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1. Általános rendelkezés 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, valamint a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 

31.) EMMI rendeletben megfogalmazottak alapján a köznevelési intézmények működésére 

vonatkozó előírások a Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános Iskolája, 

Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma a Szervezeti és 

Működési Szabályzatot az alábbiak szerint határozzák meg: 

1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, jóváhagyása 

a.) A Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános Iskolája, Egységes 

Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma Szervezeti és Működési 

Szabályzatát az intézményvezető előterjesztése alapján a 

nevelőtestületi/szakalkalmazotti testület fogadja el. 

b.) Az elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatot az intézményvezető jóváhagyásra 

továbbítja a fenntartónak. 

 

1.2. A Szervezeti és Működési Szabályzat személyi és időbeli hatálya 

a) Az SZMSZ hatálya kiterjed az intézménnyel jogviszonyban álló személyekre, valamint 

mindazokra, akik belépnek az intézmény területére, használják helyiségeit, 

létesítményeit. 

b) Az SZMSZ előírásai érvényesek az intézmény területén a benntartózkodás ideje alatt, 

valamint az intézmény által külső helyszínen szervezett rendezvények ideje alatt. 

c) A Szervezeti és Működési Szabályzat a fenntartó jóváhagyásának időpontjával lép 

hatályba és határozatlan időre szól. 

d) A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Semmelweis Egyetem 

Szervezeti és Működési Rendje az irányadó. 

1.3. A Módszertani Intézetre vonatkozó rendelkezés 

1.3.1. Alapítás  

Előzmények 

- A Magyar Köztársaság Kormánya - a 1140/2011 (V. 12.) számú határozatával - 

határozatlan időre hozta létre a Nemzetközi Pető András Közhasznú Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaságot (továbbiakban: Nonprofit Kft). 

- A Nonprofit Kft. alapító okiratának 4. 1. pontjában megfogalmazott céljai 

megvalósítása érdekében fenntartotta és anyagi támogatást nyújtott a 

Mozgássérültek Nevelőképző és Nevelőintézetét Főiskola (továbbiakban: Főiskola), 

mint államilag elismert felsőoktatási intézménynek. 

- A Főiskola a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 103. § (4) 

bekezdése, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 31. §-

ában, valamint 33. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezések felhatalmazása alapján 

tartotta fenn és működtette a Pető András Főiskola Gyakorló Óvodája, Általános 

Iskolája, Kollégiuma, Előkészítő Szakiskolája és Egységes Konduktív Pedagógiai 

Módszertani Intézetét (továbbiakban: Módszertani Intézet). 
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- A Nemzetközi Pető András Nonprofit Kft. 2014. augusztus 31-ével megszüntetésre 

került az általa fenntartott magánfőiskola az egyes oktatási tárgyú törvények 

módosításáról szóló 2014. évi XXXVI. törvény értelmében ugyanebben az 

időpontban megszűnt. Feladatait a Pető András Főiskola vette át.  

- A Főiskola fenntartói tevékenységének törvényességi ellenőrzését a nemzeti 

köznevelési törvény rendelkezései által meghatározottak eszerint az oktatásért 

felelős miniszter látja el.  

- A Főiskolát irányító szerv (fenntartói irányítást gyakorló szerv neve és székhelye: 

Emberi Erőforrások Minisztériuma, 1054 Budapest, Akadémia utca 3. 

-  A fentiekkel egy időben a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 

és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseivel 

összhangban a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21.§ (3) 

bekezdése szerinti tartalommal, figyelemmel a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012 (VIII. 

31.) EMMI rendelet 123-125. §-aiban leírtakra továbbá a pedagógiai szakszolgálati 

intézmények működéséről szóló 15/2013. (II.26) EMMI rendelet szabályaira a Pető 

András Főiskola fenntartásában létrejött a Pető András Főiskola Gyakorló Általános 

Iskolája Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma.  

Jelenleg 

2017. augusztus 1-jétől Pető András Kar (PAK) néven a Semmelweis Egyetem karaként 

működik a Pető András Főiskola, valamint annak részét képező Konduktív Pedagógiai 

Központ. A korábbi Pető András Főiskola köznevelési, felsőoktatási tevékenységének tartalma 

és helyszínei nem változnak, így zavartalanul működik tovább a Kar részeként a konduktív 

fejlesztési intézményeket (óvodát, iskolát) és a Pedagógiai Intézetet magába foglaló Konduktív 

Pedagógiai Központ. 

– A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseivel összhangban, a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése szerinti tartalommal, figyelemmel a 

nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 123-125. §-aiban leírtakra, 

továbbá pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat 

ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés 

feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMI rendelet szabályaira, a Semmelweis Egyetem  

fenntartásában létrejött a Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános 

Iskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma 

 

1.4. Az Intézmény neve 

Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív 

Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma 

Rövidített neve: SE PA Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai 

Módszertani Intézménye és Kollégiuma 

Összefoglaló rövidített neve: SE PA EKPMI 

Alapító és a fenntartó neve és székhelye: 



SEMMELWEIS EGYETEM PETŐ ANDRÁS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, EGYSÉGES 

KONDUKTÍV PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS KOLLÉGIUMA 

Szervezeti és Működési Szabályzata 

 

9 / 183 

 

 Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

 Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3. 

 Fenntartó neve: Semmelweis Egyetem 

 Fenntartó székhelye: 1085 Budapest, Üllői út 26. 

 

A köznevelési intézmény feladatellátási helyei: 

 Székhelye: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8. 

 Telephelye: 1118 Budapest, Villányi út 67. 

A Módszertani Intézmény jogállása: a Semmelweis Egyetem fenntartásában működő, a 

fenntartó szervezeti egységét képező köznevelési intézmény, szakmai önállósággal rendelkező 

önálló jogi személy. 

A Módszertani Intézmény OM azonosító száma: 038422 

A Módszertani Intézményt létesítő alapító okirat kelte: 2014. 08. 29. 

A Módszertani Intézményt módosító alapító okiratának kelte: 2017. 08. 14. 

Felügyelet: A köznevelési intézmény szakmai és törvényességi felügyeletét a Semmelweis 

Egyetem, mint fenntartó látja el. A Semmelweis Egyetem fenntartói tevékenységének 

törvényességi ellenőrzését a nemzeti köznevelésről szóló törvény rendelkezései által 

meghatározottak szerint az oktatásért felelős miniszter látja el. 

A Módszertani Intézmény típusa: A köznevelési intézmény típusa: egységes 

gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai köznevelési intézmény. 

A vagyon feletti rendelkezés és a vagyon használati joga: a Semmelweis Egyetem által 

gyakorolt vagyonkezelői jog. 

A Módszertani Intézmény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 20. § (1) 

bekezdés c, e pontjai, valamint (2), (4), (6) bekezdése alapján feladatait szervezeti és szakmai 

tekintetben önálló, egymással szorosan együttműködő különböző típusú intézményegységek 

keretében látja el a következők szerint: 

Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános Iskolája, Egységes 

Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma intézményegységei 

 Konduktív Gyakorló Általános Iskola és Kollégium (évfolyamok száma: 8) 

 Iskola-egészségügyi ellátás 

 Pedagógiai Szakszolgálat 

 konduktív tanácsadás (gyógypedagógiai), korai fejlesztés és gondozás 

 konduktív pedagógiai ellátás, utógondozás 

 nevelési tanácsadás 

 Utazó konduktori hálózat 

Szervezetével és működésével kapcsolatosan minden olyan ügyben jogosult dönteni, amit 

jogszabály nem utal más hatáskörébe.  
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2. Az Intézmény szervezeti felépítése 

Szervezeti ábra 

 

3. Az SE PA Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye 

és Kollégiumának tevékenysége 

- A Módszertani Intézmény - mint a Pető András Kar gyakorló területe - a hallgatók 

gyakorlati képzésével részt vesz a Karon folyó konduktor alapszakos 

(óvodapedagógus/tanító specializáció) képzés, szakirányú továbbképzés, felsőfokú 

szakképzés feladatainak ellátásában. 

- A Módszertani Intézmény felnőttoktatást nem folytat. 

- Tevékenységi köre kiterjed enyhe értelmi fogyatékos, halmozottan fogyatékos, egyéb 

pszichés zavarral küzdő gyermekek és tanulók nevelésére, oktatására, továbbá a 

központi idegrendszer sérülése következtében mozgásszervi fogyatékos gyermekek és 

tanulók nevelésére-oktatására, komplex konduktív nevelésére, ezen túlmenően az 

ellátottak egészségügyi és pedagógiai célú habilitációjára és rehabilitációjára, 

pedagógiai szakszolgálati ellátásra, kollégiumi nevelésre, utazó konduktori hálózat 

működtetésére, és iskola-egészségügyi ellátásra. 

S Z E N Á T U S

REKTOR

PAK

Konduktív 
Pedagógiai Központ

Semmelweis Egyetem Pető András 
Gyakorló Általános Iskolája, 

Egységes Konduktív Pedagógiai 
Módszertani Intézménye és 

Kollégiuma

Pedagógiai 
Szakszolgálat

Utazó Konduktori 
Szolgálat

Konduktív Gyakorló 
Általános Iskola és Kollégium

Iskola-egészségügyi 
ellátás
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- Az intézményegységek feladatait a jelen Szervezeti és Működési Szabályzathoz 

mellékletként csatlakozó, intézményegységekre vonatkozó külön rendelkezések 

részletezik. 

  



SEMMELWEIS EGYETEM PETŐ ANDRÁS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, EGYSÉGES 

KONDUKTÍV PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS KOLLÉGIUMA 

Szervezeti és Működési Szabályzata 

 

12 / 183 

 

4. A Módszertani Intézmény vezetése 

4.1. A Módszertani Intézmény vezetési szerkezete, vezetők közötti feladatmegosztás 

- Az SE PA EKPMI élén intézményvezető áll. Az SE PA EKPMI intézményvezetője az 

intézmény egyszemélyi felelős vezetője és törvényes képviselője. 

- Az SE PA EKPMI intézményvezető tevékenységét két intézményvezető-helyettes 

segíti. 

- Az intézményegységek élén intézményegység-vezetők állnak. 

4.2. Az intézményvezető 

- Az intézményvezetőaz SE PA EKPMI vezetője. 

- A Módszertani Intézmény élén intézményvezető áll. A Módszertani Intézmény vezetője 

az intézmény egyszemélyi felelős vezetője és törvényes képviselője.  

- A Módszertani Intézmény vezetője az előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégszöveg alá 

a nevét - a hiteles névaláírási nyilatkozatának megfelelően - önállóan írja. 

- Vezetői megbízásához rendelkeznie kell mindazon feltételekkel, amelyeket a 

köznevelési törvény, a vonatkozó jogszabályok, valamint a fenntartó Szervezeti és 

Működési Szabályzata az intézményvezetői megbízáshoz előír. 

- A nemzeti köznevelésről szóló törvény 67. § (1)-(6) bekezdésében, valamint a 

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában foglalt rendelkezések 

alapján vezetői megbízásához konduktori, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett 

intézményvezetői szakképzettség, legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett 

szakmai gyakorlat szükséges. 

- Az intézményvezetői megbízás határozott időre, legfeljebb 5 évre szól, amely további 

egy alkalommal 5 évre meghosszabbítható. 

Az SE PA EKPMI intézményvezetőt nyilvános pályázati eljárás során nevezi ki az SE 

hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata alapján, ill. a PAK SZMSZ-ben 

rögzítettek szerint a KPK igazgatója az EMMI köznevelési államtitkára jóváhagyásával. 

A megbízás és a megbízás visszavonása előtt az SE PA EKPMI alkalmazotti 

közösségének véleményét is be kell szerezni. Egyetértés hiányában, továbbá az 

intézményvezető harmadik és további megbízási ciklusát megelőzően a pályázat kiírása 

kötelező. 

- A Módszertani Intézmény intézményvezetője tekintetében a munkáltatói jogokat a 

Konduktív Pedagógiai Központ igazgatója gyakorolja.  

4.2.1. Felel: 

- az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért; 

- dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet 

jogszabály, a Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Rendje vagy a 

Kollektív szerződés nem utal más hatáskörébe; 

- eleget tesz a jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettségének az alkalmazottak 

foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdésekben; 

- felel a pedagógiai munkáért; 
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- az intézmény ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségbiztosítási rendszerének 

működtetéséért; 

- a Módszertani Intézményi feladatok ellátásáért; 

- a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért; 

- a nevelő- és oktató munka, valamint a pedagógiai szakszolgálatot nyújtó 

tevékenység egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért; 

- a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzéséért; 

- a gyermekek és tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért; 

- a pedagógus továbbképzési tervek elkészítéséért, a pedagógusok továbbképzésének 

szervezéséért; 

- Kari Tanács döntéseinek, valamint a dékán utasításainak végrehajtásáért; 

- képviseli az intézményt. 

Az intézmény vezetője a fent meghatározott jogköreit esetenként vagy az ügyek 

meghatározott körében átruházhatja; eseti vagy állandó megbízást adhat. 

 

4.2.2. Feladat- és hatásköre: 

- az intézmény törvényes képviselete, 

- teljes körűen, önállóan képviseli az intézményt a fenntartó felé, 

- a Konduktív Pedagógiai központ döntéseinek előkészítésében való részvétel, 

- felügyeli az SE PA EKPMI munkáját, 

- irányítja a vezetése alá tartozó testületek tevékenységét, a nevelőtestület, a közös 

szakalkalmazotti értekezlet, az összalkalmazotti értekezlet, a Vezetőség 

értekezleteinek előkészítését, vezetését, 

- a nevelő és oktató munka, a pedagógiai szakszolgálati munka, valamint az 

utazókonduktori szolgáltatás irányítása és ellenőrzése az intézményegység-

vezetőkön keresztül, 

- a nevelőtestület, közös szakalkalmazotti értekezlet, az összalkalmazotti értekezlet, a 

v ezetőség jogkörébe tartozó döntések (állásfoglalások) előkészítése, végrehajtásuk 

megszervezése és ellenőrzése, 

- a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges 

személyi- és tárgyi feltételek biztosítása, 

- együttműködik a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel, a 

diákönkormányzattal, illetve a szülői szervezetekkel, iskolaszékkel – az 

intézményegység-vezetők bevonásával, 

- a gyermek- és ifjúságvédelmi munka irányítása, 

- a tanuló- és gyermekbaleset megelőzésével kapcsolatos tevékenység irányítása, 

- tagsága szerint részt vesz a Konduktív Pedagógiai Központ vezetőtestületének 

munkájában, koordinálja a KPK és az intézményegységek kapcsolattartását, 

biztosítja a gyakorlati képzés feltételeit, 
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- ellátja továbbá a jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt – és át nem ruházott 

– feladatokat. 

4.2.3. Hatáskörök átruházása 

- Az intézményvezető – egyszemélyi felelősségének érvényesülése mellett – 

átruházza képviseleti jogosultsága köréből az intézményegység szakmai 

képviseletét az intézményegység-vezetőkre. 

- Az intézményvezető – egyszemélyi felelősségének érvényesülése mellett – 

átruházza a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok intézményi szintű koordinálását 

az általa megbízott szakemberekre. 

 

4.3. Az intézményvezető-helyettesek 

- Az intézményvezető tevékenységét két intézményvezető-helyettes segítheti. 

- Az intézményvezető-helyettesek vezetői tevékenységüket az intézményvezetővel 

együttműködve látják el. 

- Az SE PA EKPMI vezető-helyetteseket az intézményvezető bízza meg (az SE PA 

EKPMI-vel pedagógus munkakörben álló alkalmazottak közül), illetve menti fel. Az 

intézményvezető-helyettesek személyének kiválasztása – az SE PA EKPMI-vel 

pedagógus munkakörben álló alkalmazottak közül – az intézményvezető javaslatára 5 

évre megbízás alapján történik, a közös szakalkalmazotti értekezlet véleménye alapján.  

- Az intézményvezető akadályoztatása esetén ellátják – az intézményvezető azonnali 

döntést nem igénylő kizárólagos hatáskörébe, személyéhez kötött feladatkörébe, 

valamint a gazdálkodási jogkörbe tartozó ügyek kivételével – az intézmény képviseletét, 

beleértve a kiadmányozási jogkör gyakorlását is. 

4.3.1. Feladat- és hatáskör: 

- helyettesítési jogkör – az intézményvezető akadályoztatása esetén ellátja annak 

helyettesítését; 

- átruházott hatáskörben ellátja az intézmény pedagógiai munkájának tervezését, 

szervezését, ellenőrzését, értékelését, valamint az intézmény szakmai képviseletét – 

a fenntartó előtti képviselet kivételével – az intézmény külső kapcsolati ügyeiben, 

illetve meghatározott bizottságok munkáiban való részvétel által; 

- kapcsolatot tart az intézmény érdekvédelmi- és érdekegyeztető szervezeteivel, a 

szakértő bizottságokkal, gyermekjóléti szolgálattal, pedagógiai intézettel, stb.; 

- pályázatok figyelésében, pályázatok előkészítésében, innovációban való részvétel; 

- közreműködik az intézmény vezetői és pedagógiai munkatervének, valamint a 

pedagógiai munka ellenőrzési tervének kidolgozásában, az ellenőrzési terv 

végrehajtásának irányításában és szervezésében; 

- közreműködik a jogszabályban meghatározott vezetői feladatok elvégzésében, 

igazgatási feladatok ellátásában; 

- részt vesz az intézményegységek látogatásában, a csoportmunka, komplex program, 

foglalkozások, bemutatók ellenőrzésében, a fejlődési lapok, konduktív fejlesztési 

megfigyelések, dokumentációk, konduktív pedagógiai záróvélemények 
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elkészítésének ellenőrzésében, értékelésében, a dokumentációs tevékenység 

folyamatos fejlesztésének irányításában; 

- együttműködik a képzésért felelős oktatóval és az évfolyamfelelős oktatókkal a 

gyakorlati program tervezésében; 

- szakmai továbbképzések, szakmai napok, rendezvények, programok szervezési 

ügyeinek ellátása, pedagógus továbbképzési tervek elkészítésében való 

közreműködés, kurzusokon való előadás és részvétel. 

- Szorosan együttműködik az intézményvezetővel, az intézményegységek vezetőivel, 

helyetteseivel, tanszékekkel, a minőségfejlesztési felelőssel, kapcsolatot tart a 

csoportvezető konduktorokkal, vezető pedagógusokkal, konduktorokkal, szülőkkel. 

4.4. Az intézményegység-vezetők 

- Az intézményegység-vezetők (iskolaigazgató, a szakszolgálat vezető, az utazó 

konduktori szolgáltatás vezetője) közvetlen felettese az intézményvezető. 

- Vezetői megbízásához rendelkeznie kell mindazon feltételekkel, amelyeket a 

köznevelési törvény, a vonatkozó jogszabályok, valamint a fenntartó Szervezeti és 

Működési Szabályzata az intézményegység-vezetői megbízáshoz előír. 

- Az intézményegység-vezetőt nyilvános pályázati eljárás során nevezi ki az 

intézményvezető, a 2011. évi CXC. törvény és a fenntartó Szervezeti és Működési 

Rendje alapján. 

- A vezetői kinevezésük előtt az intézményegység nevelőtestületének, szakalkalmazotti 

közösségének véleményét ki kell kérni. 

4.4.1. Felel: 

- az általa vezetett intézményegység szakmai munkájáért, 

- az intézményegységben folyó konduktív pedagógiai munka minőségéért, a Helyi 

Pedagógiai Program megvalósításának ellenőrzéséért, szükség esetén korrekciójáért, a 

csoportok programjainak, foglalkozásainak megszervezéséhez szakmai tanácsot nyújt, 

- területén felel a gyermek-, tanuló-, és felnőtt balesetek megelőzéséért, 

- a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, 

- a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáért, 

- szakorvosi vizsgálatok kezdeményezéséért, segédeszközzel ellátás segítéséért, 

- az ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségfejlesztési feladatok ellátásáért. 

4.4.2. Feladat- és hatásköre: 

- vezetői tevékenységét az intézményvezető irányítása mellett, egymással együttműködve 

végzi, 

- irányítja, szervezi és ellenőrzi az intézményegység területén folyó konduktív pedagógiai 

munkát, szakmai ügyekben képviseli az intézményegységet, 

- dönt az intézményegység működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, amelynek 

előzetes egyeztetése nem tartozik az intézményvezetőjéhez és központi szerveihez 

- az intézményegységben folyó konduktív pedagógiai munka személyi és tárgyi 

feltételeinek biztosítása, 
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- végzi a jogszabályban meghatározott tanügyigazgatási- és a tanulói jogviszonnyal 

kapcsolatos vezetői feladatokat, a pedagógiai szakszolgáltatás körébe eső vezetői, 

igazgatási feladatokat; 

- kidolgozza az intézményegység vezetői és pedagógiai munkájának munkatervét, 

valamint a pedagógiai munka ellenőrzésének tervét, továbbá irányítja és szervezi az 

ellenőrzési terv végrehajtását, 

- az intézményegység Intézményi stratégiájának megfelelő fejlesztése, 

- a neveltek egyéni célkitűzéseihez, életkori és egyéni sajátosságaihoz igazodó feladatok 

összeállításának, ill. ezek továbbvitelének szakmai ellenőrzése és segítése; 

- a köznevelési törvényben az intézményegység-vezető részére előírt heti óraszám 

keretében végzett nevelő - oktatómunka, vagy a gyermekekkel a szakfeladatnak 

megfelelő közvetlen foglalkozás, 

- előkészíti, vezeti az intézményegység nevelőtestületi, szakalkalmazotti értekezleteit, a 

nevelőtestületi (szakalkalmazotti) döntésekre irányuló javaslataikat előzetesen egyezteti 

az intézmény vezetőjével, 

- végzi a gazdálkodás területén a vezető részére előírt feladatokat és ellenőrzéseket, az 

éves költségvetés tervezésének időszakában felméri az intézményegység személyi- és 

dologi jellegű igényeit; 

- ellátja az intézmény Munkavédelmi és Tűzvédelmi Szabályzatában a vezetők részére 

előírt feladatokat, továbbá gondoskodik az előírt munkavédelmi, tűzvédelmi, 

gyermekvédelmi feladatok végrehajtásáról, 

- gondoskodik a képzés szakmai gyakorlatához szükséges gyakorlóterület biztosításáról; 

- közreműködik a pedagógus továbbképzési tervek elkészítésében, 

- minőségfejlesztési tevékenység keretében az intézményegység minőségfejlesztési 

tevékenységének koordinálása, összefogása és folyamatos fejlesztése az intézmény 

minőségfejlesztési felelős irányításának megfelelően, 

- területén kapcsolatot tart az iskolaszékkel, az intézményegység szülői közösségével, a 

munkavállalói érdekképviseleti szervekkel és a diákönkormányzat szervével; továbbá 

kapcsolatot tart és szorosan együttműködik az intézményvezetővel, más 

intézményegységekkel, tanszékekkel. 

4.5. A Kiadmányozási (aláírási) jogkör, bélyegző használata 

- A Módszertani Intézmény nevében aláírásra az intézményvezető jogosult. 

- Az intézményvezető az előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégszöveg alá a nevét – a 

hiteles névaláírási nyilatkozatának megfelelően – önállóan írja. 

- A pénzügyi kötelezettségeket vállaló iratok kivételével egymagában ír alá. 

- Az intézményvezető távolléte vagy akadályoztatása esetén az azonnali vagy sürgős 

ügyekben – nevének és beosztásának feltüntetése mellett – helyette az intézményvezető-

helyettes ír alá. 

- Az intézményegység-vezetők, az intézményvezető és az osztályvezető aláírási jogköre 

a vezetésük alá tartozó egység szakmai tevékenységével kapcsolatos meghatározott 

ügyekre, a saját hatáskörben tett intézkedésekre, a tanügyigazgatás körébe tartozó- és a 

tanulói jogviszonnyal kapcsolatos iratokra, szakvéleményekre terjed ki. 
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- Az intézmény fejbélyegzője az intézmény alapító okirat szerinti teljes nevét tartalmazza.  

- Az intézményvezető aláírása mellett a Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési 

Rendjében meghatározott körbélyegzőt használja. 

- Az intézményegység-vezetők, az intézményvezető által használt körbélyegzőn az 

intézményegység elnevezését is szerepeltetik. 
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5. A helyettesítés rendje 

- Az intézményvezetőt távollétében az intézményvezető-helyettes helyettesíti. Az 

intézményvezető tartós akadályoztatása esetén gyakorolja az intézményvezetői jogkört. 

Tartós távollétnek minősül az egy hónapos távollét. 

- Az intézményvezető és intézményvezető-helyettes együttes távollétében az 

intézményvezetőt a Konduktív Gyakorló Általános Iskola Intézményegység-vezetője 

helyettesíti.  

- Mindhárom vezető egyidejű akadályoztatása esetén a helyettesítés a következő további 

sorrendben alakul: 

a) a Pedagógiai Szakszolgálat vezetője 

b) Utazó konduktori ellátás intézményegység-vezetője 

- Az intézményvezető hosszabb, tartós távolléte esetén a teljes vezetői jogkör gyakorlására 

külön intézkedés történik. 

- A helyettesítő közalkalmazottak az intézményvezető akadályoztatása esetén – az azonnali 

döntést nem igénylő kizárólagos hatásköre kivételével – jogosultak minden ügyben eljárni. 

 

A vezető helyettesítésének rendje 

A vezetők megnevezése, akit helyettesíteni 

kell 

A helyettesítő megnevezése 

Intézményvezető Intézményvezető helyettes 

Intézményvezető és Intézményvezető 

helyettes együtt 

Általános Iskola intézményegység-vezető 

(igazgató) 

Intézményvezető, intézményvezető 

helyettes, iskolai intézményegység-vezetők 

együtt 

Szakszolgálati intézményegység-vezető 

(igazgató) 

Intézményvezető, intézményvezető 

helyettes, iskolai intézményegység-vezetők, 

szakszolgálati intézményegység-vezető 

együtt 

Utazó konduktori ellátás intézményegység-

vezető 

Intézményvezető, intézményvezető 

helyettes, iskolai intézményegység-vezetők, 

szakszolgálati intézményegység-vezető, 

utazó konduktori ellátás intézményegység-

vezető együtt 

Kollégiumi vezető 

Vezetőség egyidejű akadályoztatása esetén az intézményvezető írásbeli meghatalmazásával 

rendelkező munkatárs a helyettesítő személy. 
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6. A Módszertani Intézmény testületi szerve 

1. Vezetőség 

2. Közös szakalkalmazotti értekezlet 

3. Összalkalmazotti értekezlet 

 

6.1. A Vezetőség 

- A Vezetőség operatív ügyekben az intézményvezető döntés-előkészítő, véleményező, 

javaslattevő szerve, amely a más testületek elé nem tartozó belső szabályzatok 

megállapításában, valamint az intézményvezető által meghatározott ügyekben 

döntéshozó testületként is működik. 

- Véleményező, javaslattevő jogkörrel rendelkezik az intézmény vezetőtestületei felé. 

- Élén az intézményvezető áll. 

- Tagjai az intézményvezető-helyettes, az intézményegység-vezetők és az 

intézményegység-vezető helyettesek. 

- Munkájában részt vehet a Pető András Kar gazdasági vezetője, a Humánerőforrás-

Gazdálkodási Osztály vezetője, illetve felkérésre, Jog- és Működési Osztály képviselője 

is.

  

6.1.1. Feladat- és hatáskör: 

- dönt a saját munkaprogramjáról, 

- javaslatot tesz az intézmény éves munkatervének, munkaprogramjának összeállítására, 

- véleményezi a közös szakalkalmazotti értekezlet elé kerülő előterjesztéseket, 

- állást foglal az érdekképviselet elé terjesztendő belső szabályzatok tervezetéről, képzési, 

továbbképzési, szabadságolási tervről, a véleményezés után dönt a belső szabályzatok 

és a tervek elfogadásáról, 

- vizsgálja a személyi és tárgyi körülmények alakulását, 

- állást foglal, illetve dönt mindazon kérdésekben, amelyeket az intézményvezető 

előterjeszt. 

- A Vezetőség üléseit a munkaprogramja szerint – az elvégzendő feladatok függvényében 

– meghatározott napokon tartja. 
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6.2. Az összalkalmazotti értekezlet 

Az alkalmazotti közösség, az alkalmazotti közösség értekezlete 

– Az alkalmazotti közösséget az intézményben foglalkoztatott valamennyi dolgozó 

alkotja. 

– Az alkalmazotti közösséget véleményezési jog illeti meg az intézmény átszervezésével 

(megszüntetésével), feladatának megváltoztatásával, nevének megállapításával, 

költségvetésének meghatározásával és módosításával, az intézményvezető, illetve 

helyettese megbízásával és a megbízás visszavonásával összefüggő döntésekben, 

amelyet az összalkalmazotti értekezleten gyakorol. 

– Az összalkalmazotti közösség értekezletét a véleményezési jogkörébe tartozó fenntartói 

döntések meghozatala előtt kell összehívni. 

– Össze kell hívni akkor is, ha azt a Vezetőség valamely kérdés megtárgyalására 

elhatározza, vagy összehívását az alkalmazottak egyharmada a napirend megjelölésével 

kezdeményezi. 

– Az alkalmazotti közösség értekezletét tanévenként legalább egyszer meg kell tartani. 

– Az összalkalmazotti értekezleten az alkalmazottak legalább kétharmadának jelenléte 

szüksége. Az értekezlet maga határozza meg, hogy milyen módon alakítja ki 

véleményét. 

6.3. Az intézményegységek nevelőtestülete, szakalkalmazotti testülete 

– A Konduktív Gyakorló Általános Iskola és Kollégium Intézményegységben 

nevelőtestületi értekezlet működik.  

– Az Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános Iskolája, Egységes 

Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiumának többi egységében 

szakalkalmazotti értekezlet működik. 

– Azokban az ügyekben, amelyek kizárólag az intézményegységet érintik, az 

egyes intézményegységek nevelőtestületei, szakalkalmazotti értekezletei 

gyakorolják a köznevelési törvényben a nevelőtestület részére biztosított döntési 

és véleményezési jogköröket. 

– Nevelési és oktatási kérdésekben, valamint a pedagógiai szakszolgálat területén 

az intézményegységek legfontosabb tanácskozó és határozathozó szervei. 

Döntési jogkörébe tartozik: 

– az intézményegységek – intézményi munkatervre épülő – feladattervének elfogadása; 

– az intézményegységek munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók 

elfogadása; 

– a Szervezeti és Működési Szabályzathoz kapcsolódó, az intézményegységekre 

vonatkozó külön rendelkezések és módosításának elfogadása; 

– a nevelőtestület, szakalkalmazotti testület képviseletében eljáró pedagógus, 

szakalkalmazott kiválasztása; 

– iskolában: a diák-önkormányzati szerv Szervezeti és Működési Szabályzatának 

jóváhagyása, valamint a tanulók fegyelmi ügyeiben, a tanulók osztályozó vizsgára 

bocsátásában hozott döntés. 



SEMMELWEIS EGYETEM PETŐ ANDRÁS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, EGYSÉGES 

KONDUKTÍV PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS KOLLÉGIUMA 

Szervezeti és Működési Szabályzata 

 

21 / 183 

 

Véleményt nyilvánít:  

– az intézményegység-vezető megbízása előtt; 

– az intézményegység-vezetői megbízásra benyújtott vezetői programról a nevelőtestület 

titkos szavazással nyilvánít véleményt, amelyhez kétharmados jelenlét szükséges; 

– az intézményegység működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

Tagjai:  

– az intézményegység valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja és a 

nevelő- és oktató munkát közvetlenül segítő felsőfokú iskolai végzettségű 

alkalmazottja. 

– Értekezleteinek rendjét az éves munkaterv határozza meg.  

– Rendkívüli értekezlet összehívása szükséges, ha ezt az intézményegység-vezetője vagy 

a nevelőtestület (szakalkalmazotti ért.) minimum egyharmada kezdeményezi. 

– A nevelőtestület (szakalkalmazotti értekezlet) határozatképességéhez az összlétszám 

min. kétharmados jelenléte szükséges. 

 

6.4. Munkaközösség 

– A Módszertani Intézményben a konduktív pedagógiai nevelő-oktató munka, illetve az 

ehhez kapcsolódó feladatok és tevékenységek tervezéséhez, szervezéséhez, 

ellenőrzéséhez, koordinálásához segítséget adó intézményi szinten működő 

munkaközösségek hozhatók létre. 

– A munkaközösségek létrehozásának célja az intézményi konduktív nevelő-oktató 

munka, az ehhez kapcsolódó köteles tevékenységek tervezésének, szervezésének, 

koordinálásának, ellenőrzésének, az intézményi vezetés munkájának folyamatos, 

rendszeres segítése, monitorozása. 

– A munkaközösségekbe minden intézményegység legalább 1-1 tagot delegál. 

– A munkaközösségek tagjaik közül vezetőt választanak. 

– A munkaközösség munkájához adott tanítási évre, vagy meghatározott időintervallumra 

munkatervet készít. 

– A munkaközösség adott intervallum befejeztével, illetőleg feladata elvégzésével 

munkájáról, a megvalósított feladatokról, esetleges javaslatairól beszámolót készít. 

6.4.1. Szakmai munkaközösség 

– A 2011. évi CXC. törvény 71.§-a alapján az intézmény pedagógusai szakmai 

munkaközösségeket hozhatnak létre. 

– A pedagógusok kezdeményezésére intézményegységek közötti, ill. más 

intézményekkel is létrehozható munkaközösség. 

– Az iskolában az azonos feladatok ellátására, illetve tantárgyanként vagy műveltségi 

területenként egy szakmai munkaközösség hozható létre.  
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7. A gyermekvédelmi feladat ellátásának szabálya 

7.1. Az SE PA EKPMI gyermekvédelmi felelőseinek munkája 

7.1.1. A személyes gondoskodás keretében történő ellátások 

– a gyermek fejlődését veszélyeztető tényezők, káros hatások felderítése, illetve 

megelőzése és ellensúlyozása; 

– külső környezeti hátrányos megkülönböztetés elleni stratégiák kidolgozása; 

– a szakértői véleményekben, javaslatokban megfogalmazottak teljesülésének 

elmaradás esetén intézkedés; 

– családsegítő központ bevonása a családlátogatások végzésébe; 

– a gyermek utaztatásával kapcsolatban esetlegesen felmerülő problémák 

megoldásában közreműködés. 

7.1.2. A szociális helyzetfelmérések 

– Kérdőívekkel, továbbá a gyermekeket foglalkoztató csoportoktól folyamatos 

információgyűjtéssel (melyek folyamatos összegyűjtésében segítséget nyújtanak az 

intézményegységek erre kijelölt kontroll-személyei). 

– Segítségnyújtás a fogyatékosok számára juttatható támogatások megszerzéséhez; 

önkormányzatok által rendszeresen vagy esetenként nyújtható segélyekhez, 

szükséges igazolások beszerzésében. 

– Kezdeményezés abból a célból, hogy – a gyermek, tanuló veszélyeztetettsége esetén 

– az intézményvezető eljárást kezdeményezzen az illetékes települési önkormányzat 

polgármesteri hivatalában rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

folyósításáért, vagy a gyermekjóléti szolgálat eljárásának megindításáért. 

– Közreműködés a gyermekek, tanulók veszélyeztetettségének megelőzésében és 

megszüntetésében. 

– Együttműködés a gyermekjóléti szolgálattal, a gyermekvédelmi rendszerhez 

kapcsolódó feladatot ellátó személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal. 

– A tanulók, szülők tájékoztatása tanév kezdetkor az elérhetőségéről, fogadó óráiról. 
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8. A Módszertani Intézmény belső- és külső kapcsolattartásának rendje 

és formája 

8.1. A vezetők és az iskolaszék, valamint a szülői szervezetek (közösségek) közötti 

kapcsolattartás rendje 

– Az iskolás tanulók és a bentlakásos ellátásban részesülő gyermekek, tanulók szülei a 

köznevelési törvényben meghatározott módon intézményegységenként és (vagy) 

intézményi szinten működő szülői szervezeteket hozhatnak létre. 

– A szülői szervezet részére tanévenként, nevelési évenként egy alkalommal tájékoztatást 

kell tartani a nevelési eredményekről, az intézmény működéséről.  

– A közös szülői szervezet képviselőjét meg kell hívni a szülőket érintő napirendi pontok 

tárgyalásához az intézményi vezető testületek üléseire. A meghívás az írásos anyagok 

nyolc nappal korábban történő megküldésével történik. 

– A szülői jogok érvényesülése és a szülői kötelezettségek teljesítése körébe tartozó 

kérdéseken kívül véleményt nyilváníthatnak az intézmény működésével kapcsolatos 

bármely kérdésben. 

– A szülői közösség javaslatára, véleményére az intézményvezető, a helyettese, vagy az 

illetékes intézményegység-vezető, illetve az intézményvezető ad érdemi választ. 

– Amennyiben az iskola mellett működik iskolaszék, a vele való közvetlen kapcsolattartás 

az intézményegység-vezető feladata. Az iskolaszék elnökét meg kell hívni 1. 3.) pontban 

említett esetekben intézményi szintű értekezletekre. 

8.2.  A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje és formája 

– Az intézményvezető és helyettese jogosult valamennyi intézményegység nevelőtestületi, 

illetve szakalkalmazotti értekezletén részt venni, ezért az értekezletekre, a napirend 

megjelölésével és az írásos előterjesztés anyagának átadásával meg kell hívni. 

– Az intézményegység-vezetők a testületi értekezleteken kívül közvetlen napi 

munkakapcsolatban állnak a pedagógusokkal és szakalkalmazottakkal. 

A munkakapcsolat szervezett formái: 

– nevelőtestületi (szakalkalmazotti) értekezlet; 

– csoportvezető konduktori értekezlet; 

– csoport-, szakmai megbeszélések; 

– szakmai napok, továbbképzések, konzultációk. 

– Az Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézményben a Helyi Pedagógiai 

Program alapján a különböző tevékenységet folytató intézményegységek egymással 

együttműködnek, tevékenységüket összehangolják. 

– Az Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézményben a köznevelésről szóló 

törvény elírásainak megfelelően egy Helyi Pedagógiai Programot kell készíteni, amely 

biztosítja a különböző területek kapcsolatában az egymásra építettség érvényesülését, a 
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nevelési programok egymásra épülését, melyet segít az intézményegység-vezetők 

kölcsönös együttműködése is.  

Biztosítják a területek közötti átjárhatóságot: 

– így különösen az Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai 

Szakszolgálati Intézményegysége területén foglalkoztatott, képzési kötelezett életkort 

elérő gyermekek fejlesztő felkészítésben való tovább foglalkoztatását, 

– óvodai életkort elérő gyermekek SE PA Gyakorló Óvoda Intézményegységbe történő  

át-, felvételének segítését 

– a SE PA Gyakorló Óvoda Intézményegység területén foglalkoztatott tanköteles életkort 

elérő és iskolaérett gyermekek Konduktív Általános Iskolai intézményegységbe történő 

át-, felvételének egyeztetését, segítését  

 Az operatív ügyek egyeztetésének fóruma a Vezetőség. 

Az egész intézményt érintő szakmai kérdések a közös szakalkalmazotti értekezlet elé, az egyéb 

kérdések, pedig az összalkalmazotti értekezlet elé tartoznak. 

 

8.3. A belső kapcsolatok rendszere 

– Az intézményvezető jogosult valamennyi intézményegység nevelőtestületi, illetve 

szakalkalmazotti értekezletén részt venni, ezért az értekezletekre, a napirend 

megjelölésével és az írásos előterjesztés anyagának átadásával meg kell hívni. 

– Az intézményegység-vezető a testületi értekezleteken kívül közvetlen napi 

munkakapcsolatban áll a pedagógusokkal és szakalkalmazottakkal. 

– A Módszertani Intézményben a Helyi Pedagógiai Program alapján a különböző 

tevékenységet folytató intézményegységek egymással együttműködnek, tevékenységüket 

összehangolják. 

– A Módszertani Intézményben köznevelési intézményben a köznevelésről szóló törvény 

előírásainak megfelelően egy Helyi Pedagógiai Programot kell készíteni, amely biztosítja 

a különböző területek kapcsolatában az egymásra építettség érvényesülését, a nevelési 

programok egymásra épülését, melyet segít az intézményegység-vezetők kölcsönös 

együttműködése is. 

– Intézményünk gyermek neurológus szakorvost alkalmaz, aki az intézmény székhelyén és 

székhelyen igény szerint ellátja a szakorvosi teendőket, illetve iskolaorvosként is 

működik/ kötelező korcsoportok szűrővizsgálatai, védőoltások, stb./ 

– Intézményünk bejáró és bentlakó ellátottjai számára az OEP által rész- finanszírozott 

szakrendeléseket biztosítjuk: a székhelyen és a telephelyen gyermek-neurológiai, 

gyermek-orthopédiai, valamint gyermekfogászati szakrendeléseket, a székhelyen és a 

telephelyen rendelés is zajlik váltott megosztásban, havi egy alkalommal igény szerint. 

– Az iskolai csoportból betegség estén mód van a beteg gyermeket elkülöníteni, és a szülő 

érkezéséig a betegszobán ápolni. Az iskolai részlegünkön igény szerint éjszakai 

betegszobai felügyeletet is biztosítunk - szakképzett ápoló jelenlétével. Helyben nem 

orvosolható probléma esetén kórházi hátteret a János kórház betegosztályai biztosítanak. 

– A Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív 

Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma önálló jogi személy, amelynek 
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gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat a Pető András Kar Gazdasági igazgatósága látja 

el. 

– A különböző tevékenységet folytató intézményegységek egymással együttműködnek, 

tevékenységüket összehangolják. 

– Az intézményegységek vezetői eseti, szükség szerint napi kapcsolatban vannak a 

gyermekvédelemi felelőssel, a pszichológussal és a logopédussal. 

– A könyvtárral, az informatikai, a Humánerőforrás-gazdálkodási osztállyal, valamint az 

egészségügyi osztállyal, a gazdasági vezetővel történő együttműködésben a vezetői 

döntést igénylő kérdésekben az intézményegység-vezetők járnak el, a munkaköri 

feladatokat érintő ügyekben pedig a munkatársak közvetlen kapcsolatot tartanak a más 

szervezeti egységhez tartozókkal. 

– Az intézményegységek vezetői gondoskodnak a Pető András Karon folyó képzés szakmai 

gyakorlatához szükséges gyakorlóterület biztosításáról. 

 

8.4. Külső kapcsolatok rendszere, formája 

– Az intézményegységeket a külső kapcsolatokban az intézményegység-vezető és az 

intézményvezető képviseli.  

– Az intézményegységek tevékenységi körüktől függően külső kapcsolatot tartanak a 

konduktív hálózattal, koraszülött- és újszülött kórházi osztályok és egyéb egészségügyi 

intézmények, korai fejlesztő központok, speciális és normál bölcsődék, óvodák, iskolák, 

nevelési-, pályaválasztási tanácsadók, pedagógiai intézetek, mozgássérült szervezetek és 

társaságok, önkormányzatok és gyermekjóléti szolgálatot ellátó intézmények, hatóságok 

munkatársaival, segédeszköz gyártók és forgalmazók meghatározott képviselőivel, a 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Mozgásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai 

Fejlesztő, Oktató és Gondozó Intézményegységével. 

– Intézményvezető helyettes és a megbízottak a feladatmegosztás, illetve megbízás szerint 

tartanak külső és belső kapcsolatokat. 

– Az intézmény gyermekvédelmi felelőse munkája során kapcsolatot tart családsegítő 

központokkal, gyermekvédelmi és gyermekjóléti szolgálatot ellátó intézmények, 

hatóságok szakembereivel, nevelési-, pályaválasztási tanácsadókkal stb. 

9. A Módszertani Intézmény működésének rendje 

– Folyamatos működésű intézményünk működési rendje a jogszabályban meghatározott 

tanév rendjéhez igazodik. 

9.1. A Konduktív Gyakorló Általános Iskola és Kollégium rendje 

– A Konduktív Gyakorló Általános Iskola és Kollégium hetes bentlakó – napi bejáró 

rendszerben működik, a pedagógiai szakszolgálati intézményegységekben a gyermekek 

és neveltek számára nyújtott különböző foglalkoztatási formák és azok időpontjainak 

meghatározása (napi, heti, intervallum időszak, illetve jogszabály által előírt egyéb 
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időkeret) a tanulók egyéni szükségleteihez igazítottan és a jogszabályi előírásoknak 

megfelelően, szakértői véleményben elrendelten történik. 

 A tanév rendjében meghatározott szünidőkben a gyermekek, tanulók otthonukban 

tartózkodnak. A tanítási szünetek ideje alatt a Pedagógiai Szakszolgálati biztosítja a 

pedagógiai ellátás és szakellátás igénybevételének lehetőségét. 

 

9.1.1. Konduktív Gyakorló Általános Iskola és Kollégium nyitva tartása 

Napközis bejáró tanulóit: 

- hétfőtől – csütörtökig, 7. 00 – 17. 00 óráig fogadja és foglalkoztatja, 

- pénteken 7. 00 –14. 00 óráig fogadja és foglalkoztatja. 

Bentlakó tanulóit: 

- hétfőn 7. 00 órától péntek 14. 00 óráig fogadja és foglalkoztatja. 

A napközis bejáró és a bentlakó tanulói számára: 

- pénteken 14.00 – 18.00 óráig konduktori felügyeletet biztosít összevont csoportban, 

- 18. 00 órától (este 20.00 óráig) az utolsó tanuló távozásáig az ügyeletes csoport 

konduktora vagy az Iskolaegészségügyi-ellátás munkatársa felügyel a tanulóra. 

Az arra igényt tartó vidéki gyermekeket, tanulókat: 

- vasárnap délután 14.00 órától a mentővel érkező tanulóknak, 16 órától pedig a szülővel 

érkezőknek biztosítunk ügyeletet a Villányi úton. A gyermekek élelmezéséről vasárnap a 

szülő gondoskodik. 

Vidéki, bentlakó neveltjeink számára, az intézményegység vezetőjének alapos 

indokokkal (pl. halmozottan hátrányos helyzet, szülő egyedül neveli, szociálisan 

rászorult, nagyon nagy távolságra lakik) alátámasztott javaslatával, lehetőség van az 

Iskola-egészségügyi ellátáson leadott igény alapján mentővel történő szállításra is. 

9.1.2. A vezetői ügyeleti idő délelőtti és délutáni időszakra felosztva 

Hétfőtől csütörtökig a Villányi úti intézményben: 

7. 00 – 9.00 és 17.00 – 20.00 

Pénteken: 

7.00 – 9.00 és 14.00 – 18.00, 18.00 órától (este 20.00 óráig) az utolsó tanuló 

távozásáig az ügyeletes konduktor vagy az Iskola-egészségügyi ellátás munkatársa. 

A bentlakó gyermekek, tanulók éjszakai felügyeletét a feladatnak megfelelően képzett 

gyermekfelügyelők látják el.  

Napközbeni vezetői ügyelet 

Hétfőtől csütörtökig 9.00 – 17.00 óra között, illetve 

Pénteken: 9.00 – 14.00 óra között 

– a Villányi úton a Titkárság látja el az ügyeleti tevékenységet. 

Ügyeleti beosztás 

Az ügyeletet a Módszertani Intézmény vezető beosztású dolgozói, csoportvezető 

konduktorai, vezető pedagógusai látják el. Az ügyeleti beosztás 1 hónapra készül, előző 

hónap 15-ig. 
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A vezetők a beosztásban szabadon választhatnak időpontot, amikor ügyeletet 

teljesítenek. 

Akadályoztatás esetén, az ügyelet átadásáról, helyettesítésről személyesen kell 

gondoskodni, a helyettes személyéről tájékoztatni kell a területeket, illetve a 

portaszolgálatot. 

Az ügyeletes felelős vezető feladata 

 közreműködés a neveltekkel kapcsolatban felmerülő problémák megoldásában; 

 személyes ellenőrzés a csoportok működése érdekében; (a reggeli ügyelet kezdetekor, 

 a délutáni ügyeletkor 19.00 és 20.00 között, ill. pénteken 14.00 és 17.00   

 észrevételek jelzése a terület vezetője felé; ügyelet átadása (a portán lévő ügyeleti 

füzetben, írásban rögzíteni, az ügyelet során felmerült problémákat) 

 Megoldatlan probléma esetén értesítendő: 

- az adott intézményegység vezetője 

- az intézményvezető, illetve szükség esetén helyettese. 

9.1.3. Éjszakai ügyelet 

A bentlakó gyermekek, tanulók éjszakai felügyeletét a feladatnak megfelelően képzett 

gyermekfelügyelők látják el.  

Kútvölgyi úton: 20.00 – 7.00 1 fő szakápoló (1582 mellék), 1 fő szakápoló (1590 mellék). 

Villányi úton: Iskola-egészségügyi ellátás, betegszoba: 1 fő szakápoló (7342 mellék), 

földszint: 4 fő szakápoló, I. emelet: 3 fő szakápoló, Apartman: 1 fő szakápoló.  

Az éjszaka során (20.00 – 07.00) felmerülő problémák esetén: 

Egészségügyi sürgősségi esetekben:  

- a szakápoló ellátást nyújt,  

- vagy szükség esetén gondoskodik a gyermek további orvosi ellátásáról. 

- Tűz-, bombariadó, rendkívüli, illetve egyéb esemény esetén a vagyonőr által: 

- Rendészet 

- Kútvölgyi út: Tel: 1000, 1013 mellékek, 2 fő vagyonőr látja el a 

szolgálatot. 

- Villányi úton a főporta Tel.: 2000 mellék, 1 fő vagyonőr látja el 

a szolgálatot. 

A főportán a szolgálatot teljesítő vagyonőr intézkedik bármely felmerülő probléma, 

illetve rendkívüli esemény elhárításával és megoldásával kapcsolatosan. Ő értesíti 

szükség szerint az illetékes személyt, illetőleg hatóságot. 

 

9.2. Pedagógiai Szakszolgálati Intézményegység rendje 

– A különböző típusú, foglalkoztatási formájú, időtartamú, intervallumú foglalkozásait 

éves munkarendjében meghatározott időpontok alapján tartja. 

– A foglalkozások időpontjainak részletezése a foglalkoztató teremben, illetve az 

intézményegység területén jól látható helyen megtalálható. 
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9.2.1. A Pedagógiai Szakszolgálati Intézményegység nyitvatartása: 

– Az intézményegység egész évben folyamatosan működik, az SE PA EKPMI vezetőjének 

döntése alapján július 1–augusztus 21. között legfeljebb kéthetes egybefüggő nyári zárva 

tartás rendelhető el.  

– Az intézményegység 8-16 óra között tart nyitva.  

– Hivatalos adminisztratív ügyek intézése 9 – 16 óra között történik. 

 

9.2.2. Az intézményegység működési rendje 

– Minden évben az oktatásért felelős miniszter által közzétett tanév rendjéről szóló rendelet 

szerint szabályozott, az intézményegységi tanév rendjéhez igazodva, a intézményegységi 

szünetek idején szakmai ügyeletet biztosít minimum heti 2 alkalommal, az egybefüggő 

zárva tartás idejére heti egy adminisztratív ügyeletet tart.  

9.3. Az Intézménnyel jogviszonyban nem álló külső személyek belépése 

Az intézményi és személyi vagyonvédelem miatt az épület főkapuján át megközelíthető, 

fotocellás, üveges bejárati ajtót a portás nyitvatartási időben is köteles zárva tartani, hogy 

illetéktelen személyek azokon keresztül ne juthassanak be az intézmény területére. 

A közoktatási intézménnyel munkavállalói és tanulói jogviszonyban nem állók (kivéve az 

iskolába járó tanulók szüleit és a fenntartó képviselőit) – vagyonbiztonsági okok miatt csak 

kísérővel, és csak az elfoglaltságuk idejére tartózkodhatnak az épületben. Az épületbe 

belépésükkor a kapunál regisztráltatniuk kell magukat. A beléptető rendszerben történő 

regisztráció során egy ún. vendégkártyát kap a belépő személy, rögzítésre kerül neve, a 

belépés és kilépés időpontja, illetve a keresett személy neve. 

A Kútvölgyi úton 

 A főporta („A” - porta) a Módszertani Intézmény bejárata. Az intézmény 

munkavállalóinak többsége, neveltjeink és szüleik és a legtöbb, jogviszonyban nem álló 

személy itt közlekedik. 

 Ezen a szolgálati helyen egy szolgálatvezető vagyonőr (élőőrzés) és egy recepciós 

vendégkísérő látja el feladatát: 

 az intézménybe belépő személyek figyelése azonosítása, 

 az ismeretlen személyek megállítása, érkezésének célja iránti érdeklődés, 

 telefonon való tájékozódás a vendégfogadónál, szükség szerint útbaigazítás, 

 a vendég kísérete a vendéget fogadóhoz, 

 a vendég mozgásának figyelése kamerarendszeren keresztül figyeli, 

 Az előre bejelentett vendégek, csoportok esetében is a leírtak szerint jár el a vagyonőr. 

 A fent említett beléptetési módszer hosszú ideje kifogástalanul működik. 

 Az intézmény másik bejárata („B” – porta) a Pető András Kar által használt épület, ahol 

a hallgatók, tanáraik valamint, az ő ismerőseik, vendégeik közlekednek. Ezen a 

szolgálati helyen egy vagyonőr (élőőrzés) látja el feladatát ugyanolyan módon, mint az 

„A” – porta esetében. 

 A gépjárművek közlekedése az intézmény belső területére az ún „láncos kapun” 

(buszok, mentőautók, munkavállalóink itt parkoló-, hozzánk érkező külsős 

szakemberek járművei és taxik), valamint a teherportai kapun (buszok, munkavállalóink 

itt parkoló-, hozzánk érkező külsős szakemberek, konyhai beszállítók-, mosoda 
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járművei) történik. Mindkét terület kamerával megfigyelt és kaputelefonos kapcsolattal 

rendelkezik. Kizárólag az a gépjármű hajthat be az intézmény területére, amelyet a 

főportán szolgálatot teljesítő vagyonőr beenged. Ez alól kivételt képeznek a 

távirányítóval rendelkező munkatársaink, kollégáink. 

 

A Villányi úton 

 A főporta az intézmény egyetlen személyzeti bejárata. Az intézmény munkavállalói, 

neveltjeink és szüleik, az itt működő kollégium hallgatói, valamint az itt működő hotel 

vendégei és a legtöbb, jogviszonyban nem álló személy ezen a bejáraton közlekedik. 

Ezen a szolgálati helyen egy szolgálatvezető vagyonőr (élőőrzés) és egy recepciós látja 

el feladatát. Munkájuk módszerében megegyezik a Kútvölgyi úti beléptetéssel, azzal a 

különbséggel, hogy a kollégista hallgatókhoz érkező vendégek adatait, érkezési - 

távozási idejét, az erre rendszeresített VENDÉGNAPLÓBAN rögzítik. A kollégista 

hallgatóink, és vendégeik kötelesek betartani, illetve betartatni a hatályos 

KOLLÉGIUMI HÁZIRENDET, amit a szolgálatvezető vagyonőr ellenőriz. 

 

 A gépjárművek közlekedése az intézmény belső területére az un. „hátsó kapun” 

(buszok, munkavállalóink itt parkoló-, hozzánk érkező külsős szakemberek járművei), 

történik. A terület kamerával megfigyelt és kaputelefonos kapcsolattal rendelkezik.  

Kizárólag az a gépjármű hajthat be az intézmény területére, amelyet a főportán 

szolgálatot teljesítő vagyonőr beenged. Ez alól kivételt képeznek a távirányítóval 

rendelkező munkatársaink, kollégáink. 

 Intézményi szintű hivatalos látogatásokra az intézményvezetővel történt előzetes 

egyeztetés szerint kerül sor. 

 Az intézményegységekben folyó egyes foglalkozások, tanítási órák látogatása az 

intézményegység-vezető illetve az intézményvezető előzetes engedélyével történhet. 
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10. A Módszertani Intézmény belső ellenőrzésének rendje 

 Az intézményvezető ellenőrzési jogköre kiterjed valamennyi intézményegység 

működésére szakmai szempontból. 

 Az intézményvezető részt vesz az intézmény területén folyó szakmai munka 

ellenőrzésében. Közvetlenül ellenőrzi az intézményegység-vezetőket.  

 Az ellenőrzési tervben nem szereplő, az intézmény egészére kiterjedő eseti ellenőrzések 

lefolytatásáról az intézményvezető dönt. 

 A Konduktív Pedagógiai Központ belső ellenőrzési szabályzata az intézményre is 

kiterjed.  

 Az intézményegységek területén folyó konduktív nevelő-oktató munka szakmai 

minőségének, színvonalának, hatékonyságának érdekében végzett belső szakmai 

ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működtetéséért az intézményegység-vezetők 

felelnek. Az intézményegységek a Konduktív Pedagógiai Központ ellenőrzési 

rendszerére, valamint a Módszertani Intézmény vezetőjének egész intézményre 

kiterjedő ellenőrzési rendszerére épülő, egymással összehangolt ellenőrzési tervvel 

rendelkeznek. 

 Az intézményvezető-helyettesek részt vesznek az intézményegység területén folyó 

szakmai munka ellenőrzésében. 

 Az intézményegység-vezető, illetve az intézményvezető az intézményegységben folyó 

valamennyi tevékenységet ellenőrizheti. 

 Az ellenőrzés területeit, konkrét tartalmát, módszerét és ütemezését az ellenőrzési terv 

tartalmazza. 

 Az ellenőrzési tervben nem szereplő, eseti ellenőrzések lefolytatásáról az 

intézményegység-vezető dönt. 

 Ellenőrzésre jogosultak továbbá: 

 Pető András Kar gyakorlatvezető oktatói 

 Az ellenőrzést, a beosztott csoportban látják el, tapasztalataikról tájékoztatják az 

intézményvezetőt, ápolják a Pető hagyományokat. 

 Munkaközösség vezetők 

 Az ellenőrzési feladatokat a munkaközösség tagjainál látják el; tapasztalataikról 

folyamatosan tájékoztatják az intézményegység-vezetőt, illetve az intézményvezetőt, 

valamint intézményi szintű munkaközösség esetén az intézményvezetőt. 

 Csoportvezető konduktorok 

 Az ellenőrzési feladatokat a csoporton belül látják el; tapasztalataikról folyamatosan 

tájékoztatják az intézményegység-vezetőt, illetve az intézményvezetőt és az 

intézményvezető helyetteseket. 

 Az ellenőrzést végzők munkaformái: 

 egyéni (önellenőrzés); 

 kollektív; 

 vezetői; 

 külső szakértő által. 
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 Az ellenőrzés módszerei: 

 a foglalkozások, tanórák, tanórán kívüli foglalkozások látogatása; 

 írásos dokumentumok, tanügyigazgatási dokumentumok vizsgálata; 

 a gyermekek, tanulók produktumainak, munkáinak vizsgálata; 

 beszámoltatás szóban és írásban; 

 rendszeres kapcsolattartás, beszélgetés; 

 külső-, belső mérések, fejlődési méréssorok alkalmazása; 

 eredményvizsgálatok. 

 Az ellenőrzések lefolytatását dokumentálni kell. 

 Az ellenőrzés értékelésének színterei: 

 egyéni beszélgetés; 

 foglalkozást, óralátogatást követő elemző megbeszélés; 

 munkaközösségi értékelés; 

 testületi értekezletek. 

 Az ellenőrzés megállapításai 

 Az ellenőrzés tapasztalatait a pedagógusokkal egyénileg, szükség esetén 

kollektív formában kell ismertetni, a személyiségi jogok maximális tiszteletben 

tartásával. 

 Az általánosítható tapasztalatok összegzésére, értékelésére csoportértekezlet, 

vagy nevelőtestületi, szakalkalmazotti értekezlet keretében kerül sor. 

11. A Módszertani Intézmény Helyi Pedagógiai Programjának, a 

Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint a Házirendjének 

nyilvánossága 

 A Módszertani Intézmény a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a Helyi 

Pedagógiai Programját, a Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint a Házirendjét 

oly módon köteles elhelyezni, hogy azt a szülők és a tanulók szabadon megtekinthessék. 

Az előzőekben felsorolt alapdokumentumok intézményünk honlapján www.peto.hu is 

szabadon hozzáférhető, PDF- formátumban olvashatók. 

 Az intézményegység vezetője vagy az általa kijelölt pedagógus köteles a szülők, tanulók 

részére tájékoztatást adni az intézményegység Helyi Pedagógiai Programjáról, nevelési 

programjáról, a Szervezeti és Működési Szabályzatról, valamint a Házirendről.  

 Az intézményegységek vezetőivel, illetve az intézményvezetőjével előre egyeztetett 

időpontban lehet tájékoztatást kérni a nevelési programról, a Helyi Pedagógiai 

Programról, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzatról, valamint a Házirendről.  

 A Házirend egy példányát a szülőknek, tanulóknak az iskolába beíratáskor, illetve annak 

érdemi változása esetén át kell adni. 

 A Módszertani Intézmény helyi Pedagógiai Programjának, Szervezeti és Működési 

Szabályzatának, valamint Házirendjének egy-egy példánya az intézményi könyvtárban, 

valamint az intézményegységek területén kerül elhelyezésre. 

http://www.peto.hu/
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12. A Módszertani Intézmény védő, óvó előírása 

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

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

életbe. 

Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők 

 Teendők balesetek esetén 

 Az SE PA EKPMI vezetőinek, pedagógusainak, valamint más alkalmazottainak 

feladata a balesetek megelőzésében: 

 figyelemfelhívás a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokra; 

 a tilos és az elvárható magatartásformák közzététele; fejleszteni kell a 

gyermek, a tanuló biztonságra törekvő magatartását; 

 biztosítani kell a gyermekek, tanulók felügyeletét, védelmét, 

figyelemmel a baleset-megelőzés szempontjaira; 

 a balesetek jelentési kötelezettsége a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 2. 

számú mellékletében előírt nyomtatványon nyilvántartott jegyzőkönyv 

szerint. 

 Baleset esetén szükséges eljárás: 

 A foglalkoztatás időtartama alatt bekövetkezett baleset, eszméletvesztéssel járó 

rosszullét esetén a jelenlévő csoportvezető konduktor vagy beosztott konduktor 

köteles a következő intézkedéseket végrehajtani: 

 az ügyeletes vezető értesítése (aki haladéktalanul értesíti az orvost, vagy 

mentőt hív); 

 a szülők (hozzátartozók) értesítése; 

 baleseti jegyzőkönyv felvétele. 

 A baleset kivizsgálásakor a jegyzőkönyv felvételénél jelen kell lennie: 

 a csoportvezető konduktornak vagy beosztott konduktornak; 

 az ügyeletes vezetőnek; 

 az Egészségügyi Osztály dolgozójának. 

 Bombariadó esetén szükséges teendők 

 A Módszertani Intézményre, intézményegységre szóban, levélben vagy 

telefonon érkező robbantásos fenyegetést követően az információt kapó vezető, 

pedagógus, adminisztrátor köteles haladéktalanul értesíteni: 

 BRFK Központi ügyeletét 

 Telefon: 107 

 Munka-, tűzvédelmi felelőst 

 KPK igazgatót 

 aki értesíti: 

 az intézményvezetőt, 

 a biztonsági vezetőt 
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 Riasztás esetén a fenti pontokban jelölt személyek utasítására meg kell kezdeni az épület 

kiürítését. 

 A hangosbeszélőn tájékoztatni kell a magyar és külföldi állampolgárokat az eseményről 

a menekülési hely meghatározásával. 

 A rendőrség, illetve a tűzszerész csoport megérkezéséig az Intézmény legmagasabb 

szintű vezetője végzi a mentés irányítását.  

 A mentést mindig a jelzett hely közvetlen közeléből kell megkezdeni a legközelebbi 

kijárat felé, illetve a legmagasabb szintről, majd az alsóbb szintekről. 

 A liftek használhatóak az emberek mentésére. 

 A mentésre, bombariadóra vonatkozó részletes szabályokat a Pető András Kar Központi 

Bombariadó terve tartalmazza. 

 A Módszertani Intézményre vonatkozó Bombariadó részletes terve az 

intézményegységek csoportjaiban jól hozzáférhető helyen találhatók meg. 

 Tűzriadó esetén szükséges teendők 

 A tüzet/tűzveszélyt észlelő személy köteles a szükséges intézkedéseket 

haladéktalanul megtenni. 

 Azonnal értesíteni kell a 

 Tűzoltóságot 

 Telefon: Intézményünkből 0105; nyilvános telefon 

használatakor: 105. 

 A Tűzoltóság riasztása után az Intézmény részéről a következő személyeket kell 

értesítenie: 

 Munka-, tűzvédelmi felelős 

 KPK igazgató 

 Gazdasági igazgató 

 aki értesíti: 

 az intézményvezetőt, 

 a biztonsági vezetőt, 

 A személyek veszélyeztetése esetén – a tűz, illetve a tűzveszély jelzése után – 

azonnal meg kell kezdeni a mozgássérültek és egyéb rászoruló személyek 

mentését a Központi Tűzriadó Terv szerint. 

 A Tűzriadó terv, a Tűzvédelmi Szabályzattal együtt intézményegységek 

csoportjaiban jól hozzáférhető helyen találhatók meg. 

 Lifteket tűz esetén nem lehet használni a Villányi úti épületben. 

 

 Rendkívüli eseménykor értesítendők: (a portaszolgálat által) 

 A rendészeti vezető 

 A műszaki vezető 
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 A Tűz-, és munkavédelmi előadó 

 Az SE PA EKPMI vezető 

 KPK igazgató 

 Hivatalos szervek: 

 A Módszertani Intézmény székhelyein, a belső telefonvonalon "kód nélkül" 

hívhatók az általános segélyhívó telefonszámok, de a tárcsázott szám elé egy 0-

át kell beütni: 

 mentők 0104 

 tűzoltóság 0105 

 rendőrség 0107 

 központi segélyhívó 0112 
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13. A Módszertani Intézményre vonatkozó egyéb rendelkezés 

13.1. Térítési díj 

A gyermek, tanuló nevelési-oktatási intézményben igénybe vett étkezésért jogszabályban 

meghatározottak szerint térítési díjat fizet. Az intézményünkben igénybe vett étkezések 

térítési díját, a fizetési kedvezmények feltételeit, a kedvezményhez jutás módját és 

időtartamát – tekintettel a jogszabályi előírásokra, így a vonatkozó gyermekvédelmi 

törvényben előírt kedvezményekre is – a Módszertani Intézmény fenntartója állapítja 

meg. 

13.2. SE PA EKPMI területén folytatható reklámtevékenység szabályairól 

 A Módszertani Intézményben tilos a reklámtevékenység, kivéve, ha a reklám a 

gyermekeknek, tanulóknak szól és az egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel, 

a társadalmi, közéleti tevékenységgel, illetve a kulturális tevékenységgel függ össze. 

 Az SE PA EKPMI érdekében végzett adománygyűjtő reklámtevékenység kizárólag a 

fenntartó jóváhagyásával, annak honlapján, illetve általa meghatározott módon és 

keretek között folytatható. A különböző intézményegységek saját támogatásukhoz az 

intézményen kívül adománygyűjtő reklámtevékenységet folytathatnak, pályázhatnak. 

Jelen szabályzat változásait a Nevelőtestület 2017. szeptember 20-án elfogadta, és a Fenntartó 

jóváhagyásával életbe lép. 

Budapest, 2017. szeptember 20. 

 

……………………………………………. 

Feketéné dr. Szabó Éva 

igazgató 

Semmelweis Egyetem Pető András 

Kar Konduktív Pedagógiai Központ 
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14.  A Konduktív Gyakorló Általános Iskola és Kollégium működésére 

vonatkozó külön rendelkezés 

14.1. Általános rendelkezés 

14.1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi alapja 

Az intézményegység neve: Konduktív Gyakorló Általános Iskola és Kollégium 

Az intézményegység címe: 1118 Budapest, Villányi út 67. 

Az intézmény működési területe: országos 

A Konduktív Gyakorló Általános Iskola és Kollégium működésére, belső és külső kapcsolataira 

vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg. Megalkotása 

a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. §-ában foglalt felhatalmazás alapján 

történik. 

A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza a köznevelési intézmény szervezeti 

felépítését, továbbá a működésre vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály 

nem utal más hatáskörbe. A Szervezeti és Működési Szabályzat a kialakított cél- és 

feladatrendszerek, tevékenység-csoportok és folyamatok összehangolt működését, racionális és 

hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza.  

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

kormányrendeletek és miniszteri rendeletek: 

 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről 

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

információszabadságról  

 362/2011. (XII.30.) Korm. rendelet az oktatási igazolványokról 

 32/2012. évi rendelet az SNI tanulók nevelésének és oktatásának irányelvei 

 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről  

 2012. évi XXVI. tv. a nemdohányzók védelméről szóló tv. módosítása 

 2001. évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről  

 2012. évi CXXIV. törvény a tankönyvpiac rendjéről, tanulói tankönyvtámogatás és az 

iskolai tankönyvellátás rendjéről módosítás 

 229/2012.(VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról 

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

 23/2013 (III.29. ) A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 

51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról  

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

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról 
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 2013. évi CCXXXII. Törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 

 501/2013. (XII.29.) Korm. rendelete a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 

2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a 

tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről 

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

 a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény vonatkozó paragrafusai; 

 a SE PA EKPMI Szervezeti és Működési Szabályzata; 

 a Helyi Pedagógiai Program; 

 a Helyi tanterv; 

 az SE PA EKPMI belső szabályzatai. 

 

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

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot a tanulók, szüleik, a munkavállalók és más 

érdeklődők megtekinthetik az igazgatói irodában, munkaidőben, továbbá az intézmény 

honlapján. 

A Szervezeti és Működési Szabályzat és mellékleteinek betartása az iskola valamennyi 

munkavállalójára, tanulójára, vendégére nézve kötelező érvényű. A Szervezeti és Működési 

Szabályzat a fenntartó jóváhagyásának időpontjával lép hatályba, és határozatlan időre szól. 
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14.2. A Konduktív Gyakorló Általános Iskola alapfeladata, feladat-ellátási 

rendje 

Az intézményegység alaptevékenysége 

Alapfokú oktatás 

a) Konduktív általános iskolai nevelés - oktatás 

A Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai 

Szolgáltató Központ szakértői javaslata alapján: 

 Konduktív általános iskolai nevelés és oktatás 

A sajátos nevelési igényű, tanköteles életkorú, központi idegrendszeri sérült 

(mozgássérüléssel élő) gyermekek nevelése-oktatása a konduktív pedagógia alapelvei 

szerint - a konduktív csoportokon belül, a Helyi Pedagógiai Programnak megfelelően 

alapozó 1. évfolyamon és 1-8 évfolyamig ép értelmi képességekkel rendelkező és 

tanulásban akadályozottak tanterve szerinti haladással. 

 Integrációs felkészítésben részt vevő gyermekek iskolai oktatása, nevelése. 

Részképesség-zavarokkal, beilleszkedési-, magatartási zavarral küzdő sérült vagy ép 

gyermekek képesség-kibontakoztató iskolai oktatása, nevelése.  

A tanulmányok befejezése, illetve a megfelelő fejlettségi szint elérése után integrációba 

bocsátás. Igény szerint a gyermek, fiatal állapotát kontrolláljuk, életútját követjük, és továbbra 

is ellátjuk szakmai tanáccsal konduktív pedagógiai ellátás, intervallum nevelés és utógondozás 

keretein belül. 

b.) Alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenység 

- Szervezett intézményi étkeztetés (munkahelyi étkeztetés, egyéb vendéglátás) keretében 

biztosítja az iskola és kollégium intézményegységben a neveltek kedvezményes 

intézményi étkeztetését. 

- Napközi otthoni és tanulószobai ellátás biztosítása 

- Kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési feladatok ellátása 

- Bejáró gyermekek, tanulók ellátása 

A hallgatói képzés gyakorló területe 
A Konduktív Gyakorló Általános Iskola és Kollégium a hallgatók gyakorlati képzésével részt 

vesz a Pető András Karon folyó konduktor alapszakos (tanító specializáció) képzés, szakirányú 

továbbképzés, felsőfokú szakképzés feladatainak ellátásában. 

További tevékenységi körök: 

- idegen nyelv oktatása 4. évfolyamtól 

- számítástechnika – informatika 

- logopédia, AAK 

- napközi otthoni-, tanulószobai ellátás 

- korrepetálás, felzárkóztatás, egyéni fejlesztés 

- tanulói szakkörök, művészeti csoportok 

- iskolai sportkörök 

- iskolai könyvtár (a Központi Könyvtár fiókkönyvtáraként működik) 

- iskolai diákönkormányzat 

- kirándulás, szabadidős tevékenység 

- igény szerinti hitoktatás tárgyi és a működéshez szükséges feltételeinek megteremtése, 

- iskola egészségügyi ellátás 

- folyamatos egészségügyi felügyelet 

Az iskola vállalkozási feladatot nem végezhet. 
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Felügyelet 

A Módszertani Intézmény szakmai és törvényességi felügyeletét a Semmelweis Egyetem, mint 

fenntartó látja el. 

A fenntartói tevékenység törvényességi ellenőrzését a nemzeti köznevelésről szóló törvény 34. 

§ (2)- (4) bekezdése által meghatározottak szerint Budapest Főváros Kormányhivatala látja el. 
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14.3. A Konduktív Gyakorló Általános Iskola és Kollégium külső kapcsolatának 

rendszere 

Külső kapcsolatok köznevelési és nem nevelési-oktatási intézménnyel 

 Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és 

Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ, 1145 Budapest Mexikói út 63-64. 

 Mozgássérültek Egyesületének Országos Szövetsége (MEOSZ); 

 Magyarországi Mozgássérültek Sportszövetsége (MMS); 

 Budapesti Mozgássérültek Sportszövetsége (BMS); 

 Önkormányzatok jegyzője és gyermekjóléti szolgálatot ellátó intézmények, 

hatóságok munkatársai; 

 Mozgásjavító Általános Iskola és Diákotthon (Budapest, Mexikói út 60.); 

 Mozgásjavító Általános Iskola és Diákotthon (Sály, Gárdonyi Géza u. 108.); 

 Mozgássérültek Állami Intézete - MEREK: Mozgássérült Emberek Rehabilitációs 

Központja; 

 Testnevelési Egyetem 

 Virányosi Közösségi Ház; 

 Hitoktatást biztosító egyházi szervezet; 

 Corvinus Egyetem; 

 Ádám Jenő Ének–Zene Tagozatos Általános Iskola (1118 Bp., Köbölkút út 27.); 

 Nyéki Imre uszoda; 

 Magyar Gyula Kertészeti Szakközép- és Szakiskola 

 Arany János Gimnázium 

 Szent Imre Gimnázium 

 Waldorf Iskolák 

 Török Béla Speciális Szakiskola 

 

Ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok: 

 Ünnepélyes tanévnyitó 

 Mikulás és karácsonyi ünnepély  

 A magyar kultúra napja 

 Farsangi mulatságok 

 Anyák napja 

 Gyermeknap 

 Madarak- és fák napja 

 Ünnepélyes tanévzáró, ballagás 

 

A nemzeti és állami ünnepek, megemlékezések mikéntjét, az iskola éves munkaterve 

tartalmazza. 

Kötelező megemlékezések iskolai szinten: 

 október 23-a 

 március 15-e. 

  



SEMMELWEIS EGYETEM PETŐ ANDRÁS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, EGYSÉGES 

KONDUKTÍV PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS KOLLÉGIUMA 

Szervezeti és Működési Szabályzata 

 

41 / 183 

 

 

14.4. A Konduktív Gyakorló Általános Iskola és Kollégium vezetési szerkezete, a 

vezetők közötti feladatmegosztás 

14.4.1. Az iskolaigazgató 

A nemzeti köznevelési törvény előírásai szerint – felelős az intézmény szakszerű és törvényes 

működéséért, a takarékos gazdálkodásért, és dönt az intézmény működésével kapcsolatban 

minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. 

A munkavállalók foglalkoztatására, munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében 

jogkörét jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja. 

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

ellenőrzési rendszerének működtetéséért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok 

megszervezéséért és ellátásáért, a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos 

feltételeinek megteremtéséért, a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzéséért, a tanulók 

rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért. Az iskola vezetője jogosult az 

intézmény hivatalos képviseletére. Jogkörét, vagy az ügyet, esetenként átruházhatja. 

 

14.4.2. Az iskolai bélyegzők használata 

A bélyegzőket az igazgató minden ügyben, az adminisztrátor és az iskolatitkár a munkaköri 

leírásában, szereplő ügyekben, az osztályfőnök az év végi érdemjegyek törzskönyvbe, 

bizonyítványba, valamint a félévi tanulmányi értesítőbe való beírásakor használhatja. 

 

14.4.3. Az iskolaigazgató akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rend 

Távollétében (ebben a sorrendben) a kollégium vezető, csoportvezető konduktorok, 

munkaközösség vezetők. Hatáskörük az intézményegység-vezető helyettesítésekor – saját 

munkaköri leírásukban meghatározott feladatok mellett – az azonnali intézkedést igénylő 

döntések meghozatalára, az ilyen jellegű feladatok végrehajtására terjed ki. Az igazgató döntési 

és egyéb jogait részben vagy egészben átruházhatja a tantestület más tagjaira. A döntési jog 

átruházása írásban – kivételesen indokolt esetben szóban - történik.  
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14.4.4. Az iskolaigazgató közvetlen munkatársainak feladat- és hatásköre 

Az igazgató feladatait közvetlen munkatársai, közreműködésével látja el. 

Az igazgató közvetlen munkatársai: 

 kollégium vezető 

 a csoportvezető konduktorok, 

 a vezetőpedagógus konduktorok, 

 munkaközösség vezetők, 

 az iskola titkár, 

 a kollégiumi titkár, 

 a gondnok. 

Az iskolaigazgató közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az 

intézményegység vezető közvetlen irányítása mellett végzik. Az intézményegység vezető 

közvetlen munkatársai az igazgatónak tartoznak közvetlen felelősséggel és beszámolási 

kötelezettséggel.  

 

14.4.5. Az iskola vezetősége 

Az intézményegység vezetőinek munkáját (irányító, tervező, szervező, ellenőrző, értékelő 

tevékenységét) középvezetők segítik meghatározott feladatokkal, jogokkal és 

kötelezettségekkel. A középvezetők az intézmény vezetőségének tagjai.  

Az intézményegység vezetőségének tagjai:  

 az SE PA EKPMI intézményvezető 

 az SE PA EKPMI intézményvezető-helyettesek 

 az iskolaigazgató,  

 kollégiumvezető 

 a csoportvezető konduktorok, 

 a vezető pedagógusok, 

 a szakmai munkaközösségek vezetői. 

 

Az intézményegység vezetősége, mint testület konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal 

rendelkezik. Az iskola vezetősége együttműködik az intézmény más közösségeinek 

képviselőivel, a szülői munkaközösség választmányával, a diákönkormányzat vezetőjével. A 

diákönkormányzattal való kapcsolattartás az igazgató feladata. Az igazgató felelős azért, hogy 

a diákönkormányzat jogainak érvényesítési lehetőségét megteremtse, meghívja a 

diákönkormányzat képviselőjét mindazokra az értekezletekre, amelyekhez kapcsolódóan a 

diákönkormányzat véleményét be kell szerezni.  

Az intézményegység által kibocsátott dokumentumoknak, hivatalos leveleknek, kibocsátott 

iratoknak és szabályzatoknak aláírására az intézmény vezetője egy személyben jogosult.  

Az intézményegység cégszerű aláírása az intézményegység-vezető aláírásával és az intézmény 

pecsétjével érvényes. 
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14.5. A Konduktív Gyakorló Általános Iskola és Kollégium pedagógiai 

munkájának ellenőrzése 

14.5.1. Az iskolában folyó pedagógiai munka belső ellenőrzésének megszervezése 

A szakmai feladatok végrehajtásának ellenőrzése az igazgató feladata. Az intézményegységben 

az ellenőrzés az igazgató kötelessége és felelőssége. A hatékony és jogszerű működéshez 

azonban rendszeres és jól szabályozott ellenőrzési rendszer működtetése szükséges. E rendszer 

alapjait az e szabályzatban foglaltak mellett az intézményegység vezetőinek és pedagógusainak 

munkaköri leírása. 

A munkaköri leírásokat legalább háromévente át kell tekinteni.  

Munkaköri leírásuk kötelezően szabályozza az alábbi feladatkört ellátó vezetők és 

pedagógusok pedagógiai és egyéb természetű ellenőrzési kötelezettségeit:  

 kollégium vezető 

 a csoportvezető konduktorok, 

 a munkaközösség-vezetők,  

 az osztályfőnökök,  

 a konduktor-tanítók, 

 a gyógypedagógusok, 

 a szaktanárok. 

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

másolatát az irattárban kell őrizni. Az igazgatóhelyettes és a munkaközösség-vezetők 

elsősorban munkaköri leírásuk, továbbá az igazgató utasítása és a munkatervben 

megfogalmazottak szerint részt vesznek az ellenőrzési feladatokban. Az intézményegység 

vezetőségének tagjai és a munkatervben, a pedagógus teljesítményértékelésben való 

közreműködéssel megbízott pedagógusok szükség esetén – az igazgató külön megbízására – 

ellenőrzési feladatokat is elláthatnak. A rájuk bízott ellenőrzési feladatok kizárólag szakmai 

jellegűek lehetnek.  

A tanév során végrehajtandó ellenőrzési területeket a feladatokkal adekvát módon kell 

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

meghatározó elem.  

Minden tanévben ellenőrzési kötelezettséggel bírnak a következő területek:  

- a komplex program ellenőrzése, mozgásnevelés (iskolaigazgató), 

- a tanítási órák ellenőrzése (igazgató, munkaközösség-vezetők),  

- a tanítási órák látogatása szaktanácsadói, szakértői kompetenciával,  

- a napló folyamatos ellenőrzése,  

- az igazolt és igazolatlan tanulói hiányzások ellenőrzése,  

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

folyamán. 
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14.6. A Konduktív Gyakorló Általános Iskola és Kollégium működési rendjét 

meghatározó dokumentum 

14.6.1. Az iskola törvényes működésének dokumentuma 

Az intézményegység törvényes működését az alábbi – a hatályos jogszabályokkal összhangban 

álló – alapdokumentumok határozzák meg:  

 az alapító okirat  

 a Szervezeti és Működési Szabályzat  

 a Helyi Pedagógiai Program 

 Kollégiumi Pedagógiai Program 

 a Házirend  

 Protokoll 

Az intézményegység tervezhető és elszámoltatható működésének részenként funkcionálnak az 

alábbi dokumentumok:  

 a Helyi Pedagógiai Program 

 SZMSZ 

 Házirend 

 Munkarend 

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

 egyéb belső szabályzatok (helyiségek, eszközök használatának rendje).  

 

Az alapító okirat 

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

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

fenntartó készíti el, illetve – szükség esetén – módosítja.  

 

A Helyi Pedagógiai Program 

A Módszertani Intézmény helyi Pedagógiai Programja képezi az intézményegységben folyó 

nevelő-oktató munka tartalmi, szakmai alapjait. Helyi Pedagógiai Programjának 

megalkotásához az intézményegység számára a nemzeti köznevelési törvény 24. § (1) 

bekezdése biztosítja a szakmai önállóságot.  

 

A Módszertani Intézmény helyi Pedagógiai Programja meghatározza 

 Az intézményegység pedagógiai programját, ennek részeként az iskolában folyó nevelés 

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

meghatározottakat. 

 Az iskola helyi tantervét, (választott kerettanterv megnevezése) ennek keretén belül 

annak egyes évfolyamain tanított tantárgyakat, a kötelező, kötelezően választható és 

szabadon választható tanórai foglalkozásokat és azok óraszámait, az előírt tananyagot és 

követelményeket. 

 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök 

kiválasztásának elveit, figyelembe véve a tankönyv ingyenes igénybevétele 

biztosításának kötelezettségét. 

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

tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményeit, továbbá – 

jogszabály keretei között – a tanuló teljesítménye, magatartása és szorgalma 

értékelésének, minősítésének formáját. 
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 A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos 

feladatokat. 

 A pedagógusok helyi intézményi feladatait, az osztályfőnöki munka tartalmát, az 

osztályfőnök feladatait, 

 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi 

rendjét. 

 A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának 

rendjét. 

 A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszereket. 

A felsorolt tevékenységek szabályozása a Helyi Pedagógiai Program hatáskörébe tartozik, így 

az érdeklődők a fenti témákkal kapcsolatban ott találnak részletes információkat.  

A Helyi Pedagógiai Programot a nevelőtestület fogadja el, és az a fenntartó jóváhagyásával 

válik érvényessé. Az iskola Helyi Pedagógiai Programja megtekinthető az igazgatói irodában, 

továbbá olvasható az intézmény honlapján. Az iskola vezetői munkaidőben bármikor 

tájékoztatással szolgálnak a Helyi Pedagógiai Programmal kapcsolatban.  

Az éves munkaterv 

Az iskola az adott tanév első nevelőtestületi értekezletén elfogadott munkaterv szerint dolgozik. 

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

figyelembe vételével az intézmény Helyi Pedagógiai Programjának alapul vételével tartalmazza 

a nevelési célok, feladatok megvalósításához szükséges tevékenységek, munkafolyamatok 

időre beosztott cselekvési tervét a felelősök és a határidők megjelölésével. 

Be kell szerezni az iskolaszék, a szülői szervezet és a diákönkormányzat véleményét. A 

munkaterv egy példánya az informatikai hálózatban elérhetően a tantestület rendelkezésére áll. 

A tanév helyi rendjét az intézmény weblapján és az iskolai hirdetőtáblán is el kell helyezni. 
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14.7. A Konduktív Gyakorló Általános Iskola és Kollégium iratkezelési és 

ügyintézési szabálya 

Az iratkezelés rendjét az iskola a közokiratokról, közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag 

védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény rendelkezései, valamint a közfeladatot ellátó szervek 

iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet előírásai 

figyelembevételével, és a 20./2012..(VIII. 31.) EMMI rendeletre tekintettel iratkezelési 

szabályzatban szabályozza. 

 Az intézményegységbe érkező és az intézményegységben keletkezett iratokat iktatni 

kell. 

 A személyesen benyújtott iratok átvételét igazolni kell. 

 Felbontás nélkül kell a címzetthez továbbítani a névre szóló iratokat. 

 Telefonon, e-mailben, vagy személyes ügyintézés esetén az iratra rá kell vezetni a 

tájékoztatás lényegét, az elintézés határidejét és az ügyintéző aláírását. 

 

14.8. Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatvány kezelési 

rendje 

Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje  

Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Köznevelési Információs Rendszer (KIR) révén 

tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt 

dokumentumrendszert alkalmazunk a 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet előírásainak 

megfelelően. A rendszerben alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást kizárólag az 

intézmény igazgatója alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére. Az elektronikus rendszer 

használata során feltétlenül ki kell nyomtatni, és az irattárban kell elhelyezni az alábbi 

dokumentumok papír alapú másolatát:  

 az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása,  

 az alkalmazott pedagógusokra, óraadó tanárokra vonatkozó adatbejelentések,  

 a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések,  

 az október 1-jei pedagógus és tanulói lista.  

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

igazgató aláírásával hitelesített formában kell tárolni.  

Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem szükséges. A 

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

célra létrehozott mappában tároljuk. A mappához való hozzáférés jogát az informatikai 

rendszerben korlátozni kell, ahhoz kizárólag az intézményvezető által felhatalmazott személyek 

(az iskolatitkár) férhetnek hozzá.  
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14.9. A Konduktív Gyakorló Általános Iskola és Kollégium munkarendje 

14.9.1. Az iskolaigazgató munkarendjének szabályozása  

Az intézményegység vezetője az intézményben tartózkodik abban az időszakban, amikor 

tanítási órák, tanulóink számára szervezett iskolai rendszerű délutáni tanrendi foglalkozások 

vannak. Akadályoztatása esetén a vezetői ügyeleti helyettesítései rend szerint történik a feladat 

ellátás. Egyebekben munkáját az iskola szükségleteinek és aktuális feladataiknak megfelelő 

időben és időtartamban látja el.  

 

14.9.2. A pedagógus munkaidejének beosztása 

A konduktorok munkaidejének beosztása 2013. szeptember 1-jétől a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény 62 §- a (5)-(7) bekezdésben megfogalmazottak alapján készül, 

figyelembe véve, hogy a (10) bekezdés értelmében a pedagógus-munkakört betöltő konduktor 

neveléssel-oktatással lekötött munkaideje a teljes munkaideje ötven százaléka. 

A kisebb szervezeti egységekben (csoportban) folyó szakmai munka irányítását csoportvezető 

konduktorok látják el. A csoportvezető konduktorok pályázat, illetve felkérés útján nyerik el 

vezető beosztásukat. Megbízásuk határozott időre szól. 

Munkaidő, munkarend 

Törvényes munkaidő: heti 40 óra 

 Heti 20 óra a neveltekkel való közvetlen foglalkozás, ill. csoportvezetői feladatok 

ellátása 

Munkáltatói jogkör gyakorlója: Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános 

Iskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiumának 

intézményvezetője 

Közvetlen felettese: Konduktív Általános Iskola és Kollégium Intézményegység-

vezetője/Igazgatója 

A hallgatók folyamatos szakmai gyakorlatának vezetését, irányítását, gyakorlatban történő 

felkészítését vezető pedagógusok végzik. A vezető pedagógusok pályázat, illetve felkérés 

útján nyerik el vezető beosztásukat. Megbízásuk határozott időre szól. 

Törvényes munkaidő: heti 40 óra 

 heti 12 óra a neveltekkel való közvetlen foglalkozás, és 8 óra konduktor hallgatók 

szakmai gyakorlatának csoportban történő irányítása; 

 heti 8 óra közvetlen köteles tevékenység, konzultáció, ill. a szakmai gyakorlatra 

felkészülés 

Munkáltatói jogkör gyakorlója: Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános 

Iskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiumának 

intézményvezetője 

Közvetlen felettese: Konduktív Általános Iskola és Kollégium Igazgatója 

Az intézményegység konduktorai heti 40 órás munkaidőkeretben végzik munkájukat. A heti 

munkaidőkeret első napja (ellenkező írásos hirdetmény hiányában) mindenkor a hét első 

munkanapja, utolsó napja a hét utolsó munkanapja. Az ötnél kevesebb munkanapot tartalmazó 

hetek heti munkaideje a munkanapok számával arányosan számítandó ki. Szombati és vasárnapi 

ügyeletet az előzetes beosztás alapján köteles ellátni. 

A pedagógusok napi munkaidejét, a napirend, az órarend, a havi munkaterv és az intézmény 

havi programjainak szem előtt tartásával – a csoportvezető konduktorok határozzák meg. Az 

aktuális beosztásokat, az előző hét csütörtökéig kötelesek közzétenni és az igazgatónak leadni. 
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A konduktorok kötött órában ellátandó munkaidejébe beleszámít a munkavégzéshez 

kapcsolódó előkészítő és befejező tevékenység időtartama is. Előkészítő és befejező 

tevékenységnek számít a komplex konduktív fejlesztés és a tanítási óra előkészítése, 

adminisztrációs feladatok, (az osztályzatok beírása, tanulókkal való megbeszélés, egyeztetési 

feladatok, stb.) Ezért a kötelező óraszám keretében ellátott feladatokra fordítandó munkaidőt 

óránként 60 perc időtartammal kell számításba venni.  

A konduktorok iskolai szorgalmi időre irányadó munkaidő-beosztását a csoportbeosztások 

tartalmazzák, melyek az órarend, a napirend és a havi programok figyelembe vételével 

készülnek el. Az órarend készítésekor elsősorban a tanulók érdekeit kell figyelembe venni. A 

tanári kéréseket a csoportvezető konduktorok mérlegelik, lehetőség szerint figyelembe veszik.  

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

megjelölt feladatokat az iskolában maradéktalanul kötelesek ellátni. 

Az iskolán kívül végezhető feladatok ellátásakor a pedagógus munkaidejének felhasználásáról 

– figyelembe véve a köznevelési törvény 62.§ (5) bekezdésében 2013. szeptember 1-jétől 

hatályba lépő meghatározott kötött munkaidőre vonatkozó előírásait és a munkáltató ezzel 

kapcsolatos döntéseit – a pedagógus maga dönt. 

 

14.9.3. A pedagógus munkarendjével kapcsolatos előírás 

A konduktorok napi munkarendjét a csoportvezető konduktor, a felügyeleti és helyettesítési 

rendet az igazgató állapítja meg az intézményegység órarendjének függvényében. A konkrét 

napi munkabeosztások összeállításánál az intézmény feladatellátásának, zavartalan 

működésének biztosítását kell elsődlegesen figyelembe venni.  

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

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

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

legkésőbb az adott munkanapon a munka megkezdéséig köteles jelenteni a csoportvezető 

konduktoroknak, és az intézményegység vezetőjének, hogy közvetlen munkahelyi vezetője 

helyettesítéséről intézkedhessen. A hiányzó pedagógus köteles várhatóan egy hetet meghaladó 

hiányzásának kezdetekor tanmeneteit a csoportvezető konduktorhoz eljuttatni, hogy 

akadályoztatása esetén a helyettesítő tanár biztosíthassa a tanulók számára a tanmenet szerinti 

előrehaladást. A táppénzes papírokat legkésőbb a táppénz utolsó napját követő 3. munkanapon 

le kell adni a gazdasági irodában. 

Rendkívüli esetben a pedagógus az igazgatótól vagy kérhet engedélyt legalább két nappal előbb 

a komplex program és a tanítási óra (foglalkozás) elhagyására, a tanmenettől eltérő tartalmú 

tanítási óra (foglalkozás) megtartására. A tanítási órák (foglalkozások) elcserélését az igazgató 

engedélyezi. 

A tantervi anyagban való lemaradás elkerülése érdekében hiányzások esetén – lehetőség szerint 

– szakszerű helyettesítést kell tartani. Ha a helyettesítő pedagógust legalább egy nappal a 

tanítási óra (foglalkozás) megtartása előtt bízták meg, úgy köteles szakszerű órát tartani, illetve 

a tanmenet szerint előrehaladni, a szakmailag szükséges dolgozatokat megíratni és kijavítani.  
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A pedagógusok számára – a kötelező óraszámon felüli – a nevelő–oktató munkával összefüggő 

rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást vagy kijelölést az intézményegység-vezető 

adja a munkaközösség-vezetők javaslatainak meghallgatása után. 

A pedagógus alapvető kötelessége, hogy tanítványainak haladását rendszeresen osztályzatokkal 

értékelje, valamint számukra a számszerű osztályzatokon kívül visszajelzéseket adjon 

előrehaladásuk mértékéről, az eredményesebb tanulás érdekében elvégzendő feladatokról.  

A pedagógusok munkaidejének nyilvántartási rendje 

A hatályos jogszabályok alapján a pedagógusok munkaideje az intézményegység által elrendelt 

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

munkával összefüggő további feladatokból áll.  

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

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

dokumentumokban rögzített. Az intézményegységen kívül végezhető feladatok időtartamának 

és időpontjának meghatározása a nevelő-oktató munkával összefüggő egyéb feladatok 

ellátásához elismert heti munkaidő-átalány felhasználásával történik. Ennek 

figyelembevételével a nem kizárólag az intézményegységben elvégezhető feladatok ellátásakor 

a pedagógus munkaidejének felhasználásáról maga dönt, így ennek időtartamáról – ezzel 

ellentétes írásos munkáltatói utasítás kivételével – munkaidő-nyilvántartást nem kell vezetnie.  

 

14.9.4. A pedagógus munkarendjével kapcsolatos előírás 

Az iskolába a nem pedagógus munkavállalók munkarendjét a jogszabályok betartásával az 

intézményegység zavartalan működése érdekében az intézményegység-vezető állapítja meg. 

Munkaköri leírásukat a Módszertani Intézmény vezetője és a HR közösen készíti el. A 

törvényes munkaidő és pihenőidő figyelembevételével az intézményegység-vezetők tesznek 

javaslatot a napi munkarend összehangolt kialakítására, megváltoztatására, és a munkavállalók 

szabadságának kiadására. A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak munkarendjét az 

igazgató határozza meg. A napi munkaidő megváltoztatása az intézményegység-vezető, 

adminisztratív és technikai dolgozók esetében az intézményegység-vezető, vagy a HR szóbeli 

vagy írásos utasításával történik. 
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14.10. A tanítási órák, óraközi szünetek rendje, időtartama 

Az oktatás és a nevelés a Helyi Pedagógiai Program, a komplex program, a helyi tantervek, 

valamint a tantárgyfelosztással összhangban levő heti órarend alapján történik a pedagógusok 

vezetésével, a kijelölt tantermekben. 

A tanítási órák időtartama 45 perc. A 45 perces időkeret az Alapozó 1. osztály és az 1. osztály 

esetén rugalmasan kezelhető. Az első tanítási óra a Házirend által meghatározott időben 

kezdődik. A kötelező tanítási órák délelőtt és délután vannak, azokat legkésőbb általában 16. 

00 óráig be kell fejezni.  

A tanítási órák látogatására csak az intézmény vezetői és a tantestület tagjai, Pető András Kar 

gyakorlatvezető oktatói jogosultak. Minden egyéb esetben a látogatásra az igazgató adhat 

engedélyt. A tanítási órák megkezdésük után nem zavarhatók, kivételt indokolt esetben az 

igazgató tehet. A kötelező orvosi és fogorvosi vizsgálatok az igazgató által előre engedélyezett 

időpontban és módon történhetnek, lehetőség szerint úgy, hogy a tanítást minél kevésbé 

zavarják.  

Dupla órák (engedéllyel) szünet közbeiktatása nélkül is tarthatók. 
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14.11. Az osztályozó vizsga rendje 

Az osztályozó vizsga időpontjáról az igazgató értesítést küld a szülőnek, az időpont előtt 

30 nappal. 

A félévi és év végi tanulmányi osztályzatok megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát 

kell tennie, ha:  

a) az igazgató felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól,  

b) az igazgató engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi 

követelményének egy tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen 

eleget,  

c) egy tanévben 250 óránál többet mulasztott, és a nevelőtestület nem tagadta meg 

az osztályozó vizsga letételének lehetőségét,  

d) ha a tanuló hiányzása egy adott tantárgyból az évi tanítási órák 30%-át 

meghaladta és a nevelőtestület nem tagadta meg az osztályozó vizsga letételének 

lehetőségét,  

e) átvételnél az iskola igazgatója előírja,  

f) a tanuló független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát.  

Az a), b), g) esetben, ha a tanuló kérésére jön létre (pl. utólag fel szeretné venni a választható 

tantárgyat, előrehozott vizsgát szeretne tenni, stb.), akkor a tanuló köteles az osztályozó vizsga 

kitűzött időpontja előtt legalább 10 nappal az igazgatónál a vizsgára jelentkezni. Az igazgató a 

jelentkezések összegzése után kijelöli a vizsgabizottságot, meghatározza a vizsga idejét és 

helyét.  
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14.12. Az iskola nyitva tartása, az iskolában tartózkodás rendje 

14.12.1. Az iskola nyitva tartása 

Az intézményi és személyi vagyonvédelem miatt az épület nyitott főkapuján át megközelíthető, 

fotocellás, üveges bejárati ajtót a portás nyitvatartási időben is köteles zárva tartani, hogy 

illetéktelen személyek azokon keresztül ne juthassanak be az intézmény területére. 

Az iskola szorgalmi időben reggel 7. 00 órától a szervezett foglalkozások befejezéséig, de 

legalább 20. 00 óráig van nyitva. Tanév közben hétfőn és pénteken 8. 00 – 13. 00 óra között 

lehetséges az ügyintézés.  

A közoktatási intézménnyel munkavállalói és tanulói jogviszonyban nem állók (kivéve az 

iskolába járó tanulók szüleit és a fenntartó képviselőit) – vagyonbiztonsági okok miatt csak 

kísérővel, és csak az elfoglaltságuk idejére tartózkodhatnak az épületben. Az épületbe 

belépésükkor a kapunál regisztráltatniuk kell magukat. A beléptető rendszerben történő 

regisztráció során egy ún. vendégkártyát kap a belépő személy, rögzítésre kerül neve, a belépés 

és kilépés időpontja, illetve a keresett személy neve. 

 

14.12.2. Az iskola létesítményének és helyiségének használati rendje 

Az iskola minden munkavállalója és tanulója felelős:  

 a tűz- és balesetvédelmi, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért,  

 a közösségi tulajdon védelméért, állapotának megőrzéséért,  

 az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért,  

 az energiafelhasználással való takarékoskodásért,  

 a tűz- és balesetvédelmi, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért.  

A tanulók az intézményegység létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi felügyelettel 

használhatják. Az iskola tantermeit, szaktantermeit, könyvtárát, tornatermét, számítástechnikai 

felszereléseit, stb. a diákok elsősorban a kötelező és a választható tanítási órákon használhatják. 

A foglalkozásokat követően – a tanteremért felelős, vagy a foglalkozást tartó pedagógus 

felügyelete mellett – lehetőség van az iskola minden felszerelésének használatára. A 

szaktantermek, könyvtár, tornaterem, stb. használatának rendjét a Házirendhez kapcsolódó 

belső szabályzatok tartalmazzák, amelyek betartása tanulóink és a pedagógusok számára 

kötelező.  

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

igazgató engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet.  

Vagyonvédelmi okok miatt az üresen hagyott szaktantermeket, szertárakat zárni kell. A 

tantermek, szertárak bezárása az órát tartó pedagógusok, illetve – a tanítási órákat követően – a 

technikai dolgozók feladata.  

A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, az iskola berendezéseit – az igazgatóval való 

egyeztetés után – szabadon használhatja.  
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14.13. A dohányzással és más tudatmódosító szerek használatával kapcsolatos 

előírás 

Az intézményegység munkavállalói, az intézményegységben tartózkodó vendégek számára a 

dohányzás tilos. A nemdohányzók védelméről szóló törvény vonatkozó § - ában, és 

szakaszában meghatározott, az intézményi dohányzás szabályainak végrehajtásáért felelős 

személy az intézmény munkavédelmi felelőse.  

Az intézményegységben – ide értve az iskola udvarát, a főbejárat előtti 30 méter sugarú 

területrészt és az iskola parkolóját is – a tanulók, a munkavállalók és az intézménybe látogatók 

nem dohányozhatnak. Az intézményegységben és az iskolán kívül tartott iskolai 

rendezvényeken tanulóink számára a dohányzás és az egészségre káros élvezeti cikkek 

fogyasztása tilos! Az iskolában és az azon kívül tartott iskolai rendezvényekre olyan tanulót, 

aki – az iskolában, iskolai rendezvényen szolgálatot teljesítő személy megítélése szerint – 

egészségre ártalmas szerek (alkohol, drog, stb.) hatása alatt áll, nem engedünk be. Ha távolléte 

mulasztásnak számít, a távollétet igazolatlannak tekintjük. Jegyzőkönyv felvételével, 

ugyancsak megtagadhatjuk a tanuló elvitele céljából érkező szülőnek/hozzátartozónak még a 

belépés lehetőségét is, ha a pedagógus megítélése szerint alkohol, vagy egyéb tudatmódosító-

szer/drog hatása alatt áll.  
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14.14. A tanulóbaleset megelőzésével kapcsolatos feladat 

A tanulók számára minden tanév első napján az osztályfőnök tűz-, baleset-, munkavédelmi 

tájékoztatót tart, amelynek során – koruknak és fejlettségüknek megfelelő szinten – felhívja a 

figyelmüket a veszélyforrások kiküszöbölésére. A tájékoztató során szólni kell az iskola 

közvetlen környékének közlekedési rendjéről, annak veszélyeiről is. A tájékoztató megtörténtét 

és tartalmát dokumentálni kell, a tájékoztatás megtörténtét a diákok aláírásukkal igazolják.  

Balesetvédelmi, munkavédelmi oktatást kell tartani minden tanév elején azon tantárgyak 

tanárainak, amelyek tanulása során technikai jellegű balesetveszély lehetősége áll fönn. Ilyen 

tantárgyak: fizika, kémia, biológia, számítástechnika, testnevelés. Az oktatás megtörténtét az 

osztálynaplóban dokumentálni kell. Az egyes szaktantermekben érvényes balesetvédelmi 

előírásokat belső utasítások és szabályzatok tartalmazzák, amelyeket a tanulókkal a szaktanár a 

tanév elején köteles megismertetni. Az ismertetésen jelen nem lévő tanulók számára pótlólag 

kell ismertetni az előírásokat. Az iskola számítógépeit a tanulók csak tanári felügyelet mellett 

használhatják.  

Külön balesetvédelmi, munkavédelmi tájékoztatót kell tartani a diákok számára minden olyan 

esetben, amikor a megszokottól eltérő körülmények között végeznek valamely tevékenységet 

(pl. osztálykirándulás, stb.). A tájékoztatást a foglalkozást vezető konduktor köteles elvégezni 

és adminisztrálni.  

A tanulóbalesetek bejelentése tanulóink és a pedagógusok számára kötelező. Az a pedagógus, 

aki nem jelenti az óráján történt balesetet, mulasztást követ el. A balesetek jegyzőkönyvezését, 

nyilvántartását és a kormányhivatalnak történő megküldését az igazgató által megbízott 

munkavédelmi felelős végzi.  

A pedagógusok és egyéb munkavállalók számára minden tanév elején tűz-, baleset-, 

munkavédelmi tájékoztatót tart az intézmény munkavédelmi felelőse. A tájékoztató tényét és 

tartalmát dokumentálni kell. Az oktatáson való részvételt a munkavállalók aláírásukkal 

igazolják. 

 

14.14.1. A pedagógusok által készített, használt pedagógiai eszközök bevitelének 

szabályozása 

Oktatási segédanyagként kizárólag csak olyan, a pedagógus által készített, és a foglalkozásokon 

használt pedagógiai eszköz hozható be intézményünkbe, mely nem veszélyezteti az iskolai 

közösségünk testi épségét. 

A tanulóbalesetek bejelentése tanulóink és a pedagógusok számára kötelező. Az a pedagógus, 

aki nem jelenti az óráján történt balesetet, mulasztást követ el. A balesetek jegyzőkönyvezését, 

nyilvántartását és a kormányhivatalnak történő megküldését az igazgató által megbízott 

munkavédelmi felelős végzi.  

A pedagógusok és egyéb munkavállalók számára minden tanév elején tűz-, baleset-, 

munkavédelmi tájékoztatót tart az intézmény munkavédelmi felelőse. A munkavédelmi felelős 

megbízása az intézmény vezetőjének feladata. A tájékoztató tényét és tartalmát dokumentálni 

kell. Az oktatáson való részvételt a munkavállalók aláírásukkal igazolják. 
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14.15. A kötelező tanítási órán kívüli foglalkozások 

14.15.1. Az iskola és a sportegyesület kapcsolata 

Az iskola és a diáksport egyesület (Pető Sport Egyesület) vezetése közötti kapcsolattartás alapja 

a sportegyesülettel közösen kidolgozott munkaterv, amelyet az iskola igazgatója a tanév 

munkatervének elkészítése előtt beszerez. A feladatok megoldásához figyelembe veszi a 

sportegyesület munkatervét. A sportegyesület elnöke a tanév végén beszámol a sportkör 

tevékenységéről, az eredményekről listát készít, amelyet az iskola vezetése beemel a tanévről 

szóló beszámolóba, megjelenít az iskola weblapján. Egyebekben a sportegyesület vezetőjével 

napi operatív kapcsolatot tart az intézmény vezetője.  

 

14.15.2. Egyéb sportolási lehetőségek az iskolában 

 BOCCIA 

 testnevelési játék 

 úszás 

 evezés 

 futóbicikli 

 vívás 

 

14.15.3. A tanítási órán kívüli egyéb foglalkozás 

Az iskola – a tanórai foglalkozások mellett a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei, 

valamint az intézmény lehetőségeinek figyelembe vételével tanórán kívüli egyéb 

foglalkozásokat szervez. A foglalkozások helyét és időtartamát az igazgató rögzíti a tanórán 

kívüli órarendben, terembeosztással együtt. A foglalkozásokról naplót kell vezetni.  

 A tehetséggondozás keretéül szolgáló csoportokat a magasabb szintű képzés igényével 

a munkaközösség-vezetők és az igazgató egyeztetése után lehet meghirdetni. Ezek vezetőit 

az igazgató bízza meg. A foglalkozások időpontjáról és a látogatottságról naplót kell 

vezetni.  

 A tanulók öntevékeny diákköröket hozhatnak létre, melynek meghirdetését, 

megszervezését és működtetését a diákok végzik. A diákkörök munkája nagymértékben 

hagyatkozik a kreatív tanulók aktivitására, önfejlesztő tevékenységre. A diákkörök 

szakmai irányítását a tanulók kérése alapján kimagasló felkészültségű pedagógusok vagy 

külső szakemberek végzik az intézményvezető engedélyével.  

 Az iskola ünnepi műsorainak, megemlékezéseinek terveit az éves munkaterv 

tartalmazza a műsor elkészítéséért felelős pedagógus megnevezésével. Az ünnepségeken 

az iskola tanulói a Házirend, az SzMSz és a szóbeli utasításoknak megfelelő öltözékben és 

rendben kötelesek megjelenni.  

 A felzárkóztatások, korrepetálások az alapképességek fejlesztése és a tantervi 

követelményekhez való felzárkóztatás céljából. A korrepetálást az igazgató által megbízott 

pedagógus tartja. 

 A színjátszó kör feladata tehetséges diákjaink számára kibontakozási lehetőség 

biztosítása, produkciók készítése az iskola és az SE PA EKPMI különféle kulturális 

rendezvényeire. 

 Az iskolai klub az iskolai diákönkormányzat szervezésében működik. A klub 

szervezésében részt vesz a diákönkormányzat tevékenységét patronáló pedagógus. A klub 

az iskola munkatervében meghatározott rend szerint nyújt szórakozási és kulturálódási 
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lehetőséget diákjainknak. Az általában szerdai napokon 16. 00-19. 00 óráig tartó 

klubrendezvények alkalmával a felügyeletet a pedagógusok végzik. 

 A versenyeken való részvétel a diákjaink képességeinek fejlesztését célozza. A tanulók 

intézményi, városi, kistérségi és országos meghirdetésű versenyeken vehetnek részt, 

szaktanári felkészítést igénybe véve. A meghirdetett országos versenyekre a felkészítésért, 

a szervezésért, a nevezésért a szaktárgyi munkaközösségek és az igazgató felelős. 

 Az iskola énekkara és zenekara sajátos diákkörként működik, vezetője az igazgató által 

megbízott kórusvezető tanár. Elsősorban az egyén közös éneklésének igényét hivatott 

kielégíteni, de az iskolai, kistérségi és városi kulturális rendezvények színesítését is 

szolgálja. A kóruspróbák, zenekari próbák meghatározott időben – a rendkívüli eseteket 

leszámítva, heti egy alkalommal tarthatók. Ez időben egyéb foglalkozások csak az igazgató 

külön engedélyével szervezhetők.  

 A tanulmányi kirándulás az iskolai élet, a közösségek kialakításának és fejlődésének 

szerves, pótolhatatlan része. Ezért az iskola mindent megtesz a kirándulások igényes és 

egyben olcsó megszervezése és problémamentes lebonyolítása érdekében. A tanulmányi 

kirándulások szervezésének és lebonyolításának kérdéseit igazgatói utasításban kell 

szabályozni. 
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14.16. Az iskola nevelőtestülete és a szakmai munkaközössége 

14.16.1. Az iskola nevelőtestülete 

A nevelőtestület – a köznevelési törvény 70. § alapján – a nevelési–oktatási intézmény 

pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb 

tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület tagja a nevelési-oktatási intézmény 

valamennyi pedagógus munkakört betöltő munkavállalója, valamint a nevelő és oktató munkát 

közvetlenül segítő egyéb felsőfokú végzettségű dolgozója.  

A nevelési - oktatási intézmény nevelőtestülete a nevelési - oktatási kérdésekben a nevelési – 

oktatási intézmény működésével kapcsolatos ügyekben, a köznevelési törvényben és más 

jogszabályokban meghatározott kérdésekben, döntési, egyébként pedig véleményező és 

javaslattevő jogkörrel rendelkezik.  

Az intézményegység pedagógusai az iskolai könyvtár közreműködésével kölcsönzés 

formájában megkapják a munkájukhoz szükséges tankönyveket és egyéb kiadványokat.  

14.17.1.1.A nevelőtestület értekezlete, osztályértekezlete 

A tanév során a nevelőtestület az alábbi állandó értekezleteket tartja:  

- tanévnyitó, tanévzáró értekezlet,  

- félévi és év végi osztályozó konferencia,  

- tájékoztató és munkaértekezletek, és szakmai továbbképzések 

- nevelési értekezlet (évente legalább két alkalommal),  

- rendkívüli értekezletek (szükség szerint).  

14.17.1.2. A rendkívüli nevelőtestületi értekezlet 

Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze az intézményegység lényeges problémáinak 

(fontos oktatási kérdések, különleges nevelési helyzetek megítélése, az iskolai életet átalakító, 

megváltoztató rendeletek és utasítások értelmezése céljából, ha azt a nevelőtestület tagjainak 

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

döntést igénylő értekezletein jegyzőkönyv készül az elhangzottakról, amelyet az értekezletet 

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

(hitelesítő) ír alá.  

A nevelőtestület egy-egy osztályközösség tanulmányi munkájának és neveltségi szintjének 

elemzését, értékelését (osztályozó értekezletek) az osztályközösségek problémáinak 

megoldását osztályértekezleten végzi. A nevelőtestület osztályértekezletén csak az adott 

osztályközösségben tanító pedagógusok vesznek részt kötelező jelleggel. Osztályértekezlet 

szükség szerint, az osztályfőnökök megítélése alapján bármikor tartható az osztály aktuális 

problémáinak megtárgyalása céljából.  

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

szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve a jogszabályban meghatározott személyi 

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

szavazata dönt. A döntések és határozatok az intézményegység iktatott iratanyagába kerülnek.  

Augusztus végén tanévnyitó értekezletre, júniusban az igazgató által kijelölt napon tanévzáró 

értekezletre kerül sor. Az értekezletet az igazgató vezeti. Félévkor és tanév végén – az 

iskolavezetés által kijelölt időpontban – osztályozó értekezletet tart a nevelőtestület.  
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Ha a nevelőtestület döntési, véleményezési, illetve javaslattevő jogát az iskola valamennyi 

dolgozóját érintő kérdésekben gyakorolja, akkor munkavállalói értekezletet kell összehívni.  

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

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

tagjának részt kell vennie. Ez alól – indokolt esetben – az igazgató adhat felmentést. 

 

14.16.2. A nevelőtestület szakmai munkaközössége 

A köznevelési törvény 71.§ szerint a szakmai munkaközösség részt vesz az intézmény szakmai 

munkájának irányításában, tervezésében és ellenőrzésében. A munkaközösségek segítséget 

adnak az iskola pedagógusainak szakmai, módszertani kérdésekben. A munkaközösség 

alapfeladata a pályakezdő pedagógusok, gyakornokok munkájának segítése, javaslat a 

gyakornok vezetőtanárának megbízására. A munkaközösség – az igazgató megbízására – részt 

vesz az iskola pedagógusainak és gyakornokainak belső értékelésében, lebonyolításában, 

valamint az iskolai háziversenyek megszervezésében.  

A szakmai munkaközösség tagjai kétévente, de szükség esetén más időpontokban is javaslatot 

tesznek munkaközösség-vezetőjük személyére. A munkaközösség-vezető megbízása legfeljebb 

öt éves határozott időtartamra az igazgató jogköre. Az intézményegységben 7 munkaközösség 

működik. 

14.17. 2. 1. A munkaközösség-vezető feladata 

A munkaközösség tevékenységének szervezése, irányítása, koordinálása, eredményeik 

rögzítése, az információáramlás biztosítása a vezetés és a pedagógusok között. A 

munkaközösség-vezető legalább félévi gyakorisággal beszámol az intézmény vezetőjének a 

munkaközösség tevékenységéről, összeállítja a munkaközösség munkatervét, írásos 

beszámolót készít a tanév végi értékelő értekezlet előtt a munkaközösség munkájáról. 

14. 17. 2. 2. A szakmai munkaközösség tevékenysége 

A nevelőtestület feladatainak átruházása alapján – a Helyi Pedagógiai Programmal és az 

éves munkatervvel összhangban – a szakmai munkaközösségek feladatai az alábbiak  

 Javítják, koordinálják az intézményegységben folyó nevelő-oktató munka szakmai 

színvonalát, minőségét.  

 Együttműködnek egymással az iskolai nevelő-oktató munka színvonalának javítása, a 

gyorsabb információáramlás biztosítása érdekében úgy, hogy a munkaközösség-vezetők 

rendszeresen konzultálnak egymással és az intézményegység vezetőjével. Az 

intézményegység vezetője a munkaközösség-vezetőket legalább évi gyakorisággal 

beszámoltatja.  

 A munkaközösség a tanévre szóló munkaterv alapján részt vesz az intézményegységben 

folyó szakmai munka belső ellenőrzésében, a pedagógusok értékelési rendszerének 

működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásában.  

 Kezdeményezik a helyi pályázatok és tanulmányi versenyek kiírását, háziversenyeket 

szerveznek tanulóink tudásának fejlesztése céljából.  

 Felmérik és értékelik a tanulók tudásszintjét.  

 Szervezik a pedagógusok továbbképzését.  

 Támogatják a pályakezdő pedagógusok munkáját, fejlesztik a munkatársi közösséget. 

 Az intézményegységbe újonnan kerülő pedagógusok számára azonos vagy hasonló szakos 

pedagógus mentort biztosítanak, aki figyelemmel kíséri az új kolléga munkáját, 

tapasztalatairól negyedévente referál az intézményegység vezetőinek.  
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 Figyelemmel kísérik az intézményegység-vezető kijelölése alapján a gyakornokok munkáját 

támogató szakmai vezetők munkáját, segítik a gyakornokok beilleszkedését. 

 

14. 17. 2. 3. A szakmai munkaközösség-vezető joga és feladata 

 Összeállítja az intézményegység Helyi Pedagógiai Programja és aktuális feladatai alapján 

a munkaközösség éves munkatervét.  

 Irányítja a munkaközösség tevékenységét, a munkaközösség szakmai és pedagógiai 

munkáját.  

 Az igazgató által kijelölt időpontban munkaközösség-vezető társai jelenlétében beszámol 

a munkaközösségben folyó munka eredményeiről, gondjairól és tapasztalatairól.  

 Módszertani és szaktárgyi megbeszéléseket tart, segíti a szakirodalom használatát.  

 Tájékozódik a munkaközösségi tagok szakmai munkájáról, munkafegyeleméről, 

intézkedést kezdeményez az igazgatónál; a munkaközösség minden tagjánál órát látogat.  

 Az igazgató megbízására a pedagógus teljesítményértékelés rendszerében szakmai 

ellenőrző munkát, továbbá óralátogatásokat végez, tapasztalatairól beszámol az 

intézményegység vezetésének.  

 Képviseli állásfoglalásaival a munkaközösséget az intézmény vezetősége előtt és az 

iskolán kívül.  

 Összefoglaló elemzést, értékelést, beszámolót készít a munkaközösség tevékenységéről a 

nevelőtestület számára.  

 Állásfoglalása, javaslata, véleménynyilvánítása előtt köteles meghallgatni a 

munkaközösség tagjait; kellő időt kell biztosítani számára a munkaközösségen belüli 

egyeztetésre, mert a közösség álláspontját a többségi vélemény alapján kell képviselnie.  

 Ha a munkaközösség véleményét kéri az igazgató, akkor a munkaközösség-vezető köteles 

tájékozódni a munkaközösség tagjainak véleményéről, ha a munkaközösség-vezető 

személyes véleményét, akkor ez számára nem kötelező. 

 Kidolgozza és a nevelőtestület elé terjeszti a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók 

komplex korai jelző- és támogató rendszerének keretében elvégzendő feladatok intézményi 

megvalósításának tervét   
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14.17. Az iskola közössége kapcsolattartásának formája és rendje 

14.17.1. Az iskolaközösség 

Az iskolaközösség az intézményegység tanulóinak, azok szüleinek, valamint az iskolában 

foglalkoztatott munkavállalóknak az összessége.  

 

14.17.2. A munkavállalói közösség 

Az iskola nevelőtestületéből és az intézményegységnél munkavállalói jogviszonyban álló 

adminisztratív és technikai dolgozókból áll.  

Az igazgató – a megbízott vezetők és a választott képviselők segítségével az alábbi iskolai 

közösségekkel tart kapcsolatot:  

- szakmai munkaközösségek,  

- szülői munkaközösség,  

- diákönkormányzat,  

- osztályközösségek.  

- csoportvezető konduktorok 

- vezető pedagógusok 

 

14.17.3. A szülői munkaközösség 

Az iskolában működő szülői szervezet a Szülői Munkaközösség (a továbbiakban: SzM). 

Döntési jogkörébe tartoznak az alábbiak:  

- saját szervezeti és működési rendjének, munkaprogramjának meghatározása, 

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

tisztségviselői), 

- a szülői munkaközösség tevékenységének szervezése, 

- saját pénzeszközeikből segélyek, anyagi támogatások mértékének, felhasználási 

módjának megállapítása. 

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

tanárt az igazgató bízza meg egy tanév időtartamra. A SzM vezetőségével történő folyamatos 

kapcsolattartásért, az SzM véleményének a jogszabály által előírt esetekben történő 

beszerzéséért az intézményegység igazgatója felelős. 

Az SzM véleményét ki kell kérni: 

Az iskola SzMSz–ének, Házirendjének, Pedagógiai Programjának elfogadásakor, az iskolai 

tankönyvrendelés összeállításakor, illetve a tanulók közösségének 50% - ot meghaladó 

létszámát érintő ügyekben, továbbá az ellátási szabályzatban megállapított étkezési térítési 

díjon felüli, a nevelés-oktatás során felmerült egyéb alkalmankénti extraköltség befizetésére 

vonatkozóan. 

A szülői szervezet, közösség figyelemmel kíséri a gyermeki, tanulói jogok érvényesülését, a 

pedagógiai munka eredményességét, a gyermekek, tanulók csoportját érintő bármely kérdésben 

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

tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestület értekezletein.  

A nevelési év/tanév értékelésében való részvétel, kiemelt véleményalkotási terület: 

- tájékoztató a beiskolázásról 

- a következő nevelési évre/tanévre vonatkozó tervek 

- pályázati programok alakulása 
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- tájékoztató az iskola tanulóinak a tanév folyamán történő méréseinek az 

adatvédelmi szabályok szerint publikussá tehető főbb adatairól, valamint a 

lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók helyzetéről 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 72. § (5) bekezdése értelmében a szülő 

joga különösen, hogy: 

- megismerje a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programját, házirendjét, 

tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról, 

- gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről rendszeresen 

részletes és érdemi tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon, 

- kezdeményezze szülői szervezet, iskolaszék, kollégiumi szék létrehozását, és annak 

munkájában, továbbá a szülői képviselők megválasztásában, mint választó, és mint 

megválasztható személy részt vegyen, 

- írásbeli javaslatát a nevelési-oktatási intézmény vezetője, a nevelőtestület, 

iskolaszék, kollégiumi szék, a pedagógus megvizsgálja, és arra a megkereséstől 

számított tizenöt napon belül az iskolaszéktől, kollégiumi széktől legkésőbb a 

tizenötödik napot követő első ülésen érdemi választ kapjon, 

- a nevelési-oktatási intézmény vezetője vagy a pedagógus hozzájárulásával részt 

vegyen a foglalkozásokon, 

- személyesen vagy képviselői útján – jogszabályban meghatározottak szerint – részt 

vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában, 

- az oktatási jogok biztosához forduljon. 
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14.17.4. A diákönkormányzat 

A diákönkormányzat az iskola diákjainak érdekvédelmi és jogérvényesítő szervezete. A 

diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási 

intézményegység működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. A 

diákönkormányzat saját Szervezeti és Működési Szabályzata szerint működik. Jogait a hatályos 

jogszabályok, joggyakorlásának módját saját szervezeti szabályzata tartalmazza. A 

működéséhez szükséges feltételeket az intézményegység vezetője biztosítja a szervezet 

számára.  

A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási 

intézményegység működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

A diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát a diákönkormányzat készíti el, és a 

nevelőtestület hagyja jóvá. Az iskolai diákönkormányzat élén, annak Szervezeti és Működési 

Szabályzatában meghatározottak szerint választott diákönkormányzati-vezető, illetve az iskolai 

diákbizottság áll.  

A diákönkormányzat tevékenységét a diákmozgalmat segítő tanár támogatja és fogja össze, akit 

ezzel a feladattal – a diákközösség javaslatára – az igazgató bíz meg határozott, legföljebb 

ötéves időtartamra. A diákönkormányzat minden tanévben – az iskolai munkarendben 

meghatározott időben – diákközgyűlést tart, melynek összehívását a diákönkormányzat 

vezetője kezdeményezi. 

A diákközgyűlés napirendi pontjait a közgyűlés megrendezése előtt 15 nappal nyilvánosságra 

kell hozni.  

A diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát az intézményegység belső 

működésének szabályai között kell őrizni. A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, az iskola 

berendezéseit – az igazgatóhelyettessel való egyeztetés után – jelen szabályzat szerint – 

szabadon használhatja.  

A diákönkormányzat véleményét – a hatályos jogszabályok szerint – be kell szerezni  

 az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt,  

 a Házirend elfogadása előtt. 

A vélemények írásos vagy jegyzőkönyvi beszerzéséért az intézményegység igazgatója felelős. 

A jogszabály által meghatározott véleményeztetésen felül az intézményegység nem határoz 

meg olyan ügyeket, amelyekben a döntés előtt kötelező kikérni a diákönkormányzat 

véleményét.  

 

14.17.5. Az osztályközösség 

Az iskolai közösségek legalapvetőbb szervezete, a tanítási-nevelési folyamat alapvető 

csoportja. Döntési jogkörébe tartoznak:  

 az osztály diákbizottságának és képviselőjének megválasztása,  

 küldöttek delegálása az iskolai diákönkormányzatba,  

 döntés az osztály belügyeiben. 
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14. 18. 5. 1. Az osztályközösség vezetője, az osztályfőnök 

Az osztályfőnököt – az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével konzultálva – az igazgató 

bízza meg minden tanév júniusában, elsősorban a felmenő rendszer elvét figyelembe véve.  

Az osztályfőnök feladata és hatásköre (bővebben a Pedagógiai Programban) 
- Az iskola Helyi Pedagógiai Programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, 

munkája során maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire.  

- Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását.  

- Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az 

osztály szülői munkaközösségével. Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi 

előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét.  

- Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé 

terjeszti. Szülői értekezletet tart.  

- Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: napló vezetése, ellenőrzése, 

félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, 

továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása.  

- Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát.  

- Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, 

kapcsolatot tart az iskola ifjúságvédelmi felelősével.  

- Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására 

mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 

- Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére.  

- Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban. 

- Intézményvezetés rendelkezése alapján nyomon követi a lemorzsolódással 

veszélyeztetett tanulók tanulmányi eredményeinek alakulását, egységes szempontok 

alapján kidolgozott nyilvántartást vezet róluk, tanév végén az erre rendszeresített 

statisztikai adatfelületen/statisztikai adatlapon rögzíti az ezzel kapcsolatos adatokat. 

Részt vesz a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók korai jelző- és pedagógiai 

támogató rendszerének működtetéséhez szükséges teendők ellátásában. 

(Lemorzsolódással veszélyeztetett tanuló: az a tanuló, akinek az adott tanévben a 

tanulmányi átlageredménye közepes teljesítmény alatti vagy a megelőző tanévi 

átlageredményéhez képest legalább 1,1 mértékű romlást mutat, és esetében komplex, 

rendszerszintű pedagógiai intézkedések alkalmazása válik szükségessé.) 

 

14.17.6. A szülő, tanuló, érdeklődő tájékoztatásának formája 

Szülői értekezletek  

Az osztályok szülői értekezletét az osztályfőnök tartja. Az iskola tanévenként legalább két 

szülői értekezletet tart. Ezen túl a felmerülő problémák megoldása céljából az igazgató, az 

osztályfőnök vagy a szülői munkaközösség elnöke rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze. 

Összevont szülői értekezletet az igazgató hívhat össze.  

Tanári fogadóórák 

Az iskola valamennyi pedagógusa tanévenként – az igazgató által kijelölt időpontban – két 

alkalommal tart fogadóórát. A fogadóórák időtartama legalább 90 perc. Ha a pedagógusnak 

nem sikerült minden szülővel megbeszélést folytatnia, a fogadóóra időtartama az igazgató 

döntése alapján maximálisan 30 perccel meghosszabbítható.  

Amennyiben a szülő, gondviselő a fogadóórán kívüli időpontokban kíván konzultálni gyermeke 

tanárával, akkor erre – a rendkívüli eseteket leszámítva – telefonon vagy elektronikus levél 

útján történő időpont-egyeztetés után kerülhet sor.  
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A szülő írásbeli tájékoztatása 

Az intézményegység vezetői, a tanárok és az osztályfőnökök az üzenő füzet vezetésével tesznek 

eleget tájékoztatási kötelezettségüknek. A szülővel való kapcsolatfelvétel telefonon vagy 

levéllel történhet.  

Az osztályfőnök levél útján értesíti a szülőket a tanuló gyenge vagy hanyatló tanulmányi 

eredménye, vagy súlyos fegyelmi vétsége esetén. Az osztályfőnök az üzenő füzet útján 

tájékoztatja a szülőket a fogadóórák, a szülői értekezletek időpontjáról és más fontos 

eseményekről lehetőleg egy héttel, de legalább öt munkanappal nappal az esemény előtt.  

A diák tájékoztatása 

A pedagógus a diák tudásának értékelése céljából adott osztályzatokat az értékelés elkészültét 

követő következő tanítási órán, szóbeli feleletnél azonnal köteles ismertetni a tanulóval. A 

tudás folyamatos értékelése céljából félévente minden tárgyból legalább a tárgy heti 

óraszámánál eggyel több osztályzatot adunk. E szabály alól a heti egy órás tárgyak kivételt 

képeznek, e tárgyaknál is szükséges a három osztályzat megléte a tanuló lezárásához. Az 

osztályzatok számának számbavétele naplóellenőrzéskor történik. Témazáró dolgozatok 

megírásának időpontjáról az osztályt (csoportot) legalább egy héttel a kijelölt időpont előtt 

tájékoztatni kell. Egy napon maximálisan két (lehetőség szerint csak egy) témazáró dolgozatot 

lehet íratni.  

A tanuló egy írásbeli vagy szóbeli feleletére (magyar nyelv és irodalom írásbeli kivételével) 

csak egyetlen osztályzat adható. Tört osztályzatot nem adunk. Az írásbeli számonkérések, 

dolgozatok javítását két héten belül el kell végezni, a dolgozatokat ki kell osztani.  

A tanulót értesíteni kell a személyével kapcsolatos büntető és jutalmazó intézkedésekről. 

Minden diákot megillet a jog, hogy a személyét érintő kérdésekről, döntésekről tájékoztatást 

kapjon osztályfőnökétől, szaktanárától vagy a döntés hozójától. A diákközösséget érintő 

döntéseket iskolagyűlésen, valamint kifüggesztett hirdetés formájában kell a diákság 

tudomására hozni.  

Bármelyik diákunknak lehetősége van arra, hogy az igazgatói iroda falán elhelyezett 

gyűjtőládába aláírásával ellátott kérdéseit, felvetéseit, javaslatait elhelyezze, ezekre 30 napon 

belül választ kapjon arra illetékes személytől. A ládába dobott kérdést, felvetést, észrevételt, 

stb. alá kell írni. Az e bekezdésben szabályozott eljárást az igazgató elektronikus postafiókjának 

igénybe vételével is le lehet bonyolítani. 

Az igazgató és a nevelőtestület szükség szerinti gyakorisággal iskolagyűlésen tart kapcsolatot 

a diákokkal. Az iskolagyűlésen részt vesznek az iskola tanárai is.  

Az iskolai dokumentum nyilvánossága  

Az Módszertani Intézmény alapvető dokumentumai az alábbiak:  

- az Alapító okirat,  

- a Helyi Pedagógiai Program,  

- a Szervezeti és Működési Szabályzat,  

- a Házirend.  

A fenti dokumentumok nyilvánosak, azok az igazgatói irodában szabadon megtekinthetők, 

illetve (az alapító okirat kivételével) megtalálhatók az iskola honlapján. A hatályos alapító 

okirat a www.kir.hu honlapon található meg. A fenti dokumentumok tartalmáról – 

munkaidőben – az igazgató vagy az igazgatóhelyettesek adnak tájékoztatást. A Házirendet 

minden tanítványunk és szülei számára a beiratkozáskor, illetve a Házirend lényeges 

változásakor átadjuk. 
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14.18. Az iskolaigazgató és az iskolaorvos kapcsolatának rendszere 

Az iskola-egészségügyi szolgálat szakmai ellenőrzését az Állami Népegészségügyi és 

Tisztiorvosi Szolgálat végzi.  

A kapcsolattartást az iskola igazgatója biztosítja az alábbi személyekkel:  

- az iskolaorvos,  

- az iskolai védőnő,  

- az ÁNTSZ fővárosi tiszti-főorvosa 

Az Iskolaorvosi feladatot intézményünk iskola orvosa és munkatársai látják el.  

Az iskolaorvos feladatait a nemzeti köznevelési törvény, és az annak végrehajtását tartalmazó 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1998. (IX. 3.) 

NM-rendelet szerint végzi.  

Az iskolaorvos elvégzi a hatályos törvények és jogszabályok alapján Iskolánk tanulóinak 

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

Az iskolaorvos munkájának ütemezését minden év szeptember 15-ig egyezteti az iskola 

igazgatójával. A diákok szűrővizsgálatának tervezetét október 15-ig kifüggeszti a tanári 

szobában.  

 

Az iskolai védőnő feladata 
- A védőnő munkájának végzése során együttműködik az iskolaorvossal. Elősegíti az 

iskolaorvos munkáját, a szükséges szűrővizsgálatok ütemezését. Figyelemmel kíséri a 

tanulók egészségi állapotának alakulását, az előírt vizsgálatokon való megjelenésüket, 

leleteik meglétét. Elvégzi a szűrővizsgálatokat megelőző ellenőrző méréseket 

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

- A védőnő szoros munkakapcsolatot tart fenn az intézményegység-vezetővel.  

- Végzi a diákság körében a szükséges felvilágosító, egészségnevelő munkát, 

osztályfőnöki órákat, előadásokat tart az osztályfőnökkel együttműködve.  

- Figyelemmel kíséri az egészségügyi témájú filmeket, könyveket, folyóiratokat, azokat 

mindennapi munkájában felhasználja.  

- Munkaidejét munkáltatója közvetlen felettese (EÜ osztály) határozza meg.  

- Kapcsolatot tart a segítő intézményekkel (Pedagógiai Szakszolgálat, Drogambulancia, 

Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Szolgálat, stb.).  

- Az iskola konduktorain és az intézményben Iskola-egészségügyi ellátás munkatársán 

(pl. iskolaorvos, védőnő) kívül csak olyan, a nevelési-oktatási intézménnyel 

jogviszonyban nem álló szakembert vagy szervezet programját megvalósító személyt 

vonhat be tanórai vagy gyermek, tanuló részére szervezett egyéb foglalkozás vagy 

egyéb egészségfejlesztési és prevenciós tevékenység megszervezésébe, aki vagy amely 

rendelkezik az egészségügyért felelős miniszter által kijelölt intézmény, az Országos 

Egészségfejlesztési Intézet (OEFI) szakmai ajánlásával. 

- A megvalósuló teljes körű egészségfejlesztés érdekében az iskola igazgatója az OEFI 

által kidolgozott módszertani útmutatóalapján folyó teljes körű intézményi 

egészségfejlesztés keretében megvalósuló egészségfejlesztési és prevenciós programok 

kiválasztásánál, megszervezésénél beszerzi az intézményben dolgozó 

iskolapszichológus, az Iskola-egészségügyi ellátás és a Kábítószerügyi Egyeztető 

Fórum véleményét. 

Az intézményegység figyelemmel kíséri a tanulók veszélyeztetettségének megelőzésével és 

megszüntetésével kapcsolatos feladatokat. Az ifjúságvédelem az intézményegység összes 

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

(VIII. 31.) EMMI rendelet 69.§ (2)/f bekezdésében meghatározott feladatok ellátására 
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gyermek- és ifjúságvédelmi felelőst bíz meg a feladatok koordinálásával. A gyermek- és 

ifjúságvédelmi felelős kapcsolatot tart fenn a fenntartó által működtetett Gyermekjóléti 

Szolgálat szakembereivel, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat ellátó 

más személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal. A tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén 

kezdeményezi, hogy az iskola igazgatója indítson eljárást rendszeres vagy rendkívüli 

gyermekvédelmi támogatás megállapítása érdekében. 
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14.19. A tanuló ügyeinek kezelésével kapcsolatos szabály 

14.19.1. A tanulói hiányzás igazolása 

A tanulói hiányzással kapcsolatos szabályozás a Házirend feladatköre. Szabályzatunkban, a 

Házirendben foglaltak kiegészítése, a hiányzások és késések egységes elbírálása érdekében 

eljárási szabályokat rögzítünk az alábbiakban.  

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

távolmaradását a Házirendben meghatározottak szerint igazolni. Az igazolásokat az 

osztályfőnök a tanév végéig köteles megőrizni.  

A mulasztást igazoltnak kell tekinteni a következő esetekben:  

- a szülő (nagykorú diák esetén a tanuló) előzetes írásbeli kérelmére, ha a 

rendelkezésekben meghatározottak szerint engedélyt kapott a távolmaradásra,  

- orvosi igazolással igazolja távolmaradását,  

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

Igazoltnak kell tekinteni a késést, ha:  
- bejáró tanuló érkezik később méltányolható közlekedési probléma miatt,  

- rendkívüli esetben, ha a tanuló hibáján kívüli ok miatt történik késés (pl. baleset, 

rendkívüli időjárás stb.).  

A gyermek, tanuló szüleinek, gondviselőjének előzetes távolmaradási engedélyt kell kérni az 

iskola vezetőjétől, ha a gyermek, tanuló előreláthatólag legalább 1 hétig hiányozni fog. A 

távolmaradási engedélyt az iskola igazgatója indoklással elutasíthatja, ha az a tanuló tanulmányi 

kötelezettségének minimumszintű teljesítését veszélyezteti. 

A tanulónak az igazolást a hiányzás utáni első munkanapon, legkésőbb az azt követő ötödik 

munkanapon be kell mutatnia az osztályfőnökének, aki a naplóban a hiányzásokat 

adminisztrálja. 

A gyermek, tanuló mulasztásával kapcsolatos intézményi eljárásra a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet 51.§-a előírásai, az irányadók 
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14.19.2. A tanulói késés kezelési rendje 

A mulasztott órák igazolását az osztályfőnök végzi. Az igazolatlan mulasztások hátterének 

felderítésében az osztályfőnök az igazgatóval együtt jár el, szükség esetén kezdeményezik a 

tankötelezettség megszegésére vonatkozó szabálysértési eljárást.  

14. 20. 2. 1. Tájékoztatás, a szülő behívása, értesítése 

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

előírásai szerint történik. 

Tanköteles tanuló esetében:  

- az első igazolatlan óra után a szülő értesítése, 

- a tízedik igazolatlan óra után a szülő iktatott postai levélben történő értesítése, 

- a tízedik igazolatlan óra után a lakóhely szerint illetékes jegyző értesítése (a 

másodpéldányt az irattárban kell őrizni), 

- a huszadik igazolatlan óra után a szülő postai úton történő értesítése (a másodpéldányt 

az irattárban kell őrizni), 

- a harmincadik igazolatlan óra után a jegyző és a gyermekjóléti szolgálat értesítése, 

Az értesítésben minden alkalommal fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás 

következményeire. 
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14.20. A tanuló által elkészített dologért járó díjazás 

A nemzeti köznevelési törvény előírja, hogy a nevelési-oktatási intézmény, valamint a tanuló 

közötti eltérő megállapodás hiányában a tanuló jogutódjaként a nevelési-oktatási intézmény 

szerzi meg a tulajdonjogát minden olyan, a birtokába került dolognak, amelyet a tanuló állított 

elő a tanulói jogviszonyából eredő kötelezettségének teljesítésével összefüggésben, feltéve, 

hogy az annak elkészítéséhez szükséges anyagi és egyéb feltételeket a nevelési-oktatási 

intézmény biztosította.  

Amennyiben a nevelési-oktatási intézmény a tulajdonába került dolog értékesítésével, 

hasznosításával bevételre tesz szert, a tanulót díjazás illeti meg. A megállapodást minden 

tanév elején kell aláírni. A megfelelő díjazásban a tanuló – tizennegyedik életévét be nem 

töltött tanuló esetén szülője egyetértésével – és a nevelési-oktatási intézmény állapodik meg. A 

megállapodás alapja minden esetben a tanuló szellemi és fizikai teljesítményének mértéke, 

valamint a dolog létrehozására fordított becsült munkaidő. A dolog, szellemi termék 

értékesítését, hasznosítását követően az intézmény vezetője tájékoztatni köteles a tanulót az 

értékesítés tényéről és a bevétel mértékéről, majd írásban köteles ajánlatot tenni a tanuló és az 

intézmény közötti megállapodásra vonatkozóan. A megállapodásnak tartalmaznia kell a díjazás 

mértékére vonatkozó kitételt is. Egyetértés esetén a megállapodást mindkét fél (a kiskorú tanuló 

esetében a szülő és a tanuló) aláírja. Amennyiben a megállapodást illetően nem születik 

egyetértés, akkor további egyeztetéseket kell folytatni. További megállapodás hiányában a 

dolog, szellemi termék tulajdonjoga visszaszáll az alkotóra.  
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14.21. A tanulóval szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárást megelőző 

egyeztető eljárás, valamint a tanulóval szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi 

eljárás szabálya 

A nevelési-oktatási intézmények működésére vonatkozó 20/2012. (VIII.) EMMI rendelet, 

valamint egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 22/2013. (III. 22.) 

EMMI rendelet 2 §-a értelmében a tanulóval szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárást 

megelőző egyeztető eljárást, valamint a tanulóval szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárás 

részletes szabályait az alábbiakban határozzuk meg. 

- A fegyelmi tárgyalás előtt egyeztető tárgyalás levezetésére–csak olyan 18. életévét 

betöltött személy kérhető fel, akinek személyét, mediátori szerepét mind a sértett, mind 

a kötelességszegő fél egyaránt elismeri. 

- A fegyelmi eljárás megindítása a tanuló terhére rótt kötelességszegést követő 30 napon 

belül történik meg, kivételt képez az az eset, amikor a kötelességszegés ténye nem derül 

ki azonnal. Ebben az esetben a kötelességszegésről szóló információ megszerzését 

követő 30. nap a fegyelmi eljárás megindításának határnapja.  

- A fegyelmi eljárás megindításakor az érintett tanulót és szülőt személyes megbeszélés 

révén kell tájékoztatni az elkövetett kötelességszegés tényéről, valamint a fegyelmi 

eljárás megindításáról és a fegyelmi eljárás lehetséges kimeneteléről.  

- A legalább háromtagú fegyelmi bizottságot a nevelőtestület bízza meg, a nevelőtestület 

ezzel kapcsolatos döntését jegyzőkönyvezni kell. A nevelőtestület nem jogosult a 

bizottság elnökének megválasztására, de arra vonatkozóan javaslatot tehet.  

- A fegyelmi tárgyaláson felvett jegyzőkönyvet a fegyelmi határozat tárgyalását 

napirendre tűző nevelőtestületi értekezletet megelőzően legalább két nappal szóban 

ismertetni kell a fegyelmi jogkört gyakorló nevelőtestülettel. A jegyzőkönyv 

ismertetését követő kérdésekre, javaslatokra és észrevételekre a fegyelmi bizottság 

tagjai válaszolnak, az észrevételeket és javaslatokat – mérlegelésük után a szükséges 

mértékben – a határozati javaslatba beépítik.  

- A fegyelmi tárgyaláson a vélt kötelességszegést elkövető tanuló, szülője (szülei), a 

fegyelmi bizottság tagjai, a jegyzőkönyv vezetője, továbbá a bizonyítási céllal 

meghívott egyéb személyek lehetnek jelen. A bizonyítás érdekében meghívott 

személyek csak a bizonyítás érdekében szükséges időtartamig tartózkodhatnak a 

tárgyalás céljára szolgáló teremben.  

- A fegyelmi tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról írásos jegyzőkönyv készül, amelyet 

a tárgyalást követő három munkanapon belül el kell készíteni, és el kell juttatni az 

intézmény igazgatójának, a fegyelmi bizottság tagjainak és a fegyelmi eljárásban 

érintett tanulónak és szülőjének.  

- A fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyvét a fegyelmi eljárás dokumentumaihoz kell csatolni, 

az iratot az iskola irattárában kell elhelyezni.  

- A fegyelmi tárgyalást követően az elsőfokú határozat meghozatalát célzó 

nevelőtestületi értekezlet időpontját minél korábbi időpontra kell kitűzni, de  

- A fegyelmi eljárással kapcsolatos iratok elválaszthatatlanságának biztosítására az 

iratokat egyetlen irattári számmal kell iktatni, amely után (törtvonal beiktatásával) meg 

kell jelölni az irat ezen belüli sorszámát.  
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14.22. A könyvtár 

A Hári Mária Kari Könyvtár és Forrásközpontja a nemzetközileg elterjedten alkalmazott 

konduktív pedagógia és a konduktorképzés, illetve továbbképzés szakkönyvtára, 

Humántudományi Intézet gondozása alatt áll.  

Feladata a mozgássérültek konduktív nevelésével foglalkozó komplex hazai és nemzetközi 

intézményrendszer munkatársainak, hallgatóinak és neveltjeinek - a működéshez, a kutatáshoz, 

az oktatáshoz, a neveléshez szükséges szakirodalommal való teljes ellátása, valamint a 

konduktív pedagógia, a konduktív nevelés iránt érdeklődő szakemberek és érintettek részére a 

konduktív pedagógiával kapcsolatos általános és tudományos információ nyújtása, állományát 

ennek megfelelően építi és feltárja. Célja, hogy sajátos eszközeivel segítse az intézményben 

nevelt mozgássérültek életviteli helyzetét, társadalmi integrációját. Az intézményegységben 

tanuló mozgássérültek részére Iskolai Könyvtárat is működtet. 

Villányi úti épület Iskolai Könyvtára (1118 Budapest, Villányi út 67.) 

Az Iskolai Könyvtárba közvetlenül csak a Konduktív Gyakorló Általános Iskolája és 

Kollégium tanulói és tanárai, munkatársai, a PAK hallgatói, tanárok, valamint a szállodában 

lakó, konduktív nevelést igénybe vevők iratkozhatnak be. A fiókkönyvtáron keresztül a 

Könyvtár teljes szolgáltatása elérhető, kivéve Kútvölgyi úton lévő, helyben használható és nem 

kölcsönözhető állománytesteket, de ezekről is tájékoztatást nyújtunk. 

Könyvtárhasználati tanórák alatt a látogatás szünetelhet. 

A könyvtárhasználót ingyenesen (beiratkozás nélkül) megilletik a következő 

alapszolgáltatások: 

- könyvtárlátogatás, 

- a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben használata (kézikönyvtár, kurrens 

folyóiratok), 

- az állományfeltáró eszközök (hagyományos és számítógépes katalógusok) használata, 

- információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól. 

Az ingyenes alapszolgáltatásokon túli szolgáltatások, csak a könyvtárba való beiratkozással 

vehetők igénybe a fenntartó döntése alapján a beiratkozási díj ellenében. Ezen beiratkozás a 

beiratkozás napjától számított egy évig érvényes. 

Beiratkozással vehetők igénybe az alábbi szolgáltatások: 

- kölcsönzés, 

- másolatszolgáltatás könyvtári dokumentumokról, 

- irodalomkutatás, tájékoztatás (hagyományos és számítógépes), 

- a külön gyűjtemények használata. 

A kölcsönzés feltételei és módjai: 

A kézikönyvek, a külön gyűjteményi részek, a szakdolgozatok, a folyóiratok nem 

kölcsönözhetők, csak olvasótermi használatra vehetők igénybe. 

Kölcsönzési határidők: 

- tanári kézikönyvek, általános iskolai tankönyvek 7 nap, 

- főiskolai jegyzetek, szakkönyvek 14 nap, 

- szépirodalom 28 nap, 

- CD, DVD, VHS 3 nap. 
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Ezeket a határidőket a számítógépes automatizált kölcsönzési rendszerben a gép adja és figyeli. 

A kölcsönzési határidő maximum két alkalommal telefonon, személyesen, email-en keresztül 

vagy interneten hosszabbítható, amennyiben nincs előjegyzés a kölcsönzött műre. 

Összesen 10 könyv lehet 1 olvasónál egyidejűleg. 

A kölcsönzés vállalt kötelességei megszegésének következményei: 

Késedelmi díjat azoknak az olvasóknak kell fizetniük, akik a kölcsönzési idő lejártakor a 

kölcsönzött művet saját hibájukból nem hozzák vissza. 

A vissza nem adott dokumentumokért az olvasó, a lejárati naptól számított minden nap 

késedelemért késedelmi díjat tartozik fizetni. 

Ha az olvasó a kölcsönzött dokumentumot elveszti, vagy megrongálja, köteles ugyanannak egy 

kifogástalan példányát a könyvtárnak beszolgáltatni, vagy a forgalmi értékét megfizetni. 

A kereskedelmi forgalomban nem kapható dokumentumok elvesztése, vagy megrongálása 

esetén a könyvtár az ily módon pótolhatatlan példányok fénymásolattal történő pótlásának, 

köttetésének költségeit az olvasóra terheli.  

Másolatszolgáltatás, nyomtatás: 

Könyvtári dokumentumokról (a kurrens folyóiratokat és a kézikönyvállományt kivéve) csak 

beiratkozott olvasók részére, és a szerzői jog vonatkozó részét figyelembe véve engedélyezett 

a másolás és akárcsak az egyéb, hozott dokumentumok esetében, térítés ellenében készítünk 

másolatokat. 

Az oldalankénti másolás árát minden évben közzé tesszük. Az oldalankénti nyomtatás ára 

megegyezik az A/4-es másolatok árával. 

A könyvtári állomány védelme és olvasóink kényelme érdekében a könyvtárba tilos táskákat, 

szatyrokat, kabátot, enni-, innivalót bevinni. A könyvtár előtt található öltözőszekrények 

diákigazolvány vagy személyi igazolvány leadásával vehetők igénybe. 

Az olvasói terekben tilos a mobiltelefonok és a fényképező gépek használata. 

A könyvtárból a pedagógusok számára informatikai eszközök használatra történő 

kölcsönzésére jelenleg nincs lehetőség. 
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14.23. Egyéb rendelkezés 

Minden egyéb, a jelen – a Konduktív Gyakorló Általános Iskola és Kollégium 

intézményegységek működésére vonatkozó külön – rendelkezésben nem szabályozott 

kérdésben az SE PA EKPMI Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak, valamint a 

hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók. 
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15. Kollégiumra vonatkozó külön szabályok 

15.1. A kollégium vezetése, hatáskörök átruházása, ellenőrzés, külső kapcsolatok 

 

15.1.1. A kollégium vezetése 

A kollégium vezetője képviseli a kollégiumot. Jogkörét esetenként vagy az ügyek 

meghatározott körében az intézmény más alkalmazottjára átruházhatja. 

Az intézmény vezetőjének feladatkörébe tartozik: 

- a nevelőtestület vezetése; 

- a nevelő és oktató munka irányítása és ellenőrzése; 

- a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásának 

szakszerű megszervezése és ellenőrzése; 

- a rendelkezésre álló költségvetés alapján a kollégiumi intézmény működéséhez 

szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása; 

- a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel és a diákönkormányzattal való  

együttműködés; 

- a tanulói jogviszony létesítésével és megszűnésével kapcsolatos jogosítványok. 

- Az intézményvezető közvetlen munkatársa: 

- csoportvezetők; 

- kollégiumi titkár. 

A kollégium-vezető közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk alapján végzik.  

 
 

15.2. A helyettesítés rendje 

- A kollégium-vezetőt akadályoztatása esetén - az azonnali döntést nem igénylő 

kizárólagos hatáskörben, valamint a gazdálkodási jogkörbe tartozó ügyek 

kivételével – teljes felelősséggel, a helyettesítésével megbízott nevelő helyettesíti.  

- A vezető tartós távolléte esetén gyakorolja a kizárólagos jogköreként fenntartott 

hatásköröket is. Tartós távollétnek minősül legalább 3 hetes folyamatos távollét. 

 

15.3. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 

- A belső ellenőrzési rendszer átfogja a kollégium nevelő-oktató munka egészét. 

Egyrészt biztosítja, hogy az ellenőrzés során felmerülő hibák feltárása időben 

történjen, másrészt fokozza a munka hatékonyságát. 

- A folyamatos belső ellenőrzés megszervezéséért a kollégium vezetője a felelős. 

Ezen túlmenően az intézmény minden felelős beosztású dolgozója felelős a maga 

területén. 

- Az ellenőrzéshez, mérésekhez ellenőrzési tervet készítenek, ezt ütemezik a 

pedagógiai program és az éves munkatervek alapján. Az ellenőrzésről értesítik az 

ellenőrzésre kerülő terület felelőseit, hogy azok a munkát előkészíthessék, és 

segíthessék.  

- A bejelentett ellenőrzések mellett alkalomszerűen, illetve az ellenőrzés 

természetének megfelelően bejelentés nélkül is sor kerülhet ellenőrzésre. 

 

15.3.1. A belső ellenőrzés szempontjai 

A kollégium belső ellenőrzésekor az alábbi követelményeket kell figyelembe venni: 
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- Segítse elő a kollégium feladatrendszerében a nevelés minél nagyobb 

hatékonyságát. 

-  Segítse a szakmai, gazdálkodási, és egyéb feladatok leggazdaságosabb ellátását, 

valamint a belső rendet és a tulajdon védelmét. 

- Legyen a fegyelmezett munka megvalósításának eszköze. 

- Támogassa a helyes kezdeményezéseket, ugyanakkor kellő időben jelezzen az 

intézmény működése során felmerülő megalapozatlan vagy helytelennek minősülő 

intézkedésekre, hibákra és hiányosságokra is. 

- Segítse a vezető utasítások végrehajtását. 

- Járuljon hozzá a hibák, hiányosságok, szabálytalanságok megelőzéséhez a 

gazdálkodási fegyelem és a gazdálkodás javításához. 

 

15.3.2. Az ellenőrzést végzők 

- Az intézmény igazgatója; 

- A kollégium vezetője; 

- A különféle felelősöknek a felelősi területükön ellenőrzési joguk van, egyben 

jelentési és beszámolási kötelezettségük is igazgató és a kollégium vezetője 

számára. 

 

15.3.3. Az ellenőrzés területei 

- Pedagógiai, szervezési, tanügy-igazgatási feladatok ellenőrzése, 

- Időszakos, állandó kiemelt speciális ellenőrzések, 

- Foglalkozásokon és azokon kívül eső tevékenységek, megbeszélések, írásos 

dokumentumok, tanulói produktumok mérése. 

 

15.3.4. Az ellenőrzés formái 

- Beszámoltatás 

- Eredményvizsgálatok, felmérések 

- Helyszíni ellenőrzések 

- Az ellenőrzések tapasztalatait a konduktorokkal egyénileg meg kell beszélni. Az 

általánosítható tapasztalatokat - a feladatok egyidejű meghatározásával – 

tantestületi értekezleten összegezni és értékelni kell. 

 
15.4. A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak 

jogviszonyban az oktatási intézménnyel 

 

- Az intézménnyel jogviszonyban nem állók intézménybe lépése és ott tartózkodása 

a következők szerint történhet: 

- Külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben a szülő, 

gondviselő a szülői értekezletre való érkezéskor, 

- a meghívottak az intézmény valamely rendezvényén való tartózkodáskor illetve az 

épületben működő intézmények munkatársai és azok tevékenységének gyakorlása 

érdekében az intézménybe látogató ügyfelei. 

- Külön engedély és felügyelet mellett tartózkodhat az intézményben: 

- a tanulót kísérő személy, 

- minden más személy. 



SEMMELWEIS EGYETEM PETŐ ANDRÁS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, EGYSÉGES 

KONDUKTÍV PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS KOLLÉGIUMA 

Szervezeti és Működési Szabályzata 

 

76 / 183 

 

- A külön engedélyt a kollégium vezetőjétől vagy az adott időpontban ügyeletes 

nevelőjétől kell kérni. Csak az általa adott szóbeli engedély, és szükség szerint 

egy dolgozó felügyelete mellett lehet az intézményben tartózkodni. 

- Vendégeket fogadni kedden, szerdán, csütörtökön lehet. 

 

15.5. Külső kapcsolatok rendszere, formája, módja 

A kollégiumot a külső kapcsolatban a kollégium vezetője képviseli. 

A kollégium rendszeres kapcsolatot tart: 

- Xl. kerületi Önkormányzattal 

- Centrál Színházzal; 

- egyes bankokkal 

- Savoya parkban Auchan hipermarkettel 

- orthopédiai eszközöket gyártó LBT gyárral 

 

A kollégium érdekelt pedagógusai részt vesznek a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadó 

és a szakképző intézetek által szervezett tájékoztatón, továbbképzéseken és a szükséges 

információkat megosztják egymással. 

 

15.5.1. Az intézmény kapcsolata a gyermekjóléti szolgálattal gyermek-és 

ifjúságvédelmi rendszerrel 

Mivel Intézményünkben az átlagosnál jóval több a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett 

gyermek a gyermekvédelmi felelős révén az alábbi szervezetekkel is kapcsolatban állunk: 

- a veszélyeztető okok feltárása érdekében a gyermekjóléti szolgálattal és a 

családgondozóval, 

- a gyermekvédelmi feladatot ellátó fontosabb intézményekkel (pl. gyermekjóléti 

szolgálat, nevelési tanácsadó, lelki segély stb.), 

- együttműködünk a családdal, a gyermekvédelmi rendszerrel,  

- bírósággal, rendőrséggel, stb. ha a hatóság felkérésére írásos anyagokat kell 

összeállítani, 

- pályaválasztási tanácsadókkal, 

- a probléma és a javaslatok megbeszélésekor más kompetens szakemberrel. 

A gyermekjóléti szolgáltató intézmények címét és telefonszámát a faliújságon helyezzük el.  

A kollégium a tanév kezdetekor értesíti a tanulókat a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 

személyéről és a fogadóóráinak helyéről és pontos időpontjáról. 

Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős feladata: 

- Kapcsolattartás a kollégiumi nevelőkkel; 

- A tanuló családi hátterének, környezetének megismerése, a veszélyeztető okok 

feltárása; 

- Veszélyeztető tényezők felmerülésekor értesítik a gyermekjóléti szolgálatot; 

- Anyagi veszélyeztetettség esetén rendszeres vagy rendkívüli támogatás megállapítását 

kezdeményezi tanuló lakóhelye szerinti polgármesteri hivatalnál; 

A szenvedélybetegségek megelőzése kiemelt intézményi feladat. 

 

15.6. Az intézmény vezetőinek, nevelőinek és alkalmazottainak feladata, a tanulói 

balesetek megelőzése, baleset esetén a szükséges intézkedések 

Minden tanuló kötelessége, hogy óvja saját és társa testi épségét. Baleset vagy sérülés 

észrevétele esetén haladéktalanul jelentenie kell a felügyeletet ellátó pedagógusnak 
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A pedagógusnak kötelessége, hogy ismertesse a tanulókkal az egészségük és testi épségük 

megőrzéséhez szükséges tudnivalókat. 

A balesetet a pedagógus jelenti a munkavédelmi felelősnek, aki jegyzőkönyvet készít a 

balesetről, majd továbbítja a fenntartónak. 

A tanulóbalesetek megelőzése érdekében a veszélyforrást rejtő termeket (pl. Számítástechnikai, 

tornaterem), csak tanári felügyelettel használhatják. 

Három napon túl gyógyuló sérülést okozó balesetet haladéktalanul ki kell vizsgálni, 

jegyzőkönyvet kell felvenni és a tárgyhót követő nyolc napon belül meg kell küldeni a 

fenntartónak, illetve a tanuló szüleinek. 

A kollégiumban a tanév első szolgálat átadásán baleset- és tűzvédelmi oktatást tart a kollégium 

vezetője és tűzvédelmi felelőse, melynek során felhívja a figyelmet a lehetséges baleseti 

forrásokra, a balesetek elkerülésére és mindennemű sérülés bejelentési kötelezettségére. Újabb 

baleseti források keletkezését, berendezési tárgyak, eszközök meghibásodását haladéktalanul 

jelenteni kell. A bejelentési kötelezettség elmulasztása felelősségre vonással jár. 

A balesetet az ügyeletes nevelő jelenti a munkavédelmi felelősnek, aki a fent ismertetett módon 

jár el. 

Egyéb szabályok is a fentebb felsoroltakkal azonosak. 

 

15.7. Intézményi óvó, védő előírások. Bombariadó esetén szükséges teendők 

 

15.7.1. Vagyonvédelmi előírások 

- Az intézmény minden dolgozója és tanulója felelős: 

- Közösségi tulajdon védelméért, állagának megőrzéséért, 

- A kollégium rendjének, tisztaságának megőrzéséért, 

- Az energiafelhasználással való takarékoskodásért, 

- Tűz- és balesetvédelem, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért. 

 

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

intézmény igazgatójának, helyettesének és a kollégium vezetőjének engedélyével és átvételi 

elismervény ellenében lehet. 

Az intézményhez nem tartozó, külső igénybe vevők a helyiségek átengedéséről szóló 

megállapodás szerinti időben tartózkodhatnak az épületben. Az igénybe vevőket 

vagyonvédelmi kötelezettség terheli, és kártérítési kötelezettséggel tartoznak. Kötelesek 

betartani a kollégium munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetvédelmi szabályzatában foglaltakat. 

 

15.7.2. A kollégium létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje 

- A kollégium létesítményeit, helyiségeit és azok felszereléseit rendeltetésszerűen, az 

állagmegóvást szem előtt tartásával kell használni. 

- A kollégium tisztaságának és rendjének megtartása minden tanuló kötelessége. 

- A kollégium dísztermének és egyéb közösségi termének, valamint a könyvtár használati 

rendjét a vonatkozó külön szabályzat határozza meg. 

 

15.7.3. Tűzvédelmi előírások 

Az intézmény tűzvédelmi szabályzatában és a tűzriadó tervben találhatóak. 
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15.7.4. Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők 

- Az intézmény működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre 

nem látható eseményt, amely a hivatali és szolgáltatási munka szokásos menetét 

akadályozza illetve az intézménybe érkező vendégek és a dolgozók biztonságát, 

egészségét, valamint az intézmény épületét, felszerelését veszélyezteti. 

- Rendkívüli eseménynek minősül különösen: 

- természeti katasztrófa (pl. villámcsapás, földrengés, árvíz, belvíz) 

- tűz 

- robbantással történő fenyegetés 

 

- Amennyiben az intézmény bármely tanulójának, nevelőjének vagy dolgozójának az 

intézmény épületét vagy a benne tartózkodó személyek biztonságát fenyegető 

rendkívüli eseményre utaló tény jut tudomására, köteles azt azonnal közölni az 

intézmény vezetőjével, illetőleg valamely intézkedésre jogosult személlyel. 

 

Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult személyek: 

- az intézmény igazgatója 

- az igazgató távolléte esetén az ügyeletes nevelő 

 

A rendkívüli eseményről haladéktalanul értesíteni kell: 

- a fenntartót 

- a robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget 

- személyi sérülés esetén a mentőket 

- más esetben a rendkívüli esemény jellegének megfelelő rendvédelmi, illetve a 

katasztrófa-elhárító szerveket, amennyiben ezt az igazgató szükségesnek tartja. 

 

- A rendkívüli esemény észlelését követően az igazgató illetve az intézkedésre jogosult 

felelős vezető utasítása szerint az épületben tartózkodó személyeket a tűzriadó tervnek 

megfelelő módon riasztani kell, mindemellett haladéktalanul meg kell kezdeni a 

veszélyeztetett épület kiürítését. A veszélyeztetett épületet a benntartózkodóknak a 

kiürítési terv alapján kell elhagyniuk. 

A veszélyeztetett épület kiürítése során kiemelten ügyelni kell: 

- az épületből minden tanuló, nevelő és munkatárs távozzon 

- az épületet – egységek vonatkozásában – az egységvezető hagyja el utoljára annak 

érdekében, hogy meggyőződhessen, nem maradt-e esetlegesen valamely hozzájuk 

érkezett ügyfél vagy dolgozó az épületben 

- Az igazgató illetve az intézkedésre jogosult felelős vezető a veszélyeztetett épület 

kiürítésével egyidejűleg felelős dolgozókat jelöl ki s általuk gondoskodik az alábbi 

feladatokról: 

- a kiürítési tervben szereplő kijáratok kinyitása 

- a közművezetékek elzárása 

- vízszerzési helyek szabaddá tétele 

- az elsősegélynyújtás megszervezése 

- a rendvédelmi és katasztrófaelhárító szervek fogadása 

Az épületbe érkező rendvédelmi és katasztrófaelhárító szerv vezetőjét az igazgató, illetve 

a felelős vezető tájékoztatja az alábbiakról: 

- a rendkívüli esemény kezdete óta történt eseményekről, 

- a veszélyeztetett épület jellemzőiről, helyszínrajzáról, 

- az épületben található veszélyes anyagokról, 
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- a közművezetékek helyéről, 

- az épületben tartózkodó személyek létszámáról, életkoráról, 

- az épület kiürítéséről 

A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek helyszínre érkezését követően a 

rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv illetékes vezetőjének utasításai szerint kell 

intézkedni a további biztonsági teendőkről. A rendvédelmi vagy katasztrófaelhárító szerv 

vezetőjének utasításait az intézmény minden dolgozója köteles betartani. Az épületek kiürítését 

a tűzriadó tervben szereplő kiürítési terv alapján évente legalább egy alkalommal gyakorolni 

kell. A gyakorlat megszervezéséért az igazgató a felelős. 

 

15.7.5. Bombariadó terv 

- Aki a robbanással, vagy más veszélyes fenyegető eseménnyel kapcsolatos telefonhívást 

fogadja, vagy erről bármilyen más módon értesül, kötelessége a legrövidebb időn belül 

azt jelentenie a kollégium vezetőjének, vagy az ügyeletes nevelőnek, amennyiben a 

gyors elérhetőségük akadályba ütközik, úgy a rendőrséget kell értesítenie. 

- A kollégium vezetője vagy az általa megbízott személy a rendőrség értesítése után a 

hatóság utasításának megfelelően jár el. Ennek hiányában is gondoskodik az 

épületmielőbbi kiürítéséről. A stúdión keresztül, vagy a termekbe küldött megbízottak 

segítségével felszólít mindenkit, hogy személyes holmijaival együtt a lehető 

legrövidebb időn belül hagyja el az épületet. 

- Pedagógusok bevonásával meggyőződik arról, hogy egyik helyiségben sem maradt 

senki (összes terem, mellékhelységekkel, porta, konyha, kollégiumi szobák, stb.) 

- A kollégiumba való visszatérés: Csak a rendőrhatóság engedélye után lehetséges. 

 
 

15.7.6. Biztonsági és egészségvédelmi jelzések alkalmazása 

Az elsősegélyhely: A kollégium épületében az orvosi szoba. 

A vészbejelentő telefonszámok (mentő, tűzoltóság, rendőrség) az irodában találhatóak. 

 

15.8. A nevelőtestület működése, valamint a szakmai munkaközösségekre 

vonatkozó általános szabályok 

- A nevelőtestület a tanév során rendes és rendkívüli értekezletet tart. A nevelőtestület 

rendes értekezletei a tanévnyitó, tanévzáró és nevelési értekezletek. A tanévnyitó 

értekezlet dönt az éves munkaterv összeállításáról, illetve elfogadásáról. 

- A SE PA EKPMI Konduktív Általános Iskolája és Kollégiumának egy, közös 

munkaterve van, a nevelőtestület értekezleteit meghatározott napirenddel és időponttal 

az intézmény igazgatója hívja össze. 

- Az intézmény vezetője a rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásáról a napirend 

három nappal előbb történőkihirdetésével intézkedik. 

- A nevelőtestületi értekezlet előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos 

rendelkezések: 

- A nevelőtestületi értekezletet az intézmény igazgatója, igazgató helyettese és a 

kollégium vezetője készíti elő. A nevelőtestület írásos előterjesztése alapján tárgyalja a 

pedagógiai program, az SZMSZ, a házirend, a munkaterv, a kollégium munkájára 

irányuló átfogó elemzés beszámoló elfogadásával, valamint a diákönkormányzat 

SZMSZ-nek jóváhagyásával kapcsolatos napirendi pontokat.  
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- A nevelőtestületi értekezlet vonatkozó napirendi pontjához az egyetértési, vagy 

véleményezési jogot gyakorló szülői szervezet képviselőjét meg kell hívni. Meg lehet 

hívni a véleményezési jogkört gyakorló diákönkormányzat tanuló képviselőjét. 

- A nevelőtestületi értekezlet levezetőelnöki feladatait az intézmény igazgatója 

- Ha a nevelőtestület egyszerűszótöbbséggel hozható döntésnél szavazategyenlőség 

keletkezik, a határozatot a kollégium vezetőjének szavazata dönti el. A nevelőtestület 

döntéseit határozati formában kell megszövegezni. A határozatokat sorszámozni, és 

azokat nyilvántartásba kell venni. 

- A nevelőtestületi értekezlet jegyzőkönyvét az iskolatitkár vezeti. A jegyzőkönyvet az 

értekezletet követőhárom munkanapon belül el kell készíteni, melyet az igazgató, a 

jegyzőkönyvvezető és a két hitelesítő írja alá. 

 

15.9. Működési szabályok 

A közoktatási intézmény működési rendjét a következőalapdokumentumok határozzák meg: 

- Alapítói okirat; 

- Pedagógiai program; 

- Kollégiumi pedagógiai program 

- Éves munkaterv; 

- Szervezeti és működési szabályzat 

- Kollégiumi Szervezeti és működési szabályzat 

- Házirend 

- Kollégiumi házirend 

 

15.10. Működés rendje, nyitva tartás, vezetők intézményben való 

benntartózkodásának rendje 

 

15.10.1. Az intézmény munkarendje 

- Intézményünk működési rendje a jogszabályban meghatározott tanítási év rendjéhez 

igazodik. 

- A Konduktív Gyakorló Általános Iskola és Kollégium hetes bentlakó – napi bejáró 

rendszerben működik.  

- A közalkalmazottak munkarendje: 

- A közoktatásban alkalmazottak körét a köznevelési törvény 61.§-a, az alkalmazási 

feltételeket és munkavégzés egyes szabályait a 66. §. rögzíti. 

- A közalkalmazottak munkarendjét, munkavégzésének díjazásának szabályait a 

Közalkalmazottakról jogállásáról szóló törvény és annak végrehajtási utasítása 

határozza meg. 
 

15.10.2. A kollégium munkarendje 

Bentlakó tanulóinkat: 

- hétfőn 7. 00 órától péntek 14. 00 óráig foglalkoztatjuk. 

- Azon vidéki tanulók számára, akiket a szüleik csak később tudnak hazavinni: 

- pénteken 14. 00 – 18. 00 óráig konduktori felügyeletet biztosítunk összevont 

csoportban  

- 18. 00 órától (este 20. 00 óráig) az utolsó tanuló távozásáig pedig az ügyeletes csoport 

konduktora vagy az Iskolaegészségügyi-ellátás munkatársa felügyel a tanulóra. 
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Az arra igényt tartó vidéki tanulókat: 

- vasárnap délután 14. 00 órától ügyeletet biztosítva fogadjuk, a gyermekek 

élelmezéséről vasárnap a szülő gondoskodik 

- Vidéki, bentlakó neveltjeink számára, a kollégium vezetőjének alapos indokokkal (pl. 

halmozottan hátrányos helyzet, szülő egyedül neveli, szociálisan rászorult, nagyon 

nagy távolságra lakik) alátámasztott javaslatával, lehetőség van az Iskola-

egészségügyi ellátáson leadott igény alapján, mentővel történő szállításra is. 

 

15.10.3. Vezetők benntartózkodása 

- A vezetői ügyeleti idő délelőtti és délutáni időszakra van felosztva 

- Hétfőtől-csütörtökig 

- 07. 00 –0 9.00 és 16. 00 – 20.00. 

- Péntek: 

- 07. 00 –0 9.00 és 14.00 – 16. 00, 16. 00 órától (este 20. 00 óráig) az utolsó tanuló 

távozásáig az ügyeletes konduktor vagy az Iskola-egészségügyi ellátás munkatársa. 

- Az intézménybe a tanulóknak -ha az hétköznap történik-, foglalkozások 

zavartalanságának érdekében az első foglalkozás megkezdése előtt 15 perccel kell 

megérkezniük. 

- A szülők az iskola, kollégium épületében csak gyermekük átadásának és átvételének 

idejéig tartózkodhatnak. 

- Az intézmény épületeiben a dolgozókon, és tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet 

intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az intézmény igazgatójától engedélyt 

kaptak. 

- A tanulók késedelmes érkezése vagy megbetegedése esetén reggel 9. 00 óráig, illetve a 

foglalkozás megkezdése előtt értesítést kérünk a csoportok mellékein és a kollégiumi 

titkárnál. 

- Ha a gyermek műtét vagy betegség miatt huzamosabb ideig maradt távol, a 

visszahozatalát megelőző pénteken legkésőbb 11. 00 óráig kérünk értesítést a hétfői 

érkezésről, mivel elmulasztásuk a gyermek élelmezési ellátását veszélyezteti. 

- A tanítási év rendjében meghatározott szünidőkben a tanulók otthonukban 

tartózkodnak, kollégiumi ellátást erre az időre biztosítani nem tudunk. 

-  A szülőket megillető jog, hogy gyermekük mozgásfejlődéséről, tanulmányaiban való 

előmeneteléről, magaviseletéről rendszeres és részletes érdemi tájékoztatást, 

neveléséhez tanácsot és segítséget kapjanak, melyet egyrészt fogadóórák keretében 

biztosítunk. 

- Igazgató: páros héten, pénteki napokon 10 – 13 óráig. 

- Kollégium vezetője: hétfőn vagy pénteken, előzetes egyeztetés alapján. 

- Az iskola titkársága: a helyben szokásos módon és időpontban tart ügyfélfogadást. 

- Kérjük a szülőktől, hogy, ha telefonon érdeklődnek a csoportvezető, vagy a 

konduktortól gyermekükről, azt kizárólag reggel háromnegyed 9 –ig, illetve délután 5 

órától este 7 óráig tegyék. 

 

15.10.4. Hivatalos ügyek intézése 

A tanuló távolmaradása esetén irodánkban adminisztrátorunkat és a csoportban dolgozó 

konduktort kell értesíteni. 

Utazási költségtérítés elszámolása, egyéb igazolások igénylése 
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Vidéki gyermekek és kísérőik utazási költségtérítés-elszámolásához szükséges nyomtatvánnyal 

kapcsolatos teendőket, étkezési befizetéseket Nevelési Irodánkban a kollégium titkára látja el.  

A szülők kérésére egyéb igazolások is adminisztrátorunk irodájában szerezhetők be. (Az 

igényeket a szülők a gyermekekkel foglalkozó konduktorok felé jelezzék.) 

 

15.11. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje a hagyományápolással kapcsolatos 

feladatok 

Az intézmény hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint a kollégium jó 

hírének megőrzése a kollégium minden tagjának joga és kötelessége. A hagyományok 

ápolásával kapcsolatos feladatok, továbbá az ünnepélyekre, megemlékezésekre, 

rendezvényekre vonatkozó időpontokat, valamint a szervezési felelősöket a nevelőtestület az 

éves munkatervben határozza meg. 

Az ünnepségeken a gyerekeknek alkalomhoz illő öltözékben kell megjelenni. 

Fiúk: fekete nadrág, fehér ing 

Lányok: fekete szoknya vagy nadrág, fehér blúz 

Az ünnepi műsorok megszervezésében részt vesz a kollégium diákönkormányzata. 

 

15.12. 2. 3.  Szabadidő eltöltését szolgáló foglalkozások 

Állandó, vagy adott eseményre szerveződő kollégiumi diákcsoportok számára szervezett 

foglalkozások: 

- irodalmi, képzőművészeti, zenei, tánc, vizuális képességeket fejlesztő művészeti, 

- természettudományos, műszaki, vállalkozói, gazdasági ismereteket bővítő szakmai, 

- egészséges életmódra nevelést, a rendszeres testedzést szolgáló sportcélú, 

- a hasznos gyakorlati ismeretek megszerzését, az önellátás képességének fejlesztését 

célzó, 

- a pályaorientáció szempontjából is fontos tartalmakat hordozó, szakkörök, szakmai, 

művészeti foglalkozások, kollégiumi sportkörök, rendezvények, versenyek, vetélkedők. 

- A tanulók öntevékeny diákköröket hozhatnak létre, melynek meghirdetését, 

megszervezését és működtetését a diákok végzik. A diákkörök munkája nagymértékben 

hagyatkozik a kreatív tanulók aktivitására, önfejlesztő tevékenységre. A diákkörök 

szakmai irányítását a tanulók kérése alapján kimagasló felkészültségű pedagógusok 

vagy külső szakemberek végzik az intézményvezető engedélyével. 

- A tehetséggondozás keretéül szolgáló csoportokat a magasabb szintű képzés igényével 

a munkaközösség-vezetők és az igazgató egyeztetése után lehet meghirdetni. Ezek 

vezetőit az igazgató bízza meg. A foglalkozások időpontjáról és a látogatottságról 

naplót kell vezetni.  

- A sportszakkörökön való részvétel a diákjaink képességeinek fejlesztését célozza. A 

tanulók intézményi, városi, kistérségi és országos meghirdetésű versenyeken vehetnek 

részt, szaktanári felkészítést igénybe véve. A meghirdetett országos versenyekre a 

felkészítésért, a szervezésért, a nevezésért a sportszakköröket vezető konduktorok 

felelősek. 

- Az iskola énekkara sajátos diákkörként működik. Elsősorban az egyén közös 

éneklésének igényét hivatott kielégíteni, de az iskolai, kistérségi és városi kulturális 

rendezvények színesítését is szolgálja. A kóruspróbák, zenekari próbák meghatározott 

időben – a rendkívüli eseteket leszámítva, heti egy alkalommal tarthatók.  
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- A színjátszó kör az iskola tanulói és szülői körében jelentkező széleskörű igényeket 

elégit ki működésével. Feladata tehetséges diákjaink számára kibontakozási lehetőség 

biztosítása, produkciók készítése az iskola és a különféle kulturális rendezvényekre.  

- Az iskolai klub az iskolai diákönkormányzat szervezésében működik. A klub 

szervezésében részt vesz a diákönkormányzat tevékenységét patronáló pedagógus. A 

klub az iskola munkatervében meghatározott rend szerint nyújt szórakozási és 

kulturálódási lehetőséget diákjainknak. Az általában szerdai napokon 16. 00-19. 00 

óráig tartó klubrendezvények alkalmával a felügyeletet a pedagógusok végzik.  

- A tanulmányi kirándulás az iskolai élet, a közösségek kialakításának és fejlődésének 

szerves, pótolhatatlan része. Ezért az iskola mindent megtesz a kirándulások igényes és 

egyben olcsó megszervezése és problémamentes lebonyolítása érdekében.  

 

15.13. Kollégiumi térítési díj 

Étkezési térítési díjak 

A tanuló nevelési-oktatási intézményben, kollégiumban igénybe vett étkezésért jogszabályban 

meghatározottak szerint térítési díjat fizet. Az intézményünkben igénybe vett étkezések térítési 

díját, a fizetési kedvezmények feltételeit, a kedvezményhez jutás módját és időtartamát – 

tekintettel a jogszabályi előírásokra, így a vonatkozó gyermekvédelmi törvényben előírt 

kedvezményekre is – a köznevelési intézmények fenntartója a Semmelweis Egyetem állapítja 

meg. A lemondást telefonon, személyesen, vagy írásban történhet. A bejelentés elmulasztása 

esetén a visszatérítés nem lehetséges. 

 

15.14. A kollégiumi felvétel elvei 

- A lehetőségeinkből adódóan minden kollégiumi elhelyezést igénylő-nem budapesti-

tanuló felvételt nyerhet. 

- Amennyiben azonos feltételekkel rendelkező, tehát az iskolába naponkénti utazással 

bejárni nem tudó tanulók száma meghaladja a felvehető tanulók létszámát, a szociális 

helyzet alapján kell eldönteni, hogy ki részesül kollégiumi elhelyezésben 

- Amennyiben minden olyan tanulót, akinek az iskolába járása naponkénti utazással nem 

oldható meg, felvételt nyert a kollégiumba, és még további tanulók elhelyezésére nyílik 

lehetőség, rendkívül indokolt esetben fel lehet venni a kollégiumba azt a tanulót is, aki 

naponkénti utazással meg tudná oldani az iskolába járást, de a családban állandó 

ápolásra szoruló beteg él, vagy a család lakás és életkörülményei rosszabbak, vagy 

egyéb okból 

- A felvételt nyert tanulók csoportba történő beosztásáról a kollégium vezetője dönt.  

 

15.15. A rendszeres egészségügyi felügyelet és az ellátás rendje 

- A kollégiumi tanulók orvosi ellátásáról az iskolaorvos, valamint a János Kórház 

ügyelete gondoskodik. A kollégiumban betegszoba üzemel. A beteg tanuló betegsége 

idején csak az orvos engedélyével távozhat állandó lakhelyére. 

- A részletes ellátási rendet a Kollégiumi Házirend fogalmazza meg. 

 

15.16. Diákönkormányzat 

- A kollégiumi tanulók érdekképviseletét a diákönkormányzat látja el. 
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- A diákönkormányzat a saját hatáskörébe tartozó döntések előtt a nevelőtestület 

véleményét, illetve SZMSZ-ének jóváhagyását a diákönkormányzatot segítő konduktor 

közreműködésével a kollégium vezetője útján kéri meg. 

- A Ktv. vonatkozó bekezdéseiben /Ktv. 63§(7), Vhr. 31.§(1)/, valamint jogszabályban 

meghatározott esetekben a diákönkormányzat véleményének megszerzéséről a 

kollégium vezetője gondoskodik az előterjesztés legalább 15 nappal korábban történő 

átadásával. 

- A kollégium vezető a véleményezésre kerülő anyagok tervezeteinek előkészítésébe a 

diákönkormányzat képviselőit bevonhatja, tőlük javaslatot kérhet. 

- A diákönkormányzat véleményét a nevelőtestületi értekezleten a diákönkormányzatot 

segítő konduktor képviseli. A nevelőtestület értekezletére a választott képviselő is 

meghívható. 

- A kollégiumi tanulók összességét érintő ügyekben a diákönkormányzat - a segítő 

konduktor támogatásával- a kollégium vezetőjéhez fordulhat. 

- Az alábbi nevelőtestületi értekezletekre hívja meg a kollégium vezetője a 

diákönkormányzat vezetőjét: az SZMSZ, a házirend, a szociális juttatások, a szabadidős 

programok megvitatása. 

 

15.17. A tanulók szervezett véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres 

tájékoztatásának rendje és formája 

- A tanulók szervezett véleménynyilvánításának és tájékoztatásának fóruma a 

diákközgyűlés. Megtartásának idejét a tanév helyi rendje tartalmazza. A diákközgyűlés 

napirendjét a kollégium vetője és a DÖK elnöke közösen állapítja meg. A napirend 

nyilvánosságra hozatala a hirdetőtáblán történik meg. A diákközgyűlésen jelen lehetnek 

a nevelőtestület tagjai. Az diákközgyűlés levelező elnöke a diákönkormányzatot segítő 

konduktor. 

- A kollégium életével kapcsolatos kérdéseket a diákönkormányzat a segítő konduktor 

közreműködésével a közgyűlést megelőzően írásban eljuttathatja a kollégium 

vezetőjéhez. Az írásban, illetőleg szóban feltett kérdésekre az illetékes vezető ad érdemi 

választ.  

- A kollégiumi közgyűlés a kollégium tanulóinak legmagasabb tájékoztató fóruma, ahol 

bármelyik tanuló megteheti közérdekű észrevételeit, javaslatait, kritikai megjegyzéseit. 

A diákközgyűlés a kollégium vezetője által, illetve a diákönkormányzat működési 

rendjében meghatározottak szerint hívható össze. 

- A rendkívüli diákközgyűlés összehívását a diákönkormányzat vezetője a javasolt 

napirend megjelölésével a segítő konduktor útján kezdeményezheti a kollégium 

vezetőjénél. 

- A kollégium vezetője a kezdeményezéstől számított 15 napon belül intézkedik a 

rendkívüli diákközgyűlés összehívásáról a napirend közzétételével. Amennyiben a 

kollégium vezetője a rendkívüli diákközgyűlés összehívását nem tartja szükségesnek, 

gondoskodik a kezdeményezést kiváltó kérdés más úton való megnyugtató 

rendezéséről. A tanulók rendszeres tájékoztatása a kollégiumi hirdetőtáblán történik. A 

kollégiumban alkalmanként kollégiumi diákújság jelenik meg, melynek felelőse a 

diákmozgalmat segítő informatika tanár. 

- A tanulók az őket érintő ügyek elintézésével a kollégium vezetőjéhez fordulhatnak. 
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15.18. Fegyelmi intézkedések formái és alkalmazásának elvei 

15.18.1. A kollégium fegyelmi intézkedései: 

- csoportvezetői figyelmeztetés 

- Kollégium vezetői figyelmeztetés 

- Kollégium vezetői intés 

Az a tanuló, aki a kollégiumi rendszabályokat megszegi, a felsorolt intézkedéseket vonhatja 

maga után. A fegyelmi intézkedéseket a tanuló ellenőrző könyvébe és a közösségi naplóba kell 

bejegyezni. 

 

15.19. Fegyelmi büntetés 

Fegyelmi büntetésben az a tanuló részesül, aki a kollégiumi rendszabályokat súlyosan, vagy 

ismételten megsérti. A büntetést oly módon kell alkalmazni, hogy az mind a tanulóra, mind a 

közösség többi tagjára nevelő hatású legyen. Az életszükségletek kielégítésére szolgáló juttatás 

vagy járandóság (élelem, hazautazás stb.) megvonását büntetésként alkalmazni nem szabad. 

Fegyelmi büntetések: 

- Megrovás 

- Szigorú megrovás 

- Kizárás 

- fegyelmi büntetés 

 

 

Záró rendelkezések 

- Az SZMSZ-t az intézmény nevelőtestülete fogadja el. 

- Az SZMSZ a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. 

- Az SZMSZ hatályba lépésének napja az SZMSZ jóváhagyásának napjával egyenlő. 

 

Amennyiben az SZMSZ felterjesztésére válasz nem érkezik, a hatályba lépés napja a 

felterjesztéstől számított 31. nap. 
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16.  Pedagógiai Szakszolgálat Intézményegység működésére vonatkozó 

külön rendelkezés 

16.1. Általános rendelkezés 

16.1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi alapja 

Az intézményegység neve: Pedagógiai Szakszolgálat 

Az intézményegység címe: 1125 Budapest, Kútvölgy út 8. 

Az intézmény működési területe: országos 

A Pedagógiai Szakszolgálat működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó 

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

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. §-ában foglalt felhatalmazás alapján történik. 

 

Az SZMSZ célja, hogy a törvénybe foglalt jogi magatartások minél hatékonyabban 

érvényesüljenek a intézményegységben. Az SZMSZ tartalma nem állhat ellentétben 

jogszabályokkal, sem egyéb intézményegységi alapdokumentummal, nem vonhat el törvény 

vagy rendelet által biztosított jogot, nem is szűkítheti azt, kivéve, ha maga a jogszabály erre 

felhatalmazást ad. 

 

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

kormányrendeletek és miniszteri rendeletek: 

 a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény vonatkozó paragrafusai; 

 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 

 a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Nkt. Vhr.) 

 a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.) 

 a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26) EMMI 

rendelet 

 32/2012. évi rendelet az SNI tanulók nevelésének és oktatásának irányelvei 

 a mindenkori tanév rendjéről szóló az oktatásért felelős miniszter által kiadott rendelet  

 a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

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

 az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 

 a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló  

1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 

 a pedagógus továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról a pedagógus-

továbbképzésről, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és 

kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 

 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló  

2011. évi CXII. törvény 

 a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően 

nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 

 a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 
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 munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és 

véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 

 a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi 

LXVI. törvény 

 a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 

 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről  

 2012. évi XXVI. tv. a nemdohányzók védelméről szóló tv. módosítása 

 Az SE PA EKPMI Szervezeti és Működési Szabályzata 

 A Konduktív Pedagógiai Program 

 Az SE PA EKPMI belső szabályzatai 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza a köznevelési intézmény szervezeti 

felépítését, továbbá a működésre vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály 

nem utal más hatáskörbe. A Szervezeti és Működési Szabályzat a kialakított cél- és 

feladatrendszerek, tevékenység-csoportok és folyamatok összehangolt működését, racionális és 

hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza.  
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16.1.2. Az SZMSZ tárgyi, személyi, időbeli hatálya 

A SZMSZ hatálya kiterjed a tagintézménnyel jogviszonyban álló személyekre, valamint 

mindazokra, akik belépnek az intézményegység területére, használják helyiségeit, 

létesítményeit. 

A SZMSZ előírásai érvényesek az intézményegység területén a benntartózkodás ideje alatt, 

valamint külső helyszínen. 

 

16.1.3. Az SZMSZ elfogadása, felülvizsgálata 

Az SZMSZ hatályba lépése 

Az SZMSZ 2017.év szeptember hó 20. napján a szakalkalmazotti közösség fogadja el. Az 

SZMSZ azon rendelkezéseinek életbelépéséhez, amelyekből a fenntartóra, a működtetőre 

többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése szükséges.  

Az SZMSZ az elfogadás napján lép hatályba és visszavonásig érvényes. A felülvizsgált SZMSZ 

hatálybalépésével egyidejűleg érvényét veszti a 2015. év március hó 24. napján készített (előző, 

módosított) SZMSZ. 

 

Az SZMSZ felülvizsgálata 

A SZMSZ felülvizsgálatára sor kerül jogszabályi előírás alapján, illetve jogszabályváltozás 

esetén, vagy ha módosítását kezdeményezi a szakalkalmazotti testület. A kezdeményezést és a 

javasolt módosítást a intézményegység vezetőjéhez kell beterjeszteni. A SZMSZ módosítási 

eljárása megegyezik megalkotásának szabályaival. 

A Szervezeti és Működési Szabályzatot a intézményegység szakalkalmazotti testülete 2017. 

év február hó 20. napján elfogadta. 

 

 

 

 

2017. év február hó 20. 

 

PH. 

 

 

 

…………………………………. 

 intézményvezető 

 

 

 

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

hitelesítő szakalkalmazotti testületi tag  hitelesítő szakalkalmazotti testületi tag 
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16.1.4. A működés rendje 

16.1.5. Az intézményegység nyitva tartása és a foglalkozások rendje 

A tanév rendjéhez igazodva az intézményegység az éves munkatervben rögzíti a tanévre 

vonatkozó feladatait, valamint a foglalkozások ütemezését: 

Az intézményegység egész évben folyamatosan működik, a SE PA EKPMI 

intézményvezetőjének döntése alapján július 1–augusztus 21. között legfeljebb kéthetes 

egybefüggő nyári zárva tartás rendelhető el. 

Az intézményegység 8-16 óra között tart nyitva.  

Hivatalos adminisztratív ügyek intézése 9 – 16 óra között történik.  

Az intézményegység működési rendje a minden évben az oktatásért felelős miniszter által 

közzétett tanév rendjéről szóló rendelet szerint szabályozott, a intézményegységi tanév 

rendjéhez igazodva, a intézményegységi szünetek idején szakmai ügyeletet biztosít minimum 

heti 2 alkalommal, az egybefüggő zárva tartás idejére heti egy adminisztratív ügyeletet tart.  

Az intézményegységben a nyitva tartás ideje alatt mindig tartózkodik vezető, vagy általa 

megbízott személy. A munkarendi beosztás minden tanév elején az éves munkatervben kerül 

rögzítésre.  

 

Ellátott feladatok:  

- gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás, 

- nevelési tanácsadás, 

- konduktív pedagógiai ellátás. 

A foglalkozások eltérő időtartamúak, és a Komplex Program, illetve Szakértői Vélemény 

figyelembevételével a gyermekek egyéni adottságaihoz igazodnak. 

 

16.1.6. Szakalkalmazottak intézményegységben való benntartózkodásának rendje 

A pedagógiai szakszolgálat intézményegységében alkalmazott pedagógusok teljes 

munkaidőben történő foglalkoztatás esetében heti huszonegy órában a neveléssel-oktatással 

lekötött munkaidőben végzik a gyermekek, tanulók vizsgálatával, konduktív fejlesztésével, 

egyéni vagy csoportos foglalkoztatásával, a tanácsadással, (a továbbiakban: közvetlen 

foglalkozás) kapcsolatos feladatokat. A közvetlen foglalkozásra megállapított időn kívül – 

munkaköri feladatként – látják el a szakmai dokumentációval, valamint a közvetlen 

foglalkozások előkészítésével járó feladatokat, a vizsgálatok keretében készített vélemények 

egyeztetését, a PAK hallgatók gyakorlati képzésével kapcsolatos feladatokat. 

A pedagógus a kötött munkaidőben köteles a pedagógiai szakszolgálati intézményben 

tartózkodni, kivéve, ha kizárólag az intézményen kívül ellátható feladatot lát el. 

A szakalkalmazottak napi munkarendjét az intézményegység-vezető állapítja meg az éves 

munkaterv alapján. A napi munkavégzés előtt minimum 15 perccel munkahelyen köteles 

tartózkodni minden szakalkalmazott. 

A dolgozó rendkívüli távolmaradás esetén köteles minél előbb értesíteni a vezetőséget a 

távolmaradása okáról, illetve várható időtartamáról. A szakalkalmazott távolmaradása esetén a 

vezetőkön kívül értesít minden érintettet. 

 

16.1.7. A vezető helyettesítési és benntartózkodási rendje 

Az intézményegység-vezető távolléte (tartós távolléte) alatt az intézményegység-vezető 

helyettes (amennyiben van kinevezett helyettes) a pedagógiai szakszolgálati intézményegység 

felelős vezetője. 
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Amennyiben mindkét vezetőnek intézményegységen kívüli feladata van, abban az esetben a 

helyettesítendő vezető írásban bíz meg egy felelős munkatársat. A megbízott ügyeletes vezető 

felelőssége, intézkedési jogköre az intézményegység biztonságos működésével összefüggő, 

azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. 

 

16.1.8. A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak 

jogviszonyban az intézményegységgel 

Az intézményegység zavartalan működése, a vagyonvédelem, valamint a benntartózkodók 

biztonsága érdekében szabályozni kell a belépés és benntartózkodás rendjét látogatók esetében. 

 

Az intézményegységbe való belépés szabályai: 

Az épületbe érkező látogatókat a portás fogadja és szükség esetén útbaigazítást ad. Ha a portás 

úgy ítéli meg, hogy a látogatónak az intézményegységben való tartózkodása nem kívánatos, 

akkor értesíti az ügyeletes vezetőt, és intézkedéséig megakadályozza a belépést. Az 

intézményegység épületében nyitvatartási időn kívül csak az intézményegység-vezető és/vagy 

helyettese engedélyével tartózkodhatnak. Regisztráció nélkül léphetnek be az épületbe a 

vizsgálatra/foglalkozásra érkező gyermekek, tanulók és azok hozzátartozói. 

 

Az intézményegységben tartózkodás szabályai: 

Az intézményegységben tartózkodó vendégeket csak a belépéskor kijelölt helyen a megjelölt 

személy fogadhatja. A foglalkozások látogatására az intézményegység-vezető vagy az 

ügyeletes vezető kíséretében kerülhet sor. Az intézményegységben tartózkodók (vendégek, 

javítási, karbantartási munkát végző szakemberek) esetében gondoskodni kell arról, hogy 

lehetőség szerint ne, vagy minimális mértékben zavarják meg a intézményegységben folyó 

munka rendjét. 

Az intézményegység helyiségeit csak rendeltetésüknek megfelelően és arra a célra lehet 

használni, amelyre kialakították.  

Az egyes helyiségek berendezését, felszereléseit, eszközeit, átvételi elismervény ellenében az 

intézményegység-vezető és/vagy helyettese engedélyével lehet kivinni az intézményegységből. 

Az engedélyt a portán be kell mutatni. 

Az intézményegység közintézmény, helyiségeiben tilos a dohányzás. 

 

16.2. A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás belső ellenőrzésének rendje 

A folyamatos ellenőrzés megszervezéséért, hatékony működéséért az intézményegység-

vezető a felelős.  

A tanévre vonatkozó ellenőrzési feladatokat, ezek ütemezését, az éves munkaterv tartalmazza. 

A munkaterv nyilvános. 

Az ellenőrzés előzetes értesítés után történik. A bejelentett ellenőrzések mellett 

alkalomszerűen, illetve az ellenőrzés természetének megfelelően bejelentés nélkül is sor 

kerülhet. 

 

 

 

A belső ellenőrzés végzésekor az alábbi követelményeket kell figyelembe venni: 

 

- segítse elő az intézményegységben a minél hatékonyabb munkavégzést, 

- segítse a szakmai, gazdálkodási és egyéb feladatok ésszerű, gazdaságos ellátását, 

továbbá a belső rendet, a tulajdon védelmét, 
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- támogassa a helyes kezdeményezéseket, ugyanakkor kellő időben figyeljen a 

tévedésekre, hibákra, hiányosságokra, törekedjen ezek megelőzésére, kijavítására. 

 

Ellenőrzésre jogosult: 

 

- az intézményegység-vezető, 

- az intézményegység-vezető helyettes, 

- az intézményegység fenntartója, 

- felkérés és megbízás alapján külső szakértők. 

 

Kiemelt ellenőrzési szempontok: 

 

- a szakszolgálati tevékenységbe tartozó feladatok szakszerű elvégzése, 

- a szakszolgálati tevékenységbe tartozó feladatok során tanúsított attitűd, 

- a szakmai ismeretek szintje és azok gyakorlati alkalmazása, valamint tapasztalatok 

összegzésének, értékelésének szakszerűsége,  

- a hallgatók gyakorlati képzésének minősége, 

- a szakszolgálati tevékenységbe tartozó feladatokhoz kapcsolódó adminisztráció 

pontossága, 

- a szakalkalmazottak munkafegyelme. 

 

Az ellenőrzés területe: 

 

- a szakszolgálati/gyakorlati képzési tevékenységbe tartozó feladatok, 

- a feltételek meglétének ellenőrzése, 

- ügyviteli, adminisztrációs feladat. 

 

Módszerei: 

 

- munkafolyamatokba épített ellenőrzések, 

- egyedi, konkrét feladatok teljesítésének ellenőrzése, 

- rendszeres beszámoltatás, 

- a minőség fenntartását célzó intézkedések dokumentációs rendje útján. 

 

16.3. A kapcsolattartás rendje 

16.3.1. Külső kapcsolatok rendszere, formája, módja 

A pedagógiai szakszolgálati tevékenység által meghatározott feladatok magas színvonalú 

ellátása, a hatékonyság növelése, az információ áramlás biztosítása, az igények, keresletek 

megismerése együttműködési lehetőségek feltárása érdekében a fenntartóval, a 

társintézményekkel és minden olyan intézménnyel, mely a feladatellátás kapcsán érintett, 

folyamatos kapcsolattartás szükséges. A kapcsolattartásért intézményegységi szinten az 

intézményegység-vezető, átruházott esetekben az intézményegység-vezető helyettes, a felelős. 

A személyes kapcsolattartás formája lehet konzultáció, értekezleteken részvétel, szervezett és 

irányított találkozók, szakmai összejövetelek, fókuszcsoportos megbeszélések, konferencia.  

A kapcsolattartás módja lehet személyes találkozó, levél/elektronikus levél, telefon. 
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16.3.2. Külső és belső kapcsolatok formája és rendje 

Az intézményegységben a jelzett intézményekkel kialakított munkakapcsolat felvételéért, 

felügyeletéért, kapcsolattartásért az intézményegység-vezető a felelős.  

 

Szervezet 
Kapcsolattartás 

formája 

Kapcsolattartás 

módja 
Felelős 

Belső kapcsolatrendszer 

SE PAK Intézményei 
Konzultáció 

Értekezletek 

Személyes 

találkozás, 

telefonálás, 

levelezés 

papíralapon 

és/vagy 

elektronikusan 

Intézményegység-

vezető/helyettes, 

gyakorlati 

képzésért felelős 

munkatársak 

SE KPK Köznevelési 

Intézményei  

Esetmegbeszélés 

Konzultáció 

Napi/ heti 

rendszerességgel 

információcsere 

Személyes 

találkozás, 

telefonálás, 

levelezés 

papíralapon 

és/vagy 

elektronikusan 

Intézményegység-

vezető/helyettes 

Gazdasági terület Konzultáció 

Értekezletek 

Személyes 

találkozás, 

telefonálás, 

levelezés 

papíralapon 

és/vagy 

elektronikusan 

Intézményegység-

vezető/helyettes 
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Szervezet 
Kapcsolattartás 

formája 

Kapcsolattartás 

módja 
Felelős 

Külső kapcsolatrendszer 

Konduktív hálózat, 

Kórházi osztályok és 

egyéb egészségügyi 

intézmények, Korai 

fejlesztő központok, 

Nevelési tanácsadók, 

Pályaválasztási 

tanácsadók, 

Speciális és normál 

bölcsődék, óvodák és 

iskolák. 

Konzultáció, 

információcsere, 

esetmegbeszélés 

Személyes 

találkozás, 

telefonálás, 

levelezés 

papíralapon 

és/vagy 

elektronikusan 

Intézményegység-

vezető/helyettes 

 

Mozgássérült 

szervezetek és 

társaságok, 

Pedagógiai Intézetek, 

Segédeszközgyártók és 

forgalmazók. 

 

Konzultáció, 

információcsere 

Személyes 

találkozás, 

telefonálás, 

levelezés 

papíralapon 

és/vagy 

elektronikusan 

Intézményegység-

vezető/helyettes 

Szociális intézmény 

Gyámhatóság 

Gyermekjóléti intézmény 

Gyermekvédelmi 

intézmény 

Esetmegbeszélés, 

Konzultáció, 

egyedi/eseti 

 

Személyes 

találkozás, 

telefonálás, 

levelezés 

papíralapon 

és/vagy 

elektronikusan 

Intézményegység-

vezető/helyettes 

Önkormányzatok 

 
információcsere 

Személyes 

találkozás, 

telefonálás, 

levelezés 

papíralapon 

és/vagy 

elektronikusan 

Intézményegység-

vezető/helyettes 

 

 

16.3.3. Szülőkkel való kapcsolattartás formája és rendje 

A szülő joga, hogy gyermeke fejlődéséről rendszeresen részletes és érdemi tájékoztatást, 

neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon. Az egyes pedagógiai szakszolgálati tevékenység 

határozza meg a szülőkkel való kapcsolattartás formáját, gyakoriságát, mely lehet 

- személyes találkozás, megbeszélés, tanácsadás a vizsgálat/foglalkozás alkalmával, 

- személyes találkozás előre egyeztetett időpontban, 

- papíralapú/elektronikus levelezés, telefonos megkeresés. 
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16.3.4. Együttműködés a pedagógiai-szakmai ellenőrzés területén 

A köznevelési intézmények szakmai fejlődésének támogatása érdekében az Oktatási Hivatal 

irányításával és a kormányhivatal operatív közreműködésével végrehajtandó pedagógiai-

szakmai ellenőrzések során az intézményegység vezetője és pedagógusai együttműködnek az 

ellenőrzést végző tanfelügyelőkkel. Az együttműködés célja, hogy segítse a pedagógusok 

munkájának, a vezető munkájának, valamint az intézményegység ellenőrzését és értékelését. 

 

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

Az intézményegység-vezető heti rendszerességgel tart megbeszélést a szakszolgálat 

területmunkatársaival.  

Az egyes feladatok meghatározhatnak közvetlen kapcsolattartást. A kapcsolattartást segítik az 

e-mailen küldött tájékoztatások, egyeztetések. Alkalmankénti telefonos egyeztetések. 

 

16.4. Az intézményegység vezetősége 

A pedagógiai szakszolgálati intézményegységélén intézményegység-vezető áll. Az 

intézményegység-vezető munkáját az intézményegység egy vagy több feladatának szakmai 

irányítását intézményegység-vezetőhelyettes segítheti. 

 

16.4.1. Intézményegység-vezető 

A pedagógiai szakszolgálati intézményegység élén intézményegység-vezető áll.  

Az intézményegység-vezető heti hat órában végzi a gyermekek, tanulók vizsgálatával, egyéni 

vagy csoportos foglalkoztatásával, a tanácsadással (a továbbiakban: közvetlen foglalkozás) 

kapcsolatos feladatokat. A közvetlen foglalkozásra megállapított időn felül látja el a vezetői 

megbízással kapcsolatos feladatait. 

 

16.4.2. Intézményegység-vezető helyettes 

Az intézményegység-vezető közvetlen munkatársa az intézményegység-vezető helyettes, aki 

az intézményegység-vezetőnek tartozik felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel. 

Az intézményegység-vezető helyettes heti nyolc órában végzi a gyermekek, tanulók 

vizsgálatával, egyéni vagy csoportos foglalkoztatásával, a tanácsadással (a továbbiakban: 

közvetlen foglalkozás) kapcsolatos feladatokat. A közvetlen foglalkozásra megállapított időn 

felül látja el a vezetői megbízással kapcsolatos feladatait. 

 

16.4.3. Pedagógus munkakörben foglalkoztatott alkalmazottak 

Nevelő-oktató munka pedagógiai szakszolgálat keretében a gyermekekkel, tanulókkal való 

pedagógiai célú közvetlen foglalkozás pedagógus-munkakörben látható el. A konduktív 

pedagógiai szakszolgálatok feladatait konduktor végzettségű szakember látja el. Az 

intézményegységben a gyermekekkel, tanulókkal való közvetlen foglalkozást – ha jogszabály 

másképp nem rendelkezik - szakvizsgázott pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak végzik. 

Az intézményegység egyes feladatainak ellátásához kapcsolódóan a pedagógus-munkakörben 

foglalkoztatottak végzettségi és szakképzettségi követelményeit jogszabály határozza meg. 

Munkájukat munkarend alapján végzik, tevékenységüket részletesen munkaköri leírásuk 

tartalmazza. 
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16.4.4. Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak 

A nevelő- és oktató munkát a pedagógiai szakszolgálatokban szakképzett szakemberek 

segítik. A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak foglalkoztatásuk 

képesítési követelményeit jogszabály határozza meg. Feladataik munkaköri leírásban 

szabályozott, mely a személyi anyagban található. 

 

16.5. A pedagógus munkakörben foglalkoztatottak részvétele az egyes feladatok 

ellátásában 

Konduktív pedagógiai 

szakszolgálati feladat 

Pedagógus munkakörben 

foglalkoztatott 

szakalkalmazott 

gyógypedagógiai tanácsadás, 

korai fejlesztés és gondozás 

konduktor  

pszichológus 

nevelési tanácsadás 

gyógypedagógus 

pszichológus 

fejlesztő pedagógus 

konduktor 

konduktív pedagógiai ellátás  konduktor  

 

A pedagógiai szakszolgálati tevékenységekhez rendelt szakalkalmazottak végzettségét, 

szakképzettségét rendelet határozza meg.  

 

16.6. Egyéb munkaköröket ellátó alkalmazottak 

Az intézményegység feladatainak ellátásában egyéb, adminisztratív munkaköröket ellátó 

alkalmazottak vesznek részt. Foglalkoztatásuk képesítési követelményeit jogszabály határozza 

meg. Feladataik munkaköri leírásban szabályozott, mely a személyi anyagban található. 

 

16.7. Vezetők közötti feladatmegosztás, a munkakörhöz tartozó jog-, feladat- és 

hatáskörök 

16.7.1. Az intézményegység-vezető feladata 

Az intézményegységvezetője az intézményegység működési körzetében felel 

- a szakmai munkáért, 

- a szakalkalmazotti testület vezetéséért, 

- a szakalkalmazotti testület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk 

szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért, 

- a szakmai munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, 

- a nevelési-oktatási, társintézményekkel, gyermekvédelmi, szociális intézményekkel, 

valamint a szülőkkel való megfelelő együttműködésért, 

- a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért,  

- valamint képviseli az intézményegységet. 

 

16.7.2. Az intézményegység-vezető helyettes feladata 
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Az intézményegység vezetője munkáját segítve az intézményegység egy vagy több 

feladatának szakmai irányítását látja el. 

Feladatainak végzése során tapasztalatairól, a felmerült problémákról és intézkedéseiről az 

intézményegység vezetőt folyamatosan tájékoztatja. 

 

16.8. A képviselet szabályai 

Az intézményegység képviseletére az intézményegység-vezető jogosult, aki ezt a jogát 

meghatározott esetekben átruházhatja más személyre vagy szervezetre.  

Az intézményegység képviseletéről a fenntartó – indokolt esetben – meghatározott ügyek 

tekintetében saját döntése alapján rendelkezhet.  

A képviseleti jog átruházásáról szóló nyilatkozat hiányában – amennyiben az ügy elintézése 

azonnali intézkedést igényel – a nyilatkozattételre az a személy jogosult, akit erre a szervezeti 

és működési szabályzat helyettesítésről szóló rendelkezései az intézményvezető helyett történő 

eljárásra feljogosítanak.  

 

16.9. A helyettesítés rendje az intézményegység-vezető vagy intézményegység-

vezetőhelyettes akadályoztatása esetén 

Az intézményegység-vezető akadályoztatása esetén az intézményegység-vezető helyettes 

helyettesíti. Ha az intézményegység-vezető és intézményegység-vezető helyettes is 

akadályoztatva van feladatai ellátásában, a szervezeti hierarchia és a célszerűség elvét követve 

a vezetői feladatokkal megbízott szakszolgálati alkalmazott a döntésre jogosult vezető az 

intézményben.  

Az intézményegység-vezető és helyettese együttes távolléte esetén az intézményegység-vezető 

által írásban meghatalmazott, vezetői feladatokkal megbízott alkalmazott jogosult a 

jogszabályban meghatározott, intézményegység-vezető hatáskörbe tartozó érdemi döntések 

meghozatalára.  

 

16.10. A hatáskörök átruházására vonatkozó rendelkezések 

Az intézményegység-vezető egyes feladat- és hatáskört leadhat az intézményegység-vezető 

helyettes, illetve a terület választott képviselője számára. Ez a feladat- és hatáskör megosztás 

intézményegység-specifikus. 

 

16.11. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 

A dolgozók évente egy alkalommal foglalkozás-egészségügyi orvosi vizsgálaton vesznek részt 

a munkakör ellátására való alkalmasság megállapítása céljából. 

A vizsgálaton való részvétel feltétele az érvényes tüdőszűrő vizsgálatról szóló igazolás leadása. 

A munkavédelem egyéb kérdéseiről az intézményegység Munkavédelmi szabályzata 

rendelkezik. 

 

16.12. Intézményegységi védő, óvó előírások 

Minden dolgozónak ismernie kell és be kell tartania az intézmény Munkavédelmi 

szabályzatának, valamint Tűzriadó tervének rendelkezéseit. 
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Az intézményegység dolgozóinak feladatai a gyermekbalesetek esetén: 

 

Az intézményegységben a gyermeket ért bármilyen baleset, sérülés, vagy rosszullét esetén 

haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket: 

- a sérült gyermeket elsősegélyben kell részesítenie, 

- ha szükséges, orvost kell hívnia, 

- a balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell szüntetnie, 

- a gyermeket ért balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell az 

intézményegység vezetőjének és/vagy helyettesének. 

E feladatok ellátásában a gyermekbaleset helyszínén jelenlévő többi intézményegységi dolgozó 

is köteles részt venni. 

A balesetet szenvedett gyermeket elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a sérülttel csak azt 

teheti, amihez biztosan ért. Ha bizonytalan abban, hogy az adott esetben mit kell tennie, akkor 

feltétlenül orvost kell hívnia, és a beavatkozással meg kell várnia az orvosi segítséget. 

Amennyiben a baleset a pedagógiai szakszolgálat által tartott foglalkozás alatt következik be, a 

jelentési kötelezettség a foglalkozást tartó intézményegység kötelessége. A pedagógiai 

szakszolgálati intézmény – a jogszabályban meghatározottak szerint – kivizsgálja és 

nyilvántartja a tanuló- és gyermekbaleseteket, teljesíti az előírt bejelentési kötelezettséget. 

A nyolc napon túl gyógyuló sérüléssel járó tanuló- és gyermekbaleseteket haladéktalanul ki kell 

vizsgálni. Ennek során fel kell tárni a kiváltó és a közreható személyi, tárgyi és szervezési 

okokat. A vizsgálat eredményeképpen meg kell állapítani, hogy mit kell tenni a hasonló 

balesetek megelőzése érdekében, és a szükséges intézkedéseket végre kell hajtani. Ezekről a 

balesetekről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvek egy-egy példányát a kivizsgálás 

befejezésekor, de legkésőbb a tárgyhót követő hónap nyolcadik napjáig meg kell küldeni a 

fenntartónak. A jegyzőkönyv egy példányát át kell adni a tanulónak, kiskorú gyermek, tanuló 

esetén a szülőnek. A jegyzőkönyv egy példányát a kiállító intézményegységben meg kell őrizni. 

Minden tanuló- és gyermekbalesetet követően meg kell tenni a szükséges intézkedést a hasonló 

esetek megelőzésére. 

A munkavédelemmel kapcsolatos részletes szabályokat az intézmény Munkavédelmi 

Szabályzata tartalmazza.  

16.13. A rendkívüli események esetén szükséges teendők 

Az intézményegység működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre 

nem látható eseményt, amely a pedagógiai szakszolgálati tevékenység szokásos menetét 

akadályozza, illetve az épületben tartózkodók biztonságát és egészségét, valamint a 

intézményegység épületét, felszerelését veszélyezteti. Rendkívüli eseménynek minősül 

különösen: 

- a természeti katasztrófa (pl.: villámcsapás, földrengés, árvíz, belvíz, stb.), 

- a tűz, 

- a robbantással történő fenyegetés. 

Amennyiben az intézményegység bármely dolgozójának az intézményegység helyiségeit, vagy 

a benne tartózkodó személyek biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló tény jut a 

tudomására, köteles azt azonnal közölni a intézményegységvezetőjével és/vagy helyettesével, 

illetve valamely intézkedésre jogosult felelős személlyel. 

 

Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők: 

- intézményegység-vezető, 

- intézményegység-vezető helyettes, 

- intézkedésre jogosult felelős személy (intézmény rendésze). 
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A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell 

- az intézményegységvezetőjét, 

- az intézmény fenntartóját és működtetőjét, 

- tűz esetén a tűzoltóságot, 

- robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget, 

- személyi sérülés esetén a mentőket, 

- egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi, illetve 

katasztrófaelhárító szerveket, ha ezt a intézményegységvezetője szükségesnek 

tartja. 

A rendkívüli esemény észlelése után az intézményegység-vezető vagy az intézkedésre jogosult 

felelős vezető utasítására a helyiségekben tartózkodó személyeket szóban, közvetlenül 

értesíteni (riasztani) kell, valamint haladéktalanul hozzá kell látni a veszélyeztetett helyiségek 

kiürítéséhez. A veszélyeztetett helyiségeket a benntartózkodóknak a Tűzriadó terv és a 

Bombariadó terv mellékleteiben található „Kiürítési terv” alapján kell elhagyniuk. 

A gyermekek, tanulók a veszélyeztetett helyiségből való kivezetéséért és a kijelölt területen 

történő gyülekezésért, valamint a várakozás alatti felügyeletért a pedagógiai szakszolgálat 

alkalmazottja a felelős. 

 

A veszélyeztetett helyiségek kiürítése során fokozottan ügyelni kell a következőkre: 

- a helyiségekből mindenkinek távoznia kell, ennek érdekében minden helyiséget 

ellenőrizni kell (pl.: mosdó, terasz stb.), 

- a kiürítés során a mozgásban, cselekvésben korlátozott személyeket az épület 

elhagyásában segíteni kell, 

- a vizsgálat helyszínét és a veszélyeztetett helyiséget a szakalkalmazott hagyhatja el 

utoljára, előtte meg kell győződnie arról, hogy senki nem maradt-e valamelyik 

helyiségben. 

Az intézményegység-vezetőnek, illetve az intézkedésre jogosult felelős vezetőnek a 

veszélyeztetett helyiségek kiürítésével egyidejűleg – felelős dolgozók kijelölésével – 

gondoskodnia kell az alábbi feladatokról: 

- a kiürítési tervben szereplő kijáratok kinyitásáról, 

- a közművezetékek (elektromos áram, gáz) elzárásáról, 

- a vízszerzési helyek szabaddá tételéről, 

- az elsősegélynyújtás megszervezéséről, 

- a rendvédelmi illetve katasztrófaelhárító szervek (rendőrség, tűzoltóság, 

tűzszerészek, stb.) fogadásáról. 

Katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi feladat végrehajtási rendje 

Az intézményegységbe érkező rendvédelmi, katasztrófaelhárító szerv vezetőjét az 

intézményegység vezetőjének, vagy az általa kijelölt dolgozónak tájékoztatnia kell az 

alábbiakról: 

- a rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott eseményekről, 

- a veszélyeztetett helyiségek jellemzőiről, helyszínrajzáról, 

- a helyiségekben található veszélyes anyagokról (mérgekről), 

- a közmű (víz, gáz, elektromos, stb.) vezetékek helyéről, 

- a helyiségekben tartózkodó személyek létszámáról, életkoráról, mozgásállapotáról, 

- a helyiségek kiürítéséről. 

A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek helyszínre érkezését követően a 

rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv illetékes vezetőjének utasítása alapján kell 
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eljárni a további biztonsági intézkedésekkel kapcsolatosan. A rendvédelmi, illetve 

katasztrófaelhárító szerv vezetőjének utasításait a intézményegység minden alkalmazottjának, 

és a vizsgálaton részt vevő gyermekeknek, tanulóknak, valamint kísérőjüknek be kell tartani! 

A rendkívüli esemény miatt elmaradt vizsgálatot, foglalkozást más időpontban kell elvégezni, 

megtartani. 

Az intézményegység valamennyi alkalmazottja évenként munkavédelmi és tűzvédelmi 

oktatásban részesül. 

A helyiségek kiürítésének gyakorlására a Tűzriadó tervben és a Bombariadó tervben szereplő 

Kiürítési terv alapján évente legalább egy alkalommal sor kerül.  

A Tűzriadó tervben és a Bombariadó tervben megfogalmazottak az épületben tartózkodó 

minden személyre kötelező érvényűek. 

 

16.14. Az intézményi dokumentumokról való tájékozódás rendje 

Az intézményegységi dokumentumok nyilvánosak, azt minden érintett (tanuló, szülő, 

valamint az intézményegység alkalmazottai) megismerheti. A dokumentumok hozzáférhetőek 

az intézményegység honlapján, a „Dokumentumok” menü pont alatt. Ezen kívül a Szervezeti 

és Működési Szabályzat és a Munkaterv egy-egy nyomtatott példánya megtalálható a 

fenntartónál és a titkárságon. 

 

16.15. Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatvány kezelési 

rendje 

Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Köznevelési Információs Rendszer (KIR) révén 

tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt 

dokumentumrendszert alkalmazunk a 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet előírásainak 

megfelelően.  

A pedagógiai szakszolgálati intézmény feladat-ellátási adatainak nyilvántartása, továbbá az 

ellátást igénybe vevők ellátási eseményeinek nyomon követése az Integrált Nyomonkövető 

Rendszerben (INYR-ben) történik a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 44/A. 

paragrafusának megfelelően 

. 

16.16. Kulcsok használati rendje 

Az intézményegység helyiségeinek kulcsait a tevékenység megkezdése előtt, aláírás 

ellenében, a portán lehet felvenni, az épület elhagyásakor leadni. Minden kulcsról másolatot 

kell elhelyezni a portán, elzárt szekrényben. 

 

  



SEMMELWEIS EGYETEM PETŐ ANDRÁS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, EGYSÉGES 

KONDUKTÍV PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS KOLLÉGIUMA 

Szervezeti és Működési Szabályzata 

 

100 / 183 

 

16.17. A Pedagógiai Szakszolgálat szervezeti felépítése és alaptevékenységei 

 

Gyakorló köznevelési intézményünk a SE Pető András Kar gyakorlati képzésének területe, 

valamint részt vesz a pedagógusképzés, -továbbképzés feladataiban. A szakszolgálat 

intézményegységében a pedagógusjelöltek (konduktor hallgatók) gyakorlati képzéséért az ott 

dolgozó konduktorok felelősek. 

 

16.17.1. A Pedagógiai Szakszolgálat szervezeti felépítése 

 
 

16.17.2. Konduktív tanácsadás (gyógypedagógiai tanácsadás), korai fejlesztés és 

gondozás 

16.17.2.1.Első Konduktív Vizsgálat 

Alaptevékenysége 

- A különböző életkorú és súlyosságú mozgássérültek komplex vizsgálatával a konduktív 

ellátás szükségességének megállapítása. 

- Első vizsgálat alapján javaslatot tesz a mozgássérültek konduktív ellátására az ellátás 

módjára, formájára és helyére. 

 

- Az új jelentkezőket heti 2 alkalommal (hétfői és szerdai napokon 9-15 óráig) fogadjuk 

a Kútvölgyi úti épületünkben. 

- Az első konduktív vizsgálat előzetes időpont-egyeztetés alapján történik, telefonon (06-

1-224-1510). 

- A jelentkező ezúton, valamint intézményünk honlapján is tájékozódhat a szükséges 

tudnivalókról, egyben lehetőség nyílik arra is, hogy kiszűrjünk olyan gyermekeket, 

akiknek fejlesztése nem a konduktív pedagógia hatáskörébe tartozik. 

- Az első konduktori vizsgálatot a szakszolgálaton dolgozó konduktorok végzik az 

intézményegységekkel, a szakértői bizottságokkal, valamint a szakorvosokkal szoros 

együttműködésben. 

 

Pedagógiai 
Szakszolgálat

Gyógypedagógiai 
tanácsadás, korai 

fejlesztés és gondozás

Konduktív pedagógiai 
ellátás

Nevelési tanácsadás



SEMMELWEIS EGYETEM PETŐ ANDRÁS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, EGYSÉGES 

KONDUKTÍV PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS KOLLÉGIUMA 

Szervezeti és Működési Szabályzata 

 

101 / 183 

 

Bekerülés: 

- szakértői javaslat alapján, 

- spontán jelentkezés, 

- konduktív szűrésből, 

- konduktív hálózatból, 

- szakorvosi, háziorvosi javaslat alapján, 

- védőnői javaslat alapján, 

- egészségügyi és pedagógiai intézményekből, 

- gyermekvédelmi intézményből 

Továbblépés: 

- Korai csoportos foglalkozás,  

- Bentlakó Mamás Csoport,  

- Szakszolgálat egyéb csoportos foglalkozásai (Utógondozás),  

- SE PA Gyakorló Óvodája, 

- normál vagy speciális bölcsőde,  

- normál vagy speciális óvoda,  

- társintézmények (korai fejlesztő, stb.),  

- konduktív hálózatba,  

- otthonába.  

A vizsgálat menete 

1. A tanácsadást végző konduktor áttekinti az orvosi és szakértői véleményeket, 

meghallgatja, kikérdezi a jelentkezőt és/vagy a hozzátartozóját, és elvégzi a vizsgálatot. 

2. A vizsgálatot végző konduktor eldönti, hogy bevonható-e a gyermek a konduktív 

fejlesztésbe. Véleményét írásban rögzíti, és javaslatot tesz a Mozgásvizsgáló Országos 

Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, 

Oktató és Gondozó Tagintézménye szakértői véleményének beszerzésére. 

3. Csecsemő és kisded korban élünk a visszahívás lehetőségével, tekintettel arra, hogy 

ebben az életkorban nem minden esetben egyértelműek a tünetek, amelynek alapján 

indokoltnak találjuk a korai fejlesztés megkezdését. 

4. A szülővel, hozzátartozóval megbeszéli a vizsgálat eredményét, és a további teendőket. 

A gyermek foglalkoztatási területének meghatározását befolyásolja életkora, 

mozgásállapota, értelmi és pszichés fejlettsége. 

5. Elkészíti a szükséges dokumentációt, és továbbítja a megfelelő területekre (Szakértői 

Bizottság, intézményegységek). 

6. A felvételről az érintett terület intézményegység-vezetője tájékoztatja az adott 

csoportot, értesíti a szülőt/hozzátartozót. 

7. Felvétel a foglalkoztatás helyén. Írásbeli dokumentumok elkészítése a konduktív 

nevelés a törvényi előírásoknak megfelelően. 

8. A konduktív nevelés megkezdése. 
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16.17.2.2. Konduktív szűrés, korai intervenció, prevenció 

A Korai Fejlesztő tapasztalt konduktorai rendszeresen végzik szűrő munkájukat néhány 

budapesti szülészeti osztályon (PIC, NIC), valamint a budapesti kerületi védőnői hálózatokban, 

I. II. sz. Klinikán.  

A szűrés célja: 

- a korai gondozásba vétel és a megelőzés, 

- a másodlagos károsodások kialakulásának megelőzése, csökkentése, 

- a gyermekek fejlődését legjobban elősegítő fejlesztési területre való irányítás, 

- a szülő szemléletének formálása, a konduktív nevelés lényegének ismertetése, 

- az egészségügyi intézmények szakembereinek tájékoztatása a konduktív nevelés által 

nyújtott lehetőségekről. 

 

16.17.2.3.Korai fejlesztés és gondozás egyéni formában, tanácsadás – „Szülők Iskolája” 

- A mozgásfejlődésben eltérést mutató csecsemők és kisgyermekek korai konduktív 

fejlesztése ambuláns, egyéni konduktív tanácsadás formájában, a felismeréstől, illetve 

a bekerüléstől 3 (5) éves korig, a törvényi előírásoknak megfelelő rendszerességgel és 

előírt óraszámban. 

- A konduktív nevelés a szülők és a családok tanításával, együttműködésével történik, 

amelynek fontos eleme az aktív napirend kialakítása, a tanultak otthoni alkalmazása. 

- Feladata a csoportos foglalkoztatás előkészítése, illetve azon csecsemők, kisgyermekek 

egyéni foglalkoztatása, akik csoportba nem illeszthetők be. 

 

Bekerülés: 

- első konduktív vizsgálatról, szakértői véleménnyel,  

- szűrésből: szakértői véleménnyel, 

- közvetlenül a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat, Mozgásvizsgáló, Gyógypedagógiai 

Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézménye szakértői javaslata 

alapján, 

- konduktív hálózatból. 

Továbblépés: 

- korai fejlesztés csoportos foglalkozás, 

- Bentlakó és Bejáró Mamás Csoport, 

- szakszolgálat egyéb csoportos foglalkozásai (utógondozás), 

- SE PA Gyakorló Óvodája, 

- normál vagy speciális bölcsőde, 

- normál vagy speciális óvoda, 

- társintézmények (korai fejlesztő, stb.), 

- konduktív hálózatba, 

- otthonába. 

 

Elbocsátás után intézményünk utógondozása nyomon követi a gyermekek fejlődését, 

társadalmi beilleszkedését. Állapotromlás vagy probléma esetén lehetőség van beavatkozásra, 

ismételt intenzív konduktív foglalkoztatásra. 
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16.17.2.4. Korai fejlesztés, gondozás, csoportos formában 

- 2 órás ambuláns csoportos foglalkozás kb. 3 éves korig magyar-, többségében budapesti 

és Budapest környéki- csecsemőkkel, kisgyermekekkel. 

- Mozgásfejlődésében eltérést mutató, illetve központi idegrendszeri sérült gyermekek 

komplex konduktív nevelése a szülők tanításán keresztül, a családok 

együttműködésével, korspecifikus igényeknek megfelelően történik. 

- Állapottól és életkortól függően kezdő, mini haladó, járó és óvodai életre előkészítő 

programok működnek. 

- A terület feladata a gyermekek SE PA Gyakorló Óvodára való felkészítése, valamint a 

bölcsődei, óvodai integrációra történő felkészítés 

Bekerülés: 

- első konduktív vizsgálatról, szakértői véleménnyel,  

- konduktív szűrésből: szakértői véleménnyel,  

- közvetlenül a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat, Mozgásvizsgáló, Gyógypedagógiai 

Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézménye szakértői javaslata 

alapján, 

- egyéni tanácsadásról, 

- Bentlakó és bejáró mamás csoportból, 

- Szülők Iskolájából, 

- konduktív hálózatból. 

Továbblépés: 

- Bentlakó és Bejáró Mamás Csoport, 

- szakszolgálat egyéb csoportos foglalkozásai (utógondozás), 

- SE PA Gyakorló Óvodája, 

- normál vagy speciális bölcsőde, 

- normál vagy speciális óvoda, 

- társintézmények (korai fejlesztő, stb.), 

- konduktív hálózatba, 

- otthonába. 

Elbocsátás után intézményünk utógondozása nyomon követi a gyermekek fejlődését, 

társadalmi beilleszkedését. Állapotromlás vagy probléma esetén lehetőség van beavatkozásra, 

ismételt intenzív konduktív foglalkoztatásra. 
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16.17.2.5. Bentlakó és Bejáró Mamás Csoport intenzív, intervallum nevelése 

- Egész napos formában működő, hetes bentlakást biztosító csoportos komplex konduktív 

foglalkoztatási forma, sajátos nevelési igényű, központi idegrendszeri sérült gyermekek 

és szüleik számára. 

- A terület kb. 18 hónapos kortól iskolás életkorig fogadja a gyermekeket, 2-3 hetes 

intervallumokban. 

- A fejlesztés csoportokban történik a konduktív pedagógia alapelvei szerint a szülők 

tanításával. 

- A konduktorok által megkezdett fejlesztés otthoni alkalmazásához szükséges ismeretek 

gyakorlati átadása, az otthoni fejlesztő munka irányítása, a szülők folyamatos tanítása, 

információkkal és tanácsokkal való ellátása. 

- Feladata a bentlakó óvodára való felkészítés, a zökkenőmentes átmenet biztosítása, a 

beilleszkedés segítése. 

Bekerülés: 

1. első konduktív vizsgálatról, szakértői véleménnyel vagy szülő kérésére, 

2. első konduktív vizsgálatról, szakértői vélemény hiányában térítéses formában, 

3. közvetlenül a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Mozgásvizsgáló, Gyógypedagógiai 

Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézménye javaslata alapján, 

4. egyéni tanácsadásról, 

5. hálózatból, 

Továbblépés: 

1. lakóhely szerint illetékes konduktív pedagógiai ellátás, 

2. egyéni foglalkozás, 

3. SE PAK Gyakorló Óvoda, 

4. SE PA EKPMI Konduktív Gyakorló Iskola és Kollégium, 

5. normál vagy speciális bölcsőde, 

6. normál vagy speciális óvoda, 

7. normál vagy speciális iskola, 

8. társintézmények (korai fejlesztő, stb.), 

Elbocsátás után lehetőség van utánkövetésre, szükség esetén visszahívásra, állapotromlás vagy 

probléma esetén ismételt intenzív, intervallum konduktív nevelésre hat éves korig. 
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16.17.3. Konduktív pedagógiai ellátás, utánkövetés 

16.17.3.1. Utánkövetési tanácsadás, kontroll vizsgálat 

Célja 

A konduktív nevelés eredményeinek megőrzése, a gyermekek, sikeres társadalmi 

integrációjának, önálló életvitelük segítése. 

Feladata 

- Az életút követése mely mind az egyén, mind pedig a nevelői tevékenység 

szempontjából egyaránt jelentős. Individuálisan lehetőséget ad a beavatkozásra, 

ugyanakkor a pedagógiai tevékenység számára jelentős információkat szolgáltat a 

nevelés hatékonyságáról. 

- Az intézményekkel való kapcsolattartás a gyermekek sikeres integrációja érdekében, a 

pedagógusok segítése. 

- A szülők segítése, a család tanítása annak érdekében, hogy gyermekeik fejlődésében 

aktívan részt vegyenek. 

- Sajátos nevelési igényű gyermekek egyéni fejlesztése a Fővárosi Pedagógiai 

Szakszolgálat Mozgásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató 

és Gondozó Tagintézménye szakértői javaslata alapján a vonatkozó jogszabályokban 

előírtak szerint. 

- Esetenként bentlakó csoportra való felkészítés. 

Bekerülés: 

- első konduktív vizsgálatról, 

- közvetlenül a Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és 

Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ, 

- a SE Pető András Kar bármely gyakorló területéről, 

- konduktív hálózatból. 

Továbblépés: 

- a gyermek állapotának, életkorának megfelelő intézményekbe (normál vagy speciális 

oktatási, egészségügyi intézmények), 

- állapotromlás vagy probléma esetén lehetőség van beavatkozásra, kontrollra, nevelési 

tanácsadásra. 
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16.17.4. Nevelési tanácsadás 

A hozzánk forduló vagy irányított kliensek részére nyújtott speciális szolgáltatás, konduktív 

pedagógiai jellegű gyógypedagógiai, pszichológiai tanácsadás. Tevékenységeit együttműködve 

végzi a Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai 

Szolgáltató Központtal, és a Pető András Kar intézményeiben foglalkoztatott pedagógusaival. 

A szolgáltatás elemei: 

 a konduktív pedagógiai nevelési rendszerben foglalkoztatott gyermekek komplex 

szomatikus, mentális, szociális érettségére vonatkozóan szakvélemény készítése, 

 nevelési, érzelmi problémák esetén terápiás javaslat, 

 kapcsolatteremtési nehézségeknél segítő beavatkozás, 

 speciális pedagógiai fejlesztés szervezése, 

 dokumentáció vezetése a törvényi előírásoknak megfelelően, 

 viselkedési tanácsadás döntési helyzetekben a szülők, családok részére. 

 mentálhigiénés gondozás 

Feladata 

 A konduktív nevelési tanácsadáshoz, és a nevelési tanácsadás általánosan meghatározott 

feladataihoz illeszkedően a gyermekek fejlődését segítő ellátás, amely magában foglalja 

az okfeltárás, diagnosztika, nevelési tanácsadás és pszichoterápia bizonyos területeit. 

 Célja és feladata a beilleszkedési zavarokkal és magatartási rendellenességgel (pl. 

megváltozott viselkedés, túlzott visszahúzódás, szorongás, nyugtalanság, 

pszichoszomatikus tünetek, agresszió, kapcsolati problémák stb.) illetve tanulási 

nehézségekkel (amikor a gyermek tanulmányi teljesítménye a képességei alatt marad), 

küzdő központi idegrendszeri sérült gyermekek problémáinak feltárása, (szakvélemény 

készítése), nevelési célú foglalkoztatása a pedagógus és a szülő bevonásával. 

 Az ellátandó feladatok az intézményi- és családi beilleszkedési zavar, az 

alkalmazkodási- viselkedési és teljesítményzavar valamint az érzelmi- szociális fejlődés 

nehézségeinek megelőzése, korai felismerése és rendezése érdekében történnek. A 

központi idegrendszeri sérült gyermekek állapotából és az ellátás specifikumából 

eredően az ellátás igénye több területen jelentkezik és kiegészítője és/vagy előfeltétele 

a konduktív pedagógiai munkának. 

 A központi idegrendszeri sérült gyermekek állapotából és az ellátás specifikumából 

eredően az ellátás igénye több területen jelentkezik és kiegészítője és/vagy előfeltétele 

a konduktív pedagógiai munkának. 

Ennek keretében: 

 konduktív pedagógiai, gyógypedagógiai, pszichológiai, vizsgálat, 

 igény esetén szakvélemény készítése az intézményekben történő foglalkozáshoz, 

felzárkóztatáshoz, fejlesztéshez, 

 pszichológiai nevelési és viselkedési tanácsadás és gondozás (egyéni ill. csoportos), 

 konduktív pedagógiai tanácsadás és gondozás, 

 a problémához illeszkedő pszichoterápiára történő javaslat (dinamikus terápia, 

személyközpontú játékterápia, viselkedés és kognitív terápia, pszichodráma, 

művészetterápia,) területre történő irányítással, 

 családkonzultáció, szükség esetén rövid idejű dinamikus családterápia. 
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17. Az Utazó Konduktori Szolgálat Intézményegység működésére 

vonatkozó külön rendelkezés 

17.1. Általános rendelkezés 

17.1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi alapja 

Az intézményegység neve: Utazó Konduktori Szolgálat 

Az intézményegység címe: 1125 Budapest, Kútvölgy út 8. 

Az intézmény működési területe: országos 

Az Utazó Konduktori Szolgálat működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó 

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

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. §-ában foglalt felhatalmazás alapján történik. 

 

Az SZMSZ célja, hogy a törvénybe foglalt jogi magatartások minél hatékonyabban 

érvényesüljenek a intézményegységben. Az SZMSZ tartalma nem állhat ellentétben 

jogszabályokkal, sem egyéb intézményegységi alapdokumentummal, nem vonhat el törvény 

vagy rendelet által biztosított jogot, nem is szűkítheti azt, kivéve, ha maga a jogszabály erre 

felhatalmazást ad. 

 

Az utazó konduktori hálózat működtetésének jogszabályi háttere 

 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 

 Az Nkt. 47. § (1.) pontjának rendelkezése szerint a sajátos nevelési igényű gyermeknek, 

tanulónak joga, hogy különleges bánásmód keretében állapotának megfelelően 

pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól 

kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. A különleges bánásmódnak 

megfelelő ellátást a szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint kell 

biztosítani.   

 2014. évi CV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

módosításáról  

 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve 

kiadásáról 

 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének 

irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 

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

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról 

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

 a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően 

nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 

 a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 

 Az SE PA EKPMI Szervezeti és Működési Szabályzata 

 A Konduktív Pedagógiai Program 
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 Az SE PA EKPMI belső szabályzatai 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza a köznevelési intézmény szervezeti 

felépítését, továbbá a működésre vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály 

nem utal más hatáskörbe. A Szervezeti és Működési Szabályzat a kialakított cél- és 

feladatrendszerek, tevékenység-csoportok és folyamatok összehangolt működését, racionális és 

hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza. 

 

17.1.2. Az SZMSZ tárgyi, személyi, időbeli hatálya 

A SZMSZ hatálya kiterjed az intézményegységgel jogviszonyban álló személyekre, valamint 

mindazokra, akik belépnek az intézményegység területére, használják helyiségeit, 

létesítményeit. 

A SZMSZ előírásai érvényesek az intézményegység területén a benntartózkodás ideje alatt, 

valamint külső helyszínen. 

 

17.1.3. Az SZMSZ elfogadása, felülvizsgálata 

Az SZMSZ hatályba lépése 

Az SZMSZ-t 2017.év szeptember 20-án a szakalkalmazottak fogadják el. Az SZMSZ azon 

rendelkezéseinek életbelépéséhez, amelyekből a fenntartóra, a működtetőre 

többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése szükséges.  

Az SZMSZ az elfogadás napján lép hatályba és visszavonásig érvényes. A felülvizsgált SZMSZ 

hatálybalépésével egyidejűleg érvényét veszti a 2015.év március hó 24. napján készített (előző, 

módosított) SZMSZ. 

Az SZMSZ felülvizsgálata 

A SZMSZ felülvizsgálatára sor kerül jogszabályi előírás alapján, illetve jogszabályváltozás 

esetén, vagy ha módosítását kezdeményezi a szakalkalmazotti testület. A kezdeményezést és a 

javasolt módosítást az intézményegység vezetőjéhez kell beterjeszteni. A SZMSZ módosítási 

eljárása megegyezik megalkotásának szabályaival. 

A Szervezeti és Működési Szabályzatot az intézményegység szakalkalmazotti testülete 2017. 

év szeptember 20-án. 

 

2017. év szeptember 20. 

 

PH. 

 

 

…………………………………. 

 intézményvezető 

 

 

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

 

hitelesítő szakalkalmazotti testületi tag  hitelesítő szakalkalmazotti testületi tag 
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17.2. Utazó szakember-hálózat működtetése 

17.2.1.  Az utazó-szakember hálózat működtetésének célja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvényben meghatározottak szerint utazó 

konduktori ellátás biztosítása által a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált és inkluzív 

óvodai-iskolai neveléséhez szakmai segítség nyújtása. 

Azon intézményekben, ahol a területi ellátás nem biztosított, a sikeres integráció érdekében 

célunk a szolgáltatás feltételeinek megteremtése, miközben a (re)habilitáció mellett kiemelt 

figyelmet fordítunk a társadalmi szokásrend és norma kialakítására. 

 

17.2.2. Az utazó-szakember hálózat működtetésének feladata 

- Az Intézményünkből elbocsátott gyermekek integrációjában való közreműködés a 

gyermek lakóhelyén vagy egyéb társintézményekben, a befogadó intézmények 

szakembereivel együttműködésben. 

- Integrációs pedagógiai rendszerben (IPR) a gyermek szakértői véleményben 

megfogalmazott speciális ellátásának biztosítása - szoros együttműködésben - a 

befogadó intézmény pedagógusaival, a társszakmákkal és a gyermek családjával. 

- A sajátos nevelési igényű mozgássérült gyermek fejlesztése. 

- A gyermek állapotának felmérése, megfigyelése, státusának elkészítése. 

- A gyermek fejlesztésére irányuló komplex program összeállítása. 

- A segédeszközökre javaslat, használatának betanítása és használatának 

figyelemmel kísérése. 

- A fejlődés mérése, értékelése – szükség esetén korrekció. 

- A sajátos nevelési igényű mozgássérült gyermekkel kapcsolatban álló személyeknek 

folyamatos konzultáció biztosítása 

- Szülői kapcsolattartás formájának kialakítása. 

- Szakorvosi – gyermekorvosi, intézményi gyermekgyógyászi-védőnői 

konzultáció. 

- Intézményvezetővel kapcsolattartás – folyamatos egyeztetés, konzultáció. 

- A gyermekkel az intézményen kívül és belül foglalkozó más szakemberekkel 

konzultáció. 

- Óvodásokkal, iskolástársakkal és szüleikkel beszélgetés (szülői értekezletek 

tartása 

- Szükség esetén segédeszköz-készítő cégekkel és segédeszköz-készítőkkel 

párbeszéd. 

- Az adott intézmény szervezetének, az óvodai csoport, iskolai osztály működésének 

segítése. 

- Az óvodai csoportalkotás és az iskolai osztály kialakításának segítése. 

- A helyszín megválasztása és akadálymentesítése. 

- Csoportban és egyénileg megvalósítható fejlesztések egymást erősítő szerepének, a 

differenciálás fontosságának tudatosítása: 

- az egyén saját elvárásainak megfelelő életminőség kialakítása, 

- intézményen belüli közlekedés kialakítása, 

- az önellátási feladatok tanítása, 

- játék és szabadidős tevékenységének segítése, 

- az óvodai, iskolai program lebontása a sérült gyermek számára. 
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- A konduktív nevelés külső intézményben használható eszközeinek beszerzése és 

bővítése, használatának tanulása. 

- Törvényes és jogszerű működés és feladatellátás segítése. 

- Dokumentálás és tanácsadás az intézmény dokumentumainak korrekciójára. 

- Igény esetén az Utazó Konduktori ellátás az intézményi szaktanácsadást is magába 

foglalhatja. 

- Javaslattétel az ellátáshoz szükséges infrastruktúra megteremtéséhez. 

- Közreműködés a tárgyi feltételek megteremtésében. 

 

17.2.3. Működés rendje 

A tanév rendjéhez igazodva az intézményegység az éves munkatervben rögzíti a tanévre 

vonatkozó feladatait, valamint a foglalkozások ütemezését. 

A munkarendi beosztás minden tanév elején az éves munkatervben kerül rögzítésre.  

A tevékenység külső helyszínen, a gyermek/tanuló köznevelési intézményében, indokolt 

esetben (magántanuló) az otthonában történik. 

A foglalkozások eltérő időtartamúak, a Szakértői Vélemény figyelembevételével az egyéni 

fejlesztési tervben foglaltaknak megfelelően a gyermekek/tanulók egyéni adottságaihoz 

igazodnak. 

 

Ellátott feladatok:  

- A pedagógiai diagnózis értelmezése 

- az egyéni fejlesztési szükséglethez igazodóan javaslat módszerváltásokra 

- a gyermek/tanuló igényeihez igazodó környezet kialakítása 

- a gyermek/tanuló haladásának figyelemmel kísérése, részeredmények értékelése, 

javaslat az egyéni fejlesztési szükségletekhez igazodó továbblépésre 

- külső helyszínen együttműködés a pedagógusokkal, szülőkkel, egyéb, a pedagógiai 

munkát segítő személlyel 

- konduktív fejlesztő tevékenység, közvetlen foglalkozás a gyermekkel/tanulóval  

- pedagógiai célú habilitációs/rehabilitációs tevékenység  

- segítségadás a speciális eszközök kiválasztásában, beszerzésében 

- kapcsolattartás a szülővel a konduktív nevelés és fejlesztés sikerességét szolgáló 

ismeretek átadásával 

 

17.2.4. Szakalkalmazottak intézményegységben való benntartózkodásának rendje 

Az Utazó Konduktori ellátást nyújtó intézményegység teljes munkaidőben történő 

foglalkoztatás esetében heti huszonegy órában a neveléssel-oktatással lekötött munkaidőben 

végzik a gyermekek/tanulók konduktív fejlesztésével, egyéni foglalkoztatásával, a 

tanácsadással, (a továbbiakban: közvetlen foglalkozás) kapcsolatos feladatokat. A közvetlen 

foglalkozásra megállapított időn kívül – munkaköri feladatként – látják el a szakmai 

dokumentációval, valamint a közvetlen foglalkozások előkészítésével járó feladatokat. 

A pedagógus a kötött munkaidőben köteles az Utazó Konduktori Szolgálat 

intézményegységében vagy külső helyszínen tartózkodni. 

A szakalkalmazottak napi munkarendjét az intézményegység-vezető állapítja meg az éves 

munkaterv alapján. A napi munkavégzés előtt minimum 15 perccel munkahelyen köteles 

tartózkodni minden szakalkalmazott. 
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A dolgozó rendkívüli távolmaradás esetén köteles minél előbb értesíteni az intézményegység 

vezetőt a távolmaradása okáról, illetve várható időtartamáról. A szakalkalmazott távolmaradása 

esetén az intézményegység-vezetőn kívül értesít minden érintettet. 

 

17.2.5.  A vezető helyettesítési és benntartózkodási rendje 

Az intézményegység-vezető távolléte (tartós távolléte) alatt az intézményegység-vezető 

helyettes az Utazó Konduktori Szolgálat intézményegység felelős vezetője. 

Amennyiben mindkét vezetőnek intézményegységen kívüli feladata van, abban az esetben a 

helyettesítendő vezető írásban bíz meg egy felelős munkatársat. A megbízott ügyeletes vezető 

felelőssége, intézkedési jogköre az intézményegység biztonságos működésével összefüggő, 

azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. 

Az intézményegység közintézmény, helyiségeiben tilos a dohányzás. 

 

17.2.6. Az Utazó Konduktori feladatellátás belső ellenőrzésének rendje 

A folyamatos ellenőrzés megszervezéséért, hatékony működéséért az intézményegység-vezető 

a felelős.  

Az ellátás történhet az óvodai neveléshez, az iskolai neveléshez – oktatáshoz kapcsolódóan 

vagy egyéni fejlesztő foglalkozás keretében.  

A szolgáltatás a tanév rendjéhez igazodik és év közben is megkezdhető. 

Az utazó konduktor megállapodásban foglaltak szerint végzi munkáját, melynek formái:  

- Az utazó konduktor munkaidejében látja el a feladatot. 

- Az utazó konduktor megbízási szerződésben rögzített feltételek alapján térítés ellenében 

látja el a feladatot. 

- A külső helyszínen nyújtott szolgáltatás tartalmát a felkérő Klebersberg 

Intézményfenntartó központtal vagy a köznevelési intézménnyel kötött megállapodás 

rögzíti. 

 

17.3. Az utazó-szakember által nyújtott ellátás tartalma 

A fejlesztés komplex, tevékenységhez kötött, melynek középpontjában az alapvető képességek 

és készségek fejlesztése áll. A mozgásfejlesztés, a korrekció, a (re)habilitáció keretén belül 

kiemelt figyelmet fordítunk a széles körű tapasztalatszerzésre, a gyakorlásra, a változatos 

szituációk és faladatok megélésére. 

A konduktív nevelési program tartalmazza mindazokat a pedagógiai eljárásokat, melyek 

segítségével sikeres lehet az ellátott személy tevékenysége, cselekvése. 

Tartalmazza a hosszú- és rövidtávú célokat, a célok elérését segítő feladatokat, feladatsorokat, 

a sikeres megoldásokat segítő eljárásokat. 

A program szerkesztésénél figyelembe vesszük az életkort, az ebből eredő biológiai és 

társadalmi elvárásokat, a sérülésből eredő tünetegyüttest, az egyén motiváltságát. Kialakítjuk a 

cselekvéses alkalmazkodást, mely átfogja a gyermek teljes napi tevékenységét, minden 

megnyilvánulását, élethelyzetét. 

 

 

17.4. Szakmai és szakmaközi kommunikáció 

18. Az utazó konduktor a szolgáltatás hatékonysága és színvonalas szakmai munkájának 

megvalósulása érdekében, intézményünkön belül és kívül széleskörű kapcsolatrendszert 

működtet. Ennek érdekében törekszik a megfelelő kommunikációra, a 
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kapcsolatrendszer által létrejött szakmai érdeklődés fenntartására, az interperszonális 

kapcsolatok során megteremtett partneri együttműködés ápolására. A szolgáltatás során 

kialakult külső kapcsolatrendszerét a konduktori hálózat, iskolák, óvodák, korai 

fejlesztő központok, nevelési tanácsadók, pedagógiai intézetek, gyermekjóléti 

szolgálatot ellátó intézmények, egészségügyi intézmények, védőnők hálózata, 

segédeszközgyártók és forgalmazók, egészségügyi intézmények, védőnők hálózata, 

segédeszközgyártók és forgalmazók képviselői alkotják. 

18.1. Az SE PA EKPMI területén végzett egyéb tevékenységek felsorolása 

 A nevelési környezet folyamatos alakítása, fejlesztése 

 A neveltek fejlődéséről tájékozódás kérdőívekkel 

 A neveltekre és családjukra vonatkozó jogszabályokról, különböző rendeletekről való 

folyamatos tájékozódás, információk továbbadása 

 Adatszolgáltatás, névsorok készítése, aktualizálása 

 Az intervallum nevelésben részesülő gyermekek, fiatalok csoportszervezésével 

kapcsolatos teendők végzése 

 Az Intézmény képviselete különböző fórumokon 

 Bizottságok munkájában való részvétel  

 Beosztások készítése 

 Családlátogatás szervezése 

 Diáktalálkozók szervezése, lebonyolítási feladataiban részvétel 

 Dokumentálás (tanügyi dokumentáció) 

 Egyéni feladattervek készítése, aktualizálása, továbbvitele 

 Előadásokon való részvétel, előadások tartása 

 Értekezleteken való részvétel 

 Fejlesztő eszközök készítése 

 Felkészülés a fejlesztésre 

 Fogadóóra tartása 

 Gyermekvédelmi feladatok ellátása 

 Hallgatók gyakorlati (időnként elméleti) képzésében való részvétel 

 Igazolások, levelezés készítése 

 Igénylés 

 Intézményen belüli kapcsolattartás, különböző területek együttműködése 

 Intézményekkel való kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás (telefonon, levélben, 

személyesen stb.) 

 Intézményi mentálhigiénés program kialakításában való részvétel 

 Intézménylátogatás 

 Jogszabályokról, különböző rendeletekről való tájékoztatás. Naprakész információk 

gyűjtése önképzés keretében.  

 Kérdőíves feldolgozások 

 Konzíliumok 

 Konduktív pedagógiai vélemények készítése 

 Kutatásokban való részvétel 

 Különböző bizottságokban való részvétel 

 Leltárkezelés, leltározás 

 Médiaszereplések 

 Mentálhigiénés célú önismereti személyiségfejlesztő csoport működtetése 
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 Minőségbiztosítással, értékeléssel kapcsolatos teendők végzése 

 PAK és külsős főiskolai és egyetemi hallgatók szakdolgozatának készítéséhez adatok 

szolgáltatása, szakmai konzultáció biztosítása 

 Munkacsoportokban való részvétel 

 Pályázatokban való részvétel 

 Programkészítés 

 Rendezvények, ünnepségek szervezése, azokon való részvétel 

 Segédeszköz-ellátás szervezése, konzultációk szakemberekkel 

 Speciális képzés (kurzus, stb.) 

 Szabadidős és sporttevékenységek szervezése, tájékoztatás 

 Szakemberekkel kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás a neveltek illetve a családok aktuális 

problémáitól függően (háziorvos, pszichológus, védőnő, családsegítő, szociális munkás, 

önkormányzatok, munkaügyi központ munkatársai, állami gondozottakkal foglalkozó 

szakemberek, hálózatban dolgozó konduktorok) 

 Szakmai fórumokra való felkészülés: előadások, prezentációk, filmek, egyéb szakmai 

anyagok készítése 

 Szakmai továbbképzések 

 Szakorvosi ellátás szervezése, konzultáció 

 Szállítás szervezése 

 Szülői értekezlet 

 Szűrés szervezése 

 Tanulmányi kirándulások, programok szervezése 

 Telefonos tanácsadás, felvilágosítás, tájékoztatás 

 Továbbtanulás, önképzés, szakirodalom követése 

 Továbbvitel 

 Új tanácsadás szervezése, felkészülés, annak dokumentálása 

 Utazás a külső helyszínekre (szűrés, intézménylátogatás, utazó konduktori ellátás) 

 Ügyvitel 

 Vizsgálatok szervezése (pl. szakértői bizottságokkal) 

 Volt neveltek diáktalálkozóinak szervezési, lebonyolítási feladataiban részvétel 
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19. A Módszertani Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának 

melléklete 

1. sz. melléklet A felvételi eljárás rendje 

2. sz. melléklet Az SE PA EKPMI iratkezelési szabályzata 

3. sz. melléklet Az SE PA EKPMI adatkezelési szabályzata 

4. sz. melléklet A Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános Iskolája, Egységes 

Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma Alapító okirata 

5. sz. melléklet Munkaköri leírás-minták 

A mellékletek tartalmazzák mindazon kérdések szabályozását, amelyeket jogszabály a 

Szervezeti és Működési Szabályzat körébe utal, és amelyekre a jelen intézményi Szervezeti és 

Működési Szabályzat nem tér ki. 
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SE PA EKPMI Szervezeti és Működési Szabályzatának melléklete 

1. sz. melléklet – A felvételi eljárás rendje 

1. Általános rendelkezés 

A Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív 

Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiumának feladatait Alapító Okirata, az egyes 

intézményegységekben végzett tevékenységek sorát Szervezeti és Működési Szabályzata 

határozza meg. Az egyes intézményegységek működési rendjét az intézményegység ügyrendje 

fogalmazza meg, amelynek tartalmi követelményeit a vonatkozó Törvények, 

Kormányrendeletek és utasítások, valamint az Intézmény vezetőinek utasításai és az egyes 

részterületek ellátásának rendjéről szóló helyi szabályzatok fogalmazzák meg. 

A Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív 

Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma (továbbiakban SE PA EKPMI) 

munkájának színvonalas ellátása, továbbá pénzügyi egyensúlyának biztosítása és megőrzése 

érdekében szükséges helyileg is meghatározni, hogy a köznevelési törvény, a vonatkozó 

jogszabályok szerint, mely tevékenységek tartoznak a konduktív pedagógia által kötelezően 

ellátandó feladatok közé, és milyen egyéb szolgáltatásokat nyújt az SE PA EKPMI, amelyeket 

csak díjfizetés ellenében biztosít. 

A szolgáltatások leírása a szolgáltatás során biztosítandó feladatokat sorolja fel. Kapcsolódó 

jogszabályok alapján kötelezően ellátandó, de a konduktív neveléshez közvetlenül nem 

kapcsolódó feladatok (iskolaszék, diákönkormányzat működtetése, stb.) nem tárgyai jelen 

szabályzatnak. 

2. Az ellátottak felvételi rendje 

 

1. A magyar gyermekek, tanulók felvételi rendje 

 

 

Általános jogszabályi rendelkezés 

Első konduktív vizsgálatra való jelentkezés (06-1) 224-1510 telefonszámon. 

A konduktív pedagógiai vizsgálat időpont egyeztetést követően, minden héten hétfői és szerdai 

napokon 9. 00 – 15. 00 óráig történik a Kútvölgyi út 8. szám alatti épületben. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendeletbekezdésében foglaltak alapján a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók joga, 

hogy különleges gondozás keretében állapotuknak megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai ellátásban részesüljenek, attól kezdődően, hogy igényjogosultságukat 

megállapították. A különleges gondozást az SE PA EKPMI-nek– a gyermek, tanuló életkorától 

és állapotától függően, a szakértői és rehabilitációs bizottságok szakértői véleményében 

foglaltak szerint meghatározott foglalkoztatási formákban (korai fejlesztés és gondozás, iskolai 

nevelés és oktatás, stb.) kell biztosítania. A nevelési-oktatási intézményt a szülő választja ki a 

Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai 

Szolgáltató Központ (1145 Budapest Mexikói út 60.) szakértői véleménye alapján. 



SEMMELWEIS EGYETEM PETŐ ANDRÁS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, EGYSÉGES 

KONDUKTÍV PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS KOLLÉGIUMA 

Szervezeti és Működési Szabályzata 

 

116 / 183 

 

SE PA EKPMI Szervezeti és Működési Szabályzatának melléklete 

Amennyiben a gyermeket a kijelölt nevelési-oktatási intézmény nem tudja felvenni, a szakértői 

véleményt adó intézmény megkísérel másik, a sajátos neveléshez, oktatáshoz szükséges 

személyi és tárgyi feltételekkel rendelkező nevelési-oktatási intézményt találni. 
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2. sz. melléklet – A Módszertani Intézmény iratkezelési szabályzata 

A Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív 

Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma külön székhelye:. 

Székhely: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8. 

Székhely: 1118 Budapest, Villányi út 67.  

A SE PA EKPMI iratkezelési eljárása azonos a fenntartó Semmelweis Egyetemével, így a 

területén alkalmazott iratkezelési szabályzat megegyezik a fenntartó által kiadott mindenkori 

érvényes iratkezelési szabályzattal.  
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3. sz. melléklet – Munkaköri leírás minták 

1. csoportvezető konduktor – Konduktív Gyakorló Általános Iskola 

 

SEMMELWEIS EGYETEM PETŐ 

ANDRÁS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS 

ISKOLÁJA, EGYSÉGES KONDUKTÍV 

PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI 

INTÉZMÉNYE ÉS KOLLÉGIUMA 

 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8. 
Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló 

Általános Iskolája, Egységes Konduktív 

Pedagógiai Módszertani Intézménye és 

Kollégiuma 

1428 Budapest, Pf.2. 

telefon: 224-1500, telefax: 224-1531 

honlap: www.peto.hu 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

I.Személyi rész 

Munkakört ellátó dolgozó neve:  

Besorolás: konduktor 

Munkakör megnevezése: csoportvezető konduktor 

Feladatait az aktuális tanév érvényes iskolai tantárgyfelosztása szerint látja el. 

Munkakör betöltéséhez előírt iskolai végzettség: konduktor, konduktor-tanító, vagy konduktor 

(tanító) végzettség 

Szervezet megnevezése: Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános Iskolája, 

Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma 

Munkavégzés helye: Konduktív Gyakorló Általános Iskola és Kollégium 

Munkáltatói jogkör gyakorlója: SE PA EKPMI intézményvezető 

Közvetlen felettese: intézményegység vezető 

Távollét esetén a munkakört helyettesítő dolgozó: a csoportvezető-helyettes 

Munkaidő, munkarend: 

2013. szeptember 1-jétől a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 62 §- a (5)-

(7) és (10) bekezdése és a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet vonatkozó részei 

értelmében 

„(5) A nevelési-oktatási intézményekben pedagógus-munkakörökben dolgozó pedagógus heti 

teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (a továbbiakban: kötött munkaidő) az 

intézményvezető által – az e törvény keretei között – meghatározott feladatok ellátásával 

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

maga jogosult meghatározni. 

(6) A teljes munkaidő ötvenöt… százalékában (a továbbiakban: neveléssel-oktatással lekötött 

munkaidő) tanórai és egyéb foglalkozások megtartása rendelhető el. A kötött munkaidő 

fennmaradó részében a pedagógus a nevelés-oktatást előkészítő, nevelés-oktatással összefüggő 

egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lát el. 
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(7) Az intézményvezető a kötött munkaidőben ellátandó feladatok elosztásánál biztosítja az 

arányos és egyenletes feladatelosztást a nevelőtestület tagjai között. 

(10) A gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézményben 

pedagógus-munkakört betöltő neveléssel-oktatással lekötött munkaideje a teljes 

munkaideje ötven százaléka.” 

Törvényes munkaidő: heti 40 óra 

 Heti 20 óra a neveltekkel való közvetlen foglalkozás, ill. csoportvezetői feladatok 

ellátása  

 Heti 12 óra a szakfeladattal összefüggő közvetett, de köteles tevékenységek ellátása. 

 Heti 8 óra szabadon felhasználható órakeret 

 

 

II. Munkaköri rész 

1. Munkaköri feladatok, feladatkörök: 

 

A munkakör ellátásával kapcsolatos általános feladatai: 

 

A munkakör fő célkitűzése: 

Iskoláskorú, a Konduktív Gyakorló Általános Iskola és Kollégium ellátási körébe tartozó 

gyermekek fejődési szintjének megfelelő csoportokban történő konduktív nevelése és oktatása 

a pedagógiai program célkitűzései és feladatai alapján. A konduktor team felelős tagjaként az 

adott konduktív csoport programjának tervezése és megvalósítása. A családok segítése a 

konduktív pedagógia alapelveinek megfelelő nevelési környezet kialakításában. 

 

 

Munkaköri feladatai: 

Az érvényben lévő köznevelési törvény, és annak végrehajtását szolgáló rendelkezések, a 

felsőoktatási törvény gyakorlati képzést érintő vonatkozásai, továbbá az SE PA EKPMI 

tevékenységét meghatározó jogszabályok, az SE PA EKPMI Szervezeti és Működési 

Szabályzata valamint a Kollektív Szerződés és belső szabályzatai alapján kerül megállapításra. 

A munkakör ellátásával kapcsolatos általános feladatai: 

 

Az iskolai csoportban megvalósuló konduktív nevelés tervezése, szervezése, irányítása és 

ellenőrzése, különösen; 

 

 Felel az iskolás csoport komplex programjának, napirendjének kidolgozásáért, 

kialakításáért, továbbviteléért, 

 A gyermekek egyéni célkitűzéseihez, életkori és egyéni sajátosságaihoz igazodó 

feladatok, feladatsorok összeállításáért, továbbviteléért, 

 Felel a csoportban lévő iskoláskorú gyermekek konduktív nevelésének, konduktív 

iskolai foglalkoztatásának, ellátásának megszervezéséért, megvalósításáért, 
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 Felel a csoportban lévő gyermekek mozgásállapotában bekövetkezett változások, a 

gyermekek fejlődésének rögzítését célzó fejlődési lapok, megfigyelések folyamatos 

rögzítéséért, konduktív pedagógiai záró vélemények, dokumentációk elkészítéséért,  

 Tanulási/tanulmányi problémákkal kapcsolatban osztályfőnöki jelzés alapján, ill. egyéb 

szükséges esetekben szakmai megvitatást kezdeményez és megbízza az osztályfőnököt 

szakértői vizsgálat iránti kérelem lefolytatására, 

 Szülőkkel való kapcsolattartás, rendszeres konzultáció, szülői értekezletek, nyílt napok 

szervezése, valamint a családi szocializáció segítése, a szülők és gyermekeik 

együttműködésének kialakításában segítségadás, 

 Szakmai segítséget nyújt a csoportba beosztott hallgatók felkészítésével megbízott 

vezető pedagógus számára, 

 Részt vesz a nevelőtestület munkájában, programvezetői értekezleteken, részt vehet 

szakmai munkaközösségekben, továbbá kapcsolatot tart a konduktorokkal, pedagógiai 

asszisztensekkel csoportértekezletek keretében, ill. egyéni megkeresések útján, 

 Felel a csoportbeosztás elkészítéséért, az elrendelt órák indokoltságáért, jelzi az 

intézményegység-vezető felé az esetleges csoportösszevonások-, csoportátszervezések, 

túlmunkák elrendelésének szükségességét; 

 A csoportmunka, komplex program, egy-egy célzott foglalkozás, konduktorok 

munkájának ellenőrzése és értékelése csoportvezetői szinten; 

 A Konduktív Gyakorló Általános Iskola és Kollégium intézményegység tanulóinak 

tanítása (adott tanítási évre elkészített tantárgyfelosztás alapján és a komplex 

programban megjelölt helyettesítési rend szerint) 

 Felelős feladatai ellátásáért, az általa vezetett csoport szakmai munkájáért, a balesetek 

megelőzéséért, ennek megfelelően a biztonságos munkakörülmények kialakításáért és 

fenntartásáért, a csoport eszközeinek állagmegőrzéséért és gazdaságos használatáért, a 

csoportmunka megfelelő szervezéséért és munkafegyelem betartásáért és betartatásáért; 

szakorvosi vizsgálatok kezdeményezéséért, segédeszközzel ellátás segítéséért, valamint 

az ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségbiztosítási feladatok ellátásáért 

 A vezető pedagógussokkal együttműködve, részt vesz a hallgatók gyakorlati 

képzésében. Az egyéni folyamatos szakmai gyakorlatokon és a kiscsoportos tanítási, 

nevelési gyakorlatokon biztosítja a megfelelő attitűd és a szakmai ismeretek 

elsajátításához, nevelési, tanítási tapasztalatszerzéshez szükséges személyes 

útmutatással. példaadással segítő, támogató, inspiráló, képzési környezetet 

 

 

A munkakör ellátásával kapcsolatos speciális feladatai: 

 

 Irányítja, szervezi és ellenőrzi a csoport szakmai munkáját, szakmai ügyekben 

képviseli a csoportot, feladata a csoport zökkenőmentes működésének biztosítása; 

 Az éves költségvetés tervezésének időszakában javaslatokat tesz a csoport személyi és 

dologi jellegű igényeinek felméréséhez kapcsolódóan; 

 Intézményegységet, csoportot érintő pályázatok elkészítésükben való közreműködés. 

Részt vesz szakmai továbbképzések, pedagógus továbbképzési tervek elkészítésében, 

valamint szakmai napok szervezésében, javaslatok megfogalmazásában. 

 Minőségfejlesztési tevékenység keretében a csoport működésére vonatkozó 

minőségfejlesztési tevékenységek szakmai irányítása, összefogása és folyamatos 

fejlesztése. Ennek megfelelően a konduktív nevelési-oktatási fejlesztési 

tevékenységek színvonalas és eredményes végzésének irányításával hozzájárul az 
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intézményegység egyenletesebb, kiszámíthatóbb működéséhez. Rendszeresen 

beszámol a konduktív nevelési-oktatási fejlesztési tevékenységek hatásáról és 

eredményeiről, valamint javaslatot tesz a megvalósítandó feladatokra a felső 

vezetőségnek és a konduktoroknak. 

 

 

2. A munkakör ellátásával kapcsolatban felelőssége, kötelezettsége: 

 

 Az Intézmény és ezen belül az intézményegység stratégiai céljait magáévá tenni, 

magas színvonalú szakmai felkészültségének megfelelően a csoportban a lehető 

legmagasabb színvonalú, minőségi munkát végezni. 

 Felel a csoportban folyó konduktív nevelés-oktatás magas színvonalú 

megvalósításáért, szakmai minőségéért, a csoport zavartalan működéséért. 

 Szükség esetén köteles túlmunkát vállalni, munkakörét változó munkahelyen 

(területen), változó beosztás mellett is ellátni; 

 az Intézmény munkarendjét, munka-, balesetvédelmi és tűzvédelmi előírásait 

betartani, a Leltárszabályzatban előírt felelősség terheli. 

 Köteles feladatait az adatvédelmi törvény ismeretében és annak betartásával végezni, 

valamint hozzájárulni a közoktatási és felsőoktatási törvényben előírt személyes és 

különleges adatainak az intézményen belüli rögzítéséhez, kezeléséhez, 

 

3.  A SE PA EKPMI által biztosított a munkakör betöltetéséhez szükséges eszközök, 

feltételek: 

 

Fénymásolási lehetőség az intézményegység belső szabályzata szerint, számítógép-használat, 

könyvtár. Munkájához szükséges továbbtanulás, ill. továbbképzés támogatása a 277/1997. (XII. 

22.) Kormányrendelet, valamint annak módosításaiban foglaltaknak megfelelően.  

 

Záradék: 

 

A munkakör betöltője a vonatkozó jogszabályok előírásaira figyelemmel, felettesével 

egyeztetve olyan feladatokat is teljesít, melyek jellegüknél fogva tevékenységi körébe 

tartoznak, de azokat jelen munkaköri leírás nem tartalmazza. 

Munkavállaló aláírásával igazolja, hogy a munkaköri leírást megismerte, és az abban foglaltak 

végrehajtását magára nézve kötelezőnek tartja. 

 

A munkaköri leírás érvénybelépésének időpontja:   

Budapest, 2017.  

 

 

Munkáltató  Munkavállaló 
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3. konduktor – Konduktív Gyakorló Általános Iskola 

SEMMELWEIS EGYETEM PETŐ 

ANDRÁS GYAKORLÓ 

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, 

EGYSÉGES KONDUKTÍV 

PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI 

INTÉZMÉNYE ÉS KOLLÉGIUMA 

 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8. 

Semmelweis Egyetem Pető 

András Gyakorló Általános 

Iskolája, Egységes Konduktív 

Pedagógiai Módszertani 
Intézménye és Kollégiuma 

1428 Budapest, Pf.2.. 

telefon: 224-1500, telefax: 224-

1531 

honlap: www.peto.hu 

 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

I. Személyi rész 

Munkakört ellátó dolgozó neve:  

Besorolás: konduktor 

Munkakör megnevezése: konduktor 

Feladatait az aktuális tanév érvényes iskolai tantárgyfelosztása szerint látja el. 

Munkakör betöltéséhez előírt iskolai végzettség: konduktor, konduktor-tanító, vagy konduktor 

(tanító) végzettség 

Szervezet megnevezése: Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános Iskolája, 

Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma 

Munkavégzés helye: Konduktív Gyakorló Általános Iskola és Kollégium 

Munkáltatói jogkör gyakorlója: SE PA EKPMI intézményvezető 

Közvetlen felettese: csoportvezető konduktor 

Távollét esetén a munkakört helyettesítő dolgozó: a csoportvezető által aktuálisan megjelölt 

személy 

Munkaidő, munkarend: 

2013. szeptember 1-jétől a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 62 §- a (5)-

(7) és (10) bekezdése és a 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet vonatkozó részei 

értelmében; 

„(5) A nevelési-oktatási intézményekben pedagógus-munkakörökben dolgozó pedagógus heti 

teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (a továbbiakban: kötött munkaidő) az 

intézményvezető által – az e törvény keretei között – meghatározott feladatok ellátásával 

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

maga jogosult meghatározni. 

(6) A teljes munkaidő ötvenöt… százalékában (a továbbiakban: neveléssel-oktatással lekötött 

munkaidő) tanórai és egyéb foglalkozások megtartása rendelhető el. A kötött munkaidő 

fennmaradó részében a pedagógus a nevelés-oktatást előkészítő, nevelés-oktatással összefüggő 

egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lát el. 
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(7) Az intézményvezető a kötött munkaidőben ellátandó feladatok elosztásánál biztosítja az 

arányos és egyenletes feladatelosztást a nevelőtestület tagjai között. 

(10) A gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézményben 

pedagógus-munkakört betöltő neveléssel-oktatással lekötött munkaideje a teljes 

munkaideje ötven százaléka.” 

Törvényes munkaidő: heti 40 óra 

 Heti 20 óra a neveltekkel való közvetlen foglalkozás.  

 Heti 12 óra a szakfeladattal összefüggő közvetett, de köteles tevékenységek ellátása 

- Heti 8 óra szabadon felhasználható óra 

 

II. Munkaköri rész 

1. Munkaköri feladatok, feladatkörök: 

 

A munkakör ellátásával kapcsolatos általános feladatai: 

 

A munkakör fő célkitűzése: 

Iskoláskorú, a Konduktív Gyakorló Iskola ellátási körébe tartozó gyermekek fejődési 

szintjüknek megfelelő csoportokban történő konduktív nevelése és oktatása a pedagógiai 

program célkitűzései és feladatai alapján. A konduktor team felelős tagjaként az adott 

konduktív csoport programjának tervezése és megvalósítása. A családok segítése a konduktív 

pedagógia alapelveinek megfelelő nevelési környezet kialakításában. 

 

 

Munkaköri feladatai: 

Az érvényben lévő köznevelési törvény, és annak végrehajtását szolgáló rendelkezések, a 

felsőoktatási törvény gyakorlati képzést érintő vonatkozásai, továbbá az SE PA EKPMI 

tevékenységét meghatározó jogszabályok, az SE PA EKPMI Szervezeti és Működési 

Szabályzata valamint a Kollektív Szerződés és belső szabályzatai alapján kerül megállapításra. 

 

A munkakör ellátásával kapcsolatos általános feladatai: 

 
 Konduktív nevelői, oktatói és habilitációs/rehabilitációs tevékenység; 

 Alkotó módon részt vesz és felelős a terület pedagógiai programjának, adott csoport 

komplex programjának kialakításában, valamint továbbvitelében együttműködve a 

csoportvezető konduktorral és a csoportba beosztott konduktorokkal, munkáját ez 

alapján végzi; 

 Közreműködik a gyermekek egyéni célkitűzéseihez, életkori és egyéni sajátosságaihoz 

igazodó feladatok, feladatsorok összeállításában, továbbvitelében; 

 Együttműködik a csoportban lévő iskoláskorú gyermekek konduktív nevelésének, 

konduktív iskolai foglalkoztatásának, ellátásának megszervezésében, 

megvalósításában; 
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 A csoportvezető konduktorral együttműködve részt vesz a nevelőmunka tervezésében, 

előkészítésében, továbbvitelében; 

 Tanulási/tanulmányi problémák észlelése esetén jelez az osztályfőnök felé; 

 A csoportba járó gyermekek fejlődésében/állapotában bekövetkezett változások, ezek 

rögzítését célzó fejlődési lapok, megfigyelések folyamatos rögzítése, konduktív 

pedagógiai záró vélemények, dokumentációk elkészítése; megfigyeléseit előírás szerint 

a csoportvezető konduktor irányításával dokumentálja; 

 Napi, heti feladataira maradéktalanul felkészül, használja mindazokat az eszközöket, 

módszertani útmutatókat, folyóiratokat stb., amelyek a színvonalas munkavégzéshez 

szükségesek; 

 Felel a csoportban folyó konduktív nevelés–oktatás magas színvonalú 

megvalósulásáért, a hatékony munkavégzésért; 

 A Konduktív Gyakorló Általános Iskola és Kollégium intézményegység tanulóinak 

tanítása (adott tanítási évre elkészített tantárgyfelosztás alapján és a komplex 

programban megjelölt helyettesítési rend szerint); 

 Részt vesz a nevelőtestület munkájában, az általa tanított tantárgynak megfelelő 

tantárgyi munkaközösségi munkában, továbbá érdeklődésének, irányultságának 

megfelelő szakmai munkaközösségekben tevékenykedhet; 

 Közreműködik és minden szükséges segítséget megad a csoportvezető részére az 

elbocsátási terv előkészítésében, javaslatok megfogalmazásában, valamint szükség 

esetén az osztályfőnöknél/csoportvezetőnél szakértői vizsgálat elvégzésének 

kezdeményezésére tesz javaslatot; 

 Minden szükséges segítséget megad a csoportvezető részére a szülői fórumok, nyílt 

napok megszervezéséhez, lebonyolításához; 

 Felelős feladatai ellátásáért, a balesetek megelőzéséért, ennek megfelelően a 

biztonságos munkakörülmények kialakításáért és fenntartásáért, a csoport eszközeinek 

állagmegőrzéséért és gazdaságos használatáért, a konduktív munka megfelelő 

szervezéséért és munkafegyelem betartásáért, az ellenőrzési, mérési, értékelési és 

minőségbiztosítási feladatok ellátásáért; 

 A csoportvezetőnél kezdeményezi szakorvosi vizsgálatok elvégeztetését, valamint az 

állapotnak megfelelő segédeszközzel ellátás megszervezését; 

 Feladata a csoportjában foglalkoztatott gyermekek egyéni problémáinak feltárása, a 

problémák megoldására javaslatok megfogalmazása a csoportvezető konduktor felé; 

 Folyamatosan képzi magát, figyelemmel kíséri a szakirodalmat, illetve tapasztalataival 

gazdagítja, elősegíti a konduktív pedagógiai eljárások végrehajtását, továbbfejlesztését; 

 Felel a csoportban foglalkoztatott gyermekek testi, szellemi, lelki egészségének 

megóvásáért; 

 Ellátja meghatározott szaktantárgy(ak) tanítását és az ehhez kapcsolódó szükséges 

teendőket; 

 Minőségi konduktív fejlesztő tevékenységének végzésével hozzájárul a csoport 

zökkenőmentes működéséhez; 

 A vezető pedagógusokkal együttműködve, részt vesz a hallgatók gyakorlati képzésében. 

Az egyéni folyamatos szakmai gyakorlatokon és a kiscsoportos tanítási, nevelési 

gyakorlatokon biztosítja a megfelelő attitűd és a szakmai ismeretek elsajátításához, 

nevelési, tanítási tapasztalatszerzéshez szükséges személyes útmutatással. példaadással 

segítő, támogató, inspiráló, képzési környezetet; 

 A fejlesztő/minősítő értékelés során tett észrevételeknek, illetve a fejlesztésre irányuló 

javaslatoknak megfelelően alakítsa, szervezze, tervezze pedagógiai tevékenységét. 
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A munkakör ellátásával kapcsolatos speciális feladatai: 

 

 Közreműködik az intézményegységet, csoportot érintő pályázatok megvalósításában. 

Részt vesz szakmai napok szervezésében, szakmai, továbbképzési tervek 

elkészítésében; 

 Minőségfejlesztési tevékenység keretében a csoport működésére vonatkozó 

minőségfejlesztési tevékenységek végzése és folyamatos fejlesztése. Megismeri az 

iskolai protokoll tartalmi vonatkozásait, mellyel azonosulva a konduktív oktatási-

nevelési, fejlesztési tevékenységek színvonalas és eredményes végzése céljából 

hozzájárul az intézményegységben és a csoportban dolgozó konduktorok, ill. 

munkájukat segítő munkatársak pozitív, problémamegoldó kultúrájának kialakításához. 

Javaslatot tesz a partnerek panaszainak gyűjtésére, az elégedettség-elégedetlenség 

okainak megtalálására, megszüntetésére és megelőzésére, illetve részt vesz ezekben a 

tevékenységekben; 

 A fejlesztő/minősítő értékelés során tett észrevételeknek, illetve a fejlesztésre irányuló 

javaslatoknak megfelelően alakítsa, szervezze, tervezze pedagógiai tevékenységét. 

 

 

2. A munkakör ellátásával kapcsolatban felelőssége, kötelezettsége: 

 

 az Intézmény és ezen belül az intézményegység stratégiai céljait magáévá tenni, 

magas színvonalú szakmai felkészültségének megfelelően a csoportban a lehető 

legmagasabb színvonalú, minőségi munkát végezni; 

 Szükség esetén köteles túlmunkát, ügyeletet vállalni, munkakörét változó 

munkahelyen (területen), változó beosztás mellett is ellátni; 

 Felel a csoportban folyó konduktív nevelés-oktatás magas színvonalú 

megvalósításáért, szakmai minőségéért; 

 az Intézmény munkarendjét, munka-, balesetvédelmi és tűzvédelmi előírásait 

betartani, a Leltárszabályzatban előírt felelősség terheli; 

 Köteles feladatait az adatvédelmi törvény ismeretében és annak betartásával végezni, 

valamint hozzájárulni a közoktatási és felsőoktatási törvényben előírt személyes és 

különleges adatainak az intézményen belüli rögzítéséhez, kezeléséhez. 

 

3.  A SE PA EKPMI által biztosított a munkakör betöltetéséhez szükséges eszközök, 

feltételek: 

 

Fénymásolási lehetőség az intézményegység belső szabályzata szerint, számítógép-használat, 

könyvtár, szakmai konzultáció. Munkájához szükséges továbbtanulás, ill. továbbképzés 

támogatása a 277/1997. (XII. 22.) Kormányrendelet, valamint annak módosításaiban 

foglaltaknak megfelelően.  
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Záradék: 

 

A munkakör betöltője a vonatkozó jogszabályok előírásaira figyelemmel, felettesével 

egyeztetve olyan feladatokat is teljesít, melyek jellegüknél fogva tevékenységi körébe 

tartoznak, de azokat jelen munkaköri leírás nem tartalmazza. 

 

Munkavállaló aláírásával igazolja, hogy a munkaköri leírást megismerte, és az abban foglaltak 

végrehajtását magára nézve kötelezőnek tartja. 

 

 

A munkaköri leírás érvénybelépésének időpontja: 2017. 

Budapest, 2017.  

 

Munkáltató  Munkavállaló 
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4. Vezető pedagógus – Konduktív Gyakorló Általános Iskola 

SEMMELWEIS EGYETEM PETŐ 

ANDRÁS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS 

ISKOLÁJA, EGYSÉGES KONDUKTÍV 

PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI 

INTÉZMÉNYE ÉS KOLLÉGIUMA 

 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8. 

Semmelweis Egyetem Pető András 

Gyakorló Általános Iskolája, Egységes 

Konduktív Pedagógiai Módszertani 

Intézménye és Kollégiuma 
1428 Budapest, Pf.2.. 

telefon: 224-1500, telefax: 224-1531 

honlap: www.peto.hu 

 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

I. Személyi rész 

Munkakört ellátó dolgozó neve:  

Besorolás: konduktor 

Munkakör megnevezése: vezető pedagógus  

Feladatait az aktuális tanév érvényes iskolai tantárgyfelosztása szerint látja el. 

Munkakör betöltéséhez előírt iskolai végzettség: konduktor, konduktor-tanító, vagy konduktor 

(tanító) végzettség (Mentor pedagógus szakvizsga előnyt jelenthet a megbízásnál) 

Szervezet megnevezése: Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános Iskolája, 

Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma 

Munkavégzés helye: Konduktív Gyakorló Általános Iskola és Kollégium 

Munkáltatói jogkör gyakorlója: SE PA EKPMI intézményvezető 

Közvetlen felettese: csoportvezető 

Szakmai irányítója: SE PAK megbízott oktatója 

Távollét esetén a munkakört helyettesítő dolgozó: a csoportvezető által aktuálisan megjelölt 

személy 

Munkaidő, munkarend: 

2013. szeptember 1-jétől a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 62 §- a (5)-

(7) és (10) bekezdése és a 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet vonatkozó részei 

értelmében; 

„(5) A nevelési-oktatási intézményekben pedagógus-munkakörökben dolgozó pedagógus heti 

teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (a továbbiakban: kötött munkaidő) az 

intézményvezető által – az e törvény keretei között – meghatározott feladatok ellátásával 

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

maga jogosult meghatározni. 

(6) A teljes munkaidő ötvenöt… százalékában (a továbbiakban: neveléssel-oktatással lekötött 

munkaidő) tanórai és egyéb foglalkozások megtartása rendelhető el. A kötött munkaidő 
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fennmaradó részében a pedagógus a nevelés-oktatást előkészítő, nevelés-oktatással összefüggő 

egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lát el. 

(7) Az intézményvezető a kötött munkaidőben ellátandó feladatok elosztásánál biztosítja az 

arányos és egyenletes feladatelosztást a nevelőtestület tagjai között. 

(10) A gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézményben 

pedagógus-munkakört betöltő neveléssel-oktatással lekötött munkaideje a teljes 

munkaideje ötven százaléka.” 

Törvényes munkaidő: heti 40 óra 

 Heti 20 óra a neveltekkel való közvetlen foglalkozás, ill. vezető pedagógusok feladatok 

ellátása  

 Heti 12 óra a szakfeladattal összefüggő közvetett, de köteles tevékenységek ellátása 

 Heti 8 óra szabadon felhasználható órakeret 

II. Munkaköri rész 

1. Munkaköri feladatok, feladatkörök: 

 

A munkakör ellátásával kapcsolatos általános feladatai: 

 

A munkakör fő célkitűzése: 

A hallgatók folyamatos szakmai gyakorlatának vezetése, irányítása; egységes szemlélet 

kialakítása és biztosítása a gyakorlóterületen a képzés vonatkozásában; a hallgatók 

gyakorlatban történő felkészítése jövendő hivatásukra; a Pető András Kar stratégiai céljainak 

megvalósításában alkotó részvétel. 

 

Munkaköri feladatai: 

Az érvényben lévő köznevelési törvény, és annak végrehajtását szolgáló rendelkezések, a 

felsőoktatási törvény gyakorlati képzést érintő vonatkozásai, továbbá az SE PA EKPMI 

tevékenységét meghatározó jogszabályok, az SE PA EKPMI Szervezeti és Működési 

Szabályzata valamint a Kollektív Szerződés és belső szabályzatai alapján kerül megállapításra. 

 

A munkakör ellátásával kapcsolatos általános feladatai:  

 

 Az adott gyermekcsoport programjának, sajátosságainak, valamint a Pető András Kar 

képzési követelményeinek figyelembevételével elkészíti a hallgatók csoportbeosztását, 

beszámolókra való felkészítési ütemtervét, vizsgabeosztását és konzultációs tervet, 

 A folyamatos szakmai gyakorlathoz kapcsolódó bemutató foglalkozások megtartása; 

 Alkotó módon részt vesz az adott csoport komplex programjának kidolgozásában, 

továbbvitelében, fejlesztésében, 

 A gyermekcsoportok számára kialakított program szerint végzi napi munkáját, felkészíti 

és segíti fiatalabb munkatársait a feladataik ellátásában, 
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 Részt vesz a nevelőtestület munkájában, részt vehet szakmai munkaközösségben, 

továbbá kapcsolatot tart a csoportvezető konduktorral, a csoportban dolgozó 

konduktorokkal, 

 A Konduktív Gyakorló Általános Iskola és Kollégium intézményegység tanulóinak 

tanítása (adott tanítási évre elkészített tantárgyfelosztás alapján és a komplex 

programban megjelölt helyettesítési rend szerint) 

 Felelős feladatai ellátásáért, az általa vezetett hallgatói csoport szakmai munkájáért, a 

gyermekbalesetek megelőzéséért, szakorvosi vizsgálatok kezdeményezéséért, 

segédeszközzel ellátás segítéséért, valamint az ellenőrzési, mérési, értékelési és 

minőségbiztosítási feladatok ellátásáért. 

 

A munkakör ellátásával kapcsolatos speciális feladatai: 
 

 Vázlatkészítéssel, valamint módszertani útmutatók-, folyóiratok-, eszközök- használatával a 

színvonalas munkavégzés biztosítása, 

 Hallgatói munka rendszeres ellenőrzése és értékelése, a hallgató minősítésével kapcsolatos 
előterjesztés, javaslat megtétele, 

 Javaslatok megfogalmazása a csoportvezető felé a csoport komplex pedagógiai programjára, 

illetve a csoportban lévő gyermekek elbocsátására, számukra szükséges szakértői vizsgálatok 

elvégzésének kezdeményezésére vonatkozóan, továbbá a különböző pályázatokon való 
részvételre, az intézményegység és a csoport éves munkatervének kialakítását illetően, valamint 

a hallgatók szakmai gyakorlatával kapcsolatosan az intézményegység vezetője, ill. a Konduktív 

Pedagógiai Tanszék megbízott oktatója felé, 

 Felel az általa készített adatszolgáltatások, dokumentációk határidőre történő elkészítéséért, 

tartalmilag és formailag helyes összeállításáért, a balesetvédelmi- és munkavédelmi előírások 
betartásáért és hallgatókkal való betartatásáért, ennek megfelelően a biztonságos 

munkakörülmények kialakításáért és fenntartásáért, a csoport eszközei állagának megőrzéséért 

és gazdaságos használatáért, a munka megfelelő szervezéséért és munkafegyelem betartásáért 
és betartatásáért, 

 Minőségfejlesztési tevékenység keretében a csoport működésére vonatkozó 

minőségfejlesztési tevékenységek szakmai irányítása, összefogása és folyamatos 

fejlesztése. Ennek megfelelően a konduktív oktatási-nevelési, fejlesztési tevékenységek 

színvonalas és eredményes végzésének irányításával hozzájárul az intézményegység 

egyenletesebb, kiszámíthatóbb működéséhez. Rendszeresen beszámol a konduktív 

oktatási-nevelési, fejlesztési tevékenységek hatásáról és eredményeiről, valamint 

javaslatot tesz a megvalósítandó feladatokra a felső vezetőségnek és a 

programvezetőnek. 

 

 

2. A munkakör ellátásával kapcsolatban felelőssége, kötelezettsége: 

 

 Felel a csoportban folyó hallgatói gyakorlati képzés, konduktív nevelés-oktatás magas 

színvonalú gyakorlati megvalósításáért, szakmai minőségéért, 

 valamint a Pető András Kar  képzési követelményeinek és az adott gyermekcsoport 

programjának, sajátosságainak figyelembevételével megszervezett szakmai gyakorlat 

és munka folyamatos irányításáért, vezetéséért, 

 Szükség esetén köteles túlmunkát vállalni, munkakörét változó munkahelyen 

(területen), változó beosztás mellett is ellátni, 

 az Intézmény munkarendjét, munka-, balesetvédelmi és tűzvédelmi előírásait betartani, 

a Leltárszabályzatban előírt felelősség terheli, 



SEMMELWEIS EGYETEM PETŐ ANDRÁS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, EGYSÉGES 

KONDUKTÍV PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS KOLLÉGIUMA 

Szervezeti és Működési Szabályzata 

 

130 / 183 

 

 Köteles feladatait az adatvédelmi törvény ismeretében és annak betartásával végezni, 

valamint hozzájárulni a közoktatási és felsőoktatási törvényben előírt személyes és 

különleges adatainak az intézményen belüli rögzítéséhez, kezeléséhez, 

 az Intézmény és ezen belül az intézményegység stratégiai céljait magáévá tenni, 

 magas színvonalú szakmai felkészültségének megfelelően a csoportban a lehető 

legmagasabb színvonalú, minőségi munkát végezni. 

 

3. Az SE PA EKPMI által biztosított a munkakör betöltetéséhez szükséges eszközök, 

feltételek: 

 

Konduktori szoba, fénymásolási lehetőség az intézményegység belső szabályzata szerint, 

számítógép-használat, könyvtár. Munkájához szükséges továbbtanulás, ill. továbbképzés 

támogatása a 277/1997. (XII. 22.) Kormányrendelet, valamint annak módosításaiban 

foglaltaknak megfelelően.  

 

 

Záradék 

A munkakör betöltője a vonatkozó jogszabályok előírásaira figyelemmel, felettesével 

egyeztetve olyan feladatokat is teljesít, melyek jellegüknél fogva tevékenységi körébe 

tartoznak, de azokat jelen munkaköri leírás nem tartalmazza. 

 

Munkavállaló aláírásával igazolja, hogy a munkaköri leírást megismerte, és az abban foglaltak 

végrehajtását magára nézve kötelezőnek tartja. 

 

A munkaköri leírás érvénybelépésének időpontja:   

Budapest,  

 

Munkáltató  Munkavállaló 
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5. Logopédus – Konduktív Gyakorló Általános Iskola 

 

SEMMELWEIS EGYETEM PETŐ 

ANDRÁS GYAKORLÓ 

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, 

EGYSÉGES KONDUKTÍV 

PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI 

INTÉZMÉNYE ÉS KOLLÉGIUMA 

 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8. 

Semmelweis Egyetem Pető András 

Gyakorló Általános Iskolája, Egységes 

Konduktív Pedagógiai Módszertani 

Intézménye és Kollégiuma 

1428 Budapest, Pf.2.. 

telefon: 224-1500, telefax: 224-1531 

honlap: www.peto.hu 

 

 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

II. Személyi rész 

Munkakört ellátó dolgozó neve:  

Besorolás: logopédus 

Munkakör: logopédus 

Feladatait az aktuális tanév érvényes iskolai tantárgyfelosztása szerint látja el. 

Munkakör betöltéséhez előírt iskolai végzettség: gyógypedagógus – logopédia szakos tanár 

vagy terapeuta 

Szervezet megnevezése: Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános Iskolája, 

Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma 

Munkavégzés helye: Konduktív Gyakorló Általános Iskola és Kollégium 

Munkáltatói jogkör gyakorlója: SE PA EKPMI intézményvezető 

Közvetlen felettese: intézményegység - vezető 

Távollét esetén a munkakört helyettesítő dolgozó: intézményegység-vezető által kijelölt 

személy 

Munkaidő, munkarend: 

2013. szeptember 1-jétől a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 62 §- a (5)-

(7) és (10) bekezdése és a 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet vonatkozó részei 

értelmében; 

„(5) A nevelési-oktatási intézményekben pedagógus-munkakörökben dolgozó pedagógus heti 

teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (a továbbiakban: kötött munkaidő) az 

intézményvezető által – az e törvény keretei között – meghatározott feladatok ellátásával 

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

maga jogosult meghatározni. 

(6) A teljes munkaidő ötvenöt… százalékában (a továbbiakban: neveléssel-oktatással lekötött 

munkaidő) tanórai és egyéb foglalkozások megtartása rendelhető el. A kötött munkaidő 
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fennmaradó részében a pedagógus a nevelés-oktatást előkészítő, nevelés-oktatással összefüggő 

egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lát el. 

(7) Az intézményvezető a kötött munkaidőben ellátandó feladatok elosztásánál biztosítja az 

arányos és egyenletes feladatelosztást a nevelőtestület tagjai között. 

(10) A gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézményben 

pedagógus-munkakört betöltő neveléssel-oktatással lekötött munkaideje a teljes 

munkaideje ötven százaléka.” 

Törvényes munkaidő: heti 40 óra 

 Heti 20 óra a neveltekkel való közvetlen foglalkozás.  

 Heti 12 óra a szakfeladattal összefüggő közvetett, de köteles tevékenységek ellátása. 

 Heti 8 óra szabadon felhasználható órakeret 

II. Munkaköri rész 

1. Munkaköri feladatok, feladatkörök: 

 

A munkakör ellátásával kapcsolatos általános feladatai: 

 

A munkakör fő célkitűzése: 

 

A tanulókkal való közvetlen foglalkozás, beszédindítás, beszédhiba javítás, nyelvi-

kommunikációs zavarok javítása, diszlexia/diszgráfia megelőzése, kezelése. A gyermekek 

beszédfejlődésének figyelemmel kísérése, beszédállapot-felmérés, vizsgálatok elvégzése. A 

szükséges orvosi és szakvizsgálatok kezdeményezése, éves munkaterv kidolgozása. 

A szükséges és kötelező szakmai dokumentáció, adminisztratív feladatok elvégzése.  

A gyermekek munkájának folyamatos értékelése. Bemutató foglalkozások lebonyolítása, 

szülők folyamatos tájékoztatása, konduktorokkal, csoportvezetőkkel, intézményegység-

vezetővel való kapcsolattartás. 

 

Munkaköri feladatai: 

 

Az érvényben lévő köznevelési törvény, és annak végrehajtását szolgáló rendelkezések, a 

felsőoktatási törvény gyakorlati képzést érintő vonatkozásai, továbbá az SE PA EKPMI 

tevékenységét meghatározó jogszabályok, az SE PA EKPMI Szervezeti és Működési 

Szabályzata valamint a Kollektív Szerződés és belső szabályzatai alapján kerül megállapításra. 

 

 

A munkakör ellátásával kapcsolatos általános feladatai: 

 

 A tanulókkal, ill. ezek csoportjával való közvetlen foglalkozás, beszédindítás, 

beszédhiba javítás, nyelvi-kommunikációs zavarok javítása, diszlexia/diszgráfia 

megelőzése, kezelése. A foglalkozások szakszerű megtartása; 

 Közreműködik a tanulók egyéni célkitűzéseihez, életkori és egyéni sajátosságaihoz 

igazodó logopédiai feladatok, gyakorlatok összeállításában, továbbvitelében; 
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 Feladata az intézményegységben foglalkoztatott tanulók beszédindítási problémáinak, 

beszédhibáinak, nyelvi-kommunikációs zavarainak, diszlexia/diszgráfia tüneteinek 

feltárása, a problémák megoldására javaslatok megfogalmazása, munkaterv elkészítése; 

Az éves munkatervben meghatározott és vállalt feladatok elvégzése; 

 A foglalkozásokra való felkészülés, a szükséges eszközök előkészítése, ill. elkészítése; 

A tanulók szóbeli és írásbeli munkájának (diszlexia/diszgráfia esetén) értékelése; 

 A logopédiai foglalkozásokon résztvevő tanulókról folyamatos megfigyelést készít, 

megfigyeléseit előírás szerint dokumentálja; 

 Tevékenysége ellátása során vezetnie kell mindazokat a nyilvántartásokat, amelyeket a 

vonatkozó OM rendelet előír; (haladási napló, forgalmi napló vezetése, statisztika 

elkészítése, nyilvántartási tasak vezetése súlyos beszédhibások esetén stb.) 

 Napi, heti feladataira maradéktalanul felkészül, használja mindazokat az eszközöket, 

módszertani útmutatókat, folyóiratokat stb., amelyek a színvonalas munkavégzéshez 

szükségesek; 

 A tanulók beszédfejlődésének figyelemmel kísérése, a szükségesnek ítélt orvosi, 

pszichológiai és egyéb vizsgálatok elvégzését kezdeményezi, erre vonatkozó 

javaslattételét eljuttatja a csoportvezető felé; 

 A súlyosan beszédhibás gyermekek esetében a beszédállapot rögzítése magnetofon-

felvétellel a tanítási év elején és végén; 

 Az éves munkatervben szereplő bemutató foglalkozások, nyílt napok szervezése, 

lebonyolítása; 

 Szülők tájékoztatása értekezlet, fogadóóra, vagy írásbeli tájékoztató formájában, 

valamint feladatok meghatározása házi feladat füzetben a tanultak otthoni gyakorlása 

céljából; 

 Szakmai-, pedagógiai képesítésének, képzettségének folyamatos fejlesztése, az így 

megszerzett tudás átadása, a szakirodalom figyelemmel kísérése,  

 Felel a logopédiai foglalkozásain részt vevő tanulók testi, szellemi, lelki egészségének 

megóvásáért; 

 Részt vesz a nevelőtestület munkájában, továbbá érdeklődésének, irányultságának 

megfelelő szakmai munkaközösségekben tevékenykedhet; 

 Kapcsolattartás a konduktorokkal, csoportvezetőkkel, intézményegység-vezetővel;  

 Felelős feladatai ellátásáért, a gyermekbalesetek megelőzéséért, ennek megfelelően a 

biztonságos munkakörülmények kialakításáért és fenntartásáért, a szakmai eszközök 

állagának megőrzéséért és gazdaságos használatáért, a szakmai munka megfelelő 

szervezéséért és munkafegyelem betartásáért, az ellenőrzési, mérési, értékelési és 

minőségbiztosítási feladatok ellátásáért; 

 Felel a logopédiai foglalkozásokon folyó szakmai munka magas színvonalú 

megvalósulásáért, a hatékony munkavégzésért; 

 Minőségi fejlesztőtevékenységének végzésével hozzájárul az intézményegység 

zökkenőmentes működéséhez; 

 

 

A munkakör ellátásával kapcsolatos speciális feladatai:  

 

 Májusban és szeptemberben az iskolás gyermekek beszédállapotának felmérése, 

vizsgálatok elvégzése – a következő éves munkaterv előkészítése céljából; 
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 A minőségbiztosítási vizsgálat (audit) során tett észrevételeknek, illetve a fejlesztésre 

irányuló javaslatoknak megfelelően alakítsa, szervezze, tervezze pedagógiai 

tevékenységét; 

 

 

2. A munkakör ellátásával kapcsolatban felelőssége, kötelezettsége: 

 

 Szükség esetén köteles túlmunkát vállalni, munkakörét változó munkahelyen 

(területen) is ellátni; 

 az Intézet munkarendjét, munka-, balesetvédelmi és tűzvédelmi előírásait betartani, a 

Leltárszabályzatban előírt felelősség terheli. 

 Köteles feladatait az adatvédelmi törvény ismeretében és annak betartásával végezni, 

valamint hozzájárulni a köznevelési és felsőoktatási törvényben előírt személyes és 

különleges adatainak az intézményen belüli rögzítéséhez, kezeléséhez, 

 az Intézmény és ezen belül az intézményegység stratégiai céljait magáévá tenni, 

magas színvonalú szakmai felkészültségének megfelelően az intézményegységben a 

lehető legmagasabb színvonalú, minőségi munkát végezni. 

 
3. ASE PA EKPMI által biztosított a munkakör betöltetéséhez szükséges eszközök, 

feltételek: 

 

A logopédiai munka végzéséhez szükséges és kötelező eszközök és felszerelések; fénymásolási 

lehetőség az intézményegység belső szabályzata szerint; számítógép-használat, könyvtár, 

szakmai konzultáció. Munkájához szükséges továbbtanulás, ill. továbbképzés támogatása a 

277/1997. (XII. 22.) Kormányrendelet, valamint annak módosításaiban foglaltaknak 

megfelelően.  
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Záradék: 

 

A munkakör betöltője a vonatkozó jogszabályok előírásaira figyelemmel, felettesével 

egyeztetve olyan feladatokat is teljesít, melyek jellegüknél fogva tevékenységi körébe 

tartoznak, de azokat jelen munkaköri leírás nem tartalmazza. 

 

Munkavállaló aláírásával igazolja, hogy a munkaköri leírást megismerte, és az abban foglaltak 

végrehajtását magára nézve kötelezőnek tartja. 

 

 

A munkaköri leírás érvénybelépésének időpontja:   

Budapest,  

 

 

Munkáltató  Munkavállaló 



SEMMELWEIS EGYETEM PETŐ ANDRÁS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, EGYSÉGES 

KONDUKTÍV PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS KOLLÉGIUMA 

Szervezeti és Működési Szabályzata 

 

136 / 183 

 

6. Pedagógiai asszisztens – Konduktív Gyakorló Általános Iskola 

SEMMELWEIS EGYETEM PETŐ 

ANDRÁS GYAKORLÓ 

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, 

EGYSÉGES KONDUKTÍV 

PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI 

INTÉZMÉNYE ÉS KOLLÉGIUMA 

 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8. 

Semmelweis Egyetem Pető András 

Gyakorló Általános Iskolája, Egységes 

Konduktív Pedagógiai Módszertani 

Intézménye és Kollégiuma 
1428 Budapest, Pf.2. 

telefon: 224-1500, telefax: 224-1531 

honlap: www.peto.hu 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

I. Személyi rész 

Munkakört ellátó dolgozó neve:  

Besorolás:  

Távollét esetén a munkakört helyettesítő dolgozó: a csoportvezető konduktor  által aktuálisan 

megjelölt személy 

Szervezet megnevezése: Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános Iskolája, 

Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma 

Munkakör megnevezése: pedagógiai segéd 

Munkakör betöltéséhez előírt iskolai végzettség: érettségi; pedagógiai-, vagy 

gyógypedagógiai asszisztensi végzettség. 

Munkavégzés helye: Munkavégzési kötelezettsége változó munkahelyre 

(intézményegységre/csoportra) terjed ki. 

Munkaidő, munkarend: 

Törvényes munkaidő heti 40 óra 

Munkarendje: Konduktív pedagógiai tevékenységet segítő munkáját az 

intézményegység/csoport igényeinek megfelelően alakuló havi beosztás szerint végzi. 

Munkáltatói jogkör gyakorlója: SE PA EKPMI intézményvezető 

Követlen felettese: csoportvezető konduktor 

 

II. Munkaköri rész 

1. Munkaköri feladatok, feladatkörök: 

 

A munkakör ellátásával kapcsolatos általános feladatai: 

 

A munkakör fő célkitűzése: 
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Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív 

Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiumában megvalósuló konduktív pedagógiai 

tevékenység segítése; közreműködik az intézményegységben / csoportban folyó konduktív 

pedagógiai munka zökkenőmentességének biztosításában. 

Munkaköri feladatai: 

Az érvényben lévő köznevelési törvény, és annak végrehajtását szolgáló rendelkezések, a 

felsőoktatási törvény gyakorlati képzést érintő vonatkozásai, továbbá az SE PA EKPMI 

tevékenységét meghatározó jogszabályok, az SE PA EKPMI Szervezeti és Működési 

Szabályzata valamint a Kollektív Szerződés és belső szabályzatai alapján kerül megállapításra. 

 

A munkakör ellátásával kapcsolatos általános feladatai: 

 

 Közreműködik a csoportban folyó konduktív pedagógiai munka magas színvonalú 

megvalósulásának segítésében; 

 Napi munkájában jelentkező feladatai kiadásáról, az elvégzett munka ellenőrzéséről, a 

munkaidő-beosztásáról, valamint a munkakör ellátásához szükséges ismeretek 

átadásáról az intézményegység-vezető gondoskodik. 

 A csoportvezető konduktorral, konduktorokkal együttműködve részt vesz a konduktív 

nevelőmunka előkészítésében: előkészíti a foglalkozásokhoz szükséges motivációs 

eszközöket, segédeszközöket, szakmai bútorokat; szükség szerint takarítja a konduktív 

nevelést szolgáló helységeket; 

 Közreműködik a foglalkozásokhoz szükséges eszközök készítésében, beszerzésében, 

szertári rendezésében; 

 Intézi a szakmai bútorok, meghibásodott eszközök javíttatását, cseréjét; 

 Folyamatosan rendben tartja a konduktív nevelést szolgáló helységeket, a csoport 

szekrényeit, a foglalkoztatottak ruháit, előkészíti és segíti a szennyes ruha cseréjét; 

 Végzi a konduktív nevelés (különös tekintettel: az étkeztetés, tisztálkodás, öltöztetés, 

vetkőztetés, kondicionálás: bili-, WC használat, ágyazás) kiszolgáló munkáit; 

 Az intézményi neveltek, foglalkoztatottak intézményen belül meghatározott helyre 

kísérése (pl. buszszállításhoz, betegszobára, stb.); 

 Részt vesz és segíti a neveltek számára szervezett Intézményen belüli és kívüli 

programok sikeres lebonyolítását (tanulmányi kirándulás, mozi és színházlátogatás, 

szabadtéri programok, stb.); 

 Az igénylés során kapott anyagokat, eszközöket elpakolja, rendben tartja; 

 Az intézményegység / csoport feladataihoz kapcsolódó ügyek intézése, szükség szerint 

üzenet továbbítása, kézbesítése, fénymásolás végzése, stb.; 

 Végez minden segítő munkát, mellyel közvetlen felettese megbízza 

 

 

A munkakör ellátásával kapcsolatos speciális feladatai: 

 

 Felelős feladatai ellátásáért, a gyermekbalesetek megelőzéséért, ennek megfelelően a 

biztonságos munkakörülmények fenntartásáért, a csoport eszközei állagának 

megőrzéséért és gazdaságos használatáért; 
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 Felel a csoportban foglalkoztatott gyermekek testi, szellemi, lelki egészségének 

megóvásáért; 

 Pedagógiai asszisztensi tevékenységének ellátásával hozzájárul a csoport/ 

intézményegység szakmai munkájának szervezéséhez, segítéséhez, zökkenőmentes 

működésének biztosításához. 

 

 

A munkakör ellátásával kapcsolatban felelőssége, kötelezettsége: 

 

 Szükség esetén köteles túlmunkát vállalni, munkakörét változó munkahelyen (területen) 

ellátni; 

 Kötelessége az Intézmény munkarendjének, munka-, tűz- és balesetvédelmi 

előírásainak betartása. A leltárszabályzatban előírt felelősség terheli. 

 Köteles feladatait az adatvédelmi törvény ismeretében és annak betartásával végezni, 

valamint hozzájárulni a közoktatási és felsőoktatási törvényben előírt személyes és 

különleges adatainak az intézményen belüli rögzítéséhez, kezeléséhez, 

 Köteles a csoportban/ intézményegységben a lehető legmagasabb színvonalú, minőségi 

munkát végezni. 

 

3.  A SE PA EKPMI által biztosított a munkakör betöltetéséhez szükséges eszközök, 

feltételek: 

 

Öltözőhasználat, könyvtárhasználat, szakmai konzultációs lehetőség.  
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Záradék: 

 

A munkakör betöltője a vonatkozó jogszabályok előírásaira figyelemmel, felettesével 

egyeztetve olyan feladatokat is teljesít, melyek jellegüknél fogva tevékenységi körébe 

tartoznak, de azokat jelen munkaköri leírás nem tartalmazza. 

 

Munkavállaló aláírásával igazolja, hogy a munkaköri leírást megismerte, és az abban foglaltak 

végrehajtását magára nézve kötelezőnek tartja. 

 

 

A munkaköri leírás érvénybelépésének időpontja:   

Budapest, 2017. 

 

 

Munkáltató  Munkavállaló 
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7. Konduktor – Korai fejlesztés – egyéni foglalkozás 

SEMMELWEIS EGYETEM PETŐ 

ANDRÁS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS 

ISKOLÁJA, EGYSÉGES 

KONDUKTÍV PEDAGÓGIAI 

MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS 

KOLLÉGIUMA 

 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8. 

Semmelweis Egyetem Pető András 

Gyakorló Általános Iskolája, Egységes 

Konduktív Pedagógiai Módszertani 

Intézménye és Kollégiuma 
1428 Budapest, Pf.2.. 

telefon: 224-1500, telefax: 224-1531 

honlap: www.peto.hu 

 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

Szervezet megnevezése: Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános Iskolája, 

Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma 

I. Személyi rész 

 

Munkakört ellátó dolgozó neve: 

Besorolás: 

Munkakör megnevezése: Konduktor 

Munkakör betöltéséhez előírt iskolai végzettség: konduktor, konduktor-tanító, konduktor-

óvodapedagógus, konduktor (tanító) vagy konduktor (óvodapedagógus) végzettség 

Munkavégzés helye: SE PA EKPMI, Pedagógiai Szakszolgálat (korai fejlesztés - Egyéni 

foglalkozás, Szülők Iskolája) 

Munkáltatói jogkör gyakorlója: SE PA  EKPMI intézményvezető 

Közvetlen felettese: Pedagógiai Szakszolgálat vezetője 

Távollét esetén a munkakört helyettesítő dolgozó: általa aktuálisan kijelölt személy 

 

Munkaidő, munkarend: 

2013. szeptember 1-jétől a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 62 §- a (5)-(7) 

és (13) bekezdésben foglaltak értelmében: 

"(5) A nevelési-oktatási intézményekben pedagógus-munkakörökben dolgozó pedagógus heti 

teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (a továbbiakban: kötött munkaidő) az 

intézményvezető által - az e törvény keretei között - meghatározott feladatok ellátásával köteles 

tölteni, a munkaidő fennmaradó részében a munkaideje beosztását vagy felhasználását maga 

jogosult meghatározni. 

(6) A teljes munkaidő ötvenöt százalékában (a továbbiakban: neveléssel-oktatással lekötött 

munkaidő) tanórai és egyéb foglalkozások megtartása rendelhető el. A kötött munkaidő 

fennmaradó részében a pedagógus a nevelés-oktatást előkészítő, nevelés-oktatással összefüggő 

egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lát el. 

(7) Az intézményvezető a kötött munkaidőben ellátandó feladatok elosztásánál biztosítja az 

arányos és egyenletes feladatelosztást a nevelőtestület tagjai között. 

(13) A pedagógiai szakszolgálat intézményében alkalmazott pedagógusok teljes munkaidőben 

történő foglalkoztatás esetében heti huszonegy órában a neveléssel-oktatással lekötött 
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munkaidőben végzik a gyermekek, tanulók vizsgálatával, egyéni vagy csoportos 

foglalkoztatásával, a tanácsadással (…) kapcsolatos feladatokat. 

 

 

 

Törvényes munkaidő: heti 40 óra. 

- Heti 21 óra a neveltekkel való közvetlen foglalkozás, ill. csoportvezetői feladatok ellátása  

- Heti 11 óra a szakfeladattal összefüggő közvetett, de köteles tevékenységek ellátása. 

 

II. Munkaköri rész 

 

1. Munkaköri feladatok, feladatkörök: 

A munkakör fő célkitűzése: 

Csecsemők és kisgyermekek korai fejlesztése konduktív neveléssel, családi nevelés segítése, a 

gyermekek konduktív és normál óvodai életre való felkészítése ambuláns csoportos formában. 

Foglalkoztatott korosztály a Korai Fejlesztés területén: jelentkezéstől iskolás korig. Folyamatos 

bekapcsolódás a szűrés tevékenységébe, szervezésébe - a Szakszolgálat vezetőjével és 

csoportvezetőjével együttműködve -, mely tevékenység célja a korai felismerés és a megelőzés. 

 

Munkaköri feladatai: 

 

Az érvényben lévő köznevelési törvény, és annak végrehajtását szolgáló rendelkezések, a 

felsőoktatási törvény gyakorlati képzést érintő vonatkozásai, továbbá az SE PA EKPMI 

tevékenységét meghatározó jogszabályok, az SE PA EKPMI Szervezeti és Működési 

Szabályzata valamint a Kollektív Szerződés és belső szabályzatai alapján kerül megállapításra. 

 

A munkakör ellátásával kapcsolatos általános feladatai: 

 

 Konduktív nevelői, oktatói és habiltációs / rehabilitációs tevékenység; 

 Alkotó módon részt vesz és felelős a terület pedagógiai programjának, komplex 

programjának kialakításában, valamint továbbvitelében együttműködve a csoportvezető 

konduktorral, a Szakszolgálat vezetőjével és a csoportba beosztott konduktorokkal, 

munkáját ez alapján végzi; 

 Közreműködik a gyermekek egyéni célkitűzéseihez, életkori és egyéni sajátosságaihoz 

igazodó feladatok, feladatsorok összeállításában, továbbvitelében; 

 Gondoskodik a csecsemők, kisgyermekek és szüleik tanításáról; 

 A csoportvezető konduktorral és a Szakszolgálat vezetőjével együttműködve részt vesz 

a nevelőmunka tervezésében, előkészítésében, továbbvitelében; 

 Közreműködik a gyermekek otthoni napirendjének kialakításában és megvalósításában; 
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 A foglalkozásokra járó gyermekekről folyamatos megfigyelést készít, megfigyeléseit 

előírás szerint dokumentálja; 

 A pedagógiai szakszolgálat ellátása során vezetnie kell mindazokat a nyilvántartásokat, 

amelyeket a pedagógiai szakszolgálatokra vonatkozó rendeletek előírnak, 

 Napi, heti feladataira maradéktalanul felkészül, használja mindazokat az eszközöket, 

módszertani útmutatókat, folyóiratokat stb., amelyek a színvonalas munkavégzéshez 

szükségesek; 

 Felel a területén folyó konduktív pedagógiai munka magas színvonalú 

megvalósulásáért, a hatékony munkavégzésért; 

 Részt vesz a nevelőtestület munkájában, továbbá érdeklődésének, irányultságának 

megfelelő szakmai munkaközösségekben tevékenykedhet; 

 Részt vesz az elbocsátási terv előkészítésében, valamint együttműködik az Országos 

Mozgásvizsgáló Szakértői Bizottsággal, szükség esetén szakértői vizsgálat 

elvégzésének kezdeményezésére tesz javaslatot; 

 Felelős feladatai ellátásáért, a balesetek megelőzéséért, ennek megfelelően a 

biztonságos munkakörülmények kialakításáért és fenntartásáért, az Intézmény 

eszközeinek állagmegőrzéséért és gazdaságos használatáért, a konduktív munka 

megfelelő szervezéséért és munkafegyelem betartásáért, az ellenőrzési, mérési, 

értékelési és minőségbiztosítási feladatok ellátásáért; 

 Szakorvosi vizsgálatok elvégeztetését kezdeményezi, valamint az állapotnak megfelelő 

segédeszközzel ellátás megszervezését; 

 Feladata a területén foglalkoztatott gyermekek egyéni problémáinak feltárása, a 

problémák megoldására javaslatok megfogalmazása a csoportvezető konduktor, illetve 

Szakszolgálat vezetője felé; 

 Folyamatosan képzi magát, figyelemmel kíséri a szakirodalmat, illetve tapasztalataival 

gazdagítja, elősegíti a konduktív pedagógiai eljárások végrehajtását, továbbfejlesztését. 

 Felel a területén foglalkoztatott gyermekek testi, szellemi, lelki egészségének 

megóvásáért; 

 Minőségi konduktív fejlesztő tevékenységének végzésével hozzájárul a csoport 

zökkenőmentes működéséhez. 

 Részt vesz a Pető András Kar hallgatóinak gyakorlati képzésében. Személyes 

példaadással, útmutatással, segítő, támogató, inspiráló hozzáállásával biztosítja a 

nevelési, tanítási tapasztalatszerzéshez szükséges szakmai ismeretek és a megfelelő 

attitűd elsajátítását. 

 

 

A munkakör ellátásával kapcsolatos speciális feladatai: 
 

 A terület szakmai munkájának irányításához, szervezéséhez, ellenőrzéséhez, 

zökkenőmentes működésének biztosításához szükséges minden segítséget megad a 

vezetőinek; 

 Közreműködik az intézményegységet, csoportot érintő pályázatok megvalósításában,  

szakmai napok szervezésében, továbbá részt vesz a szakmai továbbképzési-, pedagógus 

továbbképzési tervek elkészítésében; 

 Minőségfejlesztési tevékenység keretében a csoport működésére vonatkozó 

minőségfejlesztési tevékenységek végzése és folyamatos fejlesztése. Ennek megfelelően a 

konduktív nevelési-oktatási, fejlesztési tevékenységek színvonalas és eredményes végzése 
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céljából hozzájárul az intézményegységben és a területen dolgozó konduktorok, ill. 

munkájukat segítő munkatársak pozitív, problémamegoldó kultúrájának kialakításához. 

Javaslatot tesz a partnerek panaszainak gyűjtésére, az elégedettség-elégedetlenség okainak 

megtalálására, megszüntetésére és megelőzésére, illetve részt vesz ezekben a 

tevékenységekben.  

 A fejlesztő/minősítő értékelés során tett észrevételeknek, illetve a fejlesztésre irányuló 

javaslatoknak megfelelően alakítsa, szervezze, tervezze pedagógiai tevékenységét. 

 

 

2. A munkakör ellátásával kapcsolatban felelőssége, kötelezettsége: 

 

 Felel a területen folyó konduktív nevelés magas színvonalú gyakorlati megvalósításáért, 

szakmai minőségéért, a csoport zavartalan működéséért; 

 Szükség esetén köteles túlmunkát vállalni, munkakörét változó munkahelyen (területen), 

változó beosztás mellett is ellátni 

 az Intézmény munkarendjét, munka-, balesetvédelmi és tűzvédelmi előírásait betartani, a 

Leltárszabályzatban előírt felelősség terheli. 

 Köteles feladatait az adatvédelmi törvény ismeretében és annak betartásával végezni, 

valamint hozzájárulni a köznevelési és felsőoktatási törvényben előírt személyes és 

különleges adatainak az intézményen belüli rögzítéséhez, kezeléséhez, 

 az Intézmény által meghatározott munkaruhát viselni, 

 az Intézmény és ezen belül az intézményegység stratégiai céljait magáévá tenni, 

 magas színvonalú szakmai felkészültségének megfelelően a területen a lehető legmagasabb 

színvonalú, minőségi munkát végezni. 

 

 

3. A SE PA Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma által 

biztosított a munkakör betöltetéséhez szükséges eszközök, feltételek: 

 

Konduktori szoba, Fénymásolási lehetőség az intézményegység belső szabályzata szerint; 

Számítógép-használat; Könyvtár; Szakmai konzultáció; A munkájához szükséges 

továbbtanulás ill. továbbképzés támogatása a 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet, valamint 

annak módosításaiban foglaltaknak megfelelően. 
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Záradék: 

A munkakör betöltője a vonatkozó jogszabályok előírásaira figyelemmel köteles felettesével 

egyeztetve további olyan feladatokat is teljesíteni, melyek jellegüknél fogva tevékenységi 

körébe tartoznak, de azokat jelen munkaköri leírás nem tartalmazza 

 

Munkavállaló aláírásával igazolja, hogy a munkaköri leírást megismerte, és az abban foglaltak 

végrehajtását magára nézve kötelezőnek tartja. 

 

A munkaköri leírás érvénybelépésének időpontja: 

 

 

Budapest, 2017.  

 

 

                     Munkáltató  Munkavállaló 
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8. Konduktor – Korai fejlesztés – csoportos foglalkozás 

SEMMELWEIS EGYETEM PETŐ 

ANDRÁS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS 

ISKOLÁJA, EGYSÉGES 

KONDUKTÍV PEDAGÓGIAI 

MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS 

KOLLÉGIUMA 

 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8. 

Semmelweis Egyetem Pető András 

Gyakorló Általános Iskolája, Egységes 

Konduktív Pedagógiai Módszertani 

Intézménye és Kollégiuma 
1428 Budapest, Pf.2.. 

telefon: 224-1500, telefax: 224-1531 

honlap: www.peto.hu 

 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

Szervezet megnevezése: Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános Iskolája, 

Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma 

 

I. Személyi rész 

 

Munkakört ellátó dolgozó neve: 

Besorolás: 

Munkakör megnevezése: Konduktor 

Munkakör betöltéséhez előírt iskolai végzettség: konduktor, konduktor-tanító, konduktor-

óvodapedagógus, konduktor (tanító) vagy konduktor (óvodapedagógus) végzettség 

Munkavégzés helye: SE PA EKPMI, Pedagógiai Szakszolgálat (korai fejlesztés - csoportos 

foglalkozás) 

Munkáltatói jogkör gyakorlója: SE PA EKPMI intézményvezető  

Közvetlen felettese: SE PA EKPMI Pedagógiai Szakszolgálatának vezetője 

Távollét esetén a munkakört helyettesítő dolgozó: általa aktuálisan kijelölt személy 

 

Munkaidő, munkarend: 

2013. szeptember 1-jétől a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 62 §- a (5)-(7) 

és (13) bekezdésben foglaltak értelmében: 

"(5) A nevelési-oktatási intézményekben pedagógus-munkakörökben dolgozó pedagógus heti 

teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (a továbbiakban: kötött munkaidő) az 

intézményvezető által - az e törvény keretei között - meghatározott feladatok ellátásával köteles 

tölteni, a munkaidő fennmaradó részében a munkaideje beosztását vagy felhasználását maga 

jogosult meghatározni. 

(6) A teljes munkaidő ötvenöt százalékában (a továbbiakban: neveléssel-oktatással lekötött 

munkaidő) tanórai és egyéb  foglalkozások megtartása rendelhető el. A kötött munkaidő 

fennmaradó részében a pedagógus a nevelés-oktatást előkészítő, nevelés-oktatással összefüggő 

egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lát el. 

(7) Az intézményvezető a kötött munkaidőben ellátandó feladatok elosztásánál biztosítja az 

arányos és egyenletes feladatelosztást a nevelőtestület tagjai között. 
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(13) A pedagógiai szakszolgálat intézményében alkalmazott pedagógusok teljes munkaidőben 

történő foglalkoztatás esetében heti huszonegy órában a neveléssel-oktatással lekötött 

munkaidőben végzik a gyermekek, tanulók vizsgálatával, egyéni vagy csoportos 

foglalkoztatásával, a tanácsadással (…) kapcsolatos feladatokat. 

 

 

 

Törvényes munkaidő: heti 40 óra. 

- Heti 21 óra a neveltekkel való közvetlen foglalkozás, ill. csoportvezetői/programvezetői 

feladatok ellátása  

- Heti 11 óra a szakfeladattal összefüggő közvetett, de köteles tevékenységek ellátása 

 

 

II. Munkaköri rész 

 

1. Munkaköri feladatok, feladatkörök: 

A munkakör fő célkitűzése: 

Csecsemők és kisgyermekek korai fejlesztése konduktív neveléssel, családi nevelés segítése, a 

gyermekek konduktív és normál óvodai életre való felkészítése ambuláns, csoportos formában. 

Foglalkoztatott korosztály a Korai Fejlesztés területén: 6 hónapos kortól 3 éves korig. 

Folyamatos bekapcsolódás a szűrés tevékenységébe, szervezésébe - a Szakszolgálat vezetőjével 

és csoportvezetőjével együttműködve -, mely tevékenység célja a korai felismerés és a 

megelőzés. 

 

Munkaköri feladatai: 

 

Az érvényben lévő köznevelési törvény, és annak végrehajtását szolgáló rendelkezések, a 

felsőoktatási törvény gyakorlati képzést érintő vonatkozásai, továbbá a Pető András Kar 

tevékenységét meghatározó jogszabályok, az EKPMI Szervezeti és Működési Szabályzata, 

valamint a Kollektív Szerződés és belső szabályzatai alapján kerül megállapításra.  

 

A munkakör ellátásával kapcsolatos általános feladatai: 

 

 Konduktív nevelői, oktatói és habiltációs/rehabilitációs tevékenység; 

 Alkotó módon részt vesz és felelős a terület pedagógiai programjának, komplex 

programjának kialakításában, valamint továbbvitelében együttműködve a csoportvezető 

konduktorral és a csoportba beosztott konduktorokkal, munkáját ez alapján végzi; 
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 Közreműködik a gyermekek egyéni célkitűzéseihez, életkori és egyéni sajátosságaihoz 

igazodó feladatok, feladatsorok összeállításában, továbbvitelében; 

 Gondoskodik a csecsemők, kisgyermekek és szüleik tanításáról; 

 A csoportvezető konduktorral együttműködve részt vesz a nevelőmunka tervezésében, 

előkészítésében, továbbvitelében; 

 Közreműködik a gyermekek otthoni napirendjének kialakításában és megvalósításában; 

 A foglalkozásokra járó gyermekekről folyamatos megfigyelést készít, megfigyeléseit 

előírás szerint a csoportvezető konduktor irányításával dokumentálja; 

 A pedagógiai szakszolgálat ellátása során vezetnie kell mindazokat a nyilvántartásokat, 

amelyeket a pedagógiai szakszolgálatokra vonatkozó rendeletek előírnak, 

 Napi, heti feladataira maradéktalanul felkészül, használja mindazokat az eszközöket, 

módszertani útmutatókat, folyóiratokat stb., amelyek a színvonalas munkavégzéshez 

szükségesek; 

 Felel a csoportban folyó konduktív pedagógiai munka magas színvonalú 

megvalósulásáért, a hatékony munkavégzésért; 

 Részt vesz a nevelőtestület munkájában, továbbá érdeklődésének, irányultságának 

megfelelő szakmai munkaközösségekben tevékenykedhet; 

 Részt vesz az elbocsátási terv előkészítésében, valamint együttműködik az Országos 

Mozgásvizsgáló Szakértői Bizottsággal, szükség esetén a csoportvezetőnél szakértői 

vizsgálat elvégzésének kezdeményezésére tesz javaslatot; 

 Felelős feladatai ellátásáért, a balesetek megelőzéséért, ennek megfelelően a 

biztonságos munkakörülmények kialakításáért és fenntartásáért, a csoport eszközeinek 

állagmegőrzéséért és gazdaságos használatáért, a konduktív munka megfelelő 

szervezéséért és munkafegyelem betartásáért, az ellenőrzési, mérési, értékelési és 

minőségbiztosítási feladatok ellátásáért; 

 A csoportvezetőnél kezdeményezi szakorvosi vizsgálatok elvégeztetését, valamint az 

állapotnak megfelelő segédeszközzel ellátás megszervezését; 

 Feladata a csoportjában foglalkoztatott gyermekek egyéni problémáinak feltárása, a 

problémák megoldására javaslatok megfogalmazása a csoportvezető konduktor felé; 

 Folyamatosan képzi magát, figyelemmel kíséri a szakirodalmat, illetve tapasztalataival 

gazdagítja, elősegíti a konduktív pedagógiai eljárások végrehajtását, továbbfejlesztését. 

 Felel a csoportban foglalkoztatott gyermekek testi, szellemi, lelki egészségének 

megóvásáért; 

 Minőségi konduktív fejlesztő tevékenységének végzésével hozzájárul a csoport 

zökkenőmentes működéséhez. 

 Részt vesz a Pető András Kar hallgatóinak gyakorlati képzésében. Személyes 

példaadással, útmutatással, segítő, támogató, inspiráló hozzáállásával biztosítja a 

nevelési, tanítási tapasztalatszerzéshez szükséges szakmai ismeretek és a megfelelő 

attitűd elsajátítását. 

 

 

A munkakör ellátásával kapcsolatos speciális feladatai: 
 

 A csoport szakmai munkájának irányításához, szervezéséhez, ellenőrzéséhez, 

zökkenőmentes működésének biztosításához szükséges minden segítséget megad a 

csoportvezetőnek; 
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 Közreműködik az intézményegységet, csoportot érintő pályázatok megvalósításában, 

szakmai napok szervezésében, továbbá részt vesz a szakmai továbbképzési-, pedagógus 

továbbképzési tervek elkészítésében; 

 Minőségfejlesztési tevékenység keretében a csoport működésére vonatkozó 

minőségfejlesztési tevékenységek végzése és folyamatos fejlesztése. Ennek 

megfelelően a konduktív nevelési-oktatási, fejlesztési tevékenységek színvonalas és 

eredményes végzése céljából hozzájárul az intézményegységben és a csoportban 

dolgozó konduktorok, ill. munkájukat segítő munkatársak pozitív, problémamegoldó 

kultúrájának kialakításához. Javaslatot tesz a partnerek panaszainak gyűjtésére, az 

elégedettség-elégedetlenség okainak megtalálására, megszüntetésére és megelőzésére, 

illetve részt vesz ezekben a tevékenységekben.  

 A fejlesztő/minősítő értékelés során tett észrevételeknek, illetve a fejlesztésre irányuló 

javaslatoknak megfelelően alakítsa, szervezze, tervezze pedagógiai tevékenységét. 
 

2. A munkakör ellátásával kapcsolatban felelőssége, kötelezettsége: 
 

 Felel a területen folyó konduktív nevelés magas színvonalú gyakorlati 

megvalósításáért, szakmai minőségéért, a csoport zavartalan működéséért. 

 Szükség esetén köteles túlmunkát vállalni, munkakörét változó munkahelyen 

(területen), változó beosztás mellett is ellátni; 

 az Intézmény munkarendjét, munka-, balesetvédelmi és tűzvédelmi előírásait 

betartani, a Leltárszabályzatban előírt felelősség terheli. 

 Köteles feladatait az adatvédelmi törvény ismeretében és annak betartásával végezni, 

valamint hozzájárulni a köznevelési és felsőoktatási törvényben előírt személyes és 

különleges adatainak az intézményen belüli rögzítéséhez, kezeléséhez, 

 az Intézmény által meghatározott munkaruhát viselni, 

 az Intézmény és ezen belül az intézményegység stratégiai céljait magáévá tenni, 

 magas színvonalú szakmai felkészültségének megfelelően a területen a lehető 

legmagasabb színvonalú, minőségi munkát végezni. 

 

3. A Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív 

Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma által biztosított, a munkakör 

betöltetéséhez szükséges eszközök, feltételek: 

 

Konduktori szoba, Fénymásolási lehetőség az intézményegység belső szabályzata szerint; 

Számítógép-használat; Könyvtár; Szakmai konzultáció; A munkájához szükséges 

továbbtanulás ill. továbbképzés támogatása a 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet, valamint 

annak módosításaiban foglaltaknak megfelelően. 
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Záradék: 

A munkakör betöltője a vonatkozó jogszabályok előírásaira figyelemmel köteles felettesével 

egyeztetve további olyan feladatokat is teljesíteni, melyek jellegüknél fogva tevékenységi 

körébe tartoznak, de azokat jelen munkaköri leírás nem tartalmazza. 

 

Munkavállaló aláírásával igazolja, hogy a munkaköri leírást megismerte, és az abban foglaltak 

végrehajtását magára nézve kötelezőnek tartja. 

 

A munkaköri leírás érvénybelépésének időpontja: 

 

 

Budapest, 2017.  

 

 

                         Munkáltató  Munkavállaló 
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9. Csoportvezető konduktor – Korai csoportos foglalkozás 

SEMMELWEIS EGYETEM PETŐ 

ANDRÁS GYAKORLÓ 

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, 

EGYSÉGES KONDUKTÍV 

PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI 

INTÉZMÉNYE ÉS KOLLÉGIUMA 

 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8. 

Semmelweis Egyetem Pető András 

Gyakorló Általános Iskolája, Egységes 

Konduktív Pedagógiai Módszertani 

Intézménye és Kollégiuma 
1428 Budapest, Pf.2.. 

telefon: 224-1500, telefax: 224-1531 

honlap: www.peto.hu 

 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

Szervezet megnevezése: Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános Iskolája, 

Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma 

I. Személyi rész 

 

Munkakört ellátó dolgozó neve: 

Besorolás: 

Munkakör megnevezése: Csoportvezető konduktor 

Munkakör betöltéséhez előírt iskolai végzettség: konduktor, konduktor-tanító, konduktor-

óvodapedagógus, konduktor (tanító) vagy konduktor (óvodapedagógus) végzettség 

Munkavégzés helye: SE PA EKPMI, Pedagógiai Szakszolgálat (korai fejlesztés - csoportos 

foglalkozás) 

Munkáltatói jogkör gyakorlója: SE PA EKPMI intézményvezető 

Közvetlen felettese: SE PA EKPMI Pedagógiai Szakszolgálatának vezetője 

Távollét esetén a munkakört helyettesítő dolgozó: általa aktuálisan kijelölt személy 

Munkaidő, munkarend: 

2013. szeptember 1-jétől a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 62 §- a (5)-(7) 

és (13) bekezdésben foglaltak értelmében: 

"(5) A nevelési-oktatási intézményekben pedagógus-munkakörökben dolgozó pedagógus heti 

teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (a továbbiakban: kötött munkaidő) az 

intézményvezető által - az e törvény keretei között - meghatározott feladatok ellátásával köteles 

tölteni, a munkaidő fennmaradó részében a munkaideje beosztását vagy felhasználását maga 

jogosult meghatározni. 

(6) A teljes munkaidő ötvenöt százalékában (a továbbiakban: neveléssel-oktatással lekötött 

munkaidő) tanórai és egyéb  foglalkozások megtartása rendelhető el. A kötött munkaidő 

fennmaradó részében a pedagógus a nevelés-oktatást előkészítő, nevelés-oktatással összefüggő 

egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lát el. 

(7) Az intézményvezető a kötött munkaidőben ellátandó feladatok elosztásánál biztosítja az 

arányos és egyenletes feladatelosztást a nevelőtestület tagjai között. 

(13) A pedagógiai szakszolgálat intézményében alkalmazott pedagógusok teljes munkaidőben 

történő foglalkoztatás esetében heti huszonegy órában a neveléssel-oktatással lekötött 
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munkaidőben végzik a gyermekek, tanulók vizsgálatával, egyéni vagy csoportos 

foglalkoztatásával, a tanácsadással (…) kapcsolatos feladatokat. 

 

 

Törvényes munkaidő: heti 40 óra. 

- Heti 21 óra a neveltekkel való közvetlen foglalkozás, ill. csoportvezetői/programvezetői 

feladatok ellátása  

- Heti 11 óra a szakfeladattal összefüggő közvetett, de köteles tevékenységek ellátása. 

 

 

II. Munkaköri rész 

 

1. Munkaköri feladatok, feladatkörök: 

A munkakör fő célkitűzése: 

Csecsemők és kisgyermekek korai fejlesztése konduktív neveléssel, családi nevelés segítése, a 

gyermekek konduktív és normál óvodai életre való felkészítése ambuláns csoportos formában. 

Foglalkoztatott korosztály a Korai Fejlesztő területén: 6 hónapos kortól 3 éves korig. 

Folyamatos bekapcsolódás a szűrés tevékenységébe, szervezésébe - a Szakszolgálat vezetőjével 

együttműködve -, mely tevékenység célja a korai felismerés és a megelőzés. 

 

Munkaköri feladatai: 

 

Az érvényben lévő köznevelési törvény, és annak végrehajtását szolgáló rendelkezések, a 

felsőoktatási törvény gyakorlati képzést érintő vonatkozásai, továbbá az SE PA EKPMI 

tevékenységét meghatározó jogszabályok, az SE PA EKPMI Szervezeti és Működési 

Szabályzata valamint a Kollektív Szerződés és belső szabályzatai alapján kerül megállapításra. 

 

A munkakör ellátásával kapcsolatos általános feladatai: 

 

 Alkotó módon részt vesz a terület pedagógiai programjának, komplex programjának 

kialakításában, tervezésében, munkáját ez alapján végzi; 

 A mindenkori igényeknek megfelelő csoportszervezés; 

 Felel a gyermekek egyéni célkitűzéseihez, életkori és egyéni sajátosságaihoz igazodó 

feladatok, feladatsorok összeállításáért, továbbviteléért; 

 A csoportok folyamatos működéséhez szükséges munkabeosztás tervezése, ellenőrzése; 

 Gondoskodik a csecsemők, kisgyermekek és szüleik tanításáról; 

 A szülőkkel való rendszeres kapcsolattartás, konzultáció, illetve a családi szocializáció 

segítése, a szülők és gyermekeik együttműködésének kialakításában segítségadás; 
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 Felel az Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménybe járó gyermekek 

fejlődésének rögzítését célzó fejlődési lapok, megfigyelések folyamatos rögzítéséért, 

konduktív pedagógiai záróvélemények, dokumentációk elkészítéséért; 

 A napi, heti feladatokra maradéktalanul felkészül, használja mindazokat a rendelkezésre 

álló eszközöket, módszertani útmutatókat, stb., melyek a színvonalas munkavégzéshez 

szükségesek; 

 Közreműködik a gyermekek otthoni napirendjének kialakításában és megvalósításában; 

 Részt vesz az elbocsátási terv előkészítésében; 

 A pedagógiai szakszolgálat ellátása során vezeti mindazokat a nyilvántartásokat, 

amelyeket a vonatkozó OM rendelet előír (3/1998. (IX. 9.) OM); 

 Részt vesz a nevelőtestület munkájában, a tervezésben, és annak határozatait 

végrehajtja, továbbá érdeklődésének, irányultságának megfelelő szakmai 

munkaközösségekben tevékenykedhet; 

 Együttműködik az Országos Mozgásvizsgáló Szakértői Bizottsággal, szükség esetén 

vizsgálatot kezdeményez; 

 Felel a csoportbeosztás elkészítéséért, a túlmunkák indokoltságáért, jelzi az 

intézményvezető felé az esetleges csoportösszevonások-, csoportátszervezése, 

túlmunkák elrendelésének szükségességét; 

 Feladatai közé tartozik a hallgatók gyakorlati képzése, egységes szemlélet kialakítása, 

biztosítása a gyakorlóterületen a képzés vonatkozásában;  

 Az oktatókkal és a képzési-továbbképzési felelőssel együttműködve gondoskodik a 

hallgatók folyamatos szakmai gyakorlatának tanterv szerinti feltételeiről, szervezi és 

irányítja azt, segíti a gyakorlatok lebonyolítását a felkészítéstől az értékelésig, az 

Elméleti és az Alkalmazott Konduktív Pedagógiai Tanszékkel együttműködésben, 

továbbá jártasság a Pető András Kar tematikájában, elvárásaiban;  

 Felelős feladatai ellátásáért, az általa vezetett csoport szakmai munkájáért, a balesetek 

megelőzéséért, ennek megfelelően a biztonságos munkakörülmények kialakításáért és 

fenntartásáért, a csoport eszközeinek állagmegőrzéséért és gazdaságos használatáért, a 

csoportmunka megfelelő szervezéséért és munkafegyelem betartásáért; szakorvosi 

vizsgálatok kezdeményezéséért, segédeszközzel ellátás segítéséért, valamint az 

ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségbiztosítási feladatok ellátásáért; 

 Folyamatosan képezi magát, figyelemmel kíséri a szakirodalmat, illetve tapasztalataival 

gazdagítja, elősegíti a konduktív pedagógiai eljárások végrehajtását, továbbfejlesztését. 

 

A munkakör ellátásával kapcsolatos speciális feladatai: 

 

 Kapcsolatot tart és együttműködik az Intézmény egyéb egységeivel; 

 Irányítja, szervezi és ellenőrzi a csoport szakmai munkáját, szakmai ügyekben képviseli 

a csoportot, feladata a csoport zökkenőmentes működésének biztosítása; 

 Az éves költségvetés tervezésének időszakában javaslatokat tesz a csoport személyi és 

dologi jellegű igényei felméréséhez kapcsolódóan; 

 Az intézményegységet, csoportot érintő pályázatok figyelése, elkészítésükben való 

közreműködés, szakmai továbbképzések-, pedagógus továbbképzési tervek 

elkészítésében, valamint szakmai napok szervezésében közreműködés, javaslatok 

megfogalmazása; 

 Minőségfejlesztési tevékenység keretében a csoport működésére vonatkozó 

minőségfejlesztési tevékenységek szakmai irányítása és összefogása, folyamatos 
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fejlesztése. Ennek megfelelően a konduktív nevelési-oktatási, fejlesztési tevékenységek 

színvonalas és eredményes végzésének irányításában hozzájárul az intézményegység 

egyenletesebb, kiszámíthatóbb működéséhez. Rendszeresen beszámol a konduktív 

nevelési-oktatási, fejlesztési tevékenységek hatásáról és eredményeiről, valamint 

javaslatot tesz a megvalósítandó feladatokra a felső vezetőségnek és a konduktoroknak. 

 

2. A munkakör ellátásával kapcsolatban felelőssége, kötelezettsége: 

 

 Felel a csoportban folyó konduktív nevelési, szakszolgálati tevékenység magas 

színvonalú gyakorlati megvalósításáért, szakmai minőségéért, 

 a csoport zavartalan működéséért, 

 a területén foglalkoztatott gyermekek testi, szellemi, lelki egészségének megőrzéséért, 

 Szükség esetén köteles túlmunkát vállalni, munkakörét változó munkahelyen 

(területen), változó beosztás mellett is ellátni; 

 az Intézmény munkarendjét, munka-, balesetvédelmi és tűzvédelmi előírásait 

betartani, a Leltárszabályzatban előírt felelősség terheli. 

 Köteles feladatait az adatvédelmi törvény ismeretében és annak betartásával végezni, 

valamint hozzájárulni a közoktatási és felsőoktatási törvényben előírt személyes és 

különleges adatainak az intézményen belüli rögzítéséhez, kezeléséhez, 

 az Intézmény által meghatározott munkaruhát viselni, 

 az Intézmény és ezen belül az intézményegység stratégiai céljait magáévá tenni, 

 magas színvonalú szakmai felkészültségének megfelelően a csoportban a lehető 

legmagasabb színvonalú, minőségi munkát végezni. 

 

3. ASE PA Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma által 

biztosított a munkakör betöltetéséhez szükséges eszközök, feltételek: 

 

Konduktori szoba, Fénymásolási lehetőség az intézményegység belső szabályzata szerint; 

Számítógép-használat; Könyvtár; Szakmai konzultáció; A munkájához szükséges 

továbbtanulás ill. továbbképzés támogatása a 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet, valamint 

annak módosításaiban foglaltaknak megfelelően. 
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Záradék: 

A munkakör betöltője a vonatkozó jogszabályok előírásaira figyelemmel, köteles felettesével 

egyeztetve alapján további olyan feladatokat is teljesíteni, melyek jellegüknél fogva 

tevékenységi körébe tartoznak, de azokat jelen munkaköri leírás nem tartalmazza. 

 

Munkavállaló aláírásával igazolja, hogy a munkaköri leírást megismerte, és az abban foglaltak 

végrehajtását magára nézve kötelezőnek tartja. 

 

A munkaköri leírás érvénybelépésének időpontja: 

 

 

Budapest, 2017.  

 

 

                       Munkáltató  Munkavállaló 
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10. Csoportvezető konduktor – Bentlakó Mamás csoport 

SEMMELWEIS EGYETEM PETŐ 

ANDRÁS GYAKORLÓ 

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, 

EGYSÉGES KONDUKTÍV 

PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI 

INTÉZMÉNYE ÉS KOLLÉGIUMA 

 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8. 

Semmelweis Egyetem Pető András 

Gyakorló Általános Iskolája, Egységes 

Konduktív Pedagógiai Módszertani 

Intézménye és Kollégiuma 
1428 Budapest, Pf.2.. 

telefon: 224-1500, telefax: 224-1531 

honlap: www.peto.hu 

 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

Szervezet megnevezése: Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános Iskolája, 

Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma 

I. Személyi rész 

 

Munkakört ellátó dolgozó neve: 

Besorolás: 

Munkakör megnevezése: Csoportvezető konduktor 

Munkakör betöltéséhez előírt iskolai végzettség: konduktor, konduktor-tanító, konduktor-

óvodapedagógus, konduktor (tanító) vagy konduktor (óvodapedagógus) végzettség 

Munkavégzés helye: SE PA EKPMI Pedagógiai Szakszolgálat (Bentlakó Mamás Csoport) 

Munkáltatói jogkör gyakorlója: SE PA EKPMI intézményvezető 

Közvetlen felettese: SE PA EKPMI Pedagógiai Szakszolgálatának vezetője 

Távollét esetén a munkakört helyettesítő dolgozó: általa aktuálisan kijelölt személy 

Munkaidő, munkarend: 

2013. szeptember 1-jétől a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 62 §- a (5)-(7) 

és (13) bekezdésben foglaltak értelmében: 

"(5) A nevelési-oktatási intézményekben pedagógus-munkakörökben dolgozó pedagógus heti 

teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (a továbbiakban: kötött munkaidő) az 

intézményvezető által - az e törvény keretei között - meghatározott feladatok ellátásával köteles 

tölteni, a munkaidő fennmaradó részében a munkaideje beosztását vagy felhasználását maga 

jogosult meghatározni. 

(6) A teljes munkaidő ötvenöt százalékában (a továbbiakban: neveléssel-oktatással lekötött 

munkaidő) tanórai és egyéb  foglalkozások megtartása rendelhető el. A kötött munkaidő 

fennmaradó részében a pedagógus a nevelés-oktatást előkészítő, nevelés-oktatással összefüggő 

egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lát el. 

(7) Az intézményvezető a kötött munkaidőben ellátandó feladatok elosztásánál biztosítja az 

arányos és egyenletes feladatelosztást a nevelőtestület tagjai között. 

(13) A pedagógiai szakszolgálat intézményében alkalmazott pedagógusok teljes munkaidőben 

történő foglalkoztatás esetében heti huszonegy órában a neveléssel-oktatással lekötött 

munkaidőben végzik a gyermekek, tanulók vizsgálatával, egyéni vagy csoportos 

foglalkoztatásával, a tanácsadással (…) kapcsolatos feladatokat. 
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Törvényes munkaidő: heti 40 óra. 

- Heti 21 óra a neveltekkel való közvetlen foglalkozás, ill. csoportvezetői/programvezetői 

feladatok ellátása  

- Heti 11 óra a szakfeladattal összefüggő közvetett, de köteles tevékenységek ellátása. 

 

 

II. Munkaköri rész 

 

1. Munkaköri feladatok, feladatkörök: 

A munkakör fő célkitűzése: 

Csecsemők és kisgyermekek korai fejlesztése konduktív neveléssel, családi nevelés segítése, a 

gyermekek konduktív és egyéb speciális, valamint normál óvodai, illetve iskolai életre való 

felkészítése bentlakó mamás csoportban, intervallum foglalkoztatási formában. Foglalkoztatott 

korosztály e területén: 1 éves kortól 6 éves korig. Folyamatos bekapcsolódás a szűrés 

tevékenységébe, szervezésébe - a Szakszolgálat vezetőjével együttműködve -, mely 

tevékenység célja a korai felismerés és a megelőzés. 

 

Munkaköri feladatai: 

Az érvényben lévő köznevelési törvény, és annak végrehajtását szolgáló rendelkezések, a 

felsőoktatási törvény gyakorlati képzést érintő vonatkozásai, továbbá az SE PA EKPMI 

tevékenységét meghatározó jogszabályok, az SE PA EKPMI Szervezeti és Működési 

Szabályzata valamint a Kollektív Szerződés és belső szabályzatai alapján kerül megállapításra. 

 

A munkakör ellátásával kapcsolatos általános feladatai: 

 

 Konduktív nevelői, oktatói és habiltációs/rehabilitációs tevékenység; 

 Alkotó módon részt vesz a terület pedagógiai programjának kialakításában, 

tervezésében, munkáját ez alapján végzi; 

 A mindenkori igényeknek megfelelő csoportszervezés; 

 Felel a gyermekek egyéni célkitűzéseihez, életkori és egyéni sajátosságaihoz igazodó 

feladatok, feladatsorok összeállításáért, továbbviteléért; 

 A csoportok folyamatos működéséhez szükséges munkabeosztás tervezése, ellenőrzése; 

 Gondoskodik a csecsemők, kisgyermekek és szüleik tanításáról; 

 A szülőkkel való rendszeres kapcsolattartás, konzultáció, illetve a családi szocializáció 

segítése, a szülők és gyermekeik együttműködésének kialakításában segítségadás; 

 Felel az Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézetbe járó gyermekek 

fejlődésének rögzítését célzó fejlődési lapok, megfigyelések folyamatos rögzítéséért, 

konduktív pedagógiai záróvélemények, dokumentációk elkészítéséért; 
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 A napi, heti feladatokra maradéktalanul felkészül, használja mindazokat a rendelkezésre 

álló eszközöket, módszertani útmutatókat, stb., melyek a színvonalas munkavégzéshez 

szükségesek;  

 Közreműködik a gyermekek otthoni napirendjének kialakításában és megvalósításában; 

 Részt vesz az elbocsátási terv előkészítésében; 

 A pedagógiai szakszolgálat ellátása során vezeti mindazokat a nyilvántartásokat, 

amelyeket a vonatkozó OM rendelet előír (3/1998. (IX. 9.) OM); 

 Részt vesz a nevelőtestület munkájában, a tervezésben, és annak határozatait 

végrehajtja, továbbá érdeklődésének, irányultságának megfelelő szakmai 

munkaközösségekben tevékenykedhet; 

 Együttműködik az Országos Mozgásvizsgáló Szakértői Bizottsággal, szükség esetén 

vizsgálatot kezdeményez; 

 Felel a csoportbeosztás elkészítéséért, a túlmunkák indokoltságáért, jelzi az 

intézményegység-vezető felé az esetleges csoportösszevonások-, csoportátszervezése, 

túlmunkák elrendelésének szükségességét; 

 Feladatai közé tartozik a hallgatók gyakorlati képzése, egységes szemlélet kialakítása, 

biztosítása a gyakorlóterületen a képzés vonatkozásában;  

 Az oktatókkal és a képzési-továbbképzési felelőssel együttműködve gondoskodik a 

hallgatók folyamatos szakmai gyakorlatának tanterv szerinti feltételeiről, szervezi és 

irányítja azt, segíti a gyakorlatok lebonyolítását a felkészítéstől az értékelésig, az 

Elméleti és az Alkalmazott Konduktív Pedagógiai Tanszékkel együttműködésben, 

továbbá jártasság a Pető András Kar tematikájában, elvárásaiban; 

 Felelős feladatai ellátásáért, az általa vezetett csoport szakmai munkájáért, a balesetek 

megelőzéséért, ennek megfelelően a biztonságos munkakörülmények kialakításáért és 

fenntartásáért, a csoport eszközeinek állagmegőrzéséért és gazdaságos használatáért, a 

csoportmunka megfelelő szervezéséért és munkafegyelem betartásáért; szakorvosi 

vizsgálatok kezdeményezéséért, segédeszközzel ellátás segítéséért, valamint az 

ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségbiztosítási feladatok ellátásáért; 

 Folyamatos képzi magát, figyelemmel kíséri a szakirodalmat, illetve tapasztalataival 

gazdagítja, elősegíti a konduktív pedagógiai eljárások végrehajtását, továbbfejlesztését. 

 

A munkakör ellátásával kapcsolatos speciális feladatai: 

 

 Kapcsolatot tart és együttműködik az Intézmény egyéb egységeivel; 

 Irányítja, szervezi és ellenőrzi a csoport szakmai munkáját, szakmai ügyekben képviseli 

a csoportot, feladata a csoport zökkenőmentes működésének biztosítása; 

 Az éves költségvetés tervezésének időszakában javaslatokat tesz a csoport személyi és 

dologi jellegű igényei felméréséhez kapcsolódóan; 

 Az intézményegységet, csoportot érintő pályázatok figyelése, elkészítésükben való 

közreműködés  

 Részt vesz szakmai továbbképzések, pedagógus továbbképzési tervek elkészítésében, 

valamint szakmai napok szervezésében közreműködés, javaslatok megfogalmazásában; 

 Minőségfejlesztési tevékenység keretében a csoport működésére vonatkozó 

minőségfejlesztési tevékenységek szakmai irányítása és összefogása, folyamatos 

fejlesztése. Ennek megfelelően a konduktív nevelési-oktatási, fejlesztési tevékenységek 

színvonalas és eredményes végzésének irányításában hozzájárul az intézményegység 

egyenletesebb, kiszámíthatóbb működéséhez. Rendszeresen beszámol a konduktív 
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nevelési-oktatási, fejlesztési tevékenységek hatásáról és eredményeiről, valamint 

javaslatot tesz a megvalósítandó feladatokra a felső vezetőségnek és a konduktoroknak. 

 

 

2. A munkakör ellátásával kapcsolatban felelőssége, kötelezettsége: 

 

 Felel a csoportban folyó konduktív nevelési, szakszolgálati tevékenység magas 

színvonalú gyakorlati megvalósításáért, szakmai minőségéért, 

 a csoport zavartalan működéséért, 

 a területén foglalkoztatott gyermekek testi, szellemi, lelki egészségének megőrzéséért, 

 Szükség esetén köteles túlmunkát vállalni, munkakörét változó munkahelyen 

(területen), változó beosztás mellett is ellátni; 

 az Intézmény munkarendjét, munka-, balesetvédelmi és tűzvédelmi előírásait betartani, 

a Leltárszabályzatban előírt felelősség terheli. 

 Köteles feladatait az adatvédelmi törvény ismeretében és annak betartásával végezni, 

valamint hozzájárulni a közoktatási és felsőoktatási törvényben előírt személyes és 

különleges adatainak az intézményen belüli rögzítéséhez, kezeléséhez, 

 az Intézmény által meghatározott munkaruhát viselni, 

 az Intézmény és ezen belül az intézményegység stratégiai céljait magáévá tenni, 

 magas színvonalú szakmai felkészültségének megfelelően a csoportban a lehető 

legmagasabb színvonalú, minőségi munkát végezni. 

 

3. A Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív 

Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma által biztosított, a munkakör 

betöltetéséhez szükséges eszközök, feltételek: 

 

Konduktori szoba, Fénymásolási lehetőség az intézményegység belső szabályzata szerint; 

Számítógép-használat; Könyvtár; Szakmai konzultáció; A munkájához szükséges 

továbbtanulás ill. továbbképzés támogatása a 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet, valamint 

annak módosításaiban foglaltaknak megfelelően. 
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Záradék: 

 

A munkakör betöltője a vonatkozó jogszabályok előírásaira figyelemmel, köteles felettesével 

egyeztetve alapján további olyan feladatokat is teljesíteni, melyek jellegüknél fogva 

tevékenységi körébe tartoznak, de azokat jelen munkaköri leírás nem tartalmazza. 

 

Munkavállaló aláírásával igazolja, hogy a munkaköri leírást megismerte, és az abban foglaltak 

végrehajtását magára nézve kötelezőnek tartja. 

 

A munkaköri leírás érvénybelépésének időpontja: 

 

Budapest, 2017. 

 

 

                       Munkáltató  Munkavállaló 
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11. Konduktor – Bentlakó Mamás csoport 

SEMMELWEIS EGYETEM PETŐ 

ANDRÁS GYAKORLÓ 

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, 

EGYSÉGES KONDUKTÍV 

PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI 

INTÉZMÉNYE ÉS KOLLÉGIUMA 

 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8. 

Semmelweis Egyetem Pető András 

Gyakorló Általános Iskolája, Egységes 

Konduktív Pedagógiai Módszertani 

Intézménye és Kollégiuma 
1428 Budapest, Pf.2.. 

telefon: 224-1500, telefax: 224-1531 

honlap: www.peto.hu 

 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

Szervezet megnevezése: Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános Iskolája, 

Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma 

 

I. Személyi rész 

 

Munkakört ellátó dolgozó neve: 

Besorolás: 

Munkakör megnevezése: Konduktor 

Munkakör betöltéséhez előírt iskolai végzettség: konduktor, konduktor-tanító, konduktor-

óvodapedagógus, konduktor (tanító) vagy konduktor (óvodapedagógus) végzettség 

Munkavégzés helye: SE PA EKPMI, Pedagógiai Szakszolgálati (Bentlakó Mamás Csoport) 

Munkáltatói jogkör gyakorlója: SE PA EKPMI intézményvezető 

Közvetlen felettese: SE PA EKPMI Pedagógiai Szakszolgálatának vezetője 

Távollét esetén a munkakört helyettesítő dolgozó: általa aktuálisan kijelölt személy 

 

Munkaidő, munkarend: 

2013. szeptember 1-jétől a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 62 §- a (5)-(7) 

és (13) bekezdésben foglaltak értelmében: 

"(5) A nevelési-oktatási intézményekben pedagógus-munkakörökben dolgozó pedagógus heti 

teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (a továbbiakban: kötött munkaidő) az 

intézményvezető által - az e törvény keretei között - meghatározott feladatok ellátásával köteles 

tölteni, a munkaidő fennmaradó részében a munkaideje beosztását vagy felhasználását maga 

jogosult meghatározni. 

(6) A teljes munkaidő ötvenöt százalékában (a továbbiakban: neveléssel-oktatással lekötött 

munkaidő) tanórai és egyéb foglalkozások megtartása rendelhető el. A kötött munkaidő 

fennmaradó részében a pedagógus a nevelés-oktatást előkészítő, nevelés-oktatással összefüggő 

egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lát el. 

(7) Az intézményvezető a kötött munkaidőben ellátandó feladatok elosztásánál biztosítja az 

arányos és egyenletes feladatelosztást a nevelőtestület tagjai között. 

(13) A pedagógiai szakszolgálat intézményében alkalmazott pedagógusok teljes munkaidőben 

történő foglalkoztatás esetében heti huszonegy órában a neveléssel-oktatással lekötött 
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munkaidőben végzik a gyermekek, tanulók vizsgálatával, egyéni vagy csoportos 

foglalkoztatásával, a tanácsadással (…) kapcsolatos feladatokat. 

 

 

 

Törvényes munkaidő: heti 40 óra. 

- Heti 21 óra a neveltekkel való közvetlen foglalkozás, ill. csoportvezetői/programvezetői 

feladatok ellátása  

- Heti 11 óra a szakfeladattal összefüggő közvetett, de köteles tevékenységek ellátása. 

 

 

 

II. Munkaköri rész 

 

1. Munkaköri feladatok, feladatkörök: 

A munkakör fő célkitűzése: 

Csecsemők és kisgyermekek korai fejlesztése konduktív neveléssel, családi nevelés segítése, a 

gyermekek konduktív és egyéb speciális, valamint normál óvodai, illetve iskolai életre való 

felkészítése bentlakó mamás csoportban, intervallum foglalkoztatási formában. Foglalkoztatott 

korosztály e területén: 1 éves kortól 6 éves korig. Folyamatos bekapcsolódás a szűrés 

tevékenységébe, szervezésébe - a Szakszolgálat vezetőjével együttműködve -, mely 

tevékenység célja a korai felismerés és a megelőzés. 

 

Munkaköri feladatai: 

Az érvényben lévő köznevelési törvény, és annak végrehajtását szolgáló rendelkezések, a 

felsőoktatási törvény gyakorlati képzést érintő vonatkozásai, továbbá az SE PA EKPMI 

tevékenységét meghatározó jogszabályok, az SE PA EKPMI Szervezeti és Működési 

Szabályzata valamint a Kollektív Szerződés és belső szabályzatai alapján kerül megállapításra. 

 

A munkakör ellátásával kapcsolatos általános feladatai: 

 

 Konduktív nevelői, oktatói és habiltációs/rehabilitációs tevékenység; 

 Alkotó módon részt vesz és felelős a terület pedagógiai programjának, komplex 

programjának kialakításában, valamint továbbvitelében együttműködve a csoportvezető 

konduktorral és a csoportba beosztott konduktorokkal, munkáját ez alapján végzi; 

 Közreműködik a gyermekek egyéni célkitűzéseihez, életkori és egyéni sajátosságaihoz 

igazodó feladatok, feladatsorok összeállításában, továbbvitelében; 

 Gondoskodik a csecsemők, kisgyermekek és szüleik tanításáról; 

 A csoportvezető konduktorral együttműködve részt vesz a nevelőmunka tervezésében, 

előkészítésében, továbbvitelében; 

 Közreműködik a gyermekek otthoni napirendjének kialakításában és megvalósításában; 
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 A foglalkozásokra járó gyermekekről folyamatos megfigyelést készít, megfigyeléseit 

előírás szerint a csoportvezető konduktor irányításával dokumentálja; 

 A pedagógiai szakszolgálat ellátása során vezetnie kell mindazokat a nyilvántartásokat, 

amelyeket a pedagógiai szakszolgálatokra vonatkozó rendeletek előírnak, 

 Napi, heti feladataira maradéktalanul felkészül, használja mindazokat az eszközöket, 

módszertani útmutatókat, folyóiratokat stb., amelyek a színvonalas munkavégzéshez 

szükségesek; 

 Felel a csoportban folyó konduktív pedagógiai munka magas színvonalú 

megvalósulásáért, a hatékony munkavégzésért; 

 Részt vesz a nevelőtestület munkájában, továbbá érdeklődésének, irányultságának 

megfelelő szakmai munkaközösségekben tevékenykedhet; 

 Részt vesz az elbocsátási terv előkészítésében, valamint együttműködik az Országos 

Mozgásvizsgáló Szakértői Bizottsággal, szükség esetén a csoportvezetőnél szakértői 

vizsgálat elvégzésének kezdeményezésére tesz javaslatot; 

 Felelős feladatai ellátásáért, a balesetek megelőzéséért, ennek megfelelően a 

biztonságos munkakörülmények kialakításáért és fenntartásáért, a csoport eszközeinek 

állagmegőrzéséért és gazdaságos használatáért, a konduktív munka megfelelő 

szervezéséért és munkafegyelem betartásáért, az ellenőrzési, mérési, értékelési és 

minőségbiztosítási feladatok ellátásáért; 

 A csoportvezetőnél kezdeményezi szakorvosi vizsgálatok elvégeztetését, valamint az 

állapotnak megfelelő segédeszközzel ellátás megszervezését; 

 Feladata a csoportjában foglalkoztatott gyermekek egyéni problémáinak feltárása, a 

problémák megoldására javaslatok megfogalmazása a csoportvezető konduktor felé; 

 Folyamatosan képzi magát, figyelemmel kíséri a szakirodalmat, illetve tapasztalataival 

gazdagítja, elősegíti a konduktív pedagógiai eljárások végrehajtását, továbbfejlesztését. 

 Felel a csoportban foglalkoztatott gyermekek testi, szellemi, lelki egészségének 

megóvásáért; 

 Minőségi konduktív fejlesztő tevékenységének végzésével hozzájárul a csoport 

zökkenőmentes működéséhez. 

 Részt vesz a Pető András Kar hallgatóinak gyakorlati képzésében. Személyes 

példaadással, útmutatással, segítő, támogató, inspiráló hozzáállásával biztosítja a 

nevelési, tanítási tapasztalatszerzéshez szükséges szakmai ismeretek és a megfelelő 

attitűd elsajátítását. 

 

 

A munkakör ellátásával kapcsolatos speciális feladatai: 

 

 A csoport szakmai munkájának irányításához, szervezéséhez, ellenőrzéséhez, 

zökkenőmentes működésének biztosításához szükséges minden segítséget megad a 

csoportvezetőnek; 

 Közreműködik az intézményegységet, csoportot érintő pályázatok megvalósításában, 

szakmai napok szervezésében, továbbá részt vesz a szakmai továbbképzési-, pedagógus 

továbbképzési tervek elkészítésében; 

 Minőségfejlesztési tevékenység keretében a csoport működésére vonatkozó 

minőségfejlesztési tevékenységek végzése és folyamatos fejlesztése. Ennek megfelelően a 

konduktív nevelési-oktatási, fejlesztési tevékenységek színvonalas és eredményes végzése 

céljából hozzájárul az intézményegységben és a csoportban dolgozó konduktorok, ill. 



SEMMELWEIS EGYETEM PETŐ ANDRÁS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, EGYSÉGES 

KONDUKTÍV PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS KOLLÉGIUMA 

Szervezeti és Működési Szabályzata 

 

163 / 183 

 

munkájukat segítő munkatársak pozitív, problémamegoldó kultúrájának kialakításához. 

Javaslatot tesz a partnerek panaszainak gyűjtésére, az elégedettség-elégedetlenség okainak 

megtalálására, megszüntetésére és megelőzésére, illetve részt vesz ezekben a 

tevékenységekben.  

 A fejlesztő/minősítőértékelés során tett észrevételeknek, illetve a fejlesztésre irányuló 

javaslatoknak megfelelően alakítsa, szervezze, tervezze pedagógiai tevékenységét. 
 

2. A munkakör ellátásával kapcsolatban felelőssége, kötelezettsége: 
 

 Felel a területen folyó konduktív nevelés magas színvonalú gyakorlati megvalósításáért, 

szakmai minőségéért, a csoport zavartalan működéséért. 

 Szükség esetén köteles túlmunkát vállalni, munkakörét változó munkahelyen (területen), 

változó beosztás mellett is ellátni; 

 az Intézmény munkarendjét, munka-, balesetvédelmi és tűzvédelmi előírásait betartani, a 

Leltárszabályzatban előírt felelősség terheli. 

 Köteles feladatait az adatvédelmi törvény ismeretében és annak betartásával végezni, 

valamint hozzájárulni a köznevelési és felsőoktatási törvényben előírt személyes és 

különleges adatainak az intézményen belüli rögzítéséhez, kezeléséhez, 

 az Intézmény által meghatározott munkaruhát viselni, 

 az Intézmény és ezen belül az intézményegység stratégiai céljait magáévá tenni, 

 magas színvonalú szakmai felkészültségének megfelelően a területen a lehető legmagasabb 

színvonalú, minőségi munkát végezni. 

3. A SE PA Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma által 

biztosított a munkakör betöltetéséhez szükséges eszközök, feltételek: 

 

Konduktori szoba, Fénymásolási lehetőség az intézményegység belső szabályzata szerint; 

Számítógép-használat; Könyvtár; Szakmai konzultáció; A munkájához szükséges 

továbbtanulás ill. továbbképzés támogatása a 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet, valamint 

annak módosításaiban foglaltaknak megfelelően. 

 

Záradék: 

A munkakör betöltője a vonatkozó jogszabályok előírásaira figyelemmel köteles felettesével 

egyeztetve további olyan feladatokat is teljesíteni, melyek jellegüknél fogva tevékenységi 

körébe tartoznak, de azokat jelen munkaköri leírás nem tartalmazza. 

 

Munkavállaló aláírásával igazolja, hogy a munkaköri leírást megismerte, és az abban foglaltak 

végrehajtását magára nézve kötelezőnek tartja. 

 

A munkaköri leírás érvénybelépésének időpontja: 

 

Budapest, 2017.  

                          Munkáltató      Munkavállaló 
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12. Konduktor – Utógondozás, csoportos foglalkozás 

SEMMELWEIS EGYETEM PETŐ 

ANDRÁS GYAKORLÓ 

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, 

EGYSÉGES KONDUKTÍV 

PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI 

INTÉZMÉNYE ÉS KOLLÉGIUMA 

 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8. 

Semmelweis Egyetem Pető András 

Gyakorló Általános Iskolája, Egységes 

Konduktív Pedagógiai Módszertani 

Intézménye és Kollégiuma 
1428 Budapest, Pf.2.. 

telefon: 224-1500, telefax: 224-1531 

honlap: www.peto.hu 

 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

 

Szervezet megnevezése: Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános Iskolája, 

Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma 

 

I. Személyi rész 

 

Munkakört ellátó dolgozó neve: 

Besorolás: 

Munkakör megnevezése: Konduktor 

Munkakör betöltéséhez előírt iskolai végzettség: konduktor, konduktor-tanító, konduktor-

óvodapedagógus, konduktor (tanító) vagy konduktor (óvodapedagógus) végzettség 

Munkavégzés helye: SE PA EKPMI, Pedagógiai Szakszolgálat (Utógondozás csoport) 

Munkáltatói jogkör gyakorlója: SE PA EKPMI intézményvezető 

Közvetlen felettese: SE PA EKPMI Pedagógiai Szakszolgálatának vezetője 

Távollét esetén a munkakört helyettesítő dolgozó: általa aktuálisan kijelölt személy 

 

Munkaidő, munkarend: 

2013. szeptember 1-jétől a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 62 §- a (5)-(7) 

és (13) bekezdésben foglaltak értelmében: 

"(5) A nevelési-oktatási intézményekben pedagógus-munkakörökben dolgozó pedagógus heti 

teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (a továbbiakban: kötött munkaidő) az 

intézményvezető által - az e törvény keretei között - meghatározott feladatok ellátásával köteles 

tölteni, a munkaidő fennmaradó részében a munkaideje beosztását vagy felhasználását maga 

jogosult meghatározni. 

(6) A teljes munkaidő ötvenöt százalékában (a továbbiakban: neveléssel-oktatással lekötött 

munkaidő) tanórai és egyéb  foglalkozások megtartása rendelhető el. A kötött munkaidő 

fennmaradó részében a pedagógus a nevelés-oktatást előkészítő, nevelés-oktatással összefüggő 

egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lát el. 

(7) Az intézményvezető a kötött munkaidőben ellátandó feladatok elosztásánál biztosítja az 

arányos és egyenletes feladatelosztást a nevelőtestület tagjai között. 
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(13) A pedagógiai szakszolgálat intézményében alkalmazott pedagógusok teljes munkaidőben 

történő foglalkoztatás esetében heti huszonegy órában a neveléssel-oktatással lekötött 

munkaidőben végzik a gyermekek, tanulók vizsgálatával, egyéni vagy csoportos 

foglalkoztatásával, a tanácsadással (…) kapcsolatos feladatokat. 

 

Törvényes munkaidő: heti 40 óra. 

- Heti 21 óra a neveltekkel való közvetlen foglalkozás, ill. csoportvezetői/programvezetői 

feladatok ellátása  

- Heti 11 óra a szakfeladattal összefüggő közvetett, de köteles tevékenységek ellátása. 

 

 

II. Munkaköri rész 

 

1. Munkaköri feladatok, feladatkörök: 

A munkakör fő célkitűzése: 

Az Intézmény egyéb területeiről elbocsátott különböző diagnózisú, 3-14 éves korú 

mozgássérült gyermekek csoportos konduktív pedagógiai foglalkoztatása heti 

rendszerességgel. Fejlesztő felkészítés, felzárkóztató oktatás a szakértői vélemények tükrében.  

Ezeknek megfelelően a konduktív eredmények megtartása, a mozgássérült gyermek-, fiatal 

mozgásállapotának fenntartása, fejlesztése, korosztályuknak megfelelő közösségbe való 

beilleszkedésének segítése. 

 

Munkaköri feladatai: 

Az érvényben lévő köznevelési törvény, és annak végrehajtását szolgáló rendelkezések, a 

felsőoktatási törvény gyakorlati képzést érintő vonatkozásai, továbbá az SE PA EKPMI 

tevékenységét meghatározó jogszabályok, az SE PA EKPMI Szervezeti és Működési 

Szabályzata valamint a Kollektív Szerződés és belső szabályzatai alapján kerül megállapításra. 

 

A munkakör ellátásával kapcsolatos általános feladatai: 

 

 Konduktív nevelői, oktatói és rehabilitációs tevékenység; 

 Alkotó módon részt vesz és felelős a terület pedagógiai programjának, komplex 

programjának kialakításában, valamint továbbvitelében együttműködve a csoportvezető 

konduktorral és a csoportba beosztott konduktorokkal, munkáját ez alapján végzi; 

 Közreműködik a gyermekek egyéni célkitűzéseihez, életkori és egyéni sajátosságaihoz 

igazodó feladatok, feladatsorok összeállításában, továbbvitelében; 

 Feladata az intézetből elbocsátott gyermekek családba, óvodába, iskolába beillesztése 

lehetőségének megfigyelése, segítése; 

 Részt vesz a nevelőmunka tervezésében, előkészítésében, továbbvitelében 

 Közreműködik a gyermekek otthoni napirendjének kialakításában és megvalósításában; 

 A Korai Fejlesztő és Konduktív Gondozó Központba járó gyermekek fejlődésének 

rögzítését célzó fejlődési lapok, megfigyelés folyamatos rögzítése, konduktív 
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pedagógiai záróvélemények, dokumentációk elkészítése; megfigyeléseit előírás szerint 

a csoportvezető konduktor irányításával dokumentálja; 

 A pedagógiai szakszolgálat ellátása során vezetnie kell mindazokat a nyilvántartásokat, 

amelyeket a pedagógiai szakszolgálatokra vonatkozó OM rendelet előír; 

 Napi, heti feladataira maradéktalanul felkészül, használja mindazokat az eszközöket, 

módszertani útmutatókat, folyóiratokat stb., amelyek a színvonalas munkavégzéshez 

szükségesek; 

 Felel a csoportban folyó konduktív pedagógiai munka magas színvonalú 

megvalósulásáért, a hatékony munkavégzésért; 

 Részt vesz a nevelőtestület munkájában, továbbá érdeklődésének, irányultságának 

megfelelő szakmai munkaközösségekben tevékenykedhet; 

 Részt vesz az elbocsátási terv előkészítésében, valamint együttműködik intézetünk 

Szakértői Bizottságával, szükség esetén a csoportvezetőnél szakértői vizsgálat 

elvégzésének kezdeményezésére tesz javaslatot; 

 Felelős feladatai ellátásáért, a balesetek megelőzéséért, ennek megfelelően a 

biztonságos munkakörülmények kialakításáért és fenntartásáért, a csoport eszközeinek 

állagmegőrzéséért és gazdaságos használatáért, a konduktív munka megfelelő 

szervezéséért és munkafegyelem betartásáért, az ellenőrzési, mérési, értékelési és 

minőségbiztosítási feladatok ellátásáért; 

 A csoportvezetőnél kezdeményezi szakorvosi vizsgálatok elvégeztetését, valamint az 

állapotnak megfelelő segédeszközzel ellátás megszervezését; 

 Feladata a csoportjában foglalkoztatott gyermekek egyéni problémáinak feltárása, a 

problémák megoldására javaslatok megfogalmazása a csoportvezető konduktor felé; 

 Folyamatosan képzi magát, figyelemmel kíséri a szakirodalmat, illetve tapasztalataival 

gazdagítja, elősegíti a konduktív pedagógiai eljárások végrehajtását, továbbfejlesztését. 

 Felel a csoportban foglalkoztatott gyermekek testi, szellemi, lelki egészségének 

megóvásáért; 

 Minőségi konduktív fejlesztő tevékenységének végzésével hozzájárul a csoport 

zökkenőmentes működéséhez; 

 Segíti a területhez beosztott hallgatók fejlődését. Külön megbízás alapján ellátja a 

képzés számára előírt nevelési gyakorlatok vezetését. 

 Részt vesz a Pető András Kar hallgatóinak gyakorlati képzésében. Személyes 

példaadással, útmutatással, segítő, támogató, inspiráló hozzáállásával biztosítja a 

nevelési, tanítási tapasztalatszerzéshez szükséges szakmai ismeretek és a megfelelő 

attitűd elsajátítását 

A munkakör ellátásával kapcsolatos speciális feladatai: 

 

 A csoport szakmai munkájának irányításához, szervezéséhez, ellenőrzéséhez, 

zökkenőmentes működésének biztosításához szükséges minden segítséget megad a 

csoportvezetőnek; 

 Közreműködik az intézményegységet, csoportot érintő pályázatok megvalósításában, 

szakmai napok szervezésében, továbbá részt vesz a szakmai továbbképzési-, pedagógus 

továbbképzési tervek elkészítésében; 

 Minőségfejlesztési tevékenység keretében a csoport működésére vonatkozó 

minőségfejlesztési tevékenységek végzése és folyamatos fejlesztése. Ennek 

megfelelően a konduktív nevelési-oktatási, fejlesztési tevékenységek színvonalas és 

eredményes végzése céljából hozzájárul az intézményegységben és a csoportban 

dolgozó konduktorok, ill. munkájukat segítő munkatársak pozitív, problémamegoldó 
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kultúrájának kialakításához. Javaslatot tesz a partnerek panaszainak gyűjtésére, az 

elégedettség-elégedetlenség okainak megtalálására, megszüntetésére és megelőzésére, 

illetve részt vesz ezekben a tevékenységekben.  

 A minőségbiztosítási vizsgálat (audit) során tett észrevételeknek, illetve a fejlesztésre 

irányuló javaslatoknak megfelelően alakítsa, szervezze, tervezze pedagógiai 

tevékenységét; 

2. A munkakör ellátásával kapcsolatban felelőssége, kötelezettsége: 

 

 Szükség esetén köteles túlmunkát vállalni, munkakörét változó munkahelyen 

(területen), változó beosztás mellett is ellátni; 

 az Intézmény munkarendjét, munka-, balesetvédelmi és tűzvédelmi előírásait 

betartani, a Leltárszabályzatban előírt felelősség terheli. 

 Köteles feladatait az adatvédelmi törvény ismeretében és annak betartásával végezni, 

valamint hozzájárulni a közoktatási és felsőoktatási törvényben előírt személyes és 

különleges adatainak az intézményen belüli rögzítéséhez, kezeléséhez, 

 az Intézmény által meghatározott munkaruhát viselni, 

 az Intézmény és ezen belül az intézményegység stratégiai céljait magáévá tenni, 

 magas színvonalú szakmai felkészültségének megfelelően a csoportban a lehető 

legmagasabb színvonalú, minőségi munkát végezni. 

 

3. A Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív 

Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma által biztosított, a munkakör 

betöltetéséhez szükséges eszközök, feltételek: 

 

A konduktív munkavégzéshez szükséges és kötelező eszközök és felszerelések; fénymásolási 

lehetőség az intézményegység belső szabályzata szerint; számítógép-használat, könyvtár, 

szakkönyvvásárlási lehetőség (normatív támogatás szerint); szakmai konzultáció ; a 

munkájához szükséges továbbtanulás ill. továbbképzés támogatása a 277/ 1997. (XII. 22.) 

Korm. rendelet, valamint annak módosításaiban foglaltaknak megfelelően. 
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Záradék: 

A munkakör betöltője a vonatkozó jogszabályok előírásaira figyelemmel köteles felettesével 

egyeztetve további olyan feladatokat is teljesíteni, melyek jellegüknél fogva tevékenységi 

körébe tartoznak, de azokat jelen munkaköri leírás nem tartalmazza. 

 

Munkavállaló aláírásával igazolja, hogy a munkaköri leírást megismerte, és az abban foglaltak 

végrehajtását magára nézve kötelezőnek tartja. 

 

 

A munkaköri leírás érvénybelépésének időpontja: 

 

 

Budapest, 2017. 

 

                       Munkáltató  Munkavállaló 
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13. Konduktor – Utógondozás tanácsadás 

SEMMELWEIS EGYETEM PETŐ 

ANDRÁS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS 

ISKOLÁJA, EGYSÉGES KONDUKTÍV 

PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI 

INTÉZMÉNYE ÉS KOLLÉGIUMA 

 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8. 

Semmelweis Egyetem Pető András 

Gyakorló Általános Iskolája, Egységes 

Konduktív Pedagógiai Módszertani 

Intézménye és Kollégiuma 
1428 Budapest, Pf.2.. 

telefon: 224-1500, telefax: 224-1531 

honlap: www.peto.hu 

 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

Szervezet megnevezése: Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános Iskolája, 

Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma 

 

I. Személyi rész 

 

Munkakört ellátó dolgozó neve: 

Besorolás: 

Munkakör megnevezése: Konduktor 

Munkakör betöltéséhez előírt iskolai végzettség: konduktor, konduktor-tanító, konduktor-

óvodapedagógus, konduktor (tanító) vagy konduktor (óvodapedagógus) végzettség, pedagógiai 

szakvizsga 

Munkavégzés helye: SE PA EKPMI, Pedagógiai Szakszolgálat (Utógondozás tanácsadás) 

Munkáltatói jogkör gyakorlója: SE PA EKPMI intézményvezető 

Közvetlen felettese: SE PA EKPMI Pedagógiai Szakszolgálatának vezetője 

Távollét esetén a munkakört helyettesítő dolgozó: általa aktuálisan kijelölt személy 

 

Munkaidő, munkarend: 

2013. szeptember 1-jétől a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 62 §- a (5)-(7) 

és (13) bekezdésben foglaltak értelmében: 

"(5) A nevelési-oktatási intézményekben pedagógus-munkakörökben dolgozó pedagógus heti 

teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (a továbbiakban: kötött munkaidő) az 

intézményvezető által - az e törvény keretei között - meghatározott feladatok ellátásával köteles 

tölteni, a munkaidő fennmaradó részében a munkaideje beosztását vagy felhasználását maga 

jogosult meghatározni. 

(6) A teljes munkaidő ötvenöt százalékában (a továbbiakban: neveléssel-oktatással lekötött 

munkaidő) tanórai és egyéb  foglalkozások megtartása rendelhető el. A kötött munkaidő 

fennmaradó részében a pedagógus a nevelés-oktatást előkészítő, nevelés-oktatással összefüggő 

egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lát el. 

(7) Az intézményvezető a kötött munkaidőben ellátandó feladatok elosztásánál biztosítja az 

arányos és egyenletes feladatelosztást a nevelőtestület tagjai között. 
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(13) A pedagógiai szakszolgálat intézményében alkalmazott pedagógusok teljes munkaidőben 

történő foglalkoztatás esetében heti huszonegy órában a neveléssel-oktatással lekötött 

munkaidőben végzik a gyermekek, tanulók vizsgálatával, egyéni vagy csoportos 

foglalkoztatásával, a tanácsadással (…) kapcsolatos feladatokat. 

 

 

 

Törvényes munkaidő: heti 40 óra. 

- Heti 21 óra a neveltekkel való közvetlen foglalkozás, ill. csoportvezetői/programvezetői 

feladatok ellátása  

- Heti 11 óra a szakfeladattal összefüggő közvetett, de köteles tevékenységek ellátása. 

 

 

II. Munkaköri rész 

 

1. Munkaköri feladatok, feladatkörök: 

A munkakör fő célkitűzése: 

Az Intézmény egyéb területeiről elbocsátott különböző diagnózisú mozgássérült gyermekek, 

fiatalok, illetve azok családtagjainak, pedagógusainak segítése. 

A mozgássérült gyermekek, fiatalok családba, óvodába, iskolába, munkahelyre történő 

beilleszkedésének figyelemmel kísérése, segítése, a konduktív nevelés folyamán elért 

eredmények megőrzése. A körülmények ismeretében a megfelelő orthofunkciós napirend 

kialakítása, elfogadtatása, ezzel a mozgássérült gyermek, fiatal mozgásállapotának fenntartása, 

fejlesztése. Mind szélesebb kapcsolatrendszer kialakítása társintézményekkel, valamint a 

konduktív pedagógiai foglalkoztatásra szoruló gyermekek Intézményünkbe történő 

irányításának segítése. 

 

Munkaköri feladatai: 

Az érvényben lévő köznevelési törvény, és annak végrehajtását szolgáló rendelkezések, a 

felsőoktatási törvény gyakorlati képzést érintő vonatkozásai, továbbá az SE PA EKPMI 

tevékenységét meghatározó jogszabályok, az SE PA EKPMI Szervezeti és Működési 

Szabályzata valamint a Kollektív Szerződés és belső szabályzatai alapján kerül megállapításra. 

 

A munkakör ellátásával kapcsolatos általános feladatai: 

 

 Konduktív nevelői, oktatói és rehabilitációs tevékenység. 

 Feladata az intézményből elbocsátott gyermekek, fiatalok családba, óvodába, iskolába, 

munkahelyre történő beilleszkedésének figyelemmel kísérése, segítése. 

 Munkáját előjegyzés és behívás alapján végzi, a nyilvántartásban szereplő gyermekeket, 

fiatalokat szükség esetén bejelentés nélkül is fogadja. 
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 Kapcsolatot tart és rendszeresen konzultál –a szakmai terület egységes álláspontja 

alapján- a gyermekek, fiatalok szüleivel, pedagógusaival az időszerű problémák 

megoldása érdekében. 

 Kapcsolatot tart mindazokkal a társintézményekkel (bölcsőde, óvoda,, nevelési 

tanácsadó, nevelési-oktatási intézmény, pályaválasztási csoport stb.), ahonnan a 

gyermekek a területre érkeznek, illetve melyek továbblépésüket segíthetik. 

 Alkotó módon részt vesz és felelős a terület: szakmai protokolljának, pedagógiai 

programjának, kialakításában, valamint továbbvitelében együttműködve a Pedagógiai 

Szakszolgálat konduktoraival, csoportvezető konduktoraival, munkáját ez alapján 

végzi. 

 Tanévenként három korosztály szűrését végzi az intézmény nyilvántartása alapján, az 

iskolakezdés előtt állókét, a negyedik osztályosokét, a pályaválasztás előtt állókét. 

 Évente pedagógiai véleményt kér neveltjeinkről az óvodákból és iskolákból, a 

beérkezett dokumentumokat feldolgozza. 

 Dokumentálja az utógondozás tanácsadására járó gyermekek fejlődését a fejlődési 

lapokban. Felel a konduktív pedagógiai vélemények, dokumentációk elkészítéséért.  

 Közreműködik a gyermekek otthoni napirendjének kialakításában és megvalósításában. 

 A pedagógiai szakszolgálat ellátása során vezetnie kell mindazokat a nyilvántartásokat, 

amelyeket a pedagógiai szakszolgálatokra vonatkozó jogszabályok előírnak. 

 Napi, heti feladataira maradéktalanul felkészül, használja mindazokat az eszközöket, 

módszertani útmutatókat, folyóiratokat stb., amelyek a színvonalas munkavégzéshez 

szükségesek. 

 Felel a gyermekek, fiatalok egyéni célkitűzéseihez, életkori sajátosságaihoz igazodó 

feladatok összeállításáért, továbbviteléért. 

 Család-, iskola-, intézménylátogatást kezdeményez és tesz a neveltek fejlődése 

érdekében.  

 Szükség esetén időpontot egyeztet szakorvosi vizsgálatra az Intézmény szakorvosaival 

valamint kezdeményezi a gyermek állapotának megfelelő segédeszközzel való ellátás. 

 Kapcsolatot tart a konduktív pedagógiai hálózatban dolgozó konduktorokkal. 

 Állapotromlás esetén, ortopéd műtét után javaslatot tesz és kezdeményezi a gyermek, 

fiatal visszavételét az intenzív konduktív nevelésbe. 

 Felel a területén folyó konduktív pedagógiai munka magas színvonalú 

megvalósulásáért, a hatékony munkavégzésért. 

 Részt vesz a nevelőtestület munkájában, továbbá érdeklődésének, irányultságának 

megfelelő szakmai munkaközösségekben tevékenykedhet. 

 Részt vesz az elbocsátási terv előkészítésében, valamint együttműködik intézményünk 

gyakorló területeivel és a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat MOZGÁSVIZSGÁLÓ 

Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézménye 

vezetőjénél szakértői vizsgálat elvégzésének kezdeményezésére tesz javaslatot; 

 Felelős feladatai ellátásáért, a balesetek megelőzéséért, ennek megfelelően a 

biztonságos munkakörülmények kialakításáért és fenntartásáért, a csoport eszközeinek 

állagmegőrzéséért és gazdaságos használatáért, a konduktív munka megfelelő 

szervezéséért és munkafegyelem betartásáért, az ellenőrzési, mérési, értékelési és 

minőségbiztosítási feladatok ellátásáért. 

 Folyamatosan képzi magát, figyelemmel kíséri a szakirodalmat, illetve tapasztalataival 

gazdagítja, elősegíti a konduktív pedagógiai eljárások végrehajtását, továbbfejlesztését. 
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 Fogadja a területre érkező konduktorhallgatókat a Pető András Kar képzési terve 

alapján. Segíti a belső és külső képzési területekről ide irányított szakdolgozatot készítő 

hallgatók munkáját.  

 Részt vesz a képzés céljait szolgáló vizsgálatokban, filmek készítésében, bemutató 

foglalkozásokat tart. 

 

A munkakör ellátásával kapcsolatos speciális feladatai: 

 

 Közreműködik az intézményegységet, csoportot érintő pályázatok 

megvalósításában, szakmai napok szervezésében, továbbá részt vesz a szakmai 

továbbképzési-, pedagógus továbbképzési tervek elkészítésében; 

 Minőségfejlesztési tevékenység keretében a csoport működésére vonatkozó 

minőségfejlesztési tevékenységek végzése és folyamatos fejlesztése. Ennek 

megfelelően a konduktív nevelési-oktatási, fejlesztési tevékenységek 

színvonalas és eredményes végzése céljából hozzájárul az 

intézményegységben és a csoportban dolgozó konduktorok, ill. a munkájukat 

segítő munkatársak pozitív, problémamegoldó kultúrájának kialakításához. 

Javaslatot tesz a partnerek panaszainak gyűjtésére, az elégedettség-

elégedetlenség okainak megtalálására, megszüntetésére és megelőzésére, 

illetve részt vesz ezekben a tevékenységekben.  

 A minőségbiztosítási vizsgálat (audit) során tett észrevételeknek, illetve a 

fejlesztésre irányuló javaslatoknak megfelelően alakítsa, szervezze, tervezze 

pedagógiai tevékenységét. 

 

2.  A munkakör ellátásával kapcsolatban felelőssége, kötelezettsége: 

 

 Szükség esetén köteles túlmunkát vállalni, munkakörét változó 

munkahelyen (területen), változó beosztás mellett is ellátni. 

 az Intézmény munkarendjét, munka-, balesetvédelmi és tűzvédelmi 

előírásait betartani, a Leltárszabályzatban előírt felelősség terheli. 

 Köteles feladatait az adatvédelmi törvény ismeretében és annak betartásával 

végezni, valamint hozzájárulni a köznevelési és felsőoktatási törvényben 

előírt személyes és különleges adatainak az intézményen belüli rögzítéséhez, 

kezeléséhez. 

 az Intézmény által meghatározott munkaruhát viselni. 

 az Intézmény és ezen belül az intézményegység stratégiai céljait magáévá 

tenni. 

 Magas színvonalú szakmai felkészültségének megfelelően a csoportban a 

lehető legmagasabb színvonalú, minőségi munkát végezni. 

 

3. A Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív 

Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma által biztosított, a munkakör 

betöltetéséhez szükséges eszközök, feltételek: 

 

A konduktív munkavégzéshez szükséges és kötelező eszközök és felszerelések; fénymásolási 

lehetőség az intézményegység belső szabályzata szerint; számítógép-használat, könyvtár, 

szakmai konzultáció; a munkájához szükséges továbbtanulás, ill. továbbképzés támogatása a 
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277/ 1997. (XII. 22.) Korm. rendelet, valamint annak módosításaiban foglaltaknak 

megfelelően. 

 

Záradék: 

A munkakör betöltője a vonatkozó jogszabályok előírásaira figyelemmel köteles felettesével 

egyeztetve további olyan feladatokat is teljesíteni, melyek jellegüknél fogva tevékenységi 

körébe tartoznak, de azokat jelen munkaköri leírás nem tartalmazza. 

 

Munkavállaló aláírásával igazolja, hogy a munkaköri leírást megismerte, és az abban foglaltak 

végrehajtását magára nézve kötelezőnek tartja. 

 

 

A munkaköri leírás érvénybelépésének időpontja: 

 

Budapest, 2017. 

 

                       Munkáltató                                   Közalkalmazott munkavállaló 
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14. Konduktor pszichológus– Nevelési tanácsadás 

SEMMELWEIS EGYETEM PETŐ 

ANDRÁS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS 

ISKOLÁJA, EGYSÉGES KONDUKTÍV 

PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI 

INTÉZMÉNYE ÉS KOLLÉGIUMA 

 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8. 

Semmelweis Egyetem Pető András 

Gyakorló Általános Iskolája, Egységes 

Konduktív Pedagógiai Módszertani 

Intézménye és Kollégiuma 
1428 Budapest, Pf.2.. 

telefon: 224-1500, telefax: 224-1531 

honlap: www.peto.hu 

 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

Szervezet megnevezése: Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános Iskolája, 

Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma 

 

I. Személyi rész 

 

Munkakört ellátó dolgozó neve: 

Besorolás: 

Munkakör megnevezése: Konduktor-pszichológus 

Munkakör betöltéséhez előírt iskolai végzettség: konduktor, konduktor-tanító, konduktor-

óvodapedagógus, konduktor (tanító) vagy konduktor (óvodapedagógus) végzettség és 

pszichológus végzettség 

Munkavégzés helye: SE PA EKPMI, Pedagógiai Szakszolgálat 

Munkáltatói jogkör gyakorlója: SE PA EKPMI intézményvezető 

Közvetlen felettese: SE PA EKPMI Pedagógiai Szakszolgálatának vezetője 

Távollét esetén a munkakört helyettesítő dolgozó: általa aktuálisan kijelölt személy 

 

Munkaidő, munkarend: 

 

Törvényes munkaidő: heti 40 óra. 

- Heti 21 óra a neveltekkel való közvetlen foglalkozás, ill. csoportvezetői/programvezetői 

feladatok ellátása  

- Heti 11 óra a szakfeladattal összefüggő közvetett, de köteles tevékenységek ellátása. 

 

II. Munkaköri rész 

 

1. Munkaköri feladatok, feladatkörök: 

 

A munkakör fő célkitűzése: 
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A különböző életkorú, sajátos nevelési igényű, központi idegrendszeri mozgássérült személyek 

mozgásállapotára vonatkozó, továbbá a magatartási-, tanulási zavarokat feltáró, a vegetatív 

funkciók-, és szociális adaptáció felmérésére szolgáló komplex konduktív, pszichológiai, 

gyógypedagógiai vizsgálatok végzése, majd az ezt követő konduktív pedagógiai ellátás 

módjára, formájára és helyére (intézményi megnevezéssel) vonatkozó javaslattétel, szükség 

esetén egyéni és kiscsoportos fejlesztések végzése, az intézetben folyó tudományos kutató 

munka vizsgálatokkal és adatokkal segítése, a többcélú közoktatási intézmény gyermek és 

ifjúságvédelmi munkájában közreműködés, szülők- és pedagógusok számára nyújtott 

tanácsadás a mozgássérültek fejlesztésében, nevelésében, oktatásában jelentkező problémák 

megoldásához, szakvélemények készítése; e konduktív pedagógiai munkában való 

közreműködés. 

 

Munkaköri feladatai: 

Az érvényben lévő köznevelési törvény, és annak végrehajtását szolgáló rendelkezések, a 

felsőoktatási törvény gyakorlati képzést érintő vonatkozásai, továbbá a Pető András Kar és 

tevékenységét meghatározó jogszabályok, az SE PA EKPMI Szervezeti és Működési 

Szabályzata, valamint a Kollektív Szerződés és belső szabályzatai alapján kerül megállapításra. 

 

A munkakör ellátásával kapcsolatos általános feladatai: 

 

 Közreműködik az intézményegység vizsgáló, fejlesztő munkájában elvégzésében, felel 

ezek magas színvonalú megvalósulásáért, minőségéért; 

 Közreműködik a központi idegrendszeri mozgássérült gyermekek komplex, konduktív, 

pszichológiai, gyógypedagógiai vizsgálatának, tanácsadásának megszervezésében, 

megvalósításában; 

 Vezetőjével együttműködve részt vesz a fejlesztő munka tervezésében, előkészítésében, 

továbbvitelében; 

 Folyamatos megfigyelések, szakvélemények, dokumentációk elkészítése, 

megfigyeléseit előírás szerint dokumentálja; a dokumentációs tevékenységet 

folyamatos fejleszti; 

 A vizsgálatokról konduktív pedagógiai szakvélemények kiadása; a konduktív fejlesztési 

megfigyelések elkészítése; 

 A pedagógiai szakszolgálat ellátása során vezetnie kell mindazokat a nyilvántartásokat, 

amelyeket a pedagógiai szakszolgálatokra vonatkozó OM rendelet előír; a szakértői 

vélemények elkészítésekor minden esetben figyelemmel kell lennie az érvényben lévő 

OM rendelet előírásaira, módosulásaira; 

 Napi, heti feladataira maradéktalanul felkészül, használja mindazokat az eszközöket, 

módszertani útmutatókat, folyóiratokat stb., amelyek a színvonalas munkavégzéshez 

szükségesek; 

 Részt vesz a nevelőtestület munkájában, továbbá érdeklődésének, irányultságának 

megfelelő szakmai munkaközösségekben tevékenykedhet; 

 Szülőkkel való kapcsolattartás, szükség esetén megbeszélések; 
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 Szakmai továbbképzéseken részvétel, különböző szakértői bizottságokkal, nevelési-

oktatási intézményekkel, civil szervezetekkel való kapcsolattartás, továbbá 

közreműködik a pedagógus továbbképzési tervek elkészítésében; 

 Felelős feladatai ellátásáért, a balesetek megelőzéséért, ennek megfelelően a 

biztonságos munkakörülmények kialakításáért és fenntartásáért, az Intézmény eszközei 

állagának megőrzéséért és gazdaságos használatáért, a konduktív munka megfelelő 

szervezéséért és munkafegyelem betartásáért, az ellenőrzési, mérési, értékelési és 

minőségbiztosítási feladatok ellátásáért; 

 Feladata a vizsgált személyek egyéni problémáinak feltárása, a problémák megoldására 

javaslatok megfogalmazása; 

 Folyamatosan képzi magát, figyelemmel kíséri a szakirodalmat, illetve tapasztalataival 

gazdagítja, elősegíti a konduktív pedagógiai eljárások végrehajtását, továbbfejlesztését; 

 Felel az általa foglalkoztatott, vizsgált személyek testi, szellemi, lelki egészségének 

megóvásáért; 

 Minőségi konduktív fejlesztő tevékenységének végzésével hozzájárul a terület 

zökkenőmentes működéséhez. 

 

A munkakör ellátásával kapcsolatos speciális feladatai: 

 

 A terület szakmai munkájának irányításához, szervezéséhez, ellenőrzéséhez, 

zökkenőmentes működésének biztosításához szükséges minden segítséget megad a 

vezetőjének; 

 Közreműködik a területet érintő pályázatok figyelésében, elkészítésükben, szakmai napok 

szervezésében, továbbá részt vesz a szakmai továbbképzési-, pedagógus továbbképzési 

tervek elkészítésében; javaslatok megfogalmazása; 

 Minőségfejlesztési tevékenység keretében a terület működésére vonatkozó 

minőségfejlesztési tevékenységek végzése és folyamatos fejlesztése; 

 A fejlesztő/minősítő értékelés során tett észrevételeknek, illetve a fejlesztésre irányuló 

javaslatoknak megfelelően alakítsa, szervezze, tervezze pedagógiai tevékenységét. 

 

2. A munkakör ellátásával kapcsolatban felelőssége, kötelezettsége: 

 

 Szükség esetén köteles túlmunkát vállalni, munkakörét változó munkahelyen (területen), 

változó beosztás mellett is ellátni;  

 az Intézmény munkarendjét, munka-, balesetvédelmi és tűzvédelmi előírásait betartani, a 

Leltárszabályzatban előírt felelősség terheli; 

 Köteles feladatait az adatvédelmi törvény ismeretében és annak betartásával végezni, 

valamint hozzájárulni a köznevelési és felsőoktatási törvényben előírt személyes és 

különleges adatainak az intézményen belüli rögzítéséhez, kezeléséhez; 

 az Intézmény és ezen belül az intézményegység stratégiai céljait magáévá tenni; 

 magas színvonalú szakmai felkészültségének megfelelően az intézményben a lehető 

legmagasabb színvonalú, minőségi munkát végezni. 
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3. A Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív 

Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma által biztosított, a munkakör 

betöltetéséhez szükséges eszközök, feltételek: 

 

A konduktív munka végzéshez szükséges és kötelező eszközök és felszerelések; fénymásolási 

lehetőség az intézményegység belső szabályzata szerint; számítógép-használat, könyvtár, 

szakkönyvvásárlási lehetőség (normatív támogatás szerint); szakmai konzultáció; a 

munkájához szükséges továbbtanulás ill. továbbképzés támogatása a  

277/ 1997. (XII. 22.) Korm. rendelet, valamint annak módosításaiban foglaltaknak 

megfelelően; 

 

Záradék: 

 

A munkakör betöltője a vonatkozó jogszabályok előírásaira figyelemmel, köteles felettesével 

egyeztetve további olyan feladatokat is teljesíteni, melyek jellegüknél fogva tevékenységi 

körébe tartoznak, de azokat jelen munkaköri leírás nem tartalmazza.  

 

Munkavállaló aláírásával igazolja, hogy a munkaköri leírást megismerte, és az abban foglaltak 

végrehajtását magára nézve kötelezőnek tartja. 

 

 

A munkaköri leírás érvénybelépésének időpontja: 

 

Budapest, 2017. 

 

 

                       Munkáltató  Munkavállaló 
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15. Adminisztrátor – SE PA EKPMI Szakszolgálat 

SEMMELWEIS EGYETEM PETŐ 

ANDRÁS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS 

ISKOLÁJA, EGYSÉGES 

KONDUKTÍV PEDAGÓGIAI 

MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS 

KOLLÉGIUMA 

 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8. 

Semmelweis Egyetem Pető András 

Gyakorló Általános Iskolája, Egységes 

Konduktív Pedagógiai Módszertani 

Intézménye és Kollégiuma 

1428 Budapest, Pf.2.. 

telefon: 224-1500, telefax: 224-1531 

honlap: www.peto.hu 

 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

Szervezet megnevezése: Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános Iskolája, 

Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma 

I. Személyi rész 

 

Név: 

Munkakör megnevezése: Adminisztrátor 

Munkakör betöltéséhez előírt iskolai végzettség: érettségi vizsga, számítógépes ismeretek 

Munkavégzés helye: SE PA EKPMI, Pedagógiai Szakszolgálat 

Munkaidő, munkarend: Törvényes munkaidő heti 40 óra 

Munkáltatói jogkör gyakorlója: SE PA EKPMI intézményvezető 

Közvetlen felettese: SE PA EKPMI Intézményvezető 

 

II. Munkaköri rész 

 

A munkakör fő célkitűzése: 

Az SE PA EKPMI és ezen belül a Szakszolgálat intézményegység zavartalan működésének 

biztosítása az adminisztráció területén keresztül. Az adatkezeléssel és adatszolgáltatással az 

intézményegység vezető és az osztályvezető munkájának segítése. 

Munkaköri feladatai: 

Az érvényben lévő köznevelési törvény, és annak végrehajtását szolgáló rendelkezések, a 

felsőoktatási törvény gyakorlati képzést érintő vonatkozásai, továbbá az SE PA EKPMI 

tevékenységét meghatározó jogszabályok, az SE PA EKPMI Szervezeti és Működési 

Szabályzata valamint a Kollektív Szerződés és belső szabályzatai alapján kerül megállapításra. 
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A munkakör ellátásával kapcsolatos általános feladatai: 

 Ügyintézéssel, szervezéssel kapcsolatos feladatok ellátása. 

 Adminisztratív teendők, nyilvántartási feladatok ellátása. 

 A vonatkozó jogszabályzatok, belső szabályzatok ismerete. 

 Tájékoztatásnyújtás különböző megkeresésekre. 

 Helyettesítés ellátása. 

 Kapcsolattartás, együttműködés az intézet munkatársaival. 

 

A munkakör ellátásával kapcsolatos speciális feladatai:  

 Létszámjelentés készítés – a konduktív pedagógiai szakszolgálat neveltjeiről (napi, 

havi, éves, stb.) 

 Neveltek adatainak nyilvántartása „névsor” elkészítése (csoportonként, programonként, 

felvételi–elbocsátási állapot szerint, stb.) 

 Behívások egyeztetése, kiértesítések intézése; formalevelek kiküldése. 

 Konduktív pedagógiai záróvélemények kiküldése. 

 Igazolások kiadása. 

 Statisztika készítése a szakszolgálat intézményegység neveltjeiről. 

 Számlázással kapcsolatos előkészítő, ill. adminisztrációs tevékenységek. 

 Iskolaérettségi, beiskolázási, 5 éves kori kontroll vizsgálatról szülő értesítése. 

 Szűrő-, utánkövetéses nyomtatványok kiküldése. 

 Adatszolgáltatás a normatíva igényléshez.  

 Munkavégzéssel kapcsolatos elszámolás előkészítése. 

 Hallgatók képzésével kapcsolatos adminisztráció (beosztás, értékelési lapok 

előkészítése) 

 Iratkezelés. 

 Adatszolgáltatás az intézmény területei, fenntartója felé. 

 Tájékoztatás, felvilágosítás nyújtása különböző megkeresésekre szóban, írásban. 

 Helyettesítés ellátása az osztály munkatársának hiányzása esetén. 

 Kapcsolattartás és együttműködés a konduktorokkal, csoportvezetőkkel, 

intézményegység-vezetővel; az intézet többi egységének, területének munkatársaival. 

 Hozzájárul az SE PA EKPMI zökkenőmentes működéséhez. 

A munkakör ellátásával kapcsolatban felelőssége, kötelezettsége: 
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 Szükség esetén köteles túlmunkát vállalni, munkakörét változó munkahelyen is ellátni; 

 az Intézet munkarendjét, munka-, balesetvédelmi és tűzvédelmi előírásait betartani, a 

Leltárszabályzatban előírt felelősség terheli; 

 Köteles feladatait az adatvédelmi törvény ismeretében és annak betartásával végezni, 

valamint hozzájárulni a közoktatási és felsőoktatási törvényben előírt személyes és 

különleges adatainak az intézményen belüli rögzítéséhez, kezeléséhez; 

 az Intézet és ezen belül az EKPMI stratégiai céljait munkájával segíteni; 

 szakmai felkészültségének megfelelően a lehető legmagasabb színvonalú, minőségi 

munkát végezni. 

 

A Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív 

Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma által biztosított, a munkakör betöltetéséhez 

szükséges eszközök, feltételek: 

A munka végzéséhez szükséges és kötelező eszközök, felszerelések; fénymásolási lehetőség az 

intézményegység belső szabályzata szerint; számítógép-használat, könyvtár, szakmai 

konzultáció. 

Záradék: 

A munkakör betöltője a vonatkozó jogszabályok előírásaira figyelemmel köteles felettese 

utasítása alapján további olyan feladatokat is teljesíteni, melyek jellegüknél fogva tevékenységi 

körébe tartoznak, de azokat jelen munkaköri leírás nem tartalmazza. 

 

A munkaköri leírás érvénybelépésének időpontja:  

 

Budapest, 2017.  

 

 

                           Munkáltató     Munkavállaló  
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SE PA EKPMI Szervezeti és Működési Szabályzatának melléklete 

Záradék 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 25 § (4) bekezdés értelmében a Pető 

András Főiskola Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani 

Intézménye és Kollégiuma 2015. március 23-án elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat 

módosításához az iskolai diákönkormányzat, illetve a szülői szervezet képviselői egyetértését 

beszereztük, és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 70. § (2) bekezdés b) 

pontja értelmében biztosított jogunknál fogva Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló 

Általános Iskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma, 

jelen Szervezeti és Működési Szabályzatát, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan 

elfogadjuk. 

A szakalkalmazotti testület nevében: 

Budapest, 2017. szeptember 18. 

…….…………………………………………..……... 

 

a szakalkalmazotti testület képviseletében 
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SE PA EKPMI Szervezeti és Működési Szabályzatának melléklete 

Nyilatkozat – Diákönkormányzat 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 48. § (4) a) bekezdése értelmében a 

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását megismertük, az abban foglaltakkal 

egyetértünk, s a törvényben biztosított jogunknál fogva a Semmelweis Egyetem Pető András 

Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és 

Kollégiuma Működési Szervezeti és Működési Szabályzatát a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglaltan elfogadásra javasoljuk. 

A diákönkormányzat nevében: 

Budapest, 2017. szeptember. 18. 

.…….…………………………………………..……... 

 

a diákönkormányzat képviseletében 
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SE PA EKPMI Szervezeti és Működési Szabályzatának melléklete 

Nyilatkozat – Szülői szervezet 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 25. § (4) bekezdés értelmében a 

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását megismertük, az abban foglaltakkal 

egyetértünk, s a törvényben biztosított jogunknál fogva a Semmelweis Egyetem Pető András 

Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és 

Kollégiuma Szabályzatát a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan elfogadásra 

javasoljuk. 

A szülői szervezet nevében: 

Budapest, 2017. szeptember 18. 

….…………………..………………………………..……... 

 

a szülői szervezet képviseletében 


