokumentumok kezelési rendje 
 

Egyéb dokumentumnak minősül minden elektronikus úton létrehozott dokumentum, amely nem az 

oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott rendszerben keletkezett. Az ilyen iratokat amennyiben az 

intézményvezető elrendeli, elektronikus aláírással kell ellátni, elektronikusan kell tárolni. 

Az iskola elektronikusan előállított dokumentumainak kezelésre az igazgató és az iskolatitkár 

jogosult. 

Az elektronikusan készült dokumentumokat nyomtatást követően az iskola igazgatója jogosult 

hitelesíteni (dátum, aláírás, bélyegző). 

A következő elektronikus dokumentumokról papír alapú dokumentumot is kell készíteni: 
 

Október 1-i KIR tanulói és pedagógus nyilvántartás 
 

Statisztikai jelentés (készítése az iskolatitkár feladata, az igazgató felelőssége) 
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Az elektronikus aláírás 
 

Az elektronikus aláírásra jogosult az aláíró. Az aláíró az, aki intézmény nevében az aláírás létrehozó 

eszközt birtokolja, és az intézmény nevében, mint az intézményt képviselő természetes személy jár el, 

aki jogosult az elektronikus aláírás elhelyezésére. Elektronikus aláírásra csak megfelelő elektronikus 

aláírási terméket (szoftver, hardver, más elektronikus aláírás alkalmazáshoz kapcsolódó összetevőt) 

lehet használni. 

 

 
14. Felnőttoktatás formái: 

 

Tandíj fizetése mellett a felnőttek is igénybe vehetik iskolánk szolgáltatásait. 

 

 

15. Az iskolai hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok: 

15.1. Ünnepi rendezvények 

Tanévnyitó ünnepek minden tanévben az első tanítási órán. 

Tanévzáró ünnep az utolsó osztályonkénti előadás időpontja. 

A többi ünnepet az Éves munkaterv tartalmazza. 

 

15.2. Megemlékezések, rendezvények 
 

Minden év március 27. a színház világnapja 

Minden év április 11. a magyar költészet napja 

Minden év október 18. a magyar festészet napja. 

Minden év október 06. az Aradi vértanúk megemlékezése 

Minden év október 23. 1956-os forradalom ünneplése 

Minden év március 15. nemzeti ünnep 

 

 
 

16. Tanulók által készített alkotások kezelése, díjazása 

A tanulók tanítási órákon vagy szabadidős tevékenységük ideje alatt előállított alkotásaikat az iskola 2 

évig megőrzi. Ezeket az alkotásokat hazaviszik. Amennyiben az iskolai dekorációhoz felhasználásra 

kerülnek, a tanulói jogviszony megszűnése után – kérelemre- a tanulók visszakaphatják. 

Intézményünkben a szociális ösztöndíj és támogatás megállapítására és elosztására valamint a nem alanyi 

jogon járó tankönyvtámogatásra vonatkozó törvényi rendelkezések nem relevánsak. 
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17. Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 

 

 

baleset illetve rosszullét esetén a növendék orvosi ellátásáról gondoskodni. A szaktanárok 

gyermekvédelmi feladataik ellátása során figyelemmel kísérik a gyermekek egészségügyi állapotát és 

szükséges esetben felveszik a kapcsolatot az intézkedésre illetékes szervekkel illetve hatóságokkal. 

Balesetről jegyzőkönyvet kell felvenni. Baleset és rosszullét esetén értesíteni kell a gyermek szülőjét 

is. 

 
18 Az intézményben folytatható reklámtevékenység szabályai 

 

Az intézmény területén kizárólag gyermekeknek szóló folyóiratok, könyvek, kulturális programok 

reklámozása engedélyezett az erre kijelölt faliújságokon. Mindenféle más reklámtevékenység tilos. 

 
19. Iratkezelés 

 

Az iratkezelés rendjének helyi szabályait az iratkezelési szabályzat tartalmazza. 
 

20. Kiadmányozás 
 

Külső intézményhez vagy személyhez küldendő iratot kiadmányként a kiadmányozási joggal 

rendelkező személy írhat alá. Az intézményben a következők szerint kerül szabályozásra a 

kiadmányozás rendje. Kiadmányozási joga az igazgatónak van. 

 

21. Az intézményben alkalmazandó munkakörök munkaköri leírás mintái 
 

Az intézményben alkalmazandó munkakörök munkaköri leírás mintái jelen SZMSZ-hez mellékletként 

kerülnek csatolásra. A munkaköri leírás minták a nemzeti köznevelési törvény 62. § (1) bekezdés m) 

pontja alapján tartalmazzák a dolgozók pedagógiai és adminisztratív feladatait is. 

 

 
21. Tájékoztatás kérésének és tájékoztatás adásának rendje 

 

Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezés: 
 

Az intézményi SZMSZ-t a nevelési-oktatási intézmény honlapján, ennek hiányában a helyben 

szokásos módon nyilvánosságra kell hozni. 

A tájékoztatás, megismertetés rendje: 
 

Az iskola Nevelési programját, Pedagógiai programját, Szervezeti és Működési Szabályzatát, 

Házirendjét, éves munkatervét, továbbiakban dokumentumokat ismerteti és véleményezteti azokkal a 
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szervekkel, amelyek véleményezési illetve döntési jogosultságokkal rendelkeznek. 

 A dokumentumok hozzáférhető elhelyezése: 
 

A felsorolt dokumentumokat - az igazgató által hitelesített egy példányban – az iskolai tanári szobában 

kell elhelyezni úgy, hogy azokat a szülők és a tanulók a nyitvatartási időben bármikor szabadon 

megtekinthessék. A dokumentumok egy-egy példánya rendelkezésre áll még az igazgatói irodában, és 

a fenntartónál is. 

 

 
22. Jelen SZMSZ nyilvánossága 

 

Az SZMSZ nyilvános. Az SZMSZ helyben szokásos módon történő nyilvánosságra hozatali módjai: 

hirdetőtáblán történő elhelyezés, székhely irodában történő elhelyezés. 

23. Záró rendelkezések 
 

Az SZMSZ-t fenntartó ellenőrzi, tartalmával egyetért. 
 

Szentendre, 2019. szeptember 02. 

…………………………. 

igazgató 

 

Az SZMSZ-t a fenntartó ellenőrizte, tartalmával egyetért. 

 

Szentendre, 2019. szeptember 02. 
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Térítési és tandíjak 

 

 

A Kanyar-GO Alapfokú Művészeti Iskolában az alkalmazandó térítési és tandíjakról a fenntartó 

Musicalvarázs Alapítvány minden év augusztus 31-ig hozott határozatában a házirendben rögzíti. 

 
Az iskola a térítési díjat maximum kettő részletben köteles beszedni. 

 

A szociálisan hátrányos helyzetű tanulók térítési díját a fenntartó átvállalja. A rászorultságot hivatalosan 

dokumentumokkal (jegyzői határozat) igazolni kell.  
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Bombariadó 
 

Bombariadó esetén szükséges feladatok (elhárítási terv) 
 

A bombariadó elhárítási terv célja a katasztrófa helyzet kialakulási esélyeinek reális felmérése, a 

lehetőségekhez mért minimálisra csökkentése, esetünkben az Alapfokú Művészeti Iskola, Szentendre, 

mint intézmény védelme. 

Fenyegetettség esetén a kapcsolódó feladatok szervezett végrehajtására fel kell készülni. 
 

A bombariadó terv tartalma visszaélésre ad lehetőséget, ezért bizalmas. Ügyelni kell arra, hogy a tervhez 

csak az illetékes személyek férhessenek hozzá, annak tartalmát a végrehajtásban érintettek csak a rájuk 

tartozó mértékig ismerjék. 

Bombafenegetés esetén végrehajtandó általános feladatok, az azok végrehajtásában érintett felelős és 

intézkedésre jogosult személyek és feladataik meghatározása: 

a. Bejelentés vételével járó feladatok 
 

Milyen úton érkezett a bejelentés (levélben, telefonon vagy személyes közlés) 
 

A fenyegetővel higgadtan, időhúzás céljával kell tárgyalni. Igyekezzünk a bejelentésből minél több 

információhoz jutni. 

b. Intézkedésre elhárításra hivatottak értésére: 
 

Intézkedésre, döntésre jogosult az igazgató és igazgatóhelyettes Távollétük esetén ugyanezt meg kell 

tennie a gazdasági vezetőnek vagy az iskolatitkárnak, illetve ezen felelősök távolléte esetén a 

fenyegetést átvevő intézményi dolgozó. 

Elhárításra hivatott szervezetet (Rendőrség) lehetőleg a fenyegetés vételével párhuzamosan kell 

értesíteni. 

c. Bejelentés értékelése: 
 

Mennyire tekinthető komolynak a bejelentés? 
 

Mennyi idő áll rendelkezésre a jelzett esemény bekövetkezéséig? 

Indokolt-e a létesítmény kiürítése? 

Végrehajtandó feladat(ok) meghatározása. 
 

d. Riasztás végrehajtása: 
 

A jelzés, értesítés legyen rövid, határozott, egyértelmű, ne keltsen pánikot. 
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e. Kiürítési, előzetes felderítési feladatok: 
 

a kiürítést gyorsan, pánikmentesen kel végrehajtani, 
 

személyes tárgyakat, ruházatot lehetőleg mindenki vegye magához, 

közművek főkapcsolóit le kell zárni, 

esetleges detonációs hullám erejének csökkentésére ablakokat célszerű kinyitni, 
 

az intézmény elhagyása során a „gyanús idegen” tárgy(ak) jellegét meg kell jegyezni, (megmozgatni, 

megvizsgálni nem szabad) 

az épületben vagy környékében tartózkodó, gyanúsan viselkedő, magánál gyanús tárgyat hordó 

személy(eket)t figyelemmel kell kísérni, 

mozgásban, cselekvésben korlátozott személyeket az épület elhagyásában segíteni kell, 
 

meg kell határozni az egyes terület (helyiség) kiürítését irányító, ellenőrző (a területet utolsónak 

elhagyó) személyeket. 

Kutatási, felderítési feladatokat szakképzetlen személy nem hajthatja végre, az a helyszínre hívott 

szakemberek feladata. 

f. Együttműködési feladatok: 
 

Az elhárításra hívott szervezetek tagjaival való együttműködés feladatai (információszolgáltatás, 

segítségnyújtás, közreműködés). 
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ADATLAP 

BOMBAFENYEGETÉ

SRŐL 

A bombafenyegetés 

napja:………………………………………….. Időpontja: 

………………….. -tól ……………………………….-ig A 

felvevő neve: 

…………………………………………………….. 

Munkahelye: 

………………………………………………………... 

A bombafenyegetés szövege:…………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………

………. A hívó: férfi nő fiú lány 

Feltehető 

kora:……………….. 

Hangszínes: magas, 

közepes, mély 

Beszédmódja: normál, gyors, lassú, akadozó, izgatott 

Nyelvezete: városi, falusias (pl.: palócos, szegedies, egyéb tájjellegű) 

Esetleges külföldi akcentus: milyen 

…………………………………. Egyéb információk: 

elváltoztatott hang, italos hang, nyelvi-, kiejtési, 

beszédhibák,………………………………………………………………

……… Jellemző szakkifejezések 

használata:…………………………………………….. 

……………………………………………………………………………

………. Ismerős hang: (kire 

emlékeztet)………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………

………. Magnóról lejátszott üzenet: 

……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………
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………. Egyéb észrevétel: 

………………………………………………………………… A hívás 

környezete: 

Háttérzajok: nincs zaj 

zene: (milyen) 

……………………………………………………………………. hangok: 

…………………………………………………………………………... 

közlekedés: (milyen) 

…………………………………………………………….. gépi zajok: 

(milyen) ……………………………………………………………… 

Egyéb tapasztalat: 

………………………………………………………………... (az adatlap 

két példányban töltendő ki) 

 

 

Az SzMSz mellékletei: 

1. számú mellék Adatkezelési  és Iratkezelési Szabályzat Ktv. 43§ (1) 

2. számú mellék Munkaköri leírás minták 
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1. sz. Melléklet 
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Kanyar-GO Alapfokú Művészeti Iskola 

 

 

 

 

 

 

 
Adatkezelési szabályzat 

a szervezeti és működési szabályzat 1. sz. melléklete 
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1. Általános rendelkezések 

 

1.1 Adatkezelési szabályzatunk jogszabályi alapja és célja 
 

Az intézményünkben folyó adatkezelés és továbbítás rendjét jelen adatkezelési szabályzat 

határozza meg. 

 

a) Adatkezelési szabályzatunk az alábbi jogszabályok alapján készült: 

- A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 

1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban „adatvédelmi törvény”) 

- A 2003. évi XLVIII. törvény a személyes adatok védelméről és a  közérdekű 

adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény módosításáról 

- A közoktatásról szóló 1992. évi LXXIX. törvény 

 

b) Az adatkezelési szabályzat legfontosabb céljai az alábbiak: 

- a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. 

évi LXIII. törvény végrehajtásának biztosítása, 

- az intézményi adatkezelés és adatfeldolgozás szabályainak rögzítése, 

- azon személyes és különleges adatok körének megismertetése az intézménnyel 

jogviszonyban állókkal, amelyeket az iskola tanulóiról, dolgozóiról az intézmény 

nyilvántart, 

- az adattovábbításra meghatalmazott alkalmazottak körének rögzítése, 

- az adatok továbbítási szabályainak rögzítése, 

- a nyilvántartott adatok helyesbítési, törlési rendjének meghatározása, 

- az adatnyilvántartásban érintett személyek jogai és érvényesítésük rendjének 

közlése. 

 

Összefoglalva: 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 
 

a) A „Leg a láb” Alapfokú Művészeti Iskola működésére vonatkozó adatkezelési szabályzatot 

az intézmény vezetőjének előterjesztése után a nevelőtestület fogadja el. 

Az elfogadáskor a jogszabályban meghatározottak szerint egyetértési jogát gyakorolta a 

szülők és a diákság képviselői, amelyet a zárófejezetben aláírásukkal igazolnak. 

b) Jelen adatkezelési szabályzatot a tanulók, szüleik megtekinthetik az igazgatói irodában. 

 
 

1.3 Az adatkezelési szabályzat személyi és időbeli hatálya 
 

a) Az adatkezelési szabályzat betartása az intézmény vezetőire, valamennyi alkalmazottjára és 

tanulójára nézve kötelező érvényű. 

b) Az adatkezelési szabályzat az SZMSZ jóváhagyásának időpontjával lép hatályba, és 

határozatlan időre szól. 

c) Adatkezelési szabályzatunkat, a jóváhagyást követő dátummal létesített jogviszony esetén 

az alkalmazott köteles tudomásul venni. 

d.) E szabályzatot a közalkalmazotti jogviszony megszűnése után is alkalmazni kell 
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e.) A tanulókkal kapcsolatos titoktartási kötelezettség független a közalkalmazotti 

jogviszonytól, annak megszűnése után is fennmarad. 

 
 

2. Az intézményben nyilvántartott adatok köre 
 

A nyilvántartott adatok körét a közoktatási törvény 2. számú mellékletének „A közoktatási 

intézményekben nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok” fejezete rögzíti. Ezek 

az adatok kötelezően nyilvántartandóak az alábbiak szerint. 

 

2.1 Az alkalmazottak nyilvántartott és kezelt adatai 
 

A közoktatási törvény alapján nyilvántartott alkalmazotti adatok: 

a) név, születési hely és idő, állampolgárság 

b) állandó lakcím és tartózkodási hely, telefonszám 

c) munkaviszonyra, alkalmazotti jogviszonyra vonatkozó adatok, így különösen 

- iskolai végzettség, szakképesítés, alkalmazási feltételek igazolása, 

- munkában töltött idő, jogviszonyba beszámítható idő, besorolással kapcsolatos 

adatok, 

- alkalmazott által kapott kitüntetések, díjak és más elismerések, címek, 

- munkakör, munkakörbe nem tartozó feladatra történő megbízás, munkavégzésre 

irányuló további jogviszony, fegyelmi büntetés, kártérítésre kötelezés, 

- 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. 

 

A törvény által kötelezően kezelendő adatokon kívül az intézmény az illetmények átutalása 

céljából kezeli a alkalmazottak bankszámlájának számát. 

 

2.2 A tanulók nyilvántartott és kezelt adatai 
 

A közoktatási törvény alapján nyilvántartott tanulói adatok: 

a) 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 

b) szülő neve, állandó lakásának és tartózkodási helyének címe, telefonszáma 

c) a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok, így különösen 

- felvételivel kapcsolatos adatok. 

- a tanuló magatartásának, szorgalmának és tudásának értékelése és minősítése, 

vizsgaadatok, 

- a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok, 

- a sajátos nevelési igényre vonatkozó adatok, 

d/ a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó adatok, 

e/ a tanuló azonosító száma, 

f/ a többi adat az érintett hozzájárulásával. 
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3. Az adatok továbbításának rendje 
 

3.1 A pedagógusok adatainak továbbítása 
 

Az intézmény pedagógusainak a 2.1 fejezet szerint nyilvántartott adatai továbbíthatók a 

fenntartónak, a kifizetőhelynek, bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, helyi 

önkormányzatnak, államigazgatási szervnek, a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések 

ellenőrzésére jogosultaknak, a nemzetbiztonsági szolgálatnak. 

 

3.2 A tanulók adatainak továbbítása 
 

Az intézmény csak azokat a tanulói adatokat továbbítja, amelyeket jogszabály rendel el. Az 

elrendelést a közoktatási törvény 2. számú mellékletének „A közoktatási intézményekben 

nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok” fejezete rögzíti. 

A tanulók adatai továbbíthatók: 

a) fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, önkormányzat, államigazgatási szerv, 

nemzetbiztonsági szolgálat részére valamennyi adat 

b) magatartási rendellenességre, a beilleszkedési zavarra, sajátos nevelési igényre 

vonatkozó adatok a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek 

c) a magatartás, szorgalom és tudás értékelésével kapcsolatos adatok az érintett csoporton 

belül, a nevelőtestületen belül, a szülőnek, a vizsgabizottságnak, iskolaváltás esetén az 

új iskolának, a szakmai ellenőrzés végzőjének 

d) a tanuló iskolai felvételével, átvételével kapcsolatosan az érintett iskolához, 

e) az egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó intézménynek a tanuló 

egészségügyi állapotának megállapítása céljából 

f) a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermek- és 

ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek, intézménynek a gyermek, tanuló 

veszélyeztetettségének feltárása, megszüntetése céljából 

 

Az intézmény nyilvántartja továbbá azokat az adatokat, amelynek a jogszabályokban biztosított 

kedvezményekre való igényjogosultság (térítési díj mentességre, ill. tandíj mérséklésére) 

elbírálásához és igazolásához szükségesek. E célból azok az adatok kezelhetők, amelyekből 

megállapítható a jogosult személye és a kedvezményre való jogosultsága. 

 
 

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 az egyes pozíciókat betöltő pedagógusokat, a gazdaságvezetőt 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. 
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Az igazgató személyes feladatai: 

- a meghatározott adatok továbbítása, 

- a meghatározott adatok kezelésének rendszeres ellenőrzése, 

- az adattovábbítás rendszeres ellenőrzése, 

- egyéb adatok kezelésének elrendelése, az érintettek hozzájárulásának beszerzése. 

Az intézményben folyó adatkezelési tevékenység során adatkezelői feladatokat látnak el az 

alábbi alkalmazottak a beosztás után részletezett tevékenységi körben: 

 

Gazdasági vezető: 

- a munkaviszonyra, alkalmazotti jogviszonyra vonatkozó összes adat kezelése, 

- a pedagógusok és alkalmazottak személyi anyagának kezelése, 

- kezeli a alkalmazottak bankszámlájának számát. 

 

Iskolatitkár: 

- a tanulók adatainak kezelése 

- a pedagógusok és alkalmazottak adatainak kezelése 

Pedagógusok: 

- a magatartás, szorgalom és tudás értékelésével kapcsolatos adatok az érintett 

osztályon belül, a nevelőtestületen belül, a szülőnek 

- a tanulói baleseteket a tudomásszerzés napján köteles továbbítani a munkavédelmi 

felelősnek 

- tanulói adatok nyilvántartása, és az adatok jogszabályban előírt továbbítása. 

 
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 formája általában szóbeli, kritikus esetekben 

írásos lehet. 

 
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 adatkezelő lapok hagyományos nyomtatott formában vagy számítógépes módszerrel is 

vezethetők. Az oktatási miniszter az elektronikus módszert kötelezően is elrendelheti. 
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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 az alkalmazotti jogviszony létesítésekor, fennállása alatt, 

megszűnésekor, illetve azt követően keletkezik, és az alkalmazott személyével összefüggésben 

adatot, megállapítást tartalmaz. 

A személyi iratok köre az alábbi: 

- az alkalmazott személyi anyaga 

- az alkalmazott tájékoztatásáról szóló irat 

- az alkalmazotti jogviszonnyal összefüggő egyéb iratok (például 

illetményszámfejtéssel kapcsolatos iratok) 

- az alkalmazott bankszámlájának száma 

- az alkalmazott 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 az alkalmazott 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 a helyettes, 

- az intézmény gazdasági vezetője és – munkaköri leírásuk alapján – beosztottai, 

- az iskolatitkár, mint az adatkezelés végrehajtója, 

- a vonatkozó törvény szerint jogosult személyek (például adóellenőr, eb-ellenőr, 

revizor) 

- saját kérésére az érintett alkalmazott. 

 
5.2.4 A személyi iratok védelme 

A személyi iratok kezelői kizárólag az alábbi személyek lehetnek: 

- az intézmény igazgatója 

- az intézmény gazdaságvezetője 

- 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 

Az alkalmazotti jogviszony létesítésekor az intézmény vezetője gondoskodik a alkalmazott 

személyi anyagának összeállításáról, s azt a vonatkozó jogszabályok és jelen szabályzat 
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szerint kezeli. A személyi anyagot tartalmuknak megfelelően csoportosítva, keletkezésük 

sorrendjében, az e célra személyenként kialakított gyűjtőben zárt szekrényben kell őrizni. 

A személyi anyag része az 1992. évi XXXIII. törvény 5. sz. melléklete szerint vezetett 

alkalmazotti alapnyilvántartás. Az alkalmazotti alapnyilvántartás első alkalommal papír alapon 

készül, majd a továbbiakban számítógépes módszerrel is vezethető. A számítógéppel vezetett 

alkalmazotti alapnyilvántartást ki kell nyomtatni a következő esetekben: 

- az alkalmazotti jogviszony első alkalommal való létesítésekor 

- az alkalmazott áthelyezésekor 

- az alkalmazotti jogviszony megszűnésekor 

- ha az alkalmazott adatai lényeges mértékben megváltoztak 

Az alkalmazott 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 a 

gazdaságvezető és 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 intézmény gazdaságvezetője 

- az iskolatitkár 

- a pedagógus 

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 

személyi adatokat az alábbi nyilvántartásokban kell őrizni: 

- törzslapok 

- beírási napló 

- csoportnaplók 

- a diákazonosítók nyilvántartó dokumentuma 

 
5.4 Az adatnyilvántartásban érintett alkalmazottak, tanulók és szülők jogai és 

érvényesítésük rendje 

 
5.4.1 Az érintettek tájékoztatása, kérelem az érintettek adatainak módosítására 
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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. 

Az alkalmazott, a tanuló vagy gondviselője tájékoztatást kérhet személyes adatainak 

kezeléséről, valamint kérheti személyi adatainak helyesbítését, illetve kijavítását, amelyet az 

adatkezelő köteles teljesíteni. Az alkalmazott, a tanuló, illetve gondviselője jogosult 

megismerni, hogy az adatkezelés során adatait kinek, milyen célból és milyen terjedelemben 

továbbították. 

Az alkalmazott 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 alkalmazott, 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 egyébként törvény lehetővé teszi. 

 

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. 

 

5.4.3 A bírósági jogérvényesítés lehetősége 

Ha az intézmény adatkezelési tevékenysége során az érintett jogait megsérti, az érintett 

alkalmazott, tanuló vagy annak gondviselője az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. 
 

Kiadmányozás 
Az intézmény által kibocsátott dokumentumoknak, hivatalos leveleknek, kibocsátott iratoknak 
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és szabályzatoknak aláírására az intézmény vezetője egyszemélyben jogosult. A művészeti 
iskolával kapcsolatos dokumentumok aláírását a művészeti iskola igazgatóhelyettese írja alá, 
a dokumentum az iskola igazgatója ellenjegyzésével érvényes. 
Az intézmény cégszerű aláírása az intézményvezető aláírásával és az intézmény pecsétjével 
érvényes. 
 

 Az iratkezelés szervezeti rendje 
Az intézményi iratok kezelési tevékenységét az intézményvezető megbízásából, munkaköri 
feladatként az iskolatitkár látja el. Az iskolatitkár által iktatott és bemutatott iratokat az 
iskolaigazgató utasítása alapján az iskolatitkár kezeli, mind a papíralapú, mind az elektronikusan 
érkezett dokumentumok vonatkozásában. A névre szóló dokumentumok kivételével a 
postabontást is az iskolatitkár végzi. Kiadmányozásra csak az iskolaigazgató jogosult. 
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Záró rendelkezések 

 

 

 
Jelen adatkezelési szabályzat az intézmény szervezeti és működési szabályzatának melléklete. 

A szabályzatot a nevelőtestület elfogadta. (Jegyzőkönyv és jelenléti ív csatolva.) 

Az adatkezelési szabályzatot a nevelőtestület módosíthatja a jogszabályokban meghatározott 

és e szabályzatban jelzett közösségek egyetértésével. 

 

       ………..………………………… 

        intézményvezető 

 

 

A szülők, ill. a diákság képviseletében aláírásunkkal tanúsítjuk, hogy az adatkezelési 

szabályzat elfogadásakor véleményezési jogunkat gyakoroltuk. 

 

 

 

………………………….…….. …………………….……………. 
a szülők képviselője a diákok képviselője 
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Jegyzőkönyv 

 

 
Készült: a Kanyar-GO Alapfokú Művészeti Iskola tantestületi 

értekezletén  

Helyszín: 2000 Szentendre, Rózsa utca 16. 

Ideje: 2019. szeptember 01. 

 
 

Kiss Gyuláné igazgató az értekezleten ismertette az intézmény Szervezeti és 

Működési Szabályzatát, valamint az Adatkezelési Szabályzatot. 

A jelenlévők egyöntetűen elfogadták, tartózkodás, ellenvélemény nem volt. 

 
 

Jelen voltak a mellékelt jelenléti íven felsoroltak. 

 

 

 

 

 
Szentendre, 2019. szeptember 01. 

 

 

 

 

 

 

 
Készítette: Ellenjegyezte: 
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Jelenléti ív 
 
 

 
Kiss Gyuláné …………………………………………………. 

Nyertes Zsuzsanna …………………………………………………. 

Gregor Bernadett …………………………………………………. 

Turóczi Éva …………………………………………………. 

Gulyás Judit …………………………………………………. 

Oroszi Orsolya Éva …………………………………………………. 

Horváth Csongor …………………………………………………. 
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2. sz. Melléklet 
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- Munkaköri leírás - 

 

Igazgató 

 
 

 Heti munkaidő kerete: …….óra 

Feladat ellátási helye: a Kanyar-GO Alapfokú Művészeti Iskola székhelye 

 

Feladatköre: 

Az igazgató az iskola egyszemélyi felelős vezetője, pedagógiai és irányítási feladatokat lát el. 

Gondoskodik a jogszabályokban a szakmai irányító, illetőleg a fenntartó szerv 

rendelkezéseiben meghatározott feladatok végrehajtásáról. 

Arra törekszik, hogy az iskolai közösség fokozott tevékenységgel vállaljon részt a feladatok 

teljesítéséből, az iskola életének szervezéséből, a vezetés gondjaiból. .Az egyes feladatok 

elvégzését – személyes felelősségének megosztása nélkül – a nevelőtestület tagjaira bízhatja 

képesítésük, pedagógiai szempontok és egyéb körülmények figyelembevételével. 

Az igazgató képviseli az iskolát az állami szervek, társadalmi szervezetek, egyesületek, 

valamint magánszemélyek előtt. 

Irányítja az iskola nevelő-oktató munkáját, művészeti tevékenységét. 

Gondoskodik a működés személyi és tárgyi feltételeiről, gyakorolja az elsőfokú tanügy 

igazgatási, valamint munkáltatói jogkört, ellenőrzi az iskola gazdálkodási és ügyviteli 

munkáját. 

Elkészíti és a nevelő testület elé terjeszti az iskola éves munkatervét és mindazokat a szakmai 

anyagokat, amelyek a nevelőtestület döntési hatáskörébe tartoznak. 

Előzetes terv szerint ellenőrzi az alapdokumentumok alkalmazását, a jogszabályok, valamint a 

szakmai irányító és fenntartó rendelkezéseinek érvényesülését, a nevelőtestületi határozatok és 

a szaktanácsadói javaslatok végrehajtását. 

Látogatja a tanítási órákat, ellenőrzi a felelősök munkáját. 

Gondoskodik a saját, valamint a tanárok tervszerű, folyamatos szakmai továbbképzéséről, a 

kezdeményező, újító törekvések kibontakozásáról. 

Intézkedik az iskola munkatervében nem rögzített feladatok elvégzéséről ( a tanév közben 

kiadott felsőbb utasítások végrehajtása, rendkívüli teendők felelőseinek kijelölése, stb.) 

Munkáltatói jogkörében ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a Munka 

Törvénykönyve, a Kjt. és azok végrehajtási szabályai, valamint más munkaügyi és egyéb 
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jogszabályok a munkáltatói jogkörébe utalnak. Gondoskodik a törvényesség és a 

munkafegyelem megtartásáról. 

Felelős a pénzügyi a pénzügyi rendelkezések megtartásáért és a végrehajtás ellenőrzéséért, az 

intézmény gazdálkodásáért, a vagyon kezeléséért. 

Irányítja és ellenőrzi az iskola ügyviteli munkáját: 

- A tanárok adminisztrációs munkáját, 

- A naplók, leltárak, nyilvántartások és elszámolások vezetését, 

- A baleseti jegyzőkönyv elkészítését és továbbítását, 

- Az iskolai dokumentáció megőrzését és iratselejtezését. 

Szentendre, ……………………… 

 
 

 

 
Munkaköri leírásomat tudomásul vettem: 

…………………………………… 

fenntartó 

 
…………………………………… 

igazgató 
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- Munkaköri leírás - 

 

Igazgató helyettes 

 
 

 Heti munkaidő kerete: …….óra,melyből kötelezően ellátandó foglalkozás …. óra 

Feladat ellátási helye: Kanyar-GO Alapfokú Művészeti Iskola székhelye 

 

Feladatköre: 

Az igazgató helyettes az igazgató közvetlen munkatársa, aki az igazgatót akadályoztatása esetén 

vagy távollétében felelősséggel helyettesíti az iskola működésével kapcsolatos bárminemű 

ügyben. Az igazgató megbízása alapján képviseli az intézményt különböző tanácskozásokon, 

rendezvényeken. Feladata különösen az iskola szakmai ügyeinek vitele és a telephelyek 

munkájának összehangolása, ellenőrzése. 

- Teljes felelősséggel szervezi, ellenőrzi a tanszakok tanügy-igazgatási feladatait, a naplók, 

összesítők, tandíjlap és egyéb okmányok vezetését, a változásokat rendszeresen bevezeti. 

- A változásokat folyamatosan, naprakészen vezeti. 

- Szervezi a beszámolókat, vizsgákat, a korrepetíciós tevékenységet. 

- Előkészíti az iskolai rendezvényeket, ünnepélyeket. 

- Irányítja a félévi és év végi értesítők egyeztetését. 

- Koordinálja a telephelyek folyamatban lévő ügyeit. 

- Gondoskodik arról, hogy a pedagógusok megismerkedjenek az iskola kialakult 

gyakorlatával, hagyományaival, az iskolára vonatkozó jogszabályokkal, a házirenddel, az 

adminisztrációs teendőkkel, stb. 

Munkájáról, tapasztalatairól rendszeresen beszámol az igazgatónak.  

 

Szentendre, 2019. szeptember 01. 

 

 

Munkaköri leírásomat tudomásul vettem: 

…………………………………… 

igazgató 

 
…………………………………… 

igazgató helyettes 
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Munkaköri leírás 

AMI pedagógus és munkaközösség-vezető 

 
Heti munkaidő kerete: ….melyből kötelezően ellátandó foglalkozás …. óra 

 
1. Név:   

 

2. Munkahely: Kanyar-GO Alapfokú Művészeti Iskola székhelye 

 

3. Munkaidő: Az aktuális munkavállalói szerződés tartalmazza a munkaidőre és az alkalmazásra 

vonatkozó adatokat. A szerződések felülvizsgálata és módosítása az aktuális tantárgyfelosztás 

figyelembe vételével minden év októberében történik.  

 

4. Beosztása: alapfokú művészeti iskolai tanár, munkaközösség vezető 

 

5. Közvetlen felettese: AMI intézményvezető-helyettes 

 

6.  Munkaköri feladatai: Művészeti iskolai pedagógiai feladatok az Alapfokú Művészeti Iskolában 

 

6.1. Külön díjazás nélkül ellátandó munkaköri feladatai pedagógusként:  

 

- Ellátja a pedagógus beosztásával kapcsolatos adminisztrációs feladatokat (napló, 

tájékoztató füzet, óraelszámoló lap vezetése).  

- Betartja az intézmény balesetvédelmi és tűzvédelmi szabályzatát, a csoport számára év 

elején balesetvédelmi és tűzvédelmi foglalkozást tart.  

- Részt vesz az éves munkatervhez igazodva az iskola programjain. 

- Munkáját az érvényben lévő pedagógiai program és tanterv betartásával, a 

munkaközösségi tanácskozások és a nevelőtestületi értekezletek határozatai 

figyelembevételével végzi.  

- Előkészíti a foglalkozásokat.  

- A tanítási órák megkezdése előtt olyan időpontban érkezik az épületbe, hogy a munkaidő 

kezdetekor munkakész állapotban legyen.  

- Tanmeneteket, foglalkozási terveket készít. 

- Dokumentálja az eredményeket. 

- Felkészíti a tanulókat a pályázatokra, versenyekre. 

- Folyamatosan kapcsolatot tart a szülőkkel, ennek formái: egyéni konzultáció, szülői 

értekezlet. 

- Gondozza a munkakörével kapcsolatos helyiségeket, szükség esetén részt vesz azok 

leltározási feladataiban.  

- Részt vesz a nevelőtestületi értekezleteken, osztályozó értekezleten, munkaközösségi 

megbeszéléseken. 

- Részt vesz a tanszakának megfelelő év végi bemutatkozáson (gálaműsor, bemutató, 

kiállítás), valamint az ehhez kapcsolódó szervezési, előkészítési, egyeztetési 

munkákban.  

- Részt vesz minden olyan iskolai programon, amely a tanszakához kötődik (előkészítés, 

lebonyolításban). 

- Év végén beszámolót készít a munkaköri feladatainak megoldásáról. 

- Osztályozó és különbözeti vizsgákat tart, részt vesz a tanszakhoz kötődő alapvizsgán, 

vagy záróvizsgán. 

- Egyéb iskolai programokon felügyel a rábízott tanulókra. 
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- Munkája során figyelmet fordít a differenciált személyiségfejlesztésre. 

- Amennyiben napi munkáját betegség vagy más ok miatt nem tudja ellátni, köteles erről 

az iskolát, valamint a csoportot a tanóra előtti napon értesíteni. Az órák pótlásáról köteles 

gondoskodni.  

- Ügyel arra, hogy a tanulók betartsák a művészeti iskola házirendjének előírásait. A 

művészeti iskola házirendje által nem szabályozott kérdésekben az adott telephely 

házirendje az irányadó.   

- Létszámcsökkenés, vagy a törvényben meghatározott mulasztások túllépése esetén 

értesíti a tanügyi intézményvezető-helyettest.  

 

 

6.2. A pedagógus csoportvezetőként az alábbi feladatokat látja el: 

 
- Tanmenetének részeként elkészíti a művészeti csoport éves tanórán kívüli 

tevékenységeinek tervét.  

- Tanévkezdéskor megszervezi az induló csoportokat, részt vesz a már működők 

újraszervezésében. 

- Megtervezi a terem, műhely belső képének, rendjének kialakítását. 

- Megtervezi a csoport belső szervezeti rendjét. 

- Közösségfejlesztői munkával aktívan részt vesz a csoport közösségé formálásában. 

- A csoportdinamikai folyamatokat figyelemmel kíséri a csoport és a szülői közösség, 

valamint a gyermeket tanító pedagógusok bevonásával és közreműködésével.  

- Részt vesznek a tanulók pályázatokra, versenyekre való felkészítésében.  

- A hátrányos helyzetű tanulók előmenetelét fokozott figyelemmel kíséri. 

- Ellátja a csoportvezetői feladatkörével kapcsolatos adminisztrációs munkákat (csekkek, 

határozatok kiosztása valamint az iskolai dokumentumok vezetése: napló, tájékoztató 

füzet, óraelszámoló lap, vizsgajegyzőkönyv, törzslap, bizonyítvány, féléves értesítő)  

 

6.3. A pedagógus munkaközösség-vezetőként az alábbi feladatokat látja el: 

-    Ellenőrzés, óralátogatás évente egy alkalommal. 

-    Egyezteti a belső továbbképzéseket. 

-    Dokumentálja a munkaközösség munkáját. 

-   Rendszeresen egyeztet az iskola vezetésével, a többi tanszak munkaközösség vezetőivel.  

- Összeállítja a munkaközösség éves szakmai munkatervét. 

- Munkaközösségi értekezleteket tart.   

- Megszervezi a munkaközösség belső feladatmegosztását. 

- Összegyűjti a tanszakkal kapcsolatos beszerzéseket, fejlesztési terveket, javaslatot tesz 

a rendelkezésre álló összeg felhasználásáról. 

- Segíti az országos és kerületi versenyekre való felkészítést. 

- Koordinálja az év végi bemutatókat, kiállításokat. 

- Szakmai fórumokon az intézményvezetővel egyeztetve képviseli az iskolát.  

- Az éves munkatervnek megfelelően programokat szervez, részt vesz a lebonyolításban.  

- Év végén beszámolót készít munkaköri feladatainak ellátásáról. 

 

 

7. Egyeztetési kötelezettsége: 

Minden munkaköri tevékenységét illetően közvetlen felettesével, adminisztratív kérdésekben 

az az AMI szakmai intézményvezető-helyettessel. 
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8. Hatásköre:  

- Minősíti a tanulók tanulmányi előmenetelét, szorgalmát. 

- Ellátja a csoporttal kapcsolatos ügyviteli feladatokat. 

 

 

a. Véleményezésre és javaslattételre jogosult:  

- a nevelő-oktató munka hatékonyságát érintő valamennyi kérdésben, 

- a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok felhasználásában, 

- a beosztását érintő minden tevékenységben, 

- a tanulókkal kapcsolatos jutalmazási, büntetési, valamint a tandíj- ill. térítési díj 

kedvezménnyel kapcsolatos eljárásokban. 

 

b. Döntésre jogosult: az egyeztetett tevékenységek megvalósítási módját illetően 

 

9. Felelőssége: 

Erkölcsileg és anyagilag felel azért, hogy a 

- rábízott feladatokat az iskola érdekeinek megfelelően, a kapott lehetőségeinek megfelelően, 

legjobb tudása szerint hajtja végre 

- a rábízott hatáskörrel nem él vissza. 

- az oktatás közben használt tárgyi eszközöket, a helyiségeket, azok berendezéseit 

rendeltetésszerűen használja. Meghibásodás, lopás, rendellenesség esetén köteles értesíteni 

a művészeti iskola vezetését.  

-  

 

10. Együttműködésének és kapcsolattartásának területei: 

- Folyamatosan kapcsolatban van a művészeti iskola vezetésével, a művelődés szervezővel.  

- Együttműködik a telephely tanáraival, az általános iskolai osztály osztályfőnökével. 

- Aktív pedagógiai kapcsolatot tart fenn a csoport szülői közösségével, a tanulók életét, 

tanulmányait segítő személyekkel, az iskola partnereivel, telephelyeivel. 

- Rendszeresen részt vesz az iskolai és a kerületi szakmai munkaközösség 

műhelyfoglalkozásain, továbbképzésein, fejleszti a szaktárgyi oktatás tartalmát, tökéletesíti 

módszertani eljárásait. 

 

11. Információadási, titoktartási kötelezettsége:  

- A munkaterületével kapcsolatosan az intézményvezető egyetértésével nyilatkozhat.  

- A vezetőitől tudomására jutott és a nevelőtestületi értekezleteken szerzett információkat 

bizalmasan kezeli.  

- A tanulókkal, szülőkkel kapcsolatos információkat diszkréten, bizalmasan kezeli.  

 

 

12. Aláírási jogosultsága: A beosztásával kapcsolatos dokumentumokon vezetője mellett  

a második aláíró. 

 

A munkaköri leírásban foglaltakat tudomásul veszem és betartásukért felelősséget vállalok. 

 

Szentendre, 2019. szeptember 01. 

 

 

…………………………      .………………………… 

     intézményvezető             munkavállaló 
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Munkaköri leírás 

AMI pedagógus 

 
Heti munkaidő kerete: ….melyből kötelezően ellátandó foglalkozás …. óra 

 
1. Név:  ………………………… 

 

2. Munkahely: Kanyar-GO Alapfokú Művészeti Iskola 

 

3. Munkaidő: Az aktuális munkavállalói szerződés tartalmazza a munkaidőre és az alkalmazásra 

vonatkozó adatokat. A szerződések felülvizsgálata és módosítása az aktuális tantárgyfelosztás 

figyelembe vételével minden év októberében történik.  

 

4. Beosztása: alapfokú művészeti iskolai (AMI) tanár 

 

5. Közvetlen felettese: AMI intézményvezető-helyettes 

 

6.  Munkaköri feladatai: Művészeti iskolai pedagógiai feladatok az Alapfokú Művészeti Iskolában 

 

 

6.1. Külön díjazás nélkül ellátandó munkaköri feladatai pedagógusként:  

 

- Ellátja a pedagógus beosztásával kapcsolatos adminisztrációs feladatokat (napló, 

tájékoztató füzet, óraelszámoló lap vezetése).  

- Betartja az intézmény balesetvédelmi és tűzvédelmi szabályzatát, a csoport számára a 

tanév elején balesetvédelmi és tűzvédelmi foglalkozást tart.  

- Részt vesz az éves munkatervhez igazodva az iskola programjain. 

- Munkáját a munkaközösség vezető segítségével, az érvényben lévő pedagógiai program 

és tanterv betartásával, a munkaközösségi tanácskozások és a nevelőtestületi 

értekezletek határozatai figyelembevételével végzi.  

- Előkészíti a foglalkozásokat, az iskola anyagi lehetőségeit és a beszerzés aktuális 

szabályait figyelembe véve részt vesz az anyagbeszerzésben.   

- A tanítási órák megkezdése előtt olyan időpontban érkezik az épületbe, hogy a munkaidő 

kezdetekor munkakész állapotban legyen.  

- Tanmeneteket, foglalkozási terveket készít. 

- Dokumentálja a tanítványai által elért eredményeket. 

- Felkészíti a tanulókat a pályázatokra, versenyekre. 

- Folyamatosan kapcsolatot tart a szülőkkel, ennek formái: egyéni konzultáció, szülői 

értekezlet. 

- Gondozza a munkakörével kapcsolatos helyiségeket, szükség esetén részt vesz azok 

leltározási feladataiban.  

- Részt vesz a nevelőtestületi értekezleteken, osztályozó értekezleten, munkaközösségi 

megbeszéléseken. 

- Részt vesz a tanszakának megfelelő év végi bemutatkozáson (gálaműsor, bemutató, 

kiállítás), valamint az ehhez kapcsolódó szervezési, előkészítési, egyeztetési 

munkákban.  

- Részt vesz minden olyan iskolai programon, amely a tanszakához kötődik (előkészítés, 

lebonyolításban). 

- Év végén beszámolót készít a munkaköri feladatainak elvégzéséről. 
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- Osztályozó és különbözeti vizsgákat tart, részt vesz a tanszakhoz kötődő alapvizsgán, 

vagy záróvizsgán. 

- Egyéb iskolai programokon felügyel a rábízott tanulókra. 

- Munkája során figyelmet fordít a differenciált személyiségfejlesztésre. 

- Amennyiben napi munkáját betegség vagy más ok miatt nem tudja ellátni, köteles erről 

az iskolát, valamint a csoportot a tanóra előtti napon értesíteni. Az órák pótlásáról köteles 

gondoskodni.  

- Ügyel arra, hogy a tanulók betartsák a művészeti iskola házirendjének előírásait. A 

művészeti iskola házirendje által nem szabályozott kérdésekben az adott telephely 

házirendje az irányadó.   

- Létszámcsökkenés, vagy a törvényben meghatározott mulasztások túllépése esetén 

értesíti a tanügyi intézményvezető-helyettest.  

 

 

6.2. A pedagógus csoportvezetőként az alábbi feladatokat látja el: 

 
- Tanmenetének részeként elkészíti a művészeti csoport éves tanórán kívüli 

tevékenységeinek tervét.  

- Tanévkezdéskor megszervezi az induló csoportokat, részt vesz a már működők 

újraszervezésében. 

- Megtervezi a terem, műhely belső képének, rendjének kialakítását. 

- Megtervezi a csoport belső szervezeti rendjét. 

- Közösségfejlesztői munkával aktívan részt vesz a csoport közösségé formálásában. 

- A csoportdinamikai folyamatokat figyelemmel kíséri a csoport és a szülői közösség, 

valamint a gyermeket tanító pedagógusok bevonásával és közreműködésével.  

- Részt vesznek a tanulók pályázatokra, versenyekre való felkészítésében.  

- A hátrányos helyzetű tanulók előmenetelét fokozott figyelemmel kíséri. 

- Ellátja a csoportvezetői feladatkörével kapcsolatos adminisztrációs munkákat (csekkek, 

határozatok kiosztása valamint az iskolai dokumentumok vezetése: napló, tájékoztató 

füzet, óraelszámoló lap, vizsgajegyzőkönyv, törzslap, bizonyítvány, féléves értesítő). 

 

 

7.Egyeztetési kötelezettsége: 

Minden munkaköri tevékenységét illetően közvetlen felettesével, adminisztratív kérdésekben 

az Intézményvezető-helyettessel. 

 

 

8. Hatásköre:  

- Minősíti a tanulók tanulmányi előmenetelét, szorgalmát 

- Ellátja a csoporttal kapcsolatos ügyviteli feladatokat 

 

 

c. Véleményezésre és javaslattételre jogosult:  

- a nevelő-oktató munka hatékonyságát érintő valamennyi kérdésben 

- a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok felhasználásában 

- a beosztását érintő minden tevékenységben 

- a tanulókkal kapcsolatos jutalmazási, büntetési, valamint a tandíj- ill. térítési díj 

kedvezménnyel kapcsolatos eljárásokban. 

 

d. Döntésre jogosult: az egyeztetett tevékenységek megvalósítási módját illetően 
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9. Felelőssége: 

Erkölcsileg és anyagilag felel azért, hogy a 

- rábízott feladatokat az iskola érdekeinek megfelelően, a kapott lehetőségeinek megfelelően, 

legjobb tudása szerint hajtja végre 

- a rábízott hatáskörrel nem él vissza. 

- az oktatás közben használt tárgyi eszközöket, a helyiségeket, azok berendezéseit 

rendeltetésszerűen használja. Meghibásodás, lopás, rendellenesség esetén köteles értesíteni 

a művészeti iskola vezetését.  

-  

 

10. Együttműködésének és kapcsolattartásának területei: 

- Együttműködik a telephely tanáraival, az általános iskolai osztály osztályfőnökével. 

- Aktív pedagógiai kapcsolatot tart fenn a csoport szülői közösségével, a tanulók életét, 

tanulmányait segítő személyekkel, az iskola szakmai partnereivel. 

- Rendszeresen részt vesz az iskolai és a kerületi szakmai munkaközösség 

műhelyfoglalkozásain, továbbképzésein, fejleszti a szaktárgyi oktatás tartalmát, tökéletesíti 

módszertani eljárásait. 

 

11. Információadási, titoktartási kötelezettsége:  

- A munkaterületével kapcsolatosan az intézményvezető egyetértésével nyilatkozhat.  

- A vezetőitől tudomására jutott és a nevelőtestületi értekezleteken szerzett információkat 

bizalmasan kezeli.  

- A tanulókkal, szülőkkel kapcsolatos információkat diszkréten, bizalmasan kezeli.  

 

 

12. Aláírási jogosultsága: A beosztásával kapcsolatos dokumentumokon vezetője mellett  

a második aláíró. 

 

A munkaköri leírásban foglaltakat tudomásul veszem és betartásukért felelősséget vállalok. 

 

 

Szentendre, 2019. szeptember 01. 

 

 

…………………………      .………………………… 

 

  intézményvezető        munkavállaló 
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

JELMEZ- ÉS VISELETTÁROS 
 

A munkakört betöltő neve:  

Munkakör megnevezése: jelmez- és viselettáros 

FEOR: 7539 

Munkavégzés helye: Kanyar-GO Alapfokú Művészeti Iskola székhelye és alkalmanként változó  

Közvetlen felettese: Intézményvezető, intézményvezető-helyettes 

Bérezési forma: havi bér 

Kinevezési státusza: határozatlan időre kinevezett közalkalmazott 

Munkaideje: heti 40 óra. 

 

Felelőssége, feladatai: 

 

Felelősség: 

 Az iskola jelmeztárának anyagi felelőssége terheli addig, amíg a tároló helyiségekbe a jelenléte 

nélkül be nem lépnek. Amennyiben bizonyíthatóan járt ott valaki, a felelősség alól fel kell oldani. 

 

Általános szakmai feladatok: 

 Az igazgató, az igazgatóhelyettesek utasításai alapján önállóan végzi munkáját. 

 A munkaidejéről, távolléteiről (szabadság, táppénz, fizetés nélküli szabadság) jelenléti ívet 

köteles vezetni. 

 Nyilvántartja az iskola jelmezeit, számon tartja a kölcsönzéseket.  

 Számon tartja az alapfokú művészeti iskolához tartozó eszközöket, kellékeket. Részt vesz az 

eszközök leltározási feladataiban.  

 A jelmez és viselettárat rendben tartja, a ruhákat szakszerűen kezeli, gondozza. Megszervezi, 

egyezteti a jelmezek mosását, karbantartását. Gondoskodik a helyes tárolásukról.  

 Felméri az igényeket, tervezi a varratási munkákat,. 

 Részt vesz az anyagbeszerzésben, az anyagok kiválasztásában. 

 Javaslatot tesz a szükséges tárolók kialakítására, beszerzésére, elhelyezésére.  

 Fellépések előtt a viseleteket kiadja, fellépések után beszedi, a pedagógusokkal egyezetve. A 

szükséges feljegyzésekhez a leltáron kívül az iskolai dokumentációt használhatja.  

 A jelmezek állapotát nyomon követi, kisebb karbantartási, javítási, varrási munkákat elvégez 

(gombok, felaljazás, varrások megerősítése, stb.). 

 A tanév végén részt vesz a karbantartási, leltározási munkálatokban. 

 Munkakörébe tartozó feladatokat maximális szakértelemmel, pontossággal és a vezetőséggel, 

tantestülettel jól együttműködve látja el. 
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Nem rendszeres feladatok 

 Alkalmanként, előre egyeztetett módon, formában és mennyiségben egyszerűbb jelmezek, 

kellékek tervezése és varrása.  

 Részt vesz az iskola adminisztratív teendőinek ellátásában, a dokumentumok kezelésében.  

 Szükség esetén iskolatitkári feladatokat is ellát.  

 Az intézményvezető megbízása alapján alkalmanként egyéb szakmai, az iskola működésével 

kapcsolatos feladatokat végez.  

 

A munkaköri leírásban lévő feladatokkal egyetértek, azokat magamra nézve kötelezőnek ismerem el.  

 

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

munkavállaló  

 

 

Jelen munkaköri leírás hatályos 2019. szeptember 01.  

 

 

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

Intézményvezető 

 

 

 


