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1. Preambulum 

A Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános Iskolája, Szakiskolája, Egységes 

Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiumának közössége a Pető András Karon 

oktatott, közismertebb nevén „Pető módszer”, a hivatalos nevén konduktív nevelés-oktatás szerint 

szervezi a tanítás, nevelés feladatait a hatályos köznevelési törvény szerint. A hagyományok 

figyelembe vételével a képzési területen kialakított metódus szerint az oktatási, kutatási, 

rehabilitációs és megelőző  tevékenységek együttes biztosításának követelményét szem előtt tartva a 

következőképpen rendelkezik: 

Kiemelkedő értékként határozza meg tevékenységében a konduktív nevelést, a team munkát és a 

belső-külső tudásmegosztást. 

Ezek alapján célja a konduktív pedagógia melletti elköteleződés, a team munkában az 

együttműködések magas fokú megvalósulása, kölcsönös tisztelet és szakmai céltudatosság 

megnyilvánulása a tiszta kommunikációs csatornákon keresztül és a belső tudás közkinccsé tétele, 

mely a folyamatos megújulás, a megfelelő prioritások kialakítása és az építő értékelések alapjai 

lesznek. 

Mindezen alapelveket követve a Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános Iskolája, 

Szakiskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma a 

következőképpen határozza meg szervezeti és működési szabályzatát, figyelemmel 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 

rendelet rendelkezéseire: 

Általános szervezeti és működési rendelkezések  
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2. Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános 
Iskolája, Szakiskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai 
Módszertani Intézménye és Kollégiuma Szervezeti és 
Működési Szabályzata 

2.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, jóváhagyása 

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

Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma Szervezeti és Működési Szabályzatát az 

intézményvezető előterjesztése alapján a nevelőtestületi/szakalkalmazotti testület fogadja el. 

Az elfogadás előtt véleményt nyilvánítanak:  

• szülői szervezet 

• diákönkormányzat 

Az elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatot az intézményvezető jóváhagyásra továbbítja a 

fenntartónak.  

Az SZMSZ életbe lépéséhez a fenntartó egyetértése szükséges.  

2.2. Az SZMSZ célja, tartalma 

A köznevelési intézmény, és annak intézményegységeinek működésére, belső és külső kapcsolataira 

vonatkozó rendelkezéseket jelen szervezeti és működési szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) 

határozza meg. Az egyes intézményegységek sajátosságaiból adódó specifikációk az 

intézményegységek külön fejezeteiben kerülnek rögzítésre. 

Célja, hogy a jogszabályok által és a Semmelweis Egyetem által szabályozott tartalmak minél 

hatékonyabban érvényesüljenek a köznevelési intézményünkben, teret adva a konduktív nevelés 

hatékony megvalósulásának.  

Az SZMSZ-től el nem különülő, azt kiegészítő szabályozás az intézményegységek Házirendje. 

Meghatározza és szabályozza az intézmény tevékenységét, irányításának rendjét, működésének 

folyamatait, összefüggéseit, szervezeti felépítését, a hatásköri és függelmi kapcsolatokat, a 

felelősséget a nevelés és gazdálkodás területén, az ellenőrzés rendjét, a belső és külső kapcsolatokra 

vonatkozó szabályozást.  

Biztosítja az alapfeladatok elvégzését, amely kötelezettséget jelent a benne foglaltak végrehajtására. 
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A SZMSZ tartalma nem állhat ellentétben jogszabályokkal, sem egyéb intézményi 

alapdokumentummal, szabályozással, nem vonhat el törvény vagy rendelet által biztosított jogot, nem 

is szűkítheti azt, kivéve, ha maga a jogszabály erre felhatalmazást ad.  

Az SZMSZ tartalmát meghatározó szabályzatok, jogszabályok változásai az SZMSZ folyamatos 

felülvizsgálatával frissülnek. 

2.3. Az SZMSZ területi, személyi, időbeli hatálya:  

• Az SZMSZ hatálya kiterjed az intézménnyel jogviszonyban álló személyekre, valamint 

mindazokra, akik belépnek az intézmény területére, használják helyiségeit, létesítményeit.  

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

valamint az intézmény által külső helyszínen szervezett rendezvények ideje alatt.  

• A Szervezeti és Működési Szabályzat a fenntartó jóváhagyásának időpontjával lép hatályba 

és visszavonásig érvényes.  

• A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Semmelweis Egyetem Szervezeti és 

Működési Szabályzata az irányadó.   

2.4. Intézményi adatok 

Az Intézmény neve: Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános Iskolája, Szakiskolája, 

Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma 

Rövidített neve: SE PA EKPMI, Módszertani Intézmény 

Alapító és a fenntartó neve és székhelye: 
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.  

Egyéb Pedagógiai Szakszolgálati és Utazó Konduktori feladatellátás helyei  

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

szervezeti egységét képező köznevelési intézmény, szakmai önállósággal rendelkező önálló jogi 

személy.  
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A Módszertani Intézmény OM azonosító száma: 038422  

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

A Módszertani Intézményt módosító alapító okiratának  
kelte: 2019. 07. 05.  

száma: 70313-3/KSJIF/2019 

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 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 feladatait szervezeti és szakmai tekintetben önálló, egymással szorosan 

együttműködő különböző típusú intézményegységek keretében az alábbiak szerint látja el, 

figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 20. § (1) bekezdés c, e pontjai, 

valamint (2), (4), (6) rendelkezéseire.  

3. Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános 
Iskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani 
Intézménye és Kollégiuma intézményegységei, tevékenysége 

3.1. A köznevelési intézmény közfeladata:  

A köznevelési intézmény, - mint a Semmelweis Egyetem Pető András Karának keretein belül 

működő gyakorló köznevelési intézmény – a hallgatók gyakorlati képzésével részt vesz a Pető András 

Karon folyó konduktor alapszakos képzés, szakirányú továbbképzés, felsőfokú szakképzés 

feladatainak ellátásában. 

Tevékenységi köre kiterjed a központi idegrendszer sérülése következtében mozgásszervi fogyatékos 

(mozgáskorlátozott) gyermekek és tanulók komplex konduktív nevelésére, oktatására, enyhe értelmi 

fogyatékos, halmozottan fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek és tanulók 

nevelésére, oktatására, az ellátottak egészségügyi és pedagógiai célú habilitációjára, rehabilitációjára, 
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egyedi döntés alapján azon autizmus spektrumzavarral küzdő gyermekek ellátására, akik közösségbe 

illeszthetőek; szakszolgálati ellátásra, kollégiumi nevelésre, utazó konduktori hálózat működtetésére, 

iskolaegészségügyi ellátásra, szakiskolai képesítésre és részszakképesítésre. 

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

Általános iskolai nevelés-oktatás: amely magában foglalja a sajátos nevelési igényű, központi 

idegrendszeri sérülése miatt mozgásszervi fogyatékos (mozgáskorlátozott), ép értelmű, egyéb 

pszichés fejlődési zavarral, illetve egyedi döntés alapján közösségbe illeszthető autizmus spektrum 

zavarral élő tanulók általános iskolai nevelését-oktatását, kollégiumi ellátását. 

A halmozottan fogyatékos tanulók általános iskolai nevelése-oktatása: amely magában foglalja a 

sajátos nevelési igényű, központi idegrendszeri sérülése miatt mozgásszervi 

fogyatékos(mozgáskorlátozott), enyhe értelmi fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral, illetve 

egyedi döntés alapján közösségbe illeszthető autizmus spektrum zavarral élő tanulók általános iskolai 

nevelését-oktatását, kollégiumi ellátását. 

3.1.2.  Konduktív Gyakorló Szakiskola (évfolyamok száma: 2+2) 

Szakiskolai nevelés-oktatás: amely a többi középfokú iskolában tanulókkal fogyatékosságuk, sajátos 

nevelési igényük vagy központi idegrendszeri sérülésük okán együtt haladásra képtelen ép értelmű 

vagy enyhe értelmi fogyatékos mozgásszervi fogyatékkal (mozgáskorlátozott), egyéb 

pszichésfejlődési zavarral, továbbá egyedi döntés alapján közösségbe illeszthető autizmus spektrum 

zavarral élő fiatalok számára biztosítja a közismereti műveltség elmélyítését, szakképzését, 

társadalmilag hasznos munkavégzésre való felkészítését. 

3.1.3.  Iskola-egészségügyi ellátás  

Az ellátás keretében biztosítja az iskola-egészségügyi ellátásról szóló tevékenység ellátását 

figyelemmel a 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet rendelkezésére.  

3.1.4.  Pedagógiai Szakszolgálat  

Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 

Konduktív pedagógiai ellátás 

Nevelési tanácsadás 

A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás 

Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás 



SEMMELWEIS EGYETEM PETŐ ANDRÁS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, 
SZAKISKOLÁJA, EGYSÉGES KONDUKTÍV PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE 

ÉS KOLLÉGIUMA 

Szervezeti és Működési Szabályzata 

13 

A kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása 

3.1.5.  Utazó Konduktori Szolgálat  

A sajátos nevelési igényű (mozgásszervi fogyatékos (mozgáskorlátozott), enyhe értelmi fogyatékos, 

egyéb pszichés fejlődési zavarral, illetve autizmus spektrum zavarral élő) óvodai nevelésben, iskolai 

nevelésben-oktatásban részt vevő gyermek, tanuló utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat 

útján történő ellátásával kapcsolatos szakmai feladatok ellátása. 

Az intézmény szervezetével és működésével kapcsolatosan minden olyan ügyben jogosult dönteni, 

amit jogszabály nem utal más hatáskörébe. 

A Módszertani Intézmény felnőttoktatást nem folytat.  

Az intézményegységek feladatait a jelen Szervezeti és Működési Szabályzat egyes 

intézményegységekre vonatkozó fejezetei részletezik.  

Az intézmény az állami feladatok ellátása mellett vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
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3.2. Az intézmény szervezeti felépítése 

Az intézmény szervezeti felépítése és működése jogszabály alapján biztosított. Többcélú, önálló 

intézményként működő köznevelési intézmény.  

 

1. ábra: Az intézmény szervezeti felépítése 

3.3. Az intézmény irányítása 

3.3.1. A köznevelési intézmény vezetőjének megbízási rendje: 

Az intézmény vezetőjét - a Semmelweis Egyetem rektora által átadott hatáskörben - a Semmelweis 

Egyetem Konduktív Pedagógiai Központ igazgatója nevezi ki és menti fel. Az intézményvezető 

megbízásánál az oktatásért felelős miniszter egyetértési jogot gyakorol. Az intézményvezető felett a 

- kinevezés és felmentés jogkörén túli - munkáltatói jogokat - a Semmelweis Egyetem rektora által 
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átadott hatáskörben - a Pető András Kar Konduktív Pedagógiai Központjának igazgatója gyakorolja. 

A kinevezés 5 évre szól, a kinevezéséhez szükséges a pályázat kiírása, valamint a pályázatnak az 

Egyetem Szenátusa általi rangsorolása. A nevelőtestület, illetve szakalkalmazotti testület véleményét 

a pályázati, vezetői program tekintetében a munkáltatói jogkör gyakorlója kikérheti. 

Vezetői megbízásához konduktori, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői 

szakképzettség, valamint legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat 

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

Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában foglalt rendelkezések alapján. A kinevezés 5 évre 

szól, amely további egy alkalommal 5 évre meghosszabbítható. 

Intézmény vezetője 

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

egyszemélyi felelős vezetője és törvényes képviselője.  

Felel:  

az Nkt 69. § (2) alapján: 

• a pedagógiai munkáért; 

• a nevelőtestület vezetéséért; 

• a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű 

megszervezéséért és ellenőrzéséért; 

• a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért; 

• a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a gyermekvédelmi 

jelzőrendszernek a köznevelési intézményhez kapcsolódó feladatai koordinálásáért; 

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

szervezetekkel való megfelelő együttműködésért; 

• a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért; 

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

• eleget tesz a jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettségének az alkalmazottak 

foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdésekben;  

• az intézmény ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségbiztosítási rendszerének 

működtetéséért;  

• a Módszertani Intézményi feladatok ellátásáért;  

• az iratok kezeléséért; 

• az adatvédelem betartásáért 
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• 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, és KPK igazgató utasításainak végrehajtásáért; 

• az egyetem Kommunikációs Szabályzatának betartásáért 

Az intézmény vezetője a fent meghatározott jogköreit esetenként vagy az ügyek meghatározott 

körében átruházhatja; eseti vagy állandó megbízást adhat.  

Feladat- és hatásköre:   
• teljes körűen, önállóan képviseli az intézményt; 

• a munkáltató jogokat a köznevelési intézményben dolgozók felett gyakorolja; 

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

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata nem utal más hatáskörébe;  

• a Konduktív Pedagógiai Központ döntéseinek előkészítésében felkérés alapján 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 Utazó Konduktori 

Szolgálat irányítása és ellenőrzése az intézményegység-vezetőkön keresztül; 

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

vezetőség 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; 

• tagsága szerint részt vesz a Konduktív Pedagógiai Központ vezetőtestületének munkájában, 

koordinálja a KPK és az intézményegységek kapcsolattartását, biztosítja a gyakorlati képzés 

feltételeit,  

• ellátja továbbá a jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt – és át nem ruházott feladatokat 
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Intézményvezető – helyettesek 

Az SE PA EKPMI intézményvezető tevékenységét intézményvezető-helyettes segíti.  

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 fenntartó 

egyetértési jogot gyakorol.  

Feladat- és hatáskör:  
• Közreműködik a jogszabályban meghatározott vezetői feladatok elvégzésében, igazgatási 

feladatok ellátásában;  

• Közreműködik az intézmény vezetői és pedagógiai munkatervének, valamint a pedagógiai 

munka ellenőrzési tervének kidolgozásában, az ellenőrzési terv végrehajtásának irányításában 

és szervezésében;  

• Kapcsolatot tart az intézmény érdekvédelmi- és érdekegyeztető szervezeteivel, a szakértői 

bizottságokkal, gyermekjóléti szolgálattal, pedagógiai intézettel, stb.;  

• pályázatok figyelésében, pályázatok előkészítésében, a vezetői programban meghatározott 

innovációkban való részvétel;  

• részt vesz az intézményegységek látogatásában; 

• az intézményegység vezetők által koordinált ellenőrzési feladatok (csoportmunka, komplex 

program, foglalkozások, a fejlődési lapok, konduktív fejlesztési megfigyelések, 

dokumentációk, konduktív pedagógiai záróvélemények elkészítésének ellenőrzésében, 

értékelésében, a dokumentációs tevékenység folyamatos fejlesztésének irányításában) 

végrehajtásának nyomon követése;  

• koordinálja a szakmai továbbképzéseket; szakmai napok, rendezvények, programok 

szervezési ügyeinek ellátását pedagógus továbbképzési tervek elkészítését, konferenciákon 

való részvételt; 

• szorosan együttműködik az intézményvezetővel, az intézményegységek vezetőivel, 

tanszékekkel, kapcsolatot tart a csoportvezető konduktorokkal, vezető pedagógusokkal, 

konduktorokkal, szülőkkel. 

Helyettesítési jogkör: Az intézményvezető akadályoztatása esetén ellátja annak helyettesítését a 

Döntés-hatáskör lista alapján, melyet az intézményvezető határoz meg. 



SEMMELWEIS EGYETEM PETŐ ANDRÁS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, 
SZAKISKOLÁJA, EGYSÉGES KONDUKTÍV PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE 

ÉS KOLLÉGIUMA 

Szervezeti és Működési Szabályzata 

18 

Átruházott hatáskörben ellátja az intézmény pedagógiai munkájának tervezését, szervezését, 

ellenőrzését, értékelését – a fenntartó előtti képviselet kivételével – az intézmény külső kapcsolati 

ügyeiben, illetve meghatározott bizottságok munkáiban való részvételre az intézmény vezetője bízza 

meg.  

Intézményegység-vezetők  
Az intézményegységek élén intézményegység-vezetők állnak. Az intézményegység-vezetők 

(iskolaigazgató, szakiskolaigazgató, pedagógiai szakszolgálat vezető, az utazó konduktori szolgálat 

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 Szabályzata alapján. A nevelőtestület, illetve 

szakalkalmazotti testület véleményét a pályázati, vezetői program tekintetében a munkáltatói jogkör 

gyakorlója kikérheti. 

Új köznevelési intézményegység indulásakor nyilvános pályázat kiírása nélkül, szervezési feladatok 

ellátására szóló vezetői megbízás adható. A megbízás legfeljebb a tevékenység megkezdését követő 

2 évre szólhat. Amennyiben szükséges az intézményegység vezetéséhez a pedagógus-szakvizsga 

keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, ezen időszakra olyan pedagógus is megbízható 

az intézményegység vezetésével, aki még nem rendelkezik pedagógus-szakvizsga keretében szerzett 

intézményvezetői szakképzettséggel, de a megbízást megelőzően legalább egy éve közalkalmazotti 

jogviszonyban állt a munkáltatóval, azzal a feltétellel, hogy megkezdi tanulmányait és megszerzi az 

intézményvezetői szakképzettséget figyelemmel a Kjt. 20/A. § (5) rendelkezésére. 

Vezetői megbízást a Semmelweis Egyetem megbízottja, munkáltatói jogkör gyakorlója adhat a 

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 24.§ (2) alapján.  

Felel:  

• az általa vezetett intézményegység szakmai munka szervezéséért, a 20/2012. (VIII. 31.) 

EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról alapján; 

• az intézményegység működését meghatározó dokumentumok tartalmáért, elkészítéséért, 

alkalmazására vonatkozó szabályok betartásáért; 

• a gyermek, a tanuló kötelezettségeinek teljesítéséért; 

• a gyermek/tanuló teljesítményének méréséért, értékeléséért; 
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• az intézményegység iratkezeléséért; 

• az adatvédelem betartásáért 

• az intézményegység különböző egyeztető fórumainak működtetéséért; 

• az egyetem Kommunikációs Szabályzatának betartásáért az intézményegységben; 

• a különleges bánásmódot igénylő gyermekre, tanulóra vonatkozó eltérő szabályok 

betartásáért, alkalmazásáért; 

• az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben meghatározott kritériumok betartásáért; 

• az intézményegységben folyó szakmai, konduktív pedagógiai munka minőségéért; 

• a Helyi Pedagógiai Program megvalósításának ellenőrzéséért, szükség esetén korrekciójáért; 

• nevelési és tanítási idő rendelet szerinti meghatározásáért, és betartásáért; 

• 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; 

Feladat- és hatásköre:  
Vezetői tevékenységét az intézményvezető és helyettesei irányítása mellett, egymással 

együttműködve végzi,  

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

működéséért, a takarékos gazdálkodásért; 

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

munkát, szakmai ügyekben képviseli az intézményegységet; 

• a csoportok programjainak, foglalkozásainak megszervezése és szakmai kontrollja; 

• munkavállalók munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét 

jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja; 

• jogkörét, vagy adott ügyet, esetenként átruházhatja; 

• Delegált hatásköri lista alapján dönt az intézményegység működésével kapcsolatos minden 

olyan ügyben, amelynek előzetes egyeztetése nem tartozik az intézményvezetőjéhez és más 

központi szervhez; 

• az intézményegységben folyó konduktív pedagógiai munka személyi és tárgyi feltételeinek 

biztosítása; 
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• az intézményegység által használt eszközök leltározása céljából, az SE Leltározási 

Szabályának betartásával, az intézményegységhez tartozó alegységenként alleltárfelelősök 

kinevezése, az SE szabályzat szerinti rovancsolás ellenőrzése; 

• 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 EKPMI Intézményi stratégiájához illeszkedő, intézményegységre vonatkozó fejlesztési 

célok kidolgozásáért és megvalósításáért; 

• 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 a Semmelweis Egyetem 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;  

• területén kapcsolatot tart az intézményegység szülői közösségével, a munkavállalói 

érdekképviseleti szervekkel és a diákönkormányzat szervével; továbbá kapcsolatot tart és 

szorosan együttműködik az intézményvezetővel, helyetteseivel, más intézményegységekkel, 

tanszékekkel;  
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3.3.2. Feladatmegosztás 

Intézményvezető hatáskörének átruházása 

Delegált hatásköri lista (DHL) alapján melyet az intézményvezető adott tanévre határoz meg. 

• Az intézményvezető – egyszemélyi felelősségének érvényesülése mellett – átruházhatja 

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.  

Az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje: 

• Az intézményvezető távolléte esetén a helyettesítésére vonatkozó általános, vagy egyedi 

rendelkezést tehet, amelynek keretében általános jelleggel, vagy egyedi, vagy egyes 

ügykörökre vonatkozó megbízást adhat a helyettesítésének gyakorlására.  

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

külön intézkedés történik a fenntartó részéről.  

• A helyettesítő közalkalmazottak az intézményvezető akadályoztatása esetén – az azonnali 

döntést nem igénylő kizárólagos hatásköre kivételével – jogosultak a munkáltatói jogkör 

gyakorlásán kívül minden ügyben eljárni.  

• A két intézményvezető-helyettes az intézményvezető akadályoztatása és tartós 

akadályoztatása esetén együttesen látják el az intézmény képviseletét, beleértve a 

kiadmányozási jogkör gyakorlását is (az intézményvezető azonnali döntést nem igénylő 

kizárólagos hatáskörébe, személyéhez kötött feladatkörébe, valamint a gazdálkodási jogkörbe 

tartozó ügyek, munkáltatói jogkör gyakorlásának kivételével). Tartós távollétnek minősül az 

egy hónapos távollét. 

• Egy intézményvezető-helyettes esetében az intézményvezető-helyettes és a legmagasabb 

szakalkalmazotti létszámú intézményegység-vezető; az intézményvezető és 

intézményvezető-helyettes együttes távollétében az intézményvezetőt, azon két 

intézményegység-vezető helyettesíti együttesen, melyek szakalkalmazotti létszáma a 

legmagasabb.  
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3.4. Az intézmény közösségei 

3.4.1. A pedagógusok közösségei 

Az összalkalmazotti közösség, alkalmazotti közösség 

Az összalkalmazotti közösséget az intézményben foglalkoztatott valamennyi dolgozó alkotja.  

Összalkalmazotti értekezlet összehívása: 
• Az alkalmazotti közösség véleményezési joggal élhet, az intézmény átszervezésével 

(megszüntetésével), feladatának megváltoztatásával, nevének megállapításával, összefüggő 

döntésekben, amelyet az összalkalmazotti értekezleten gyakorol.  

• Az összalkalmazotti közösség értekezletét véleményezés céljából, a fenntartói döntések 

meghozatala előtt kell összehívni.  

• Az összalkalmazotti közösség értekezletén véleményezheti az intézményvezetői, és az 

intézményegység-vezetői pályázati, vezetői programokat. 

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

vagy összehívását az alkalmazottak egyharmada a napirend megjelölésével kezdeményezi.  

• Az összalkalmazotti közösség értekezletét tanévenként legalább egyszer meg kell tartani.  

• Az összalkalmazotti értekezleten az alkalmazottak legalább kétharmadának jelenléte 

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

amennyiben erre szükség van. 

Az intézményegységek nevelőtestülete, szakalkalmazotti testülete  
A nevelési-oktatási intézmény legfontosabb tanácskozó és döntéshozó szerve. Tagja az intézmény 

valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja, valamint a felsőfokú végzettséggel 

rendelkező, nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak közössége 

• A Konduktív Gyakorló Általános Iskola és Kollégium Intézményegységben és a Konduktív 

Gyakorló Szakiskola intézményegységben nevelőtestületi értekezlet működik.  

• Az Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános Iskolája, Szakiskolája, Egységes 

Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiumának többi egységében 

szakalkalmazotti értekezlet működik.  

Szakmai munkaközösségek 

A Módszertani Intézményben, munkaközösségek hozhatók létre a konduktív pedagógiai nevelő-

oktató munka, illetve az ehhez kapcsolódó feladatok és tevékenységek tervezése, szervezése, 

ellenőrzése, koordinálása céljából, a 2011. évi CXC. törvény 71.§-a alapján.  
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A pedagógusok kezdeményezésére intézményegységek közötti, ill. más intézményekkel is 

létrehozható munkaközösség. Ebben az esetben a munkaközösségekbe minden intézményegység 

legalább 1-1 tagot delegál. 

3.4.2. Tanulók közössége 

Diákönkormányzat 
A diákönkormányzat az iskola diákjainak érdekvédelmi és jogérvényesítő szervezete. Az iskola 

tanulói a nevelés-oktatással összefüggő tevékenységük megszervezésére, a demokráciára, közéleti 

felelősségre nevelés érdekében – a házirendben meghatározottak szerint – diákköröket hozhatnak 

létre, amelyek létrejöttét a nevelőtestület segíti. Jogosultak küldöttel képviseltetni magukat a 

diákönkormányzatban. A diákönkormányzat munkáját e feladatra kijelölt, felsőfokú végzettségű és 

pedagógus szakképzettségű személy segíti, akit a diákönkormányzat javaslatára az intézményvezető 

bíz meg ötéves időtartamra. A diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus az igazgatóval tartja a 

kapcsolatot. 

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

jogszabályok, joggyakorlásának módját saját szervezeti szabályzata tartalmazza. 

3.4.3. Szülői közösség  

 Az iskolás tanulók és a kollégiumi ellátásban részesülő gyermekek, tanulók szülei a köznevelési 

törvényben meghatározott módon intézményegységenként és (vagy) intézményi szinten működő 

szülői szervezeteket hozhatnak létre.  

3.5. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 

A Konduktív Pedagógiai Központ belső ellenőrzési szabályzata az intézményre is kiterjed.  

Az intézményvezető ellenőrzési jogköre kiterjed valamennyi intézményegység működésére szakmai 

szempontból, részt vesz az intézmény területén folyó szakmai munka ellenőrzésében. Közvetlenül 

ellenőrzi az intézményegység-vezetőket. Az intézmény egészére kiterjedő eseti ellenőrzések 

lefolytatásáról az intézményvezető dönt.  

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 épülő ellenőrzést végeznek.  
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Az intézményvezető-helyettesek részt vesznek az intézményegység területén folyó szakmai munka 

ellenőrzésében.  

Az intézményvezető, az intézményvezető-helyettes és az intézményegység-vezető az 

intézményegységekben folyó valamennyi tevékenységet előzetes bejelentés nélkül is ellenőrizheti. 

Az ellenőrzés területeit, konkrét tartalmát, módszerét és ütemezését éves ellenőrzési terv talapján 

végzik.  

Ellenőrzésre jogosultak továbbá: 
• A Pető András Kar gyakorlatvezető oktatói: Az ellenőrzést a beosztott csoportban látják el, 

tapasztalataikról tájékoztatják az intézményvezetőt. 

• A 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 országos pedagógiai-szakmai ellenőrzéshez (tanfelügyelet) kapcsolódó intézményi 

önértékelés intézményegységenként Belső Ellenőrzési Csoport (BECS) munkájával valósul 

meg. A Belső Ellenőrzési Csoport éves munkaterv alapján szervezi tevékenységét.  

Az ellenőrzést végzők munkaformái:  
• egyéni (önellenőrzés);  

• kollektív;  

• vezetői;  

• külső szakértő által; 

• munkafolyamatokba épített ellenőrzések; 

• egyedi, konkrét feladatok teljesítésének ellenőrzése; 

• rendszeres beszámoltatás; 

• a minőség fenntartását célzó intézkedések dokumentációs rendje útján. 

Az ellenőrzés területei: 
• a gyakorlati képzési tevékenységbe tartozó feladatok; 

• a feltételek meglétének ellenőrzése; 

• ügyviteli, adminisztrációs feladat. 

Az ellenőrzés szempontjai: 
• segítse elő az intézményegységben a minél hatékonyabb munkavégzést, 
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• segítse a szakmai, gazdálkodási és egyéb feladatok ésszerű, gazdaságos ellátását, továbbá a 

belső rendet, a tulajdon védelmét, 

• támogassa a helyes kezdeményezéseket, ugyanakkor kellő időben figyeljen a tévedésekre, 

hibákra, hiányosságokra, törekedjen ezek megelőzésére, kijavítására. 

Kiemelt ellenőrzési szempontok: 

• a tevékenységbe tartozó feladatok szakszerű elvégzése, 

• a 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 tevékenységbe tartozó feladatokhoz kapcsolódó adminisztráció pontossága, 

• a munkafegyelem 

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.  
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3.5.1. 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. 

3.6. Működés rendje 

3.6.1. A Módszertani intézmény törvényes működésének dokumentumai 

• Alapító Okirat  

• Szervezeti és Működési Szabályzat  

• Helyi Pedagógiai Program 

• Házirend  

• Protokoll 

• Munkaterv 

• A tanév helyi rendje 

• egyéb belső szabályzatok (helyiségek, eszközök használatának rendje).  

3.6.2. A vezetőknek a nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának 
rendje  

Folyamatos működésű intézmény működési rendje a jogszabályban meghatározott tanév rendjéhez 

igazodik. 

Az intézményvezető és helyettesei a telephely és székhely területén a feladatok függvényében 

tartózkodnak. 

Az intézményegység-vezetők benntartózkodási rendjét az intézményegységek SZMSZ-e 

tartalmazza. 

Az intézményegységek működési rendjét (nyitvatartását, ügyeleti rendet, a terület SZMSZ-e 

tartalmazza. 
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3.6.3. Az alkalmazottaknak a nevelési-oktatási intézményben való 
benntartózkodásának rendje  

Az alkalmazottak munkarendjét a mellékelt munkaköri leírások tartalmazzák.  

A munkaidő-beosztást legalább hét nappal korábban, legalább egy hétre írásban kell közölni, 

figyelemmel a Mt. 97. § (4) rendelkezésére.  

A munkavállaló munkakezdését megelőzően 10 perccel köteles a munkavégzés épületében 

megjelenni, a munkát pontosan felvenni. Az intézménnyel jogviszonyban állok viselkedését a 

Semmelweis Egyetem Etikai Kódexe szabályozza. 

3.6.4. A tanulóknak, nevelteknek a nevelési-oktatási intézményben való 
benntartózkodásának rendje  

Folyamatos működésű intézményünk működési rendje a jogszabályban meghatározott tanév 

rendjéhez igazodik.  

A tanév rendjében meghatározott szünidőkben a gyermekek, tanulók otthonukban tartózkodnak.  

A tanítási szünetek ideje alatt a Pedagógiai Szakszolgálat biztosítja a pedagógiai ellátás és szakellátás 

igénybevételének lehetőségét.  

Az intézményegységekben való benntartózkodást az adott terület házirendje tartalmazza.  

3.6.5. A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak 
jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel 

Az intézményegységek Házirendjében szabályozott. 

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 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 portás látja el feladatát:  

• az intézménybe belépő személyek figyelése azonosítása,  
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• az ismeretlen személyek megállítása, érkezésének célja iránti érdeklődés,  

• telefonon való tájékozódás a vendégfogadónál, szükség szerint útbaigazítás,  

• Az előre bejelentett vendégek, csoportok esetében is a leírtak szerint jár el a portaszolgálat 

munkatársa.  

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 portás 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 járművei) történik. Mindkét terület 

kamerával megfigyelt és kaputelefonos kapcsolattal rendelkezik. Kizárólag az a gépjármű 

hajthat be az intézmény területére, amelyet a főportán szolgálatot teljesítő portás beenged. Ez 

alól kivételt képeznek a távirányítóval rendelkező munkatársaink, kollégáink.  

A Villányi úton 

• A főporta az intézmény személyzeti bejárata. Az intézmény munkavállalói, neveltjeink és 

szüleik, az itt működő kollégium hallgatói, valamint a legtöbb, jogviszonyban nem álló 

személy ezen a bejáraton közlekedik. Ezen a szolgálati helyen a szolgálatvezető portások 

látják el feladatokat. 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 hallgatók, és 

vendégeik kötelesek betartani, illetve betartatni a hatályos KOLLÉGIUMI HÁZIRENDET, 

amit a szolgálatvezető portás ellenőriz.  

• A gépjárművek közlekedése az intézmény belső területére az ún. „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 portás 

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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3.6.6. Az intézményi védő, óvó előírások 

• Védő, óvó előírásokat az intézményben való tartózkodás során meg kell tartani 

• Az intézmény munkavállalói, az intézményben tartózkodó vendégek számára a dohányzás 

tilos. 

• Az intézményi dohányzás szabályainak végrehajtásáért felelős személy az intézmény 

munkavédelmi felelőse, a nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény 4.§ (9) 

alapján.  

• Az intézményben – ide értve az udvart, a főbejárat előtti 5 méter sugarú területrészt és az 

intézmény parkolóját is – a tanulók, a munkavállalók és az intézménybe látogatók nem 

dohányozhatnak, figyelemmel a nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény 4. 

§ (1) rendelkezésére. Az intézményben és az intézményen 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. 

• A dohányzási tilalmat megsértő, 14. életévét betöltött tanulójával szemben fegyelmi eljárás 

lefolytatására kerül sor, figyelemmel a 1999. évi XLII. törvény 7.§ (13) rendelkezésére. 

AZ EKPMI intézményegységei nem vállalnak felelősséget a behozott vagyontárgyakért.  

Eltűnésük, megrongálódásuk esetén jegyzőkönyvet kell felvenni, mely a portaszolgálatnál található.  

Az intézményegységek területén csak a Műszaki Főigazgatóság által és engedélyezett elektromos 

eszközök használhatóak. a balesetveszély elkerülése érdekében. 

3.6.7. 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 SE Munkavédelmi szabályzata rendelkezik. 
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Az iskola minden dolgozójának alapvető feladatai közé tartozik, hogy a tanulók részére az 

egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja. A tanulók rendszeres 

egészségügyi ellátását az Iskola-egészségügyi ellátás biztosítja. 

3.6.8.  Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők 

Rendkívüli eseménynek minősül: 

• Tűzriadó,  

• Bombariadó  

• Vízbetörés  

• Ártó szándékkal történő illetéktelen behatolás  

A rendkívüli események esetére szükséges a menekülési útvonalak rajzát az intézmény minden 

használatban lévő helyiségében kifüggeszteni, a menekülési útvonalak irányát nyilakkal kell jelezni. 

A vészkijáratok kulcsát a kijáratok mellett biztonsági dobozban kell tartani.  

Minden tanév kezdetekor minden telephelyen riadó-gyakorlatot kell tartani. A riadó tapasztalatairól 

feljegyzést kell készíteni, amit az intézmény dokumentációi között kell legalább öt évig megőrizni.  

A tűzoltó készülékek állapotát folyamatosan ellenőrizni kell, figyelembe véve a szavatossági lejárat 

idejét, illetve az elhelyezésre való alkalmasságot. 

A rendkívüli események esetén a SE Tűzvédelmi Szabályzata, Katasztrófavédelmi és Polgári 

Szabályzata érvényes. 

A helyiséghasználatért felelős személy feladata, kötelessége:  
Veszélyhelyzet kialakulása esetén: 

A helyiségben keletkezett veszélyhelyzetet azonnal jeleznie kell a portaszolgálatnak, szükség esetén 

az elhárítására hivatott szerveknek. (Porta: 0613727340, Rendőrség: 107, Mentők: 104, Tűzoltóság: 

105, Általános segélyhívó: 112) A Tűzoltóság riasztása után az Intézmény részéről a következő 

személyeket kell értesítenie:  

• Munka-, tűzvédelmi felelős  

• a biztonsági vezetőt,  

• az intézményvezetőt,  

Elérhetőségük a portaszolgálatnál található. 

A helyiségben keletkezett veszélyhelyzet, vagy az épületben történt, és a helyiségben tartózkodókat 

is veszélyeztető eseményt (tűz, robbanás, bombariadó) jelző hang vagy egyéb jelzés észlelésekor a 

pánik helyzet elkerülése céljából röviden, érhetően tájékoztatnia kell a helyiségben tartózkodókat, 



SEMMELWEIS EGYETEM PETŐ ANDRÁS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, 
SZAKISKOLÁJA, EGYSÉGES KONDUKTÍV PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE 

ÉS KOLLÉGIUMA 

Szervezeti és Működési Szabályzata 

31 

hogy fegyelmezetten milyen irányokban, hová hagyhatják el a helyiséget, épületet. Ezt követően 

azonnal meg kell kezdeni a helyiség kiürítését. 

(A személyes tárgyak elvihetőek, de pakolással nem telhet el idő.)  

A kiürítés megtörténte után köteles a helyiséget átvizsgálni, ha van rá lehetőség, az ajtót csukja be, 

majd a kiürítés megtörténtét a portaszolgálat felé jeleznie kell.  

A teljes épületre vonatkozó tűzriasztás esetén be kell vonni az érintett területen lévő munkavállalók 

mellett a gyakorlati képzésben részesülő hallgatókat is.  

A tűzoltóság értesítése tűz, vagy katasztrófa esetén, amennyiben a portaszolgálat ezt nem tudja 

megtenni: 

Az épületek helyiségeit a folyosókon, közlekedőkön, valamint a lépcsőházakon keresztül lehet 

elhagyni. Tűz esetén a lifteket a Villányi úton használni tilos, a Kútvölgyi úton az erre kijelölt a 

biztonsági felvonó használható. A kiürítés során a mozgásában korlátozott személyeket az épület 

elhagyásában fokozottan segíteni kell! 

Az épületbe visszamenni csak a mentésben, illetve tűzoltásban résztvevő személyeknek szabad. A 

kimenekített, kimenekült személyek gyülekeztetéséről gondoskodni kell (a helyszínt, az épületet 

kiürítő csoport vezetője határozza meg, melyről a helyszínre érkező tűzoltóparancsnokot is 

tájékoztatnia kell, aki egyúttal a mentési feladatok irányítását is átveszi). További utasításig a kijelölt 

várakozási helyen kell tartózkodni.  

Ha nincs mód az épület elhagyására, a tűztől minél távolabbi, tűzgátló ajtó mögötti védett térben kell 

tartózkodni.  

A feladatok eredményes végrehajtása érdekében a helyszínen levő legmagasabb beosztású személy 

irányítja a mentési és az oltási munkálatokat a Tűzriadó Tervnek megfelelően a tűzoltóság 

megérkezéséig.  

A Tűzriadó Tervet naprakész állapotban kell tartani, 1 példányt állandóan hozzáférhető helyen (a 

portán) kell biztosítani. A Tűzriadó Terv alapján évente egy alkalommal gyakorlatot kell végezni. A 

gyakorlat eredményéről, tapasztaltakról jegyzőkönyvet kell készíteni. A tapasztaltakat ki kell 

értékelni, az észlelt hiányosságokat javítani kell. A Tűzriadó Tervet az érintett munkavállalókkal az 

időszakos tűzvédelmi oktatáson ismertetni kell. A Tűzriadó Terv borítékjában el kell helyezni és 

folyamatosan aktualizálni kell az értesítendő személyek névsorát és elérhetőségeit.  

Rendkívüli eseményekkel kapcsolatos feladatok: 
Intézkedési jogköre a portásnak van, amennyiben az ellátásban akadályoztatott, úgy a Semmelweis 

Egyetem alábbi szabályozása lép érvénybe: 
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• A BTI Vagyonvédelmi Osztály munkatársai munkanapokon 07:30-16:00-ig az Igazgatóság 

telefonszámain érhetőek el. Munkaidőn túl és munkaszüneti napokon a SE Központi 

Diszpécser- és Járőrszolgálata a 06-20-663-2000 számon érhető el. A KDJSZ szükség esetén 

értesíti a BTI 24 órás Készenléti Szolgálatát, amely a vagyonvédelmi eseményeken kívül 

illetékes (munkaidőn túl) tűzvédelmi, munkavédelmi, környezetvédelmi és polgári védelmi 

ügyekben szakmai segítséget nyújtani. Ezzel egy időben értesíti a BTI igazgatóját és annak 

utasításai szerint kell a továbbiakban eljárni.  

• A rendkívüli eseményt az észlelő illetve, a rendkívüli eseménnyel érintett szervezeti egység 

vezetője köteles a legrövidebb időn belül a Rektornak, és a Kancellárnak, a betegellátó 

szervezeti egységek vonatkozásában az ÁNTSZ-nek, és az illetékes minisztériumnak 

jelenteni, figyelemmel a rendkívüli eseményekkel, katasztrófákkal kapcsolatos bejelentés és 

adatközlés rendjéről szóló 10/2005.(IV.12.) EüM rendelet rendelkezéseire.  

Minden káreseményt és rendkívüli eseményt, amely a vagyonvédelemmel kapcsolatos, ki kell 

vizsgálni. A kivizsgálás minden esetben a BTI feladata.  

Minden rendkívüli esemény kivizsgálásáról jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvnek 

részletesen tartalmaznia kell az esettel kapcsolatos minden fontos tényt, adatot (mikor, hol, mi történt, 

ki a károsult, mennyi a kár, vannak- e tanúk, ha igen, akkor azok adatai, elérhetőségük, történt e 

rendőri intézkedés).  

Információszolgáltatás rendje: 
• Minden intézményegységnél bekövetkezett vagyonvédelemmel kapcsolatos eseményt a BTI-

nek, vagy munkaidőn túl a KDJSZ-nek azonnal jelenteni kell. 

• A jelentésnek tartalmazni kell:  

- az esemény helyét,  

- az esemény idejét,  

- személyi sérülés jellegét súlyosságát,  

- a keletkezett kár összegét,  

- az azonnal tett intézkedéseket.  

• Az Egyetem vagyonában keletkezett kár esetén feljelentést a BTI meghatalmazással 

rendelkező igazgatója tesz az illetékes hatóság felé. Amennyiben nem egyetemi tulajdonban 

keletkezik kár, úgy a kár elszenvedője, illetve annak meghatalmazottja tesz feljelentést, 

melyre - a kár észlelése esetén - a BTI felhívja a károsult figyelmét, és szükség szerint 

információt biztosít az eljáró hatóságoknak.  
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3.6.9. Baleset esetén szükséges eljárás:   

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;  

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 
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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. 

A helyiségek és berendezések használatának rendjét az intézményegységek Házirendje 

tartalmazza. Az ebben foglaltakat az intézmény tanulóinak és alkalmazottainak be kell tartaniuk.  

3.7. Kapcsolattartás rendszere 

3.7.1. A belső kapcsolattartás rendszere 

• Az Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézményben a Helyi Pedagógiai Program 

alapján a különböző tevékenységet folytató intézményegységek egymással együttműködnek, 

tevékenységüket összehangolják.  

• Az intézményvezető tagsága szerint részt vesz a Konduktív Pedagógiai Központ 

vezetőtestületének munkájában, koordinálja a KPK és az intézményegységek 

kapcsolattartását, biztosítja a gyakorlati képzés feltételeit. 

• Az intézményvezető és helyettesei 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 köznevelési intézményben a köznevelésről szóló törvény 

előírásainak megfelelően egy Helyi Pedagógiai Program alapján biztosított a különböző 

területek kapcsolatában az egymásra építettség érvényesülése, a nevelési programok 

egymásra épülése, melyet segít az intézményegység-vezetők kölcsönös együttműködése is.  

• 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.  
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• Az Emberierőforrás-gazdálkodási főigazgatóság, a Jogi és Igazgatási Főigazgatósággal, 

valamint a Kari Gazdasági igazgatóval, történő együttműködésben a vezetői döntést igénylő 

kérdésekben az intézményvezető jár el. 

• Hári Mária könyvtárral, Informatikai Igazgatósággal, Iskolaegészségügyi-ellátással 

kapcsolatos kérdésekben az intézményegység-vezetők járnak el. 

• A munkaköri feladatokat érintő ügyekben a munkatársak közvetlen kapcsolatot tartanak 

egymással és más szervezeti egységhez tartozókkal.  

• Az intézményegység-vezetők a testületi értekezleteken kívül közvetlen napi 

munkakapcsolatban állnak a pedagógusokkal és szakalkalmazottakkal.  

A munkakapcsolat szervezett formái:  
• alkalmazotti/ összalkalmazotti testületi/közösségi értekezlet 

• csoportvezető konduktori értekezlet;  

• csoport-, szakmai megbeszélések;  

• szakmai napok, továbbképzések, szimpóziumok, konzultációk.  

• vezetői értekezletek; 

• az alkalmanként egy adott téma megvitatására összehívott vezetői és kibővített vezetői 

megbeszélések; 

• az intézményvezető és az intézményvezető- helyettesek munkanapokon történő 

meghatározott rend szerinti benntartózkodása során; 

• a vezetőpedagógusokkal, a szakmai munkaközösség-vezetőkkel történő 

munkamegbeszélések; 

• hivatalos belső levelezőrendszeren keresztül történő tájékoztatás formájában; 

• szakmai faliújságokon megjelenő tájékoztatások. 

3.7.2. Az intézmény külső kapcsolatai 

Külső kapcsolatok köznevelési és nem nevelési-oktatási intézménnyel 
Az intézmény pedagógiai programjával összhangban a vezetés irányításával megtörténik a külső 

partnerek azonosítása, köztük a kulcsfontosságú partnerek kijelölése. Az intézmény kiemelt célja a 

kapcsolatok megerősítése a befogadó és támogató intézményekkel, szervezetekkel. Kiemelt feladat a 

pályaválasztás érdekében a lehetőségek felkutatása védett munkahelyet biztosító szervezetekkel, 

cégekkel. 

Fejlesztési és kutatási stratégiáink érdekében kapcsolatokat kezdeményezünk és ápolunk 

társintézményekkel, felsőoktatási intézményekkel, részt veszünk Semmelweis Egyetem kutatásaiban. 
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Állandó hivatalos partnereink: 

• Oktatási Hivatal 

• Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai 

Szolgáltató Központ 

• Önkormányzatok  

• ELTE-GYFK Gyakorló Gyógypedagógiai és Logopédiai Szakszolgálat, Szakértői és 

Rehabilitációs Bizottság, Országos Gyógypedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény 

• Fővárosi 3. számú Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és 

Szolgáltató Központ  

• OM megbeszéléseken közös részvétel halmozottan sérültek és utazó pedagógusok témában.  

• Látásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 

• Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. EFOP-1.9.5-VEKOP-16-2016-00001 

• EMMI  

• LBT Kft. 

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 szakmai együttműködés, jogszabálynak megfelelő 

beutalás, egyeztetés céljából, illetve a kötelező dokumentumok elkészítése céljából. 

Az intézményegységekben a külső kapcsolattartásért az intézményegység-vezetővel történt 

egyeztetést követően az intézményvezető a felelős.  

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

külső és belső kapcsolatokat.  

Kapcsolattartás a pedagógiai szakszolgálatokkal, a pedagógiai szakmai szolgálatokkal 
Külső kapcsolatot tartanak a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Mozgásvizsgáló, Gyógypedagógiai 

Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Intézményegységével.  

Kapcsolat a gyermekjóléti szolgálattal 
Az intézmény gyermekvédelmi felelőse munkája során kapcsolatot tart családsegítő központokkal, 

gyermekvédelmi és gyermekjóléti szolgálatot ellátó intézmények, hatóságok szakembereivel, 

nevelési-, pályaválasztási tanácsadókkal stb.  

Kapcsolattartás az iskolaegészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgálattal   
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A kapcsolatot a csoportvezetők, osztályfőnökök, egységvezetők elsődleges feladata. Ez történhet 

szóban, elektronikus levél illetve telefonos egyeztetés alapján. Az iskolaegészségügyi ellátás 

munkatársai szükség esetén a szülőket üzenő füzeten keresztül is megkereshetik. 

3.7.3. A vezetők és a partnerszervezetek közötti kapcsolattartás formája és rendje 

Kapcsolattartás rendje: 
Külső partnerekkel a kapcsolatot minden esetben az intézményvezető tudomásával és bevonásával 

lehet felvenni és létesíteni. A további együttműködés módjának meghatározásáról az 

intézményvezető dönt. 

Kapcsolattartás formái: 
• Hivatalos levelezés (minden esetben az intézmény vezetőjének becsatolása) 

• Telefonos egyeztetés (iktatott feljegyzés készítése, és az intézményvezető részére 

megküldése) 

• hivatalos tárgyalás (iktatott jegyzőkönyv, emlékeztető készítése és az intézményvezető 

távolléte esetén tájékoztatása.) 

• hivatalos levél (az iktatott levél haladéktalan továbbítása az intézményvezetőnek) 

3.8. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje 

A rendezvények, ünnepségek a Tanév Helyi Rendje alapján előre tervezettek, és az 

intézményegységek SZMSZ-ben szabályozottak. 

Az intézmény telephelyén és székhelyén megrendezésre kerülő rendezvények minden esetben 

bejelentési kötelezettséggel járnak a Biztonságtechnikai Igazgatóság felé, a „Bejelentő lap 

rendezvények biztonságtechnikai jellegű engedélyezéséhez” a Rendezvényszervezési és 

Rendezvénybiztosítási Szabályzat alapján.  

3.9. A Pedagógiai Programról való tájékozódás rendje 

• A Módszertani Intézmény a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a Helyi Pedagógiai 

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

tekinthetik meg a szülők és a tanulók. Az előzőekben felsorolt alapdokumentumok 

intézményünk honlapján http://semmelweis.hu/peto-ekpmi/ is szabadon hozzáférhető, PDF- 

formátumban olvashatók.  
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• 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.  

3.10. Iratkezelési és ügyintézési szabályzat 

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, illetve a Semmelweis 

Egyetem Iratkezelési Szabályzata határozza meg. Ezen kívül a Semmelweis Egyetem adatvédelmi, 

valamint a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének, továbbá a kötelezően 

közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzatát is figyelembe kell venni 

a 2018. május 25-én hatályba lépett európai uniós adatvédelmi rendelettel (GDPR) kapcsolatosan. 

3.10.1. 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,  
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• 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. 

• A pedagógiai szakszolgálati intézmény feladat-ellátási adatainak nyilvántartása, továbbá az 

ellátást igénybe vevők ellátási eseményeinek nyomon követése az Integrált Nyomon követő 

Rendszerben (INYR-ben) történik a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

44/A. paragrafusának megfelelően.  

3.10.2. A kiadmányozás szabályai, bélyegző használata 

• Az egyetemi bélyegzőhasználat rendjében meghatározottak szerint szabályozott. 

• 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, 

a munkáltatói jogok gyakorlásának kivételével – nevének és beosztásának feltüntetése mellett 

– helyette az intézményvezető-helyettes ír alá.  

• Az intézményegység-vezetők 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.  

• Az intézmény fejbélyegzője az intézmény alapító okirat szerinti teljes nevét tartalmazza.  

• Az intézményvezető aláírása mellett a Semmelweis Egyetem Az egyetemi 

bélyegzőhasználat rendjében meghatározott körbélyegzőt használja.  

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

intézményegység elnevezését is szerepeltetik.  

• Az intézményegységbe érkező és az intézményegységben keletkezett iratokat iktatni kell a 

Semmelweis Egyetem Iratkezelési Szabályzata szerint. 
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• 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.  

3.11. A módszertani intézményre vonatkozó egyéb rendelkezés  

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.  

3.12. Leltározás 

Az intézményre az SE Leltárkészítési és Leltárkezelési Szabályzata érvényes.  

3.13. 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.  

3.14. Sajtómegjelenések 

Az ünnepségekhez, eseményekhez kapcsolódó, illetve szakmai jellegű, előzetesen egyeztetett 

riportok, cikkek megjelenéséhez bejelentési, véleményezési kötelezettség társul, mely a Semmelweis 

Egyetem Kommunikációs Szabályzata szerint kell, hogy történjen. A nyilatkozó személyre 

javaslatot az intézményvezető és/vagy az intézményegység-vezető tesz. 
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4. A Konduktív Gyakorló Általános Iskola és Kollégium 
működésére vonatkozó külön rendelkezés 

4.1. Általános rendelkezés 

Az általános rendelkezéseket, az SZMSZ célját, tartalmát, területi, időbeli hatályát az EKPMI 

SZMSZ-e tartalmazza. 

4.2. Intézményegységi adatok 

Az intézményegység neve: Konduktív Gyakorló Általános Iskola és Kollégium 

Az intézményegység címe: 1118 Budapest, Villányi út 67.  

Az intézmény működési területe: országos  

4.3. Az intézményegység tevékenysége  

4.3.1. Alaptevékenysége 

Alapfokú oktatás 

Konduktív általános iskolai nevelés - oktatás és kollégiumi nevelés 

A Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató 

Központ szakértői javaslata, és egyéni elbíráslás alapján történik intézményünkbe a felvétel. A 

kollégiumba való bekerülésről a szülő kérelme alapján az iskola igazgatója dönt. 

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. 
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4.4. Az intézményegység szervezete 

4.5. Intézményvezetés 

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

tevékenységét) középvezetők segítik meghatározott feladatokkal, jogokkal és kötelezettségekkel. A 

középvezetők az intézmény vezetőségének tagjai.  

Az igazgató közvetlen munkatársai: 
• Csoportvezető konduktorok 

• Kollégiumi csoportvezetők 

• Vezetőpedagógusok 

• Szakmai munkaközösségek vezetői 

• Osztályfőnökök 

4.6. Belső kapcsolattartás rendje 

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

közösségekkel és vezetőkkel tart kapcsolatot:  

• nevelőtestület 

• szakmai munkaközösségek 

• szülői munkaközösség 

• diákönkormányzat 

• csoportvezető konduktorok 

• vezető pedagógusok 

• osztályfőnökök 

Nevelőtestülettel való kapcsolattartás 

A tanév során a nevelőtestület az alábbi állandó értekezleteket tartja:  

• tanévnyitó, tanévzáró értekezlet,  

• félévi és év végi osztályozó konferencia,  

• tájékoztató és munkaértekezletek, szakmai továbbképzések, 

• nevelési értekezlet (évente legalább két alkalommal),  

• rendkívüli értekezletek (szükség szerint).  

Szakmai munkaközösségekkel való kapcsolattartás  
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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. 

Szülőkkel való kapcsolattartás  

Az iskola tanévenként legalább két szülői értekezletet tart.  

A szülői szervezet részére tanévenként, nevelési évenként egy alkalommal tájékoztatást kell tartani a 

nevelési eredményekről, az intézmény működéséről.  

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. 

A szülő írásbeli tájékoztatása  
Az intézményegység vezetői, a tanárok és az osztályfőnökök az üzenő füzet vezetésével vagy 

hivatalos mappa használatával tesznek eleget tájékoztatási kötelezettségüknek. A szülővel való 

kapcsolatfelvétel telefonon vagy papír alapú/elektronikus levéllel történhet. 

A diákönkormányzattal való kapcsolattartás  
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. 

Csoportvezető konduktorokkal, vezetőpedagógusokkal, osztályfőnökökkel való 
kapcsolattartás: 
Az igazgató által meghatározott rendszerességgel tartott munkamegbeszélések, valamint az EKPMI 

SZMSZ-ében foglaltak által valósul meg a kapcsolattartás. 

4.7. Az intézményegység irányítása 

Vezetőség: 
• Intézményegység vezető 

• Csoportvezető 

• Kollégiumi csoportvezető 

• Vezetőpedagógus 

• Szakmai munkaközösségek vezetője 

• Osztályfőnök 
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Az intézményegység-vezető közvetlen munkatársai az igazgatónak tartoznak közvetlen 

felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel.  

Intézményegység-vezető 

Az iskola vezetője az igazgató, aki – a köznevelési törvény előírásai szerint – felelős az intézmény 

szakszerű és törvényes működéséért, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan 

ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe. Jog, feladat és hatásköre az EKPMI SZMSZ-

ében került kifejtésre. 

Az SE PA EKPMI SZMSZ-ben meghatározottakon kívül felel: 

• a tanulók tehetséggondozásáért, sport és/vagy művészetek és/vagy szaktantárgyi 

felkészülések, versenyeztetések, kiállítások és színjátszó szakkör előadásainak támogatása; 

• az országos tanulmányi versenyek szükség szerinti támogatásáért;  

• határon túli kirándulásokban való részvétel szükség szerinti támogatásáért; 

Csoportvezető 

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

konduktorok látják el, tanévre szóló célfeladatra kötött megállapodás alapján. Feladat-, hatás- és 

jogkörét a mellékelt munkaköri leírása tartalmazza. 

Kollégiumi Csoportvezető 

A kollégiumi élet megszervezésért, irányításáért felelős, kisebb szervezeti egységekben. A 

kollégiumi csoportvezető konduktorok pályázat, illetve felkérés útján nyerik el vezető beosztásukat. 

Megbízásuk határozott időre szól. Feladat-, hatás- és jogkörét a mellékelt munkaköri leírása 

tartalmazza. 

Vezetőpedagógus 

A hallgatók folyamatos szakmai gyakorlatának vezetését, irányítását, gyakorlatban történő 

felkészítését vezető pedagógusok végzik. A vezetőpedagógusok pályázat, illetve felkérés útján nyerik 

el vezető beosztásukat. Megbízásuk határozott időre szól. Feladat-, hatás- és jogkörét a mellékelt 

munkaköri leírása tartalmazza. 

Szakmai munkaközösségek vezetője 

A munkaközösségek tagjaik közül vezetőt választanak. 
A munkaközösség-vezető megbízása legfeljebb öt éves határozott időtartamra az igazgató jogköre.  

A munkaközösség munkájához adott tanítási évre, vagy meghatározott időintervallumra munkatervet 

készít. 
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A munkaközösség adott intervallum befejeztével, illetőleg feladata elvégzésével munkájáról, a 

megvalósított feladatokról, esetleges javaslatairól beszámolót készít. Feladat-, hatás- és jogkörét a 

mellékelt munkaköri leírása tartalmazza. 

Osztályfőnök 

Az osztályokban megvalósuló nevelés / oktatás tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése a fő 

feladata. Megbízását egy tanévre felkérés alapján kapja. Feladat-, hatás- és jogkörét a mellékelt 

munkaköri leírása tartalmazza. 

4.8. Feladatmegosztás 

4.8.1. Intézményegységvezető hatáskörének átruházás 

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

döntési jog átruházása írásban – kivételesen indokolt esetben, szóban - történik.  

4.8.2. Az intézményegység vezető helyettesítés rendje 

Az igazgató távollétében a szervezeti felépítés rangsorában felette elhelyezkedő vezetők teljes 

jogkörrel helyettesíthetik, továbbá a csoportvezető konduktorok, munkaközösség vezetők a Delegált 

hatásköri Lista alapján. A helyettesítők hatásköre a napi munkamenet zavartalan biztosításához 

szükséges döntések meghozatalára terjed ki. 

Az intézményegység-vezető döntési és egyéb jogait részben vagy egészben átruházhatja a 

nevelőtestület más tagjaira. A döntési jog átruházása írásban – kivételesen indokolt esetben, szóban 

- történhet. 

4.9. Az intézményegység közösségei 

4.9.1. A pedagógusok közösségei 

Nevelőtestület 
A nevelési–oktatási intézmény pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az 

intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve a köznevelési törvény 70. § alapján. A 

nevelőtestület tagja a nevelési-oktatási intézmény valamennyi pedagógus munkakört betöltő 

munkavállalója, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő egyéb felsőfokú végzettségű 

dolgozója.  
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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, illetve döntés előkészítési, valamint véleményező és 

javaslattevő jogkörrel rendelkezik. 

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

szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve a személyi ügyeket, amelyek kapcsán titkos 

szavazással dönt. A szavazatok egyenlősége esetén az igazgató szavazata dönt. A döntések és 

határozatok az intézményegység iktatott iratanyagába kerülnek. Az értekezleteken való részvételt a 

nevelőtestület tagjai aláírásukkal igazolják. 

Amennyiben sem jogszabály, sem belső szabályzat nem határozza meg a vélemény megszerzésének 

módját, továbbá alapul véve a fenntartó kari szintű (Kari Tanács) vagy egyetemi szintű (Szenátus) 

szabályozását, mely elektronikus úton való szavazást is lehetővé tesz nem személyi jellegű kérdés 

esetén, elektronikus szavazásra is lehetőség van, a határidő pontos (óra, perc) megjelölésével, 

meghatározott emailcímre megküldött IGEN, NEM vagy TARTÓZKODOM szavazattal. 

A szavazat érvénytelennek minősül: 

• határidő előtt vagy határidőn túl érkezik, 

• a szavazat tartalma egyértelműen nem állapítható meg. 

A szavazás érvényes lesz, amennyiben azon a szavazati jogú személyek több mint fele részt vett, és 

eredményes, ha a szavazásban részt vevők több mint fele egyhangú döntést hozott. 

A szavazás kiértékelésére egy 3 tagú bizottság felállítása szükséges. 

A szavazás kiértékeléséről a bizottság jegyzőkönyvet vesz fel, amit a szavazásban részt vevők 

számára kiküld/elérhetővé tesz a szavazás lezárását követő, előre meghatározott időn belül. 

Az intézményegység pedagógusai a Hári Mária könyvtár közreműködésével kölcsönzés formájában 

kaphatják meg a munkájukhoz szükséges tankönyveket és egyéb kiadványokat. 

Szakmai munkaközösségek 

A szakmai munkaközösség részt vesz az intézmény szakmai munkájának irányításában, tervezésében 

és ellenőrzésében, figyelemmel a köznevelési 2011. évi CXC. törvény 71.§ rendelkezésére. A 

jogszabálynak megfelelő számú munkaközösséget hozhat létre az iskola. Közösen kialakított és 

elfogadott éves munkatervük alapján működnek. A munkaközösségek segítséget adnak az iskola 

pedagógusainak szakmai, módszertani kérdésekben. A munkaközösség – az igazgató megbízására – 

részt vesz az iskola pedagógusainak és gyakornokainak belső értékelésében, lebonyolításában, 

valamint az iskolai háziversenyek megszervezésében.  
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A szakmai munkaközösség tagjai két évente, de szükség esetén más időpontokban is javaslatot 

tesznek munkaközösség-vezetőjük személyére.  

4.9.2. Tanulók közössége 

Diákönkormányzat 
A diákönkormányzat az iskola diákjainak érdekvédelmi és jogérvényesítő szervezete. Az iskola, 

szakiskola tanulói a nevelés-oktatással összefüggő tevékenységük megszervezésére, a demokráciára, 

közéleti felelősségre nevelés érdekében – a házirendben meghatározottak szerint – diákköröket 

hozhatnak létre, amelyek létrejöttét a nevelőtestület segíti. Jogosultak küldöttel képviseltetni magukat 

a diákönkormányzatban. A diákönkormányzat munkáját e feladatra kijelölt, felsőfokú végzettségű és 

pedagógus szakképzettségű személy segíti, akit a diákönkormányzat javaslatára az intézményvezető 

bíz meg ötéves időtartamra. A diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus az igazgatóval tartja a 

kapcsolatot. 

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

jogszabályok, joggyakorlásának módját saját szervezeti szabályzata tartalmazza. 

4.9.3. Szülői közösség 

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 intézmény működését, munkáját érintő kérdésekben véleményezési, javaslattevő joggal 

rendelkezik. 

Az SzM munkáját az iskola tevékenységével az intézményvezető helyettes 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. 

4.10. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 

A szakmai feladatok végrehajtásának ellenőrzése az intézményegységben az igazgató kötelessége és 

felelőssége, melyet a SE PA EKPMI SZMSZ részletesen szabályoz.  
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4.11. A működés rendje 

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, az alkalmazási feltételeket és munkavégzés egyes 

szabályait a köznevelési törvény 61.§-a, és 66. §.  szakaszai rögzítik. 

• A közalkalmazottak munkarendjét, munkavégzésének díjazásának szabályait a 

Közalkalmazottakról jogállásáról szóló törvény és annak végrehajtási utasítása határozza 

meg. 

4.11.1. A vezetőknek a nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodás 
rendje 

A tanítási napokon a vezetők a tanévre megállapított Delegált Hatásköri Lista alapján, heti beosztás 

szerint tartózkodnak az iskolában. A beosztás napi bontásban reggel 7-től este 8-ig tartalmazza a 

vezetők beosztását. A beosztást ki kell függeszteni az iskola titkárságán, és a folyosói hirdetőtáblán. 

4.11.2. Az alkalmazottaknak a nevelési-oktatási intézményben való 
benntartózkodás rendje 

Az alkalmazottak munkarendjét a mellékelt munkaköri leírások tartalmazzák. 

4.11.3. A tanulóknak a nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodás 
rendje 

A tanulók munkarendjének részletes szabályait a Konduktív Gyakorló Általános Iskola és Kollégium 

Házirendje – önálló szabályozásként határozza meg. A házirend betartása a pedagógiai program 

céljainak megvalósítása miatt az intézmény valamennyi tanulójára nézve kötelező. 

Kollégiumba felvételt nyert heti rendszerben bejáró 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 16.00 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. 

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

jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel 

• Az intézmény épületeiben a dolgozókon és tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézők 

tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az intézmény igazgatójától, intézmény vezetőjétől 

külön engedélyt kaptak. 

• A szülők az iskola, kollégium épületében csak gyermekük átadásának és átvételének idejéig 

tartózkodhatnak. 

• További rendelkezést az EKPMI SZMSZ-e tartalmazza 

4.11.5. Munkaszervezés 

A tervezettség a minőségi munka alapvető feltétele.  A körültekintő tervezés és szervezés csökkenti 

a közalkalmazottak pszichés terhelését.  A tervezett iskolai események, programok az 

alaptevékenység céljainak elérését kell, hogy szolgálják, figyelemmel a komplex konduktív nevelési 

alapelvek érvényesülésére. 

 A tervezési folyamatok következtében az alábbi dokumentumok kerülnek kidolgozásra:  

• munkatervek; (intézményegységé, tantárgyi munkaközösségeké, a tanórán kívüli 

tevékenységek munkaterve, valamint együttműködési szerződések alapján különböző 

szervezeteké pld: Pető Sport Egyesület munkaterve) 

• eseménynaptár   

• komplex programok 

• tematikus tervek 

• hallgatói képzés ütemterv 

• munkaidő-beosztások  
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A munkáltató a munkarendben meghatározott feladatok elosztása során az egyenlő bánásmód 

követelményét köteles megtartani. Ennek érdekében a feladatok szétosztásánál biztosítani kell az 

arányos és egyenletes feladatelosztást a nevelőtestület tagjai között. 

A konduktív csoportokban folyó szakmai munka alapja a Komplex program, mely a csoportvezető 

irányításával készül, és legalább szemeszterenként felül kell vizsgálni.   

Az iskola munkaterve; eseménynaptárt az iskola igazgatója készíti, figyelembe véve a tantárgyi 

munkaközösségek, a tanórán kívüli tevékenységet szervező munkatársak, valamint 

közreműködő szervezetek munkatervét.  

A csoportvezetők irányításával a csoportok megírják az iskola munkatervéhez a tematikus terveket, 

valamint a kirándulási tervet.   

A vezetőpedagógusok az iskola munkatervének és a csoport kirándulási tervének figyelembe 

vételével elkészítik a hallgatói képzés ütemtervét, amely a vizsgatervet is tartalmazza.  

Az iskola munkatervét a Pető András Kar illetékes oktatójával/vezetőjével együttműködve szükséges 

kialakítani.  

Az eseménynaptár módosítását egyeztetni szükséges a csoportvezetőkkel, munkaközösség 

vezetőkkel, vezetőpedagógusokkal.  A napirendtől való eltérést, illetve egyes tanulók a csoport 

napirendjéből való kiemelését az iskola igazgatója engedélyezheti.   

A munkaidő beosztás a vezetőpedagógus - a hozzá tartozó hallgatók beosztását figyelembe véve – 

és a csoportvezető egyeztetését követően készül el, mely beosztást, az életbe lépését legalább egy 

héttel megelőzően kell kiadni.  

A beosztás elkészítésénél  

• érvényesíteni kell az egyenletes terhelés elvét a munkatársak között; 

• különös figyelemmel kell eljárni a sérülékeny csoportba tartozó munkatársak: fiatalkorúak, 

továbbá terhes, nemrégen szült, anyatejet adó nők és szoptató anyák, valamint idősödők 

esetében; 

• a napirend egészére vonatkozóan biztosítani kell két felnőtt egyidejű beosztását, amennyiben 

van olyan tanuló a csoportban, aki a konduktív pedagógia eszközrendszerével – illetve az 

adott körülmények között – egy személy által segítve nem mozgatható, és nehezebb, mint 20 

kg.  

A munkaidő beosztást befolyásoló tényezőket, az életbe lépését legalább két héttel megelőzően kell 

tudatni a közalkalmazottakkal.   
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 A tervezetten kívül kapott és az önként vállalt feladatok esetében is figyelembe kell venni, hogy a 

közalkalmazottak elsősorban a munkaköri leírás által meghatározott alapfeladatokat végezzék, az 

elvárható színvonalon.   

A nevelőtestületi értekezletek, szakmai tanácskozások, továbbképzések idejének 

meghatározásakor, törekedni kell arra, hogy a munkatársaknak lehetősége legyen ezeken részt 

venni, senki ne kapjon ezekre az időszakokra más feladatot. 

4.12. Az intézményegység védő, óvó előírások 

Védő, óvó előírások, amelyeket az intézményben való tartózkodás során meg kell tartani: 

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. 
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Egyéb védő, óvó intézkedéseket, előírásokat az EKPMI SZMSZ-e tartalmazza. 

4.12.1. Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők 

A rendkívüli esemény esetén szükséges teendőket az EKPMI SZMSZ-e tartalmazza. 

4.13. Helyiségek, berendezések használatának 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 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. Eszközt, bútort csak adományozási okirattal, 

illetve igazgatói engedéllyel lehet az iskola területére behozni.  

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.  

Leltározás 

Az iskolára az SE leltározási szabályai érvényesek. 

4.14. Az intézmény külső kapcsolatai  

A SE PA EKPMI SZMSZ-ben szabályozott. 



SEMMELWEIS EGYETEM PETŐ ANDRÁS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, 
SZAKISKOLÁJA, EGYSÉGES KONDUKTÍV PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE 

ÉS KOLLÉGIUMA 

Szervezeti és Működési Szabályzata 

53 

4.14.1. A vezetők és a partnerszervezetek közötti kapcsolattartás formája és 
rendje 

Alkalomszerűen, iktatott levélben, elektronikusan és személyesen. 

Kapcsolattartás a pedagógiai szakszolgálatokkal, a pedagógiai szakmai szolgálatokkal: 
Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató 

Központ, 1145 Budapest Mexikói út 63-64. 

Kapcsolat a gyermekjóléti szolgálattal: 
Az iskola gyermekvédelmi felelőse munkája során kapcsolatot tart családsegítő központokkal, 

gyermekvédelmi és gyermekjóléti szolgálatot ellátó intézmények, hatóságok szakembereivel, 

nevelési-, pályaválasztási tanácsadókkal stb. 

Kapcsolattartás az iskolaegészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgálattal: 
Napi szinten személyesen, illetve elektronikus levelezési rendszert használva. 

4.14.2. Közösségi szolgálat, önkéntesség 

Iskolánk fogadó intézményként kétféle módon fogad középiskolás diákokat:  

• tömbszerűen  

• heti rendszerességgel 

A heti rendszerességgel, alkalmanként 1-3 óra időtartamban érkező közösségi szolgálatos diákokat 

jellemzően októbertől májusig hétfőtől csütörtökig 16-19 óra között, illetve péntek délutánonként 

fogadjuk a küldő és fogadó intézmény közötti érvényes szerződés alapján. A fogadás rendje a heti 

rendszerességgel érkezők esetében: 

• Iskolánk rendszeres közösségi szolgálatos diákok ügyét intéző mentora a csoportoktól 

begyűjti az igényeket. 

• Iskolánk rendszeres közösségi szolgálatos diákok ügyét intéző mentora az igényeket 

megküldi a szerződött küldő iskola szervező mentorának. Igény esetén a középiskolában 

személyes eligazítást tart, válaszol a diákok felmerülő kérdéseire. A középiskola összesítve 

megküldi az egyes feladatokra jelentkezett diákok névsorát, osztályát. 

• A mentor első alkalommal október első napjaiban, előre egyeztetett időpontban csoportonként 

fogadja a diákokat, ismerteti a rendet, 

• érkezésükkor minden alkalommal az erre a célra kijelölt, főportán elhelyezett füzetbe beírják 

saját nevüket, érkezésük és távozásuk időpontját, a felelős pedagógus nevét, 
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• összeismerteti őket a felelős pedagógussal, email címet, telefonszámot cserélnek a későbbi 

rendkívüli helyzetekről való értesítés érdekében, 

• iskolánk elvárja, hogy a közösségi szolgálatot teljesítő diák előre értesítse a felelős 

pedagógust, ha aktuálisan nem tud jönni, értesítse iskolánk rendszeres közösségi szolgálatos 

diákok ügyét intéző mentorát átfogóbb probléma esetén. Ugyanígy a felelős pedagógus előre 

értesíti a diákot az esetleges rendkívüli helyzetről. 

• A diák közösségi szolgálatos füzetében a felelős pedagógus minden alkalommal igazolja az 

óraszámot, ez alapján készülhet összefoglaló iskolai igazolás, melyet a rendszeres közösségi 

szolgálatos diákok ügyét intéző mentor készít el és az igazgató ír alá. 

• Az érkező diákok eligazítását segíti az iskola honlapján lévő vonatkozó írás, mely igény és 

lehetőség szerint kézbe is adható az első alkalommal. 

A tömbszerűen fogadott diákokra részben más szabályok vonatkoznak. 

Önkénteseket szerződéssel fogadunk a 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes 

tevékenységről alapján. 

4.15. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje  

4.15.1. 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  

• Nemzeti Para sport nap 

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, 
SZAKISKOLÁJA, EGYSÉGES KONDUKTÍV PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE 

ÉS KOLLÉGIUMA 

Szervezeti és Működési Szabályzata 

55 

 

Osztályteremben: 

• október 6. 

• február 25. 

• június 4. 

4.16. A tanulóval szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárás 

részletes szabályai 

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

tanulóval szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárás részletes szabályait az alábbiakban 

határozzuk meg, figyelemmel 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 rendelkezéseire.  

• 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.  



SEMMELWEIS EGYETEM PETŐ ANDRÁS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, 
SZAKISKOLÁJA, EGYSÉGES KONDUKTÍV PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE 

ÉS KOLLÉGIUMA 

Szervezeti és Működési Szabályzata 

56 

• 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.  

4.17. Iratkezelési és ügyintézési szabályzat 

• Az iskola iratkezelési, ügyintézési, az elektronikus és az elektronikus úton előállított 

nyomtatvány kezelési rendjét az EKPMI SZMSZ-e tartalmazza. 

A bélyegzőket az igazgató minden ügyben, az iskolatitkár a munkaköri leírásában szereplő ügyekben, 

az osztályfőnök az év végi érdemjegyek törzskönyvbe, bizonyítványba, valamint a félévi tanulmányi 

értesítőbe való beírásakor használhatja.  

Egyebekben az egyetemi bélyegzőhasználat rendje az irányadó. 

4.18. A pedagógiai programról való tájékozódás rendje 

Az iskola Helyi Pedagógiai Programja megtekinthető az igazgatói irodában, továbbá olvasható az 

intézmény honlapján.  

Az intézmény vezetőjével előre egyeztetett időpontban lehet tájékoztatást kérni a Helyi Pedagógiai 

Programról. 
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4.19. 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 szervezhet. A 

heti rendszerességgel tartott foglalkozásokról naplót kell vezetni.  

Az alábbi foglalkozások szervehetők: 

• Szakkör jellegű foglalkozások: 

- boccia 

- adaptív evezés 

- futóbicikli 

- kölyök atlétika 

- képzőművészeti szakkör 

- énekkar 

- színjátszó szakkör 

- kerekesszékes vívás 

- úszás 

• Tehetséggondozás (sport és művészeti tehetséggondozás) 

• Felzárkóztatások, korrepetálások 

• Tanulószoba 

• Felvételi előkészítő 

• Versenyeken való részvétel 

• Tanulmányi kirándulások 

• Az iskola ünnepi megemlékezései 

• Diákönkormányzat programjai (farsang, gyereknap, DÖK buli) 

• A tanulók Öntevékeny diákkört hozhatnak létre 

4.20. 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. 

Panaszkezelés az intézet honlapján található szabályzat szerint történik. 
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5. A Konduktív Gyakorló Szakiskolára vonatkozó külön 
rendelkezés 

5.1. Bevezetés 

A Konduktív Gyakorló Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata meghatározza az 

intézményegység szervezeti felépítését, működésének belső rendjét és azokat a rendelkezéseket, 

melyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. Az SZMSZ az intézmény pedagógiai programjának 

végrehajtását szolgálja szabályaival, eljárásaival. 

Az intézményegység alaptevékenysége 

Konduktív, speciális szakiskolai nevelés - oktatás a Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és 

Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ szakértői javaslata alapján.  

A hallgatói képzés gyakorló területe   
A Konduktív Gyakorló Szakiskola a hallgatók gyakorlati képzésével részt vesz a Pető András Karon 

folyó konduktor alapszakos képzés, szakirányú továbbképzés, felsőfokú szakképzés feladatainak 

ellátásában. 

5.2. A szakiskola intézményegység szervezeti felépítése 

A szakiskola a Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános Iskolája, Szakiskolája 

Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma intézményegysége.  A 

szakiskolai intézményegységet intézményegység-vezető (igazgató) vezeti. Munkáját 

vezetőpedagógusok és osztályfőnökök segítik. Az intézményegység-vezető személyes felelősséggel 

tartozik az iskola valamennyi feladatának szakszerű, a minőségi fejlődést szolgáló ellátásáért. 

5.2.1. Az intézményegység irányítása (helyettesítés rendje) 

Az intézményegység-vezető a munkáltatói jogkör gyakorlásának kivételével a szakmai vezetést 

gyakorolja.  

Az intézményegység-vezető 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 véleményezési, javaslattételi jog illeti meg. A szakiskola vezetője 

felel a pedagógiai munkáért, az iskola belső ellenőrzési rendszerének működtetéséért, a gyermek- és 
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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 intézményegység hivatalos képviseletére. Jogkörét, vagy az ügyet, 

esetenként átruházhatja.  

Az intézményegység-vezető aláírási jogköre a vezetése 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. 

Helyettesítési rendért az intézményegység-vezető felel, melyet a Delegált Hatáskör Listában 

megjelenít. 

5.2.2. Az iskolai bélyegzők használata  

A bélyegzőket az intézményegység vezetője hatáskörébe tartozó 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.  

Az intézményegység-vezető hivatalos ügyekben való eljárásbeli helyettesítéséről jelen SZMSZ 

EKPMI-re vonatkozó fejezete rendelkezik, illetve az intézményvezető intézkedik. 

5.3. Az intézményegység-vezető akadályoztatása esetén érvényes 

helyettesítési rend  

Az igazgató távollétében a szervezeti felépítés rangsorában felette elhelyezkedő vezetők teljes 

jogkörrel helyettesíthetik, továbbá a Delegált hatásköri Lista kijelölt vezetőpedagógus és 

osztályfőnök együttesen helyettesíti.  

A helyettesítők hatásköre a napi munkamenet zavartalan biztosításához szükséges döntések 

meghozatalára terjed ki. 

Az intézményegység-vezető döntési és egyéb jogait részben vagy egészben átruházhatja a 

nevelőtestület más tagjaira. A döntési jog átruházása írásban – kivételesen indokolt esetben szóban - 

történhet. 
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5.4. Az intézményegység közösségei 

5.4.1. Nevelőtestület 

A nevelőtestület tagja az intézményegység valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja, 

illetve a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő felsőfokú végzettségű alkalmazott. 

A Konduktív Gyakorló Szakiskola nevelőtestülete - véleményezési jogkörrel - részt vehet a 

Konduktív Gyakorló Általános Iskola és Kollégium nevelőtestületi értekezletein.  

Azokban az ügyekben, amelyek kizárólag az intézményegységet érintik, a Szakiskola nevelőtestülete 

gyakorolja a - köznevelési törvényben a nevelőtestület részére biztosított - döntési és véleményezési 

jogköröket. A Konduktív Gyakorló Általános Iskola és Kollégium nevelőtestülete – véleményezési 

jogkörrel – részt vehet a Konduktív Gyakorló Szakiskola nevelőtestületi értekezletein. 

Nevelőtestület és jogkörei 
A nevelőtestület a szakiskola legfontosabb tanácskozó és döntéshozó szerve. 

A nevelőtestület döntési jogkörébe tartozik 

• a szakmai, illetve a pedagógiai program és módosításának elfogadása; 

• a szervezeti és működési szabályzat és módosításának elfogadása; 

• a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elfogadása; 

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

elfogadása; 

• továbbképzési program elfogadása; 

• a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása; 

• a házirend elfogadása; 

• a Gyakorló Általános Iskola nevelőtestületével együtt hoz döntést a tanulásban 

akadályozottak tanterve szerint haladó nyolcadik évfolyamon végzett tanulók 9.E évfolyamon 

történő tovább haladásáról; 

• a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása; a tanulók osztályozó vizsgára 

bocsátása; 

• a szakiskola vezetésével egyeztetve a tanulók fegyelmi ügyeiben való döntés; 

• jogszabályban meghatározott más ügyek; 

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

működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. 
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5.4.2. A pedagógusok szakmai munkacsoportja 

A szakmai munkacsoport a szakmai/szaktárgyi feladatellátás és ellenőrzés elsődleges szervezeti 

egysége. 

Feladataik: 

• döntenek a nevelőtestület által átruházott kérdésekről; 

• véleményezik az intézményegységben folyó pedagógiai munka eredményességét; 

• javaslatot tesznek a továbbfejlesztésre és továbbképzésre; 

• szakmai-módszertani kérdésekben segítik a szakiskola munkáját; 

• részt vesznek a szakiskolai oktató-nevelő munka belső fejlesztésében (tartalmi és 

módszertani); 

• részt vesznek az egységes követelményrendszer kialakításában: a tanulók ismeretszintjének 

folyamatos mérése, értékelése, visszacsatolások bekérése;  

• részt vesznek a bemeneti kompetenciák értékelésében: a szakmaspecifikus tesztek 

összeállítása, kiértékelése, gyakorlati feladatsorok összeállítása, kiértékelése; 

• összeállítják a vizsgák feladatait, tételsorait, ezeket értékelik; 

• segítik a pályakezdő és az új pedagógusok munkáját. 

5.4.3. Tanulók közösségei 

A diákönkormányzat 
A diákönkormányzat a diákok érdekvédelmi és jogérvényesítő szervezete. A Konduktív Gyakorló 

Szakiskola, illetve a Konduktív Gyakorló Általános Iskola és Kollégium egy diákönkormányzatot 

működtet. 

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

Döntési jogkörébe tartoznak: 

• az osztály diákbizottságának és képviselőjének megválasztása 

• küldöttek delegálása a diákönkormányzatba 

• döntés az osztály belügyeiben 

5.4.4. Szülői szervezet 

Az Konduktív Gyakorló Szakiskolában működő szülői szervezet a Szülői Munkaközösség (a 

továbbiakban: SzM).  

Döntési jogkörébe tartoznak az alábbiak:  
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• 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 intézményegység működését, munkáját érintő kérdésekben véleményezési, javaslattevő joggal 

rendelkezik. 

Az SzM munkáját az iskola tevékenységével az intézményvezető helyettes koordinálja. 

A SzM vezetőségével történő folyamatos kapcsolattartásért, az SzM véleményének a jogszabály által 

előírt esetekben történő beszerzéséért az intézményegység igazgatója felelős. 

5.5. A működés rendje 

A Szakiskola hétfőtől csütörtökig 8.00 – 16.00 óráig, pénteken 8.00 – 14.00 óráig fogadja és 

foglalkoztatja tanulóit. 

Vidéki tanulóink kollégiumi ellátását a Gyakorló Általános Iskola és Kollégium biztosítja. 

Az intézmény területén való tartózkodás szabályait a jelen SZMSZ EKPMI-re vonatkozó fejezete 

szabályozza. 

5.6. Az egyéb foglalkozások célja, szervezeti formái, időkeretei 

A Konduktív Gyakorló Szakiskola tanulói – a napirend, kötelező tanórák, foglalkozások 

függvényében – részt vehetnek a Konduktív Gyakorló Általános Iskola és Kollégium által szervezett 

szakkörökön, tanórán kívüli foglalkozásokon, sportolási lehetőségeken, versenyeken, az általános 

iskolán működő diáksportkörbe integrálódva és együttműködve a Pető Sportegyesülettel.  

5.7. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 

A szakmai feladatok végrehajtásának ellenőrzése az intézményegységben az igazgató kötelessége és 

felelőssége, melyet a SE PA EKPMI SZMSZ részletesen szabályoz.  
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5.8. Az intézmény kapcsolatai  

5.8.1. Belső kapcsolatok 

Az azonos épületben működő Konduktív Gyakorló Általános Iskola és Kollégium, illetve a 

Konduktív Gyakorló Szakiskola intézményegységek vezetői a struktúrában elfoglalt helyük alapján 

az intézményi folyamatok irányítói, a folyamatos üzemelés felelősei.  

A Konduktív Gyakorló Szakiskola és a Konduktív Gyakorló Általános Iskola és Kollégium 
közötti kapcsolattartás 

• mindennapos szóbeli kapcsolattartás formájában; 

• kéthetenként tartott vezetői megbeszélések, egyeztetések alkalmával;  

• a feladatok elvégzésének határidejétől függően változó rendszerességgel megtartott szakmai 

megbeszéléseken, konzultációkon;  

• problémamegoldó fórumokon, esetmegbeszéléseken való részvétel révén 

A nevelők és a tanulók kapcsolattartása 

A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az 

osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon tájékoztatják.  

A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a gyógypedagógusoknak, 

szakoktatóknak folyamatosan szóban és írásban tájékoztatniuk kell.  

A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított jogaiknak az 

érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik, 

tisztségviselők útján – az iskola vezetőségéhez, az osztályfőnökükhöz, az iskola nevelőihez, a 

diákönkormányzathoz fordulhatnak. 

A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott 

képviselőik, tisztségviselők útján közölhetik az iskola vezetőivel, a nevelőkkel, a nevelőtestülettel 

vagy a szülői munkaközösséggel. 

A nevelők és a szülők kapcsolattartása 

A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról  

• a SE PA EKPMI honlapján, 

• az intézményegység-vezető az iskolai szülői értekezleten, tanévenként 2 alkalommal, hirdető 

táblán keresztül, az időközönként megjelenő írásbeli tájékoztatón keresztül, 

• elektronikus levelezés, üzenő füzet útján, 

• az osztályfőnökök az osztályszülői értekezleten, egyéni fogadóórákon tájékoztatják. 
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A szülői értekezletek és a nevelők fogadóóráinak időpontjáról a szülők az ellenőrzőn keresztül 

kapnak tájékoztatást.  

A szülői értekezleteket az osztályfőnök tartja évente kétszer, szeptemberben és februárban. 

Tájékoztatja a szülőket a tanév feladatairól, az osztály problémáiról.  

Szülői fogadóórára a pedagógusok heti rendszerességgel jelölik meg egy adott nap adott óráját. 

Amennyiben a szülő a fogadóórán kívüli időpontban is szeretne konzultálni gyermeke 

pedagógusával, telefonon vagy írásban időpontot kell egyeztetnie. 

Az EKPMI-n belüli kapcsolatok további rendszere és formája az EKPMI SZMSZ-ben jelenik meg. 

Az intézményegység-vezető/magasabb vezető és a szülők kapcsolattartása 

Személyesen: előzetes egyeztetéssel megadott fogadóóra időpontban 

Telefonon 

Tájékoztató füzeten keresztül 

Elektronikus levél formájában. 

5.8.2. A Szakiskola külső kapcsolatai 

Az intézményegység a nevelési-oktatási feladatok elvégzése, a tanulók egészségügyi, 

gyermekvédelmi és szociális ellátása, a továbbtanulás, pályaválasztás és munkába állítás érdekében 

rendszeres kapcsolatot tart fenn más intézményekkel, szervezetekkel és cégekkel. 

A Szakiskola stratégiai célkitűzése az iskolán kívüli kapcsolatok további építése, fogadó 

munkahelyek, foglalkoztató műhelyek, együttműködési lehetőségek felkutatása. 

A külső partnerekkel történő további kapcsolattartást az EKPMI SZMSZ-e szabályozza. 

5.9. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje 

Az intézmény hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az intézmény jó 

hírnevének megőrzése, öregbítése, a közösség minden tagjának joga és kötelessége. 

Az intézmény ünnepélyei, megemlékezései, a hagyományok ápolását célzó rendezvények 

tartalmukban, külsőségeikben a diákok érzelmi nevelését, demokratikus gondolkodását, 

magyarságtudatát, anyanyelvi-kulturális fejlesztését és az intézmény hagyományainak tiszteletét, 

fenntartását szolgálják.  

Az ünnepségek, megemlékezések, stb. időpontját, programját, a lebonyolítás rendjét az 

intézményegység munkaterve tartalmazza.  

A programról és az abban megvalósításra kerülő műsorról kijelölt pedagógusok közössége 

gondoskodik. A megtartott ünnepélyeket, megemlékezéseket az osztálynaplóban rögzíteni kell.  
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Iskolaszintű ünnepélyek:  

• a tanév elején (tanévnyitó ünnepély);  

• a tanév végén (tanévzáró ünnepély);  

A Gyakorló Általános Iskolával közösen megrendezett ünnepélyek, megemlékezések, a 

hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok: 

• karácsonyi ünnepély 

• a magyar kultúra napja 

• Farsangi mulatságok 

• Madarak és fák napja 

• Gyermeknap 

A Gyakorló Általános Iskolával közösen megrendezett nemzeti, állami ünnepek, megemlékezések: 

• október 23-án (az 1956-os forradalom ünnepén);  

• február 22-én (Nemzeti Para sport nap) 

• március 15-én (az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepén) 

Osztályszintű rendezvények, megemlékezések, ünnepek:  

• október 6. emlékezés az aradi vértanúkra; 

• karácsonyi ünnepély;  

5.10. Az intézményi védő, óvó előírások 

5.10.1. Védő-óvó rendszabályok  

A rendkívüli/védő- óvó rendszabályokkal kapcsolatos tájékoztatási és dokumentációs 
kötelezettségek: 
Az iskola minden dolgozójának alapvető feladatai közé tartozik, hogy a tanulók részére az 

egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, valamint, ha észleli, hogy a 

tanuló balesetet szenvedett, vagy ennek a veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegye. A 

tanulók rendszeres egészségügyi ellátását az Iskola-egészségügyi ellátás biztosítja.  

5.10.2. A gyermek –tanulóbaleset megelőzésének feladatai  

Minden dolgozónak ismernie kell és be kell tartani a:  

• Munkavédelmi Szabályzatot, 

• Tűzvédelmi Szabályzatot: mely tartalmazza a Tűzriadó Tervet, a tűzriadó és bombariadó terv 

rendelkezéseit.  
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• Vagyon- és Rendvédelmi Szabályzatot. 

A nevelők a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokon kötelesek a rájuk bízott tanulók tevékenységét 

folyamatosan figyelemmel kísérni, a rendet megtartani, valamint a baleset-megelőzési szabályokat 

betartani.   

A tanulói balesetek megelőzését célzó védő-, óvó rendszabályokat minden tanév elején az 

osztályfőnök ismerteti az osztálya tanulóival.  

Az osztályfőnök gondoskodik arról, hogy a később érkezett tanulók is megismerjék a 

rendszabályokat.  

A nevelőknek ki kell oktatniuk a tanulókat minden gyakorlati, technikai jellegű feladat, illetve 

tanórán, iskolán kívüli program előtt a baleseti veszélyforrásokra, a kötelező viselkedés szabályaira, 

egy esetleg rendkívüli esemény bekövetkezésekor követendő magatartásra.  

A tanulók felügyeletét ellátó nevelőnek a tanulót ért bármilyen baleset, sérülés, vagy rosszullét esetén 

haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket:  

• a sérült tanulót elsősegélyben kell részesítenie, ha szükséges orvost kell hívnia,  

• a balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell szüntetnie,  

• minden tanulói balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell az intézményegység 

vezetőjének.  

 E feladatok ellátásában a tanulóbaleset színhelyén jelenlévő többi nevelőnek is részt kell vennie.  

A balesetet szenvedett tanulót elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a sérülttel csak annyit tehet, 

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.  

 Az iskolában történt mindenféle balesetet, sérülést az intézményvezetőnek ki kell vizsgálnia. A 

vizsgálat során tisztázni kell a balesetet kiváltó okokat és azt, hogy hogyan lett volna elkerülhető a 

baleset. A vizsgálat eredményeképpen meg kell állapítani, hogy mit kell tenni a hasonló balesetek 

megelőzése érdekében és a szükséges intézkedéseket végre kell hajtani.  

5.10.3. A tanulóbalesetekkel kapcsolatban iskolai feladatok a magasabb 
jogszabályok alapján 

• A tanulóbalesetet haladéktalanul jelenteni kell.  

• Jegyzőkönyvet kell felvenni.   

• A 3 napon túl gyógyuló sérülést okozó tanulóbaleseteket haladéktalanul ki kell vizsgálni és a 

balesetekről az előírt nyomtatványon jegyzőkönyvet kell felvenni.  



SEMMELWEIS EGYETEM PETŐ ANDRÁS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, 
SZAKISKOLÁJA, EGYSÉGES KONDUKTÍV PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE 

ÉS KOLLÉGIUMA 

Szervezeti és Működési Szabályzata 

67 

• A jegyzőkönyv egy példányát meg kell küldeni a fenntartónak, egy példányt pedig át kell adni 

a tanulónak (kiskorú tanuló esetén a szülőnek).  

• A jegyzőkönyv egy példányát az iskola őrzi meg.  

• A súlyos balesetet azonnal jelenteni kell az iskola fenntartójának.  

• A súlyos balesetkivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel 

rendelkező személyt kell bevonni.  

5.10.4. Rendkívüli esemény/helyzet  

Rendkívüli esemény alkalmával az SE PA EKPMI SZMSZ-ben szabályozottak alapján kell eljárni. 

Rendkívüli esemény/helyzetnek minősül:  

• Tűzriadó 

• Bombariadó  

• Vízbetörés  

• Ártó szándékkal történő illetéktelen behatolás  

 Az intézmény vezetőjét, illetve az ügyeletes vezetőt a riadóról azonnal értesíteni kell.  

A tájékoztatásnak ki kell terjedni az intézmény munkavédelmi-, tűzvédelmi-, és balesetvédelmi 

szabályzatának vonatkozó pontjaira is.   

5.11. A tanulóval szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárás 

részletes szabályai 

Ha a tanuló az iskola házirendjét, illetve kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi 

eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. 

A fegyelmi büntetés lehet: 

• megrovás 

• szigorú megrovás 

• meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, illetőleg megvonása (szociális 

kedvezményekre, illetve juttatásokra nem vonatkoztatható). 

A fegyelmi büntetés fokozatai: 

• osztályfőnöki figyelmeztetés 

• osztályfőnöki intés 

• osztályfőnöki megrovás 

• igazgató figyelmeztetés 
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• igazgatói intés 

• igazgatói megrovás 

5.12. Az intézményi adminisztráció  

Az iratkezelés rendjét a Konduktív Gyakorló Szakiskola 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.  

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.  

Ezen kívül a Semmelweis Egyetem Iratkezelési Szabályzata és a Semmelweis Egyetem adatvédelmi, 

valamint a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének, továbbá a kötelezően 

közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzatát is figyelembe kell venni 

tekintettel a 2018. május 25-én hatályba lépett európai uniós adatvédelmi rendeletre (GDPR). 

5.13. A pedagógiai programról való tájékozódás rendje 

A pedagógiai program nyilvános, az igazgatói irodában szabadon megtekinthető, illetve megtalálható 

az iskola honlapján. 
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5.14. Mellékletek  

5.14.1. Bekerülés 

A szakiskola az elsősorban a központi idegrendszert ért károsodás következtében eltérő fejlődésű, 

alapfokú iskolát elvégzett fiatalokat nevelő középfokú nevelési-oktatási intézmény.  

A szakiskola 9E. előkészítő évfolyamába történő felvétel feltételei tanulásban akadályozottak 

tanterve szerint haladó tanulók esetében:  
• 8 általános iskolai osztály elvégzése,  

• egészségügyi alkalmasság,  

• a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Mozgásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai 

Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézményének érvényes szakiskolai kijelölő határozata,  

• felvételi beszélgetés 

- a kommunikációs, szociális készségek felmérése 

- a választott szakma iránti motiváltság felmérése 

- a mozgássérülés mellett a társuló fogyatékosságok feltérképezése. 

Intézményünkben a tanulásban akadályozottak tanterve szerint haladó nyolcadik évfolyamon végzett 

tanulók tanulmányaikat a felvételi eljárásban való részvétel nélkül helyben folytathatják. Esetükben 

a felvételi eljárás „helyett” a nevelőtestület hoz döntést a 9.E évfolyamon történő továbbhaladásukról.  

A szakiskolába történő felvétel feltételei sajátos nevelési igényű, nem értelmi fogyatékos 
tanulók esetében: 
A nem értelmi fogyatékos tanulók esetében nincs előkészítő osztály. A 2011. évi CLXXXVII. a 

szakképzésről szóló törvény alapján: 

27. § (4) Iskolai rendszerű szakképzésbe csak olyan tanulót lehet felvenni, aki az adott 

szakképesítésre a szakmai és vizsgakövetelményben előírt egészségügyi alkalmassági, továbbá a 

pályaalkalmassági követelményeknek megfelel, és ez alapján előreláthatóan nincs akadálya a 

komplex szakmai vizsgára bocsátásnak. 

• 8 általános iskolai osztály elvégzése,  

• egészségügyi alkalmasság, 

• a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Mozgásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai 

Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézményének érvényes szakiskolai kijelölő határozata,  

• felvételi beszélgetés: 

- a kommunikációs, szociális készségek felmérése 
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- a választott szakma iránti motiváltság felmérése 

- a mozgássérülés mellett a társuló fogyatékosságok feltérképezése 

• szövegértés 

• adott szöveg feldolgozása, kérdések alapján, önállóan 

• logika 

• kidolgozott feladatlap alapján 

• szakmai kompetencia (kézügyesség, manipuláció) 

• szakoktatók állítják össze 

• mindennapi tevékenységek 

• öltözködésre, tisztálkodásra, étkezésre, különböző konyhai, háztartási tevékenységekre, 

tájékozódásra, közlekedésre, ügyintézésre vonatkozó kérdőívek, tesztek, melyet konduktorok 

dolgoznak ki. 

Felvételt az nyer, aki a nyolc osztályt sikeresen befejezte, szakmai alkalmassága orvosilag 

alátámasztott, a tesztlapos felmérés során a legjobbak közé sorolható. 

Akik a felvételi eljárásban azonos pontszámot érnek el, az általános iskolai 8. osztályos bizonyítvány 

eredményét vesszük figyelembe a döntés meghozatala során. 

A szakiskolába jelentkezést az országos felvételi jelentkezési protokoll szerint, elektronikus és 

nyomtatott formában kell megtenni.  

Másik iskolából történő átvétel 
eljárásához a kiskorú tanuló szülőjének, gyámjának, illetve nagykorú tanulónak be kell nyújtania egy 

kérvényt az intézmény vezetőjének, amelyben rögzíti a váltás tényét, valamint okait.  

Az átvétel a nevelőtestület véleményének kikérése mellett, az intézményegység-vezető írásbeli 

engedélyével lehetséges, az osztálylétszám, a tanult tantárgyak, a szakmai alapozó tantárgyak, azok 

eredményének figyelembevételével. 

Mellékelni kell az alábbi dokumentumokat is:  

• félévi, év végi bizonyítványt,  

• az aktuális félév ellenőrző könyvét, e-napló esetén az érdemjegyekről kinyomtatott, 

hitelesített dokumentumot, hogy nyomon lehessen követni a tanulmányi előmenetelt. 

Tanulói átvétel lehetőségei: 

• Azonos szakmacsoporton belül üres férőhely és egészségügyi alkalmassági igazolás esetén, 

az esetlegesen hiányzó gyakorlati órák pótlásával. 
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A felvételt a felvételi eljárás keretében, az átvételi kérvényt pedig 15 napon belül kell elbírálnia – a 

nevelőtestület véleményének kikérésével - az intézményegység-vezetőnek. A sikeres felvételről, 

átvételről vagy elutasításról határozatot hoz, amit postán kap meg a tanuló vagy a szülő.  

Amennyiben az elbírálás sikeres, a tanulónak a beiratkozás időpontjában vagy az értesítés kézhez 

vételétől számított 15 napon belül van lehetősége felvenni a kapcsolatot az intézménnyel, 

beiratkoznia, illetve beszereznie az egészségügyi alkalmasságról szóló orvosi szakvéleményt.  
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6. Pedagógiai Szakszolgálat Intézményegység 

 működésére vonatkozó külön rendelkezés 

6.1. Általános rendelkezés 

Az intézményegység neve: Pedagógiai Szakszolgálat 

Az intézményegység címe: 1125 Budapest, Kútvölgy út 8. 

Az intézmény működési területe: országos 

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.  

6.2. A működés rendje 

6.2.1. 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, az intézményegységi tanév rendjéhez igazodva, 

az 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.  

6.2.2. Ellátott feladatok:  

• Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 
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• Konduktív pedagógiai ellátás 

• Nevelési tanácsadás 

• Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás 

• Iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás 

• A kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása. 

A foglalkozások eltérő időtartamúak, és a Komplex Program, illetve Szakértői Vélemény 

figyelembevételével a gyermekek egyéni adottságaihoz igazodnak. 

6.2.3. 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 Pető András Kar hallgatóinak gyakorlati képzésével 

kapcsolatos feladatokat. 

A pedagógus a kötött munkaidejét előre elrendelt módon a telephelyen kívül is köteles teljesíteni, 

illetve 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 kijelölt munkahelyen köteles tartózkodni 

minden szakalkalmazott. 

A dolgozó rendkívüli távolmaradás esetén köteles értesíteni a vezetőséget a távolmaradása okáról, 

illetve várható időtartamáról. A szakalkalmazott távolmaradása esetén a vezetőkön kívül értesít 

minden érintettet. 

6.3. 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. 
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A Pedagógiai Szakszolgálat szervezeti felépítése 

  

6.3.1. Konduktív tanácsadás (gyógypedagógiai tanácsadás), korai fejlesztés és 
gondozás 

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. 

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
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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,  

• Intenzív intervallum nevelés (bentlakó, bejáró),  

• A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás (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. 
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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. 

Korai fejlesztés és gondozás egyéni formában, tanácsadás 

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, 

• Intenzív intervallum nevelés (bentlakó, bejáró),  

•  SE PA Gyakorló Óvodája, 

• normál vagy speciális bölcsőde, 

• normál vagy speciális óvoda, 

• társintézmények (korai fejlesztő, stb.), 

• konduktív hálózatba, 

• otthonába. 

Elbocsátás után intézményünk Utazó Konduktori Szolgálata nyomon követi a gyermekek fejlődését, 

társadalmi beilleszkedését. Állapotromlás vagy probléma esetén lehetőség van beavatkozásra, 

ismételt intenzív konduktív foglalkoztatásra. 



SEMMELWEIS EGYETEM PETŐ ANDRÁS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, 
SZAKISKOLÁJA, EGYSÉGES KONDUKTÍV PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE 

ÉS KOLLÉGIUMA 

Szervezeti és Működési Szabályzata 

77 

Korai fejlesztés, gondozás, csoportos formában 

1,5 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, 

• Intenzív intervallum nevelés (bentlakó, bejáró),  

•  konduktív hálózatból. 

Továbblépés: 
• Intenzív intervallum nevelés (bentlakó, bejáró),  

•  Utazó Konduktori Szolgálat, 

• 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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Intenzív, intervallum nevelés 

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 5 éves korig 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. 

Bekerülés: 
• első konduktív vizsgálatról, szakértői véleménnyel vagy szülő kérésére, 

• első konduktív vizsgálatról, szakértői vélemény hiányában térítéses formában, 

• közvetlenül a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Mozgásvizsgáló, Gyógypedagógiai 

Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézménye javaslata alapján, 

• egyéni tanácsadásról. 

Továbblépés: 
• lakóhely szerint illetékes konduktív pedagógiai ellátás, 

• egyéni foglalkozás, 

• SE PAK Gyakorló Óvoda, 

• SE PA EKPMI Konduktív Gyakorló Iskola és Kollégium, 

• normál vagy speciális bölcsőde, 

• normál vagy speciális óvoda, 

• normál vagy speciális iskola, 

• társintézmények (korai fejlesztő, stb.). 

Elbocsátás után lehetőség van utánkövetésre, szükség esetén visszahívásra, állapotromlás vagy 

probléma esetén ismételt intenzív, intervallum konduktív nevelésre hat éves korig. 

Konduktív pedagógiai ellátás, utánkövetés 

Utánkövetési tanácsadás, kontroll vizsgálat a konduktív nevelésben résztvevők számára fiatal felnőtt 

korig. 
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Célja 

A konduktív nevelés eredményeinek megőrzése, a gyermekek, sikeres társadalmi integrációjának, 

önálló életvitelük segítése. 

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. 

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. 

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.  
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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. 

6.4. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 

A szakmai feladatok végrehajtásának ellenőrzése az intézményegységben az igazgató kötelessége és 

felelőssége, melyet a SE PA EKPMI SZMSZ részletesen szabályoz.  

6.5. A kapcsolattartás rendje 

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. 

6.5.1. 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. 
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6.5.2. A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája 

Az intézményegység-vezető a házirendben meghatározott módon tart megbeszélést a szakszolgálat 

terület munkatársaival.  

6.6. Az intézményegység munkatársai 

A pedagógiai szakszolgálati intézményegység élén intézményegység-vezető áll.  

Intézményegység-vezető 

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. 

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. 

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. 

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 
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Konduktív pedagógiai szakszolgálati feladat 
Pedagógus munkakörben foglalkoztatott 

szakalkalmazott 

nevelési tanácsadás 
gyógypedagógus, pszichológus, fejlesztő 

pedagógus, konduktor 

konduktív pedagógiai ellátás  konduktor  

Logopédiai ellátás logopédus 

A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás pszichológus, konduktor, gyógypedagógus 

Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai 

ellátás 
pszichológus 

A kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók 

gondozása 
pszichológus, konduktor, gyógypedagógus 

A pedagógiai szakszolgálati tevékenységekhez rendelt szakalkalmazottak végzettségét, 

szakképzettségét 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények 

működéséről határozza meg. Az Intézményben a gyermekekkel, tanulókkal való közvetlen 

foglalkozást szakvizsgázott pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak végzik. 

6.7. 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. 
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7. Az Utazó Konduktori Szolgálat Intézményegység 
működésére vonatkozó külön rendelkezés 

7.1. Általános rendelkezés 

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. 

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. 

7.2. Utazó szakember-hálózat működtetése 

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 az integráló köznevelési intézményekben, vagy szülői kérésre 

az EKPMI székhelyén, vagy telephelyén erre célra kialakított foglalkoztató helységben. 

A sikeres integráció érdekében cél  

• a szolgáltatás feltételeinek megteremtése,  

• a (re) habilitáció, 

• a társadalmi szokásrend és norma kialakítása, 

• együttműködés a pedagógusokkal, szülőkkel, egyéb, a pedagógiai munkát segítő személlyel. 

7.2.1. Az utazó-szakember hálózat működtetésének feladata 

• A gyermekek integrációjában való közreműködés a gyermek lakóhelyén vagy egyéb 

társintézményekben, a befogadó intézmények szakembereivel együttműködésben. 
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• 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. 

• 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. 
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• Közreműködés a tárgyi feltételek megteremtésében. 

7.3. 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 a 

ha a tanuló egyéni adottsága, sajátos helyzete indokolja, és a tanuló fejlődése, tanulmányainak 

eredményes folytatása és befejezése szempontjából előnyös, a tankötelezettség teljesítése céljából 

határozott időre egyéni munkarend kérelmezhető. A szülő, nagykorú tanuló esetén a tanuló a kérelmet 

a tanévet megelőző június 15-éig nyújthatja be a felmentést engedélyező szervhez. Ezen időpontot 

követően csak abban az esetben nyújtható be kérelem, ha a tankötelezettség iskolába járással történő 

teljesítését megakadályozó körülmény merül fel. Jogszabályban meghatározott esetben az egyéni 

munkarendet biztosítani kell. 

A foglalkozások eltérő időtartamúak, a Szakértői Vélemény figyelembevételével az egyéni fejlesztési 

tervben foglaltaknak megfelelően a gyermekek/tanulók egyéni adottságaihoz igazodnak. 

7.3.1. Szakalkalmazottak intézményegységben való benntartózkodásának rendje 

Az Utazó Konduktori ellátást nyújtó intézményegység teljes munkaidőben történő foglalkoztatás 

esetében heti húsz órában a neveléssel-oktatással lekötött munkaidőben végzik a gyermekek/tanulók 

konduktív fejlesztésével, egyéni foglalkoztatásával, a tanácsadással (a továbbiakban: közvetlen 

foglalkozás), kapcsolatos feladatokat. A neveléssel, oktatással le nem kötött munkaidőben látják el a 

megnövekedett utazási feladatokat, a szakmai dokumentációk vezetését, valamint a foglalkozások 

előkészítésével járó feladatokat. 

A pedagógus a neveléssel, oktatással lekötött 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. 

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. 
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7.3.2. A vezető helyettesítési és benntartózkodási rendje 

Az intézményegység-vezető távolléte (tartós távolléte) alatt az intézmény vezető jelöli ki az Utazó 

Konduktori Szolgálat intézményegység felelős vezetőjét helyettesítés céljából. A megbízás írásban 

történik. A megbízott ügyeletes vezető felelőssége, intézkedési jogköre az intézményegység 

biztonságos működésével összefüggő, azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. 

7.3.3. 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. 

7.3.4. Az utazó konduktor működésének alapja 

Az utazó konduktor megállapodásban foglaltak szerint végzi munkáját, melynek formái: 

• A szolgáltatás tartalmát a felkérő és a köznevelési intézmény hivatalos képviselője közötti 

megállapodás rögzíti. 

• Az utazó konduktori szolgálat munkavégzési helyszíne változó. 

7.4. Szakmai és szakmaközi kommunikáció 

Az utazó konduktor a szolgáltatás hatékonysága és színvonalas szakmai munkájának megvalósulása 

érdekében, intézményen belül és kívül széleskörű kapcsolatrendszert működtet. Ennek érdekében 

törekszik a megfelelő kommunikációra, a kapcsolatrendszer által létrejött szakmai érdeklődés 

fenntartására, az interperszonális kapcsolatok során megteremtett partneri együttműködés ápolására. 

A kapcsolatrendszer kialakításáért és működtetéséért az intézményvezető felel, melyet delegálhat az 

intézményegység-vezetőnek. 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. 
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8. Iskolai könyvtár 
A Hári Mária Kari Könyvtár és Forrásközpontja a nemzetközileg elterjedten alkalmazott konduktív 

pedagógia és a konduktorképzés, illetve továbbképzés szakkönyvtára, a Humántudományi Intézet 

gondozása alatt áll. Ennek fiókkönyvtára az Iskolai könyvtár 

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 iratkozhatnak be. A fiókkönyvtáron 

keresztül a Könyvtár teljes szolgáltatása elérhető, kivéve a 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: 
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A kézikönyvek, a külön gyűjteményi részek, a szakdolgozatok, a folyóiratok nem kölcsönözhetők, 

csak olvasótermi használatra vehetők igénybe. A könyvtárból a pedagógusok számára informatikai 

eszközök használatra történő kölcsönzésére jelenleg nincs lehetőség. 

Kölcsönzési határidők: 
• tanári kézikönyvek, általános iskolai tankönyvek 7 nap, 

• főiskolai jegyzetek, szakkönyvek 14 nap, 

• szépirodalom 28 nap, 

• CD, DVD, VHS 3 nap. 

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 arról, és a az egyéb, hozott dokumentumokról is 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. Az olvasói terekben tilos a mobiltelefonok és a 

fényképezőgépek használata. A könyvtár előtt található öltözőszekrények diákigazolvány vagy 

személyi igazolvány leadásával vehetők igénybe. 



SEMMELWEIS EGYETEM PETŐ ANDRÁS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, 
SZAKISKOLÁJA, EGYSÉGES KONDUKTÍV PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE 

ÉS KOLLÉGIUMA 

Szervezeti és Működési Szabályzata 

89 

9. Szabályozási háttér 
A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi törvények, 

kormányrendeletek és miniszteri rendeletek, SE szabályzatok:  

 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének 
irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 

 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 
alkalmazásáról 

 15/2013. (II. 26) EMMI-rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséröl 

 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag 

védelméről 

 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

• 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek 

fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól 
• 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról  
• 2001. évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről  

• 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről 
• 2011. évi CCXI. törvény a családok védelméről 

• 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 
• 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről  

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

• 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról  
• 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról 
• 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-

szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről 
• 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól 
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• 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének 
irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 

• 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról 
• 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének 

általános követelményeiről 
• 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés 

alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről 
• 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet az oktatási igazolványokról 
• 4/2002. (II. 26.) OM rendelet az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók 

juttatásairól 
• 43/2013. (II. 19.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható 

iratkezelési szoftverek megfelelőségét tanúsító szervezetek kijelölésének részletes 
szabályairól 

• 44/2007. (XII. 29.) OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem 
ágazati feladatairól 

• 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának 
kiadásáról 

• 8/2006. (III. 23.) OM rendelet a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, 
valamint a térségi integrált szakképző központ tanácsadó testületéről 

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatban nem, vagy csak részben szabályozott vonatkozásokban 

a Semmelweis Egyetem belső szabályzatai 

(http://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/) irányadóak, így különösen: 

• A Semmelweis Egyetem adatvédelmi, valamint a közérdekű adatok megismerésére 

irányuló igények teljesítésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok 
nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzata (48580-21/KSJIF/2018.) 

http://semmelweis.hu/jogigfoig/files/2018/05/Adatvedelmi_Szabalyzat_hataly_2018V25_tol

.pdf 

• Az egyetemi bélyegzőhasználat rendje (104599-14/KSJIF/2017) 

http://semmelweis.hu/jogigfoig/files/2018/01/Egyetemi_belyegzohasznalat_rendje_2017122

3.pdf 

• Iratkezelési Szabályzat (577/KSJIF/2018. ) 
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http://semmelweis.hu/jogigfoig/files/2018/01/Iratkezelesi_Szabalyzat_hataly_2018I04.pdf 

• Informatikai Üzemeltetési és Hálózati Szabályzat (12234-6/KMINI/2016) 

http://semmelweis.hu/jogigfoig/files/2016/08/IUHSZ_20160701.pdf 

• Információátadási Szabályzat (18976-17/KSJIF/2018) 

http://semmelweis.hu/jogigfoig/files/2018/04/Informacio_atadasi_szabalyzat_hataly_2018_

05_07.pdf 

• Informatikai Biztonsági Szabályzat (7630-2/KMFI//2016) 

http://semmelweis.hu/jogigfoig/files/2016/03/Informatikai_Biztonsagi_2016_03_02.pdf 

• Tűzvédelmi Szabályzat (85726-7/KMFI/2017) 

http://semmelweis.hu/jogigfoig/files/2017/11/Tuzvedelmi_Szabalyzat_hataly_2017XI30.pdf 

• Munkavédelmi Szabályzat (59284-16 / KMFI / 2017.) 

http://semmelweis.hu/jogigfoig/files/2017/10/Munkavedelmi_Szabalyzat_hataly_2017X03.

pdf 

• Belső Ellenőrzési Kézikönyv (66989/KSELL/2017.) 

• http://semmelweis.hu/jogigfoig/files/2017/11/Belso_Ellenorzesi_Kezikonyv_hataly_2017XI

07.pdf 

• Beszerzési Szabályzat (31314/GFIBSZI/2019) 

http://semmelweis.hu/jogigfoig/files/2019/03/Beszerz%C3%A9si-

szab%C3%A1lyzat_hatalyos_2019_03_13.pdf 

• Esélyegyenlőségi Szabályzat (29915-34/KSJIF/2017.) 

http://semmelweis.hu/jogigfoig/files/2017/09/Eselyegyenlosegi_Szabalyzat_hataly_2017_V

II_14_tol.pdf 

• Etikai Kódex (92437-27/KSJIF/2017.) 

http://semmelweis.hu/jogigfoig/files/2017/12/Etikai_Kodex_hataly_2017XII09.pdf 

• Kiküldetési és Utazási Költségtérítési Szabályzat (76955-6/GFIPÜI/2017) 

http://semmelweis.hu/jogigfoig/files/2017/09/Kikuldetesi_es_Utazasi_Koltsegteritesi_Szaba

lyzat_hataly_2017_IX_27.pdf 

• Gépjármű és taxihasználat rendje (43492-18/KMFI/2017.) 

http://semmelweis.hu/jogigfoig/files/2017/12/Gepjarmu_es_Taxi_hasznalat_rendje_hataly_

2017XII08.pdf 

• Kommunikációs Szabályzat (28603-3/KKRSI/2017) 

http://semmelweis.hu/jogigfoig/files/2017/03/Kommunikacios_Szabalyzat_-

2017_IV_01.pdf 
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• Környezetvédelmi Szabályzat (71463-11/KMBTI/2016) 

http://semmelweis.hu/jogigfoig/files/2017/09/kornyezetvedelmi_egyseges_mod_2_2017021

4.pdf 

• Leltárkészítési és Leltárkezelési Szabályzat (57580-9/KSGFI/2018.) 

http://semmelweis.hu/jogigfoig/files/2018/08/Leltarkeszitesi_es_Leltarkezelesi_Szabalyzat_

hataly_2018_VIII_22-1.pdf 

• Létesítmény-fenntartási Szabályzat (65698-16 / KMFI / 2017) 

http://semmelweis.hu/jogigfoig/files/2017/10/Letesitmeny_fenntartasi_Szabalyzat_hataly_2

017_X_06.pdf 

• Honlap szabályzat (19882-18/KKRSI/2017.) 

http://semmelweis.hu/jogigfoig/files/2017/09/Honlap_szabalyzat_hataly_2017_V_25.pdf 

• Vagyonvédelmi és Rendészeti Szabályzat (21541-39/KMFI/2017) 

http://semmelweis.hu/jogigfoig/files/2017/09/Vagyonvedelmi_es_Rendeszeti_Szabalyzat_h

ataly_2017_IX_28.pdf 

• I. Könyv – Szervezeti és Működési Rend  
http://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/szervezeti-es-mukodesi-

szabalyzat/i-konyv-szmr/ 

• Selejtezési szabályzat 
http://semmelweis.hu/jogigfoig/files/2017/05/Selejtezesi_szabalyzat_hataly_2017_V_3.pdf 

• Rendezvényszervezési és Rendezvénybiztosítási Szabályzat (16721-25/KSJIF/2017.) 

http://semmelweis.hu/jogigfoig/files/2017/09/Rendezvenyszervezesi_es_Rendezvenybiztosi

tasi_Szabalyzat_hataly_2017_VI_29.pdf 

• Katasztrófavédelmi és Polgári védelmi Szabályzat (100709-5/KMFI/2017.) 

http://semmelweis.hu/jogigfoig/files/2017/12/Katasztrofavedelmi_es_Polgari_vedelmi_Szab

alyzat_hataly_2017XII15.pdf 
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10. Melléklet 

10.1. A felvételi eljárás rendje 

A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók joga, hogy különleges gondozás keretében 

állapotuknak megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban 

részesüljenek, attól kezdődően, hogy igényjogosultságukat megállapították, figyelemmel a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltakra. 

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, szakiskolai nevelés és oktatás, 

kollégiumi ellátás, 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. 

A bekerülésről és a felvételi eljárásról az intézményegységek szabályzata rendelkezik. 

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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10.2. Munkaköri leírás minták 

Iktatószám:  

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

KONDUKTOR (ÁLTALÁNOS ISKOLA / SZAKISKOLA) 

Név:  

Szül.:  

Szervezeti egység: Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános Iskolája, Szakiskolája Egységes 

Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma (továbbiakban: SE PA EKPMI)  

Konduktív Gyakorló Általános Iskola és Kollégium / Konduktív Gyakorló Szakiskola intézményegység 

Munkakör megnevezése: konduktor 

unkakör célja: Konduktív nevelési és oktatási feladatok ellátása  

A munkakör függelmi kapcsolata 

A kinevezési jogkör gyakorlója: SE PA EKPMI intézményvezető 

Az irányítási-, utasítási-, ellenőrzési jogkör gyakorlója: SE PA EKPMI intézményvezető 

özvetlen munkahelyi felettes: intézményegység-vezető illetve az általa delegált vezető 

Közvetlen beosztottak: nincs 

 A munkakör betöltésének 

feltételei: 

A munkakör betöltőjének 

végzettsége 

Iskolai végzettség: 326/2013. (VIII. 30.) és a 
15/2013 Korm. rendelet 

szerinti szakirányú felsőfokú 
végzettség, konduktor, 

konduktor-tanító, konduktor- 

óvodapedagógus, konduktor 
(tanító szakirány), konduktor 
(óvodapedagógus szakirány), 
speciális pedagógia szakos 

I 
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tanár és szakpedagógus és 
konduktor, vagy konduktor-

tanító vagy konduktor-

óvodapedagógus főiskolai  

Szakképzettség: igen pedagógus képesítéssel 

rendelkező egyéb felsőfokú 

végzettségű 

Nyelvtudás:  nem N 

Gyakorlati idő: nem G 

Munkaidő, munkarend: 40 óra/hét a 2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről 62. § paragrafus 

szerinti órabontásban; túlórára kötelezhető, munkaidőn túl behívható. 

Amennyiben az előírt beosztás szerinti munkaidőben nem tud megjelenni a munkavégzési helyén, úgy erről 

köteles a munkáltatóját haladéktalanul értesíteni. 

Feladatai:  

Általános rendelkezések 

 A pedagógus köteles tiszteletben tartani a gyermek, annak családja, valamint munkatársai jogait, mint 

ahogy ezen jog Őt is megilleti. 

 A pedagógus közvetlen felettese felügyelete mellett, önállóan végzi munkáját. 

 Munkáját felelősséggel végzi, mindenkor az intézmény érdekének megfelelően jár el. 

 Köteles munkaidejének kezdete előtt negyedórával korábban a munkahelyén megjelenni, és 

munkaideje végéig ott maradni. 

 Munkahelyét nem hagyja el a munkaidő letelte előtt, kivéve, ha a felettesénél előzetesen ezt 

bejelentette és engedélyt kapott rá. 

 A jogszabályi rendelkezések figyelemben tartásával, szükség esetén köteles túlmunkát, ügyeletet 

vállalni, munkakörét változó munkahelyen (területen), változó beosztás mellett is ellátni. 

Főbb felelősségek és tevékenységek 

 Az EKPMI ellátási körébe tartozó gyermekek fejlődési szintjének megfelelő konduktív nevelés és 

oktatás a pedagógiai program célkitűzései és feladatai alapján.  
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 Kapcsolatokat épít és tart intézményen belül és kívül, minden szükséges segítséget megad szakmai 

vezetője részére a szülői fórumok, nyílt napok megszervezéséhez, lebonyolításához. 

 Részt vesz az intézményi értekezleteken, rendezvényeken. 

 Részt vesz a nevelőtestület munkájában, munkaközösségi munkában, továbbá érdeklődésének, 

irányultságának megfelelő szakmai munkaközösségekben tevékenykedhet. 

 Betartja az érvényben levő intézményi szabályzatokat (SzMSz, Házirend stb.). 

Részletezett feladatok: 

 Szükség esetén első vizsgálatot (tanácsadást) végez és ennek eredményétől függően javaslatot tesz a 

legmegfelelőbb foglalkoztatási formára. 

 A protokollban előírt mérési eszközöket használ, azokat kiértékeli, elemzi. 

 A konduktív csoport ismeretében megalkotja, szervezi és vezeti a komplex programot. 

 Konduktori megfigyelései alapján, folyamatosan aktualizálja, kidolgozza a közelebbi és távolabbi 

fejlesztési célkitűzéseket. 

 A programvezetés során figyelemmel kíséri a gyermekek fejlődését. A konduktív fejlesztést segítő 

környezet optimális kialakítására törekszik és szükség esetén tanácsot ad a szülőnek az otthoni 

alkalmazáshoz. 

 Segíti a segédeszközök megfelelő kiválasztását és megtanítja azok használatát. 

 Segíti az Intézményegységben folyó konduktív pedagógiai munkát, valamint a konduktív nevelési 

program gyakorlati megvalósítását, az Intézményegység zavartalan és zökkenőmentes, színvonalas 

működését.  

 Segíti az intézmény kulturális és sportéletének, versenyeknek, a szabadidő hasznos eltöltésének 

megszervezését. 

 Segíti a kapcsolatépítést és ápolást a befogadó intézmények vezetőivel, pedagógusaival. Folyamatos 

kapcsolatot tart a szülőkkel, hozzátartozókkal, szülői értekezleten, fogadóórán részt vesz. Szükség 

esetén iskolát, és családot látogat. 

Adminisztráció 

 A munkájával kapcsolatos dokumentációt folyamatosan és pontosan vezeti.  

 Feljegyzést készít az egyszeri vizsgálatokról, tapasztalatairól, illetve a rendkívüli eseményekről. 

 Új felvételkor felvételi státuszt készít. 
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 Folyamatosan írásban dokumentálja a csoportba járó gyermekek fejlődésében/állapotában 

bekövetkezett változásokat. 

 Szükség esetén kezdeményezi a szakértői vizsgálat elvégzését, közreműködik a kérelem-

nyomtatvány kitöltésében. Közreműködik, és minden szükséges segítséget megad szakmai vezetője 

részére az elbocsátási terv előkészítésében, javaslatok megfogalmazásában, konduktív pedagógiai 

záróvélemények elkészítésében. 

 Áthelyezésnél és elbocsátásnál írásos záróvéleményt készít.  

 Munkájáról statisztikát készít, adatokat szolgáltat a vezető kérésére. Szükség szerint írásban vagy 

szóban beszámol munkájáról. 

 Az intézmény kulturális és sportéletének, versenyeknek, a szabadidő hasznos eltöltésének 

megszervezéséhez kapcsolódó dokumentációt vezeti. 

Információkezelés, adatvédelem 

 A gyermek és családok adatait hivatali titokként kezeli. 

 A munkavégzéshez szükséges információkat gyűjti (szakvélemények, leletek, szakmai közlemények, 

szakirodalom). 

 Az intézmény(ek)ről szerzett információt hivatali titokként kezeli. 

 A személyes adatokat az Adatkezelési Szabályzatának megfelelően továbbítja. 

 Rendszeresen olvassa elektronikus postafiókjának küldeményeit. 

 Az intézmény számítógépein illegális szoftvert nem használ. 

 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.  

Kapcsolatok külső partnerekkel 

 Külső kapcsolataiban méltó módon képviseli az intézményt 

Vagyoni felelősség 

 Óvja az intézmény értékeit. 

 Részt vesz a leltározásban.  

 Anyagi felelősséggel tartozik leltáráért. 

 Jelzi a meghibásodásokat a gondnokságnak, javítást kezdeményez. 
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A minőségirányítással kapcsolatos feladatai:  

Az Egyetem minőségirányítási rendszerével kapcsolatos feladatok elvégzése a minőségirányítással kapcsolatos 

szabályzó dokumentumokban rögzítettek szerint. A területén elrendelt és kiadott minőségcélok megvalósítása. 

A területén észlelt, a minőségirányításhoz kapcsolódó nem-megfelelőségek megszüntetése vagy 

megszüntetésének kezdeményezése. 

Környezetvédelmi feladatai:  

Az Egyetem környezetvédelmi kultúrájának ápolása, a munkahelyi környezeti rend kialakítása és fenntartása 

saját munkaterületén.  

Energiahatékonysággal kapcsolatos feladatai: (akiknek nincs külön megbízása) 

Az Egyetem energiafelhasználás csökkentésében aktív közreműködés saját munkaterületének vonatkozásában.  

Hatásköre:  

 Felelős a gyermekek/tanulók fejlődéséért. 

 Részt vesz az intézményegység működését, rendezvényeit segítő folyamatok megvalósításában. 

 Részt vesz nyílt napok, tanácsadások és szakmai konzultációk szervezésében, közreműködik az 

intézményegységet, csoportot érintő projektek megvalósításában. 

 Nevelési és oktatási tevékenységein, - vezetőjétől kapott tájékoztatást követően - szervezett keretek 

között részt vehetnek szakmailag érdeklődő vendégek, hallgatók, konduktorok és más szakemberek 

(pl: szomatopedagógus, gyógytornász, szociálpedagógus, szakorvosok…). 

 Együttműködik a vezetőpedagógusokkal a hallgatók gyakorlati képzésénél, a hallgatók szakmai 

gyakorlatain és a kiscsoportos tanítási, nevelési gyakorlatain, ahol személyes példaadással segítő, 

támogató, inspiráló magatartással biztosítja a megfelelő attitűd és a szakmai ismeretek 

elsajátításához, nevelési, tanítási tapasztalatszerzéshez szükséges képzési környezetet. 

 Részt vesz a minőségfejlesztési tevékenység keretében a csoport működésére vonatkozó 

minőségfejlesztési tevékenységek végzésében és folyamatos fejlesztésében. 

 Megismeri az SE Etikai Kódexét, az intézményegység protokolljának tartalmi vonatkozásait, mellyel 

hozzájárul az intézményegységben dolgozó konduktorok, ill. a segítő munkatársak pozitív, 

problémamegoldó kultúrájának kialakításához.  

 Figyelemmel kíséri a szakirodalmat, illetve tapasztalataival gazdagítja, elősegíti a konduktív 

pedagógiai eljárások végrehajtását, továbbfejlesztését. 
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 Részt vesz a kötelezően előírt egészségügyi alkalmassági vizsgálaton. 

 Részt vesz szakmai tartalmú filmek készítésében. 

 A gyermek és családok adatait hivatali titokként kezeli. 

 A munkavégzéshez szükséges információkat gyűjti (szakvélemények, leletek, szakmai közlemények, 

szakirodalom). 

 Az intézmény(ek)ről szerzett információt hivatali titokként kezeli. 

 A személyes adatokat az Adatkezelési Szabályzatának megfelelően továbbítja. 

 Rendszeresen olvassa elektronikus postafiókjának küldeményeit. 

 Az intézmény számítógépein illegális szoftvert nem használ. 

 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.  

Döntési jog: - nincs 

Javaslattételi jog: 

 A szakmai vezetőjénél kezdeményezi szakorvosi vizsgálatok elvégeztetését, valamint a gyermekek 

állapotának megfelelő segédeszközzel történő ellátás megszervezését. 

 Részt vesz az intézményegység munkatervének elkészítésében. 

 Javaslatot tesz a partnerek panaszainak gyűjtésére, az elégedettség-elégedetlenség okainak 

megtalálására, megszüntetésére és megelőzésére, illetve részt vesz ezekben a tevékenységekben. 

Ellenőrzési jog: - nincs 

Aláírási jog: - nincs 

Helyettesítések Az Nkt. 62. § paragrafusa és a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 17. § paragrafusban 

szabályozott módon, valamint az SE Pető András EKPMI SZMSZ-e alapján. 

        helyettesít:  

        helyettese:  

Záradék:  

A munkája során tudomására jutott információkat bizalmasan kezeli. 
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A munkaköri leírásban foglaltak ismerete, alkalmazása a munkakör betöltőjére kötelező, a benne foglaltak 

végrehajtásának elmulasztása esetén a közalkalmazott felelősségre vonható, anyagi felelősséggel is tartozik. 

A munkaköri leírás csak a munkakör betöltőjének alapvető, rendszeresen visszatérő feladatait, kötelezettségeit 

tartalmazza. A közalkalmazott ezen kívül is köteles ellátni a munkaköréhez kapcsolódó, de itt nem szabályozott 

eseti vagy ciklikus feladatokat, ha annak szükségessége felmerül, ill. indokolt, vagy erre a munkahelyi 

irányítójától utasítást kap. 

Jelen munkaköri leírás munkajogi értelmezésénél és végrehajtásánál a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény és a Munka Törvénykönyv munkavégzésre vonatkozó szabályai általános érvénnyel 

bírnak. 

A jelen munkaköri leírás 3 példányban készül, melyek kiosztása: 

- közalkalmazott 

- Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság 

- szervezeti egység vezetője 

 

Iktatószám:  

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

GYÓGYPEDAGÓGUS (ÁLTALÁNOS / SZAKISKOLA ISKOLA) 

Név:  

Szül.:  

Szervezeti egység: Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános Iskolája, Szakiskolája, 

Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma (továbbiakban: SE PA EKPMI)  

Konduktív Gyakorló Általános Iskola és Kollégium / Konduktív Gyakorló Szakiskola intézményegység 

Munkakör megnevezése: gyógypedagógus 

unkakör célja: Gyógypedagógiai nevelési és tanítási feladatok ellátása  

A munkakör függelmi kapcsolata 

A kinevezési jogkör gyakorlója: SE PA EKPMI intézményvezető 
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Az irányítási-, utasítási-, ellenőrzési jogkör gyakorlója: SE PA EKPMI intézményvezető 

özvetlen munkahelyi felettes intézményegység-vezető illetve az általa delegált vezető 

 Közvetlen beosztottak: nincs 

 A munkakör betöltésének 

feltételei: 

A munkakör betöltőjének 

végzettsége 

Iskolai végzettség: 2011. évi CXC. Nkt szerinti 4. §, 38. 
bek. alapján 

a sajátos nevelési igény típusának és 

súlyosságának megfelelő szakon, 

szakirányon végzett gyógypedagógus, 

gyógypedagógiai tanár, 

gyógypedagógiai terapeuta 

 

Szakképzettség: gyógypedagógus  

Nyelvtudás:  nem  

Gyakorlati idő: nem  

Munkaidő, munkarend: 40 óra/hét a 2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről 62. § paragrafus 

szerinti órabontásban; túlórára kötelezhető, munkaidőn túl behívható. 

Amennyiben az előírt beosztás szerinti munkaidőben nem tud megjelenni a munkavégzési helyén, úgy erről 

köteles a munkáltatóját haladéktalanul értesíteni. 

Feladatai:  

Általános rendelkezések 

 A pedagógus feladata a gyógypedagógiai nevelésben-oktatásban részt vevő nevelési-oktatási 

intézményben a sajátos nevelési igényű tanulókkal, ill. ezek csoportjával való közvetlen 

foglalkozás, a kötelező pedagógiai célú tanórák, foglalkozások szakszerű megtartása; 

 Közreműködik a tanulók egyéni célkitűzéseihez, életkori és egyéni sajátosságaihoz igazodó 

gyógypedagógiai feladatok, gyakorlatok összeállításában, továbbvitelében; 
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 Feladata az intézményegységben foglalkoztatott tanulók gyógypedagógiai jellegű 

problémáinak, nyelvi-kommunikációs zavarainak 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 értékelése; 

 A gyógypedagógiai 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 fejlődésének figyelemmel kísérése, a szükségesnek ítélt orvosi, pszichológiai és 

egyéb vizsgálatok elvégzését kezdeményezi, erre vonatkozó javaslattételét eljuttatja a 

csoportvezető felé; 

 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 gyógypedagógiai foglalkozásain részt vevő tanulók testi, szellemi, lelki egészségének 

megóvásáért; 

 Részt vesz a nevelőtestület munkájában, továbbá érdeklődésének, irányultságának megfelelő 

szakmai munkaközösségekben tevékenykedhet; 

 Kapcsolattartás a konduktorokkal, programvezetőkkel, 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 
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szervezéséért és munkafegyelem betartásáért, az ellenőrzési, mérési, értékelési és 

minőségbiztosítási feladatok ellátásáért; 

 Felel a gyógypedagógiai foglalkozásokon folyó szakmai munka magas színvonalú 

megvalósulásáért, a hatékony munkavégzésért; 

 Minőségi fejlesztőtevékenységének végzésével hozzájárul az intézményegység 

zökkenőmentes működéséhez; 

 Májusban és szeptemberben az iskolás gyermekek állapotának felmérése, vizsgálatok 

elvégzése – a következő éves munkaterv előkészítése céljából; 

 A minőségbiztosítási vizsgálat (audit) során tett észrevételeknek, illetve a fejlesztésre 

irányuló javaslatoknak megfelelően alakítsa, szervezze, tervezze pedagógiai tevékenységét; 

Főbb felelősségek és tevékenységek 

 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 Intézet és ezen belül az intézményegység stratégiai céljait magáévá tenni, magas 

színvonalú szakmai felkészültségének megfelelően az intézményegységben a lehető 

legmagasabb színvonalú, minőségi munkát végezni. 
Különleges felelősség és tevékenység: 

o Részt vesz az intézmény működését, rendezvényeit segítő folyamatok 

megvalósításában. 

o Részt vesz nyílt napok, tanácsadások és szakmai konzultációk szervezésében, 

közreműködik az intézményt érintő projektek megvalósításában. 

o Megismeri az Intézmény Etikai Kódexét, az intézmény protokolljának tartalmi 

vonatkozásait, mellyel hozzájárul az intézményben dolgozó közalkalmazottak 

pozitív, problémamegoldó kultúrájának kialakításához.  
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o Javaslatot tesz a partnerek panaszainak gyűjtésére, az elégedettség-elégedetlenség 

okainak megtalálására, megszüntetésére és megelőzésére, illetve részt vesz ezekben 

a tevékenységekben. 

o Részt vesz szakmai tartalmú filmek készítésében. 

Információkezelés, adatvédelem 

 A gyermek és családok adatait hivatali titokként kezeli. 

 A munkavégzéshez szükséges információkat gyűjti (szakvélemények, leletek, szakmai 

közlemények, szakirodalom). 

 Az intézmény(ek)ről szerzett információt hivatali titokként kezeli. 

 A személyes adatokat az Adatkezelési Szabályzatának megfelelően továbbítja. 

 Rendszeresen olvassa elektronikus postafiókjának küldeményeit. 

 Az intézmény számítógépein illegális szoftvert nem használ. 

 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.  

Kapcsolatok külső partnerekkel 

 Külső kapcsolataiban méltó módon képviseli az intézményt. 

Vagyoni felelősség 

 Óvja az intézmény értékeit. 

 Részt vesz a leltározásban.  

 Anyagi felelősséggel tartozik leltáráért. 

 Jelzi a meghibásodásokat a gondnokságnak, javítást kezdeményez 

A minőségirányítással kapcsolatos feladatai:  

Az Egyetem minőségirányítási rendszerével kapcsolatos feladatok elvégzése a minőségirányítással 

kapcsolatos szabályzó dokumentumokban rögzítettek szerint. A területén elrendelt és kiadott minőségcélok 

megvalósítása. A területén észlelt, a minőségirányításhoz kapcsolódó nem-megfelelőségek megszüntetése 

vagy megszüntetésének kezdeményezése. 

Környezetvédelmi feladatai:  

Az Egyetem környezetvédelmi kultúrájának ápolása, a munkahelyi környezeti rend kialakítása és fenntartása 

saját munkaterületén.  



SEMMELWEIS EGYETEM PETŐ ANDRÁS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, 
SZAKISKOLÁJA, EGYSÉGES KONDUKTÍV PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE 

ÉS KOLLÉGIUMA 

Szervezeti és Működési Szabályzata 

105 

 

Energiahatékonysággal kapcsolatos feladatai: (akiknek nincs külön megbízása) 

Az Egyetem energiafelhasználás csökkentésében aktív közreműködés saját munkaterületének 

vonatkozásában.  

Hatásköre:  

 Felelős a gyermekek/tanulók fejlődésének támogatásáért. 

 Részt vesz az intézményegység működését, rendezvényeit segítő folyamatok megvalósításában. 

 Részt vesz nyílt napok, tanácsadások és szakmai konzultációk szervezésében, közreműködik az 

intézményegységet, csoportot érintő projektek megvalósításában. 

 Megismeri az SE Etikai Kódexét, az intézményegység protokolljának tartalmi vonatkozásait, mellyel 

hozzájárul az intézményegységben dolgozó konduktorok, pedagógusok, ill. a segítő munkatársak 

pozitív, problémamegoldó kultúrájának kialakításához.  

 Részt vesz a kötelezően előírt egészségügyi alkalmassági vizsgálaton. 

 A gyermek és családok adatait hivatali titokként kezeli. 

 Az intézmény(ek)ről szerzett információt hivatali titokként kezeli. 

 A személyes adatokat az Adatkezelési Szabályzatának megfelelően továbbítja. 

 Rendszeresen olvassa elektronikus postafiókjának küldeményeit. 

 Az intézmény számítógépein illegális szoftvert nem használ. 

 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.  

Döntési jog: - nincs 

Javaslattételi jog: 

 Javaslatot tesz a partnerek panaszainak gyűjtésére, az elégedettség-elégedetlenség okainak 

megtalálására, megszüntetésére és megelőzésére, illetve részt vesz ezekben a tevékenységekben. 

Ellenőrzési jog: - nincs 

Aláírási jog: - nincs 

Helyettesítések Az Nkt. 62. § paragrafusa és a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 17. § paragrafusban 

szabályozott módon, valamint az SE Pető András EKPMI SZMSZ-e alapján. 

        helyettesít:  

        helyettese:  
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Záradék:  

A munkája során tudomására jutott információkat bizalmasan kezeli. 

A munkaköri leírásban foglaltak ismerete, alkalmazása a munkakör betöltőjére kötelező, a benne foglaltak 

végrehajtásának elmulasztása esetén a közalkalmazott felelősségre vonható, anyagi felelősséggel is tartozik. 

A munkaköri leírás csak a munkakör betöltőjének alapvető, rendszeresen visszatérő feladatait, 

kötelezettségeit tartalmazza. A közalkalmazott ezen kívül is köteles ellátni a munkaköréhez kapcsolódó, de 

itt nem szabályozott eseti vagy ciklikus feladatokat, ha annak szükségessége felmerül, ill. indokolt, vagy erre 

a munkahelyi irányítójától utasítást kap. 

Jelen munkaköri leírás munkajogi értelmezésénél és végrehajtásánál a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény és a Munka Törvénykönyv munkavégzésre vonatkozó szabályai általános 

érvénnyel bírnak. 

Készítette és kiadta: 

Budapest,  

 ………………………………………………. 

 munkáltatói jogkört gyakorló, 

 SE PA EKPMI intézményvezető 

 A munkaköri leírást a függelmi felettesnek három évente kell felülvizsgálni. 

Jelen munkaköri leírásban foglaltakat tudomásul vettem, az abban rögzítetteket magamra nézve 

kötelezően elfogadom. A hivatkozott jogszabályokat, illetve az Egyetem szabályzatait ismerem. 

A munkaköri leírás egy példányát átvettem. 

Budapest,   

 ………………………………………………. 

 munkavállaló  

A jelen munkaköri leírás 3 példányban készül, melyek kiosztása: 

- közalkalmazott 
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- Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság 

- szervezeti egység vezetője 
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Iktatószám:  

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

TANÁR (ÁLTALÁNOS ISKOLA/ SZAKISKOLA 

Név:  

Szül.:  

Szervezeti egység: Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános Iskolája, Szakiskolája, Egységes 

Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma (továbbiakban: SE PA EKPMI)  

Konduktív Gyakorló Általános Iskola és Kollégium / Konduktív Gyakorló Szakiskola intézményegység 

Munkakör megnevezése: Tanár 

unkakör célja: Konduktív iskolai nevelési és oktatási feladatok ellátása  

A munkakör függelmi kapcsolata 

A kinevezési jogkör gyakorlója: SE PA EKPMI intézményvezető 

Az irányítási-, utasítási-, ellenőrzési jogkör gyakorlója: SE PA EKPMI intézményvezető 

özvetlen munkahelyi felettes: intézményegység-vezető illetve az általa delegált vezető 

Közvetlen beosztottak: nincs 

 A munkakör betöltésének 

feltételei: 

A munkakör betöltőjének 

végzettsége 

Iskolai végzettség: A 2011. évi CXC. Törvény szerint a 
tantárgynak megfelelő szakos tanár 

 

Szakképzettség: szakos tanár  

Nyelvtudás:  nem  

Gyakorlati idő: nem  

Munkaidő, munkarend: 40 óra/hét a 2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről 62. § paragrafus 

szerinti órabontásban; túlórára kötelezhető, munkaidőn túl behívható. 
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Amennyiben az előírt beosztás szerinti munkaidőben nem tud megjelenni a munkavégzési helyén, úgy erről 

köteles a munkáltatóját haladéktalanul értesíteni. 

Feladatai:  

Általános rendelkezések 

 A pedagógus köteles tiszteletben tartani a gyermek, annak családja, valamint munkatársai jogait, mint 

ahogy ezen jog Őt is megilleti. 

 A pedagógus közvetlen felettese felügyelete mellett, önállóan végzi munkáját. 

 Munkáját felelősséggel végzi, mindenkor az intézmény érdekének megfelelően jár el. 

 Köteles munkaidejének kezdete előtt negyedórával korábban a munkahelyén megjelenni, és 

munkaideje végéig ott maradni. 

 Munkahelyét nem hagyja el a munkaidő letelte előtt, kivéve, ha a felettesénél előzetesen ezt 

bejelentette és engedélyt kapott rá. 

 A jogszabályi rendelkezések figyelemben tartásával, szükség esetén köteles túlmunkát, ügyeletet 

vállalni, munkakörét változó munkahelyen (területen), változó beosztás mellett is ellátni. 

Főbb felelősségek és tevékenységek 

 Az EKPMI ellátási körébe tartozó, konduktív nevelésben-oktatásban részt vevő sajátos nevelési 

igényű tanulókkal, ill. ezek csoportjával való közvetlen foglalkozás, a kötelező pedagógiai 

célú tanórák, foglalkozások szakszerű megtartása, a pedagógiai program célkitűzései és feladatai 

alapján. 

 Kapcsolatokat épít és tart intézményen belül és kívül, minden szükséges segítséget megad szakmai 

vezetője részére a szülői fórumok, nyílt napok megszervezéséhez, lebonyolításához. 

 Részt vesz az intézményi értekezleteken, rendezvényeken. 

 Részt vesz a nevelőtestület munkájában, munkaközösségi munkában, továbbá érdeklődésének, 

irányultságának megfelelő szakmai munkaközösségekben tevékenykedhet. 

 Betartja. az érvényben levő intézményi szabályzatokat (SzMSz, Házirend stb.). 

Részletezett feladatok: 

 A protokollban előírt mérési eszközöket használ, azokat kiértékeli, elemzi. 

 Segíti a segédeszközök megfelelő kiválasztását és megtanítja azok használatát. 
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 Segíti az Intézményegységben folyó konduktív pedagógiai munkát, valamint a konduktív nevelési 

program gyakorlati megvalósítását, az Intézményegység zavartalan és zökkenőmentes, színvonalas 

működését.  

 Segíti a kapcsolatépítést és ápolást a befogadó intézmények vezetőivel, pedagógusaival. Folyamatos 

kapcsolatot tart a szülőkkel, hozzátartozókkal, szülői értekezletet, fogadóórát tart. Szükség esetén 

iskolát, és családot látogat. 

Adminisztráció 

 A munkájával kapcsolatos dokumentációt folyamatosan és pontosan vezeti.  

 Feljegyzést készít tapasztalatairól, illetve a rendkívüli eseményekről. 

 Szükség esetén kezdeményezi a szakértői vizsgálat elvégzését, közreműködik a kérelem-nyomtatvány 

kitöltésében. Közreműködik, és minden szükséges segítséget megad szakmai vezetője részére az 

elbocsátási terv előkészítésében, javaslatok megfogalmazásában, konduktív pedagógiai 

záróvélemények elkészítésében. 

 Áthelyezésnél és elbocsátásnál az írásos záróvélemény elkészítésében részt vesz.  

 Munkájáról statisztikát készít, adatokat szolgáltat a vezető kérésére. Szükség szerint írásban vagy 

szóban beszámol munkájáról. 

Információkezelés, adatvédelem 

 A gyermek és családok adatait hivatali titokként kezeli. 

 A munkavégzéshez szükséges információkat gyűjti (szakvélemények, leletek, szakmai közlemények, 

szakirodalom). 

 Az intézmény(ek)ről szerzett információt hivatali titokként kezeli. 

 A személyes adatokat az Adatkezelési Szabályzatának megfelelően továbbítja. 

 Rendszeresen olvassa elektronikus postafiókjának küldeményeit. 

 Az intézmény számítógépein illegális szoftvert nem használ. 

 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.  

Kapcsolatok külső partnerekkel 

 Külső kapcsolataiban méltó módon képviseli az intézményt. 
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Vagyoni felelősség 

 Óvja az intézmény értékeit. 

 Részt vesz a leltározásban.  

 Anyagi felelősséggel tartozik leltáráért. 

 Jelzi a meghibásodásokat a gondnokságnak, javítást kezdeményez. 

A minőségirányítással kapcsolatos feladatai:  

Az Egyetem minőségirányítási rendszerével kapcsolatos feladatok elvégzése a minőségirányítással kapcsolatos 

szabályzó dokumentumokban rögzítettek szerint. A területén elrendelt és kiadott minőségcélok megvalósítása. 

A területén észlelt, a minőségirányításhoz kapcsolódó nem-megfelelőségek megszüntetése vagy 

megszüntetésének kezdeményezése. 

Környezetvédelmi feladatai:  

Az Egyetem környezetvédelmi kultúrájának ápolása, a munkahelyi környezeti rend kialakítása és fenntartása 

saját munkaterületén.  

Energiahatékonysággal kapcsolatos feladatai: (akiknek nincs külön megbízása) 

Az Egyetem energiafelhasználás csökkentésében aktív közreműködés saját munkaterületének vonatkozásában.  

Hatásköre:  

 Felelős a gyermekek/tanulók tanulmányi fejlődéséért. 

 Részt vesz az intézményegység működését, rendezvényeit segítő folyamatok megvalósításában. 

 Részt vesz nyílt napok, tanácsadások és szakmai konzultációk szervezésében, közreműködik az 

intézményegységet, csoportot érintő projektek megvalósításában. 

 Nevelési és oktatási tevékenységein, - vezetőjétől kapott tájékoztatást követően - szervezett keretek 

között részt vehetnek szakmailag érdeklődő vendégek, hallgatók, konduktorok és más szakemberek 

(pl: szomatopedagógus, gyógytornász, szociálpedagógus, szakorvosok…). 

 Együttműködik a hallgatók gyakorlati képzésében, a hallgatók szakmai gyakorlatain és a kiscsoportos 

tanítási, nevelési gyakorlatain, ahol személyes útmutatással, példaadással segítő, támogató, inspiráló 

magatartással biztosítja a megfelelő attitűd és a szakmai ismeretek elsajátításához, nevelési, tanítási 

tapasztalatszerzéshez szükséges képzési környezetet. 
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 Részt vesz a minőségfejlesztési tevékenység keretében a csoport működésére vonatkozó 

minőségfejlesztési tevékenységek végzésében és folyamatos fejlesztésében. 

 Megismeri az SE Etikai Kódexét, az intézményegység protokolljának tartalmi vonatkozásait, mellyel 

hozzájárul az intézményegységben dolgozó pedagógusok, ill. a segítő munkatársak pozitív, 

problémamegoldó kultúrájának kialakításához.  

 Figyelemmel kíséri a szakirodalmat, illetve tapasztalataival gazdagítja, elősegíti a konduktív 

pedagógiai eljárások végrehajtását, továbbfejlesztését. 

 Részt vesz a kötelezően előírt egészségügyi alkalmassági vizsgálaton. 

 Részt vesz szakmai tartalmú filmek készítésében. 

 A gyermek és családok adatait hivatali titokként kezeli. 

 A munkavégzéshez szükséges információkat gyűjti (szakvélemények, leletek, szakmai közlemények, 

szakirodalom). 

 Az intézmény(ek)ről szerzett információt hivatali titokként kezeli. 

 A személyes adatokat az Adatkezelési Szabályzatának megfelelően továbbítja. 

 Rendszeresen olvassa elektronikus postafiókjának küldeményeit. 

 Az intézmény számítógépein illegális szoftvert nem használ. 

 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.  

Döntési jog: - nincs 

Javaslattételi jog: 

 A szakmai vezetőjénél kezdeményezi szakorvosi vizsgálatok elvégeztetését, valamint a gyermekek 

állapotának megfelelő segédeszközzel történő ellátás megszervezését. 

 Részt vesz az intézményegység munkatervének elkészítésében. 

 Javaslatot tesz a partnerek panaszainak gyűjtésére, az elégedettség-elégedetlenség okainak 

megtalálására, megszüntetésére és megelőzésére, illetve részt vesz ezekben a tevékenységekben. 

Ellenőrzési jog: - nincs 

Aláírási jog: - nincs 
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Helyettesítések Az Nkt. 62. § paragrafusa és a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 17. § paragrafusban 

szabályozott módon, valamint az SE Pető András EKPMI SZMSZ-e alapján. 

        helyettesít:  

        helyettese:  

Záradék:  

A munkája során tudomására jutott információkat bizalmasan kezeli. 

A munkaköri leírásban foglaltak ismerete, alkalmazása a munkakör betöltőjére kötelező, a benne foglaltak 

végrehajtásának elmulasztása esetén a közalkalmazott felelősségre vonható, anyagi felelősséggel is tartozik. 

A munkaköri leírás csak a munkakör betöltőjének alapvető, rendszeresen visszatérő feladatait, kötelezettségeit 

tartalmazza. A közalkalmazott ezen kívül is köteles ellátni a munkaköréhez kapcsolódó, de itt nem szabályozott 

eseti vagy ciklikus feladatokat, ha annak szükségessége felmerül, ill. indokolt, vagy erre a munkahelyi 

irányítójától utasítást kap. 

Jelen munkaköri leírás munkajogi értelmezésénél és végrehajtásánál a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény és a Munka Törvénykönyv munkavégzésre vonatkozó szabályai általános érvénnyel 

bírnak. 

Készítette és kiadta: 

Budapest,  

 ………………………………………………. 

 munkáltatói jogkört gyakorló, 

 SE PA EKPMI intézményvezető 

 A munkaköri leírást a függelmi felettesnek három évente kell felülvizsgálni. 

Jelen munkaköri leírásban foglaltakat tudomásul vettem, az abban rögzítetteket magamra nézve 

kötelezően elfogadom. A hivatkozott jogszabályokat, illetve az Egyetem szabályzatait ismerem. 

A munkaköri leírás egy példányát átvettem. 

Budapest,   

 ………………………………………………. 

 munkavállaló  
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A jelen munkaköri leírás 3 példányban készül, melyek kiosztása: 

- közalkalmazott 

- Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság 

- szervezeti egység vezetője 
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Iktatószám:  

KIEGÉSZÍTŐ MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

MUNKAKÖZÖSSÉGVEZETŐ 

Név:  

Szül.:  

Szervezeti egység: Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános Iskolája, Szakiskolája, Egységes 

Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma (továbbiakban: SE PA EKPMI)  

Munkakör megnevezése: munkaközösségvezető  

unkakör célja: szakmai munkaközösség vezetése 

A megbízásban függelmi kapcsolata 

A kinevezési jogkör gyakorlója: SE PA EKPMI intézményvezető  

Az irányítási-, utasítási-, ellenőrzési jogkör gyakorlója: SE PA EKPMI intézményvezető 

özvetlen munkahelyi felettes: intézményegység-vezető illetve az általa delegált vezető 

Közvetlen beosztottak: nincs 

 A munkakör betöltésének 
feltételei: 

A munkakör betöltőjének 
végzettsége 

Iskolai végzettség: 326/2013. (VIII. 30.) és a 15/2013 Korm. 

rendelet szerinti szakirányú felsőfokú 

végzettség,  

 

Szakképzettség: Pedagógus  

Nyelvtudás:  nem  

Gyakorlati idő: nincs  
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Munkaidő, munkarend: a konduktori munkaköri leírással megegyezően 40 óra/hét, a 2011. évi CXC. 

Törvény a nemzeti köznevelésről 62.§ paragrafus szerinti órabontásban túlórára kötelezhető, 

munkaidőn túl behívható. 

A kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött részében a 326/2013.(VIII.30.) Korm. 

rendelet 17. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok rendelhetőek el.  A 17. § (3) bekezdése alapján 

a kollektív szerződés, ennek hiányában a munkáltató határozza meg, hogy melyek azok a feladatok, 

amelyeket a pedagógusnak a nevelési-oktatási intézményben, és melyek azok a feladatok, amelyeket az 

intézményen kívül lehet teljesítenie. 

Amennyiben az előírt beosztás szerinti munkaidőben nem tud megjelenni a munkavégzési helyén, úgy 

erről köteles a munkáltatóját haladéktalanul értesíteni. 

Feladatai:  

Általános rendelkezések 

 A munkaközösségvezető köteles tiszteletben tartani a gyermek, annak családja, a konduktor hallgató és a 

kollégák jogait, mint ahogy e jog Őt is megilleti. 

 A pedagógus közvetlen felettese felügyelete mellett, önállóan végzi munkáját. 

 Munkáját felelősséggel végzi, mindenkor az intézmény érdekének megfelelően jár el. 

 Köteles munkaidejének kezdete előtt negyedórával korábban a munkahelyén megjelenni, és munkaideje 

végéig ott maradni. 

 Munkahelyét nem hagyja el a munkaidő letelte előtt, kivéve, ha a felettesénél előzetesen ezt bejelentette 

és engedélyt kapott rá. 

 A jogszabályi rendelkezések figyelemben tartásával, szükség esetén köteles túlmunkát, ügyeletet vállalni, 

munkakörét változó munkahelyen (területen), változó beosztás mellett is ellátni. 

Főbb felelősségek és tevékenységek 

 A mindenkor hatályos köznevelési törvény, és annak végrehajtását szolgáló rendelkezések, a felsőoktatási 

törvény gyakorlati képzést érintő vonatkozásai, továbbá az intézmény tevékenységét meghatározó 

jogszabályok, a Szervezeti és Működési Szabályzatok, és belső szabályzatai valamint, ha van a Kollektív 

Szerződés alapján kerül megállapításra.  

 Az EKPMI ellátási körébe tartozó gyermekek fejődési szintjének megfelelő konduktív nevelés és oktatás, 

a pedagógiai program célkitűzései és feladatai alapján.  
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 Kapcsolatokat épít és tart intézményen belül és kívül, minden szükséges segítséget megad szakmai 

vezetője részére a szülői fórumok, nyílt napok megszervezéséhez, lebonyolításához. 

 Részt vesz az intézményi értekezleteken, rendezvényeken. 

 Részt vesz a nevelőtestület munkájában, munkaközösségi munkában, továbbá érdeklődésének, 

irányultságának megfelelő szakmai munkaközösségekben tevékenykedhet. 

 Betartja. az érvényben levő intézményi szabályzatokat (SzMSz, Házirend stb.). 

 A köznevelési intézmény és a pedagógusképző felsőoktatási intézmény stratégiai céljainak 

megvalósításában való alkotó részvétel.  

 Felelős feladatai ellátásáért, az általa vezetett szakmai munkájáért, a balesetek megelőzéséért. 

 A rendelkezésére álló információk alapján felel az adatszolgáltatási kötelezettségei, dokumentációi 

határidőre történő elkészítéséért, tartalmilag és formailag helyes összeállításáért, a balesetvédelmi- és 

munkavédelmi előírások betartásáért és azok csoportjában történő, a csoport eszközei állagának 

megőrzéséért és gazdaságos használatáért, a munka megfelelő szervezéséért és munkafegyelem 

betartásáért és betartatásáért; 

Részletezett feladatok: 

 Feladatait az aktuális tanév érvényes iskolai tantárgyfelosztása szerint látja el. 

 Fő feladata a munkaközösség szakmai munkájának tervezése, szervezése, ellenőrzése, az oktató-nevelő 

munka színvonalának emelése. 

 Tevékenységét a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 71. - a alapján végzi. 

 Részt vesz az intézmény pedagógiai programjának korszerűsítésében, végrehajtásában,  

 Részt vesz a tanév munkatervének kidolgozásában, értékelésében, ellenőrzésében,  

 Javaslatot tesz a szakterületéhez tartozó témakörökhöz, tantárgyakhoz kapcsolódó tantárgyfelosztás 

kialakítására, figyelemmel kíséri a munkaközösség tagjainak munkáját, és javaslatot tesz a munkájuk 

minősítésére.  

 Módszertani szaktárgyi értekezletet, bemutató foglalkozásokat szervez, szakterületén fejleszti az oktatás 

nevelés módszereit, 

 Tanulmányi verseny szervezése, ügyintézése,  

 Tantárgycsoportjának megfelelően, részt vesz szakmai pályázatokon, megbeszéléseken,  
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 A tanulói követelményrendszer kialakítása, mérése, ellenőrzése érdekében vizsgálja - a 

munkaközösségéhez tartozó tagok bevonásával a tanulók tudás és képességszintjét,  

 Rendszeres időközönként tantárgycsoportjában a munkaközösség tagjainál óralátogatást végez, s arról 

elemzést, összesítő értékelést tart,  

 Rendszeresen ellenőrzi a dolgozatok, házi feladatok, témazáró feladatlapok vezetését, és a javításra 

vonatkozó szabályok megtartását,  

 Szoros kapcsolatot tart más munkaközösségek vezetőivel, tagjaival, 

 Rendszeresen vizsgálja a felügyelete alá tartozó szaktárgyak, vagy tevékenységekhez szükséges tárgyi és 

személyi körülményeket, s szükség esetén javaslatot tesz a fejlesztésre,  

 Évente összefoglaló elemzést készít a munkaközösség tevékenységéről a nevelőtestület számára,  

 Felettesének igénye szerint adatokat szolgáltat a hozzá tartozó munkaterületről,  

 Összeállítja az iskola pedagógiai programja és munkaterve alapján a munkaközösség éves programját a 

munkaközösség tagjainak segítségével. 

 Szakmai feladatai az osztályokban folyó nevelési folyamat ellenőrzése, elemzése, értékelése, 

 A beiskolázás és a pályaválasztás figyelemmel kisérése, pedagógiai segítése,  

 Javaslattétel felzárkóztató és tehetséggondozó szakkörök és foglakozások megszervezésére, 

 Alkotó együttműködés, - a tennivalók koordinálása - a szülői munkaközösséggel, szakmai, 

munkaközösségekkel,  

 Időszakonkénti nevelési eredményvizsgálat megszervezése, lebonyolítása, elemzése, értékelése,  

 Feladatok meghatározása a munkaközösség részére, 

 Helyi szakmai pedagógiai továbbképzés tartalmi kimunkálása,  

 Javaslattétel pedagógusok továbbképzésére szakvizsgáinak letételére,  

 Az osztályozó vizsgára bocsátó bizottság munkájának segítése,  

 Javaslattétel a nevelési értekezletek témáira,  

 Az iskolai ünnepélyek (különösen tanévnyitó, tanévzáró, karácsony, ballagás, stb.) Szervezési munkáinak 

segítése, 

 A szaktárgyához kötődő kapcsolatok közvetlen szervezése, ügyintézése. 
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A munkakör ellátásával kapcsolatos speciális feladatai: 

 Ismeri és betartja a tanuló egészségének, biztonságának védelmével kapcsolatos feladatokat, a 

feladatokban közreműködőkre vonatkozó szabályokat a nevelési-oktatási intézményben. 

 Ismeri és betartja a különleges bánásmódot igénylő gyermekre, tanulóra vonatkozó eltérő szabályokat. 

 Ismeri és betartja a nevelési-oktatási intézményben lefolytatható szakmai ellenőrzések szabályait. 

 Ismeri és betartja a tanuló- és gyermekbalesetekkel összefüggő feladatokat. 

 Ismeri és alkalmazza a különleges pedagógiai célok megvalósításához igazodó nevelés- és 

oktatásszervezési megoldásokat. 

Adminisztráció 

 A munkájával kapcsolatos dokumentációt folyamatosan és pontosan vezeti.  

 Feljegyzést készít az egyszeri vizsgálatokról, tapasztalatairól, illetve a rendkívüli eseményekről. 

 Folyamatosan írásban dokumentálja a csoportba járó gyermekek fejlődésében/állapotában bekövetkezett 

változásokat. 

 Munkájáról statisztikát készít, adatokat szolgáltat a vezető kérésére. Szükség szerint írásban vagy szóban 

beszámol munkájáról. 

Információkezelés, adatvédelem 

 A gyermek és családok adatait hivatali titokként kezeli. 

 A munkavégzéshez szükséges információkat gyűjti (szakvélemények, leletek, szakmai közlemények, 

szakirodalom). 

 Az intézmény(ek)ről szerzett információt hivatali titokként kezeli. 

 A személyes adatokat az Adatkezelési Szabályzatának megfelelően továbbítja. 

 Rendszeresen olvassa elektronikus postafiókjának küldeményeit. 

 Az intézmény számítógépein illegális szoftvert nem használ. 

 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.  

Kapcsolatok külső partnerekkel 

 Külső kapcsolataiban méltó módon képviseli az intézményt. 
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Vagyoni felelősség 

 Óvja az intézmény értékeit. 

 Részt vesz a leltározásban.  

 Anyagi felelősséggel tartozik leltáráért. 

 Jelzi a meghibásodásokat a gondnokságnak, javítást kezdeményez. 

A minőségirányítással kapcsolatos feladatai:  

Az Egyetem minőségirányítási rendszerével kapcsolatos feladatok elvégzése a minőségirányítással kapcsolatos 

szabályzó dokumentumokban rögzítettek szerint. A területén elrendelt és kiadott minőségcélok megvalósítása. A 

területén észlelt, a minőségirányításhoz kapcsolódó nem-megfelelőségek megszüntetése vagy megszüntetésének 

kezdeményezése. 

Környezetvédelmi feladatai:  

Az Egyetem környezetvédelmi kultúrájának ápolása, a munkahelyi környezeti rend kialakítása és fenntartása 

saját munkaterületén.  

Energiahatékonysággal kapcsolatos feladatai: (akiknek nincs külön megbízása) 

Az Egyetem energiafelhasználás csökkentésében aktív közreműködés saját munkaterületének vonatkozásában.  

Hatásköre:  

 Felelős a konduktor hallgatók gyakorlatban történő felkészítéséért, egységes konduktori szemlélet 

kialakításáért, jövendő pedagógusok, konduktorok hivatástudatának alakításáért;  

 Felelős a gyermekek/tanulók fejlődéséért. 

 Részt vesz az intézményegység működését, rendezvényeit segítő folyamatok megvalósításában. 

 Részt vesz nyílt napok, tanácsadások és szakmai konzultációk szervezésében, közreműködik az 

intézményegységet, csoportot érintő projektek megvalósításában. 

 Részt vesz a minőségfejlesztési tevékenység keretében a csoport működésére vonatkozó 

minőségfejlesztési tevékenységek végzésében és folyamatos fejlesztésében. 

 Megismeri az SE Etikai Kódexét, az intézményegység protokolljának tartalmi vonatkozásait, mellyel 

hozzájárul az intézményegységben dolgozó konduktorok, ill. a segítő munkatársak pozitív, 

problémamegoldó kultúrájának kialakításához.  



SEMMELWEIS EGYETEM PETŐ ANDRÁS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, 
SZAKISKOLÁJA, EGYSÉGES KONDUKTÍV PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE 

ÉS KOLLÉGIUMA 

Szervezeti és Működési Szabályzata 

121 

 

 Foglalkozást vezet, bemutató órát tart hallgatók, konduktorok és más szakemberek (pl: 

szomatopedagógus, gyógytornász, szoc.pedagógus, szakorvosok) számára. 

 Figyelemmel kíséri a szakirodalmat, illetve tapasztalataival gazdagítja, elősegíti a konduktív pedagógiai 

eljárások végrehajtását, továbbfejlesztését. 

 Részt vesz a kötelezően előírt egészségügyi alkalmassági vizsgálaton. 

 Részt vesz szakmai tartalmú filmek készítésében. 

 A gyermek és családok adatait hivatali titokként kezeli. 

 A munkavégzéshez szükséges információkat gyűjti (szakvélemények, leletek, szakmai közlemények, 

szakirodalom). 

 Az intézmény(ek)ről szerzett információt hivatali titokként kezeli. 

 A személyes adatokat az Adatkezelési Szabályzatának megfelelően továbbítja. 

 Rendszeresen olvassa elektronikus postafiókjának küldeményeit. 

 Az intézmény számítógépein illegális szoftvert nem használ. 

 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.  

Döntési jog: - nincs 

Javaslattételi jog: 

 A szakmai vezetőjénél kezdeményezi szakorvosi vizsgálatok elvégeztetését, valamint a gyermekek 

állapotának megfelelő segédeszközzel történő ellátás megszervezését. 

 Részt vesz az intézményegység munkatervének elkészítésében. 

 Javaslatot tesz a partnerek panaszainak gyűjtésére, az elégedettség-elégedetlenség okainak 

megtalálására, megszüntetésére és megelőzésére, illetve részt vesz ezekben a tevékenységekben. 

Ellenőrzési jog: - nincs 

Aláírási jog: - nincs 

Helyettesítések Az Nkt. 62. § paragrafusa és a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 17. § paragrafusban 

szabályozott módon, valamint az SE Pető András EKPMI SZMSZ-e alapján. 

        helyettesít:  

        helyettese:  
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Záradék:  

A munkája során tudomására jutott információkat bizalmasan kezeli. 

A munkaköri leírásban foglaltak ismerete, alkalmazása a munkakör betöltőjére kötelező, a benne foglaltak 

végrehajtásának elmulasztása esetén a közalkalmazott felelősségre vonható, anyagi felelősséggel is tartozik. 

A munkaköri leírás csak a munkakör betöltőjének alapvető, rendszeresen visszatérő feladatait, kötelezettségeit 

tartalmazza. A közalkalmazott ezen kívül is köteles ellátni a munkaköréhez kapcsolódó, de itt nem szabályozott 

eseti vagy ciklikus feladatokat, ha annak szükségessége felmerül, ill. indokolt, vagy erre a munkahelyi 

irányítójától utasítást kap. 

Jelen munkaköri leírás munkajogi értelmezésénél és végrehajtásánál a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény és a Munka Törvénykönyv munkavégzésre vonatkozó szabályai általános érvénnyel bírnak. 

Készítette és kiadta: 

Budapest,  

 ………………………………………………. 

  

 munkáltatói jogkört gyakorló, 

 SE PA EKPMI intézményvezető 

 A munkaköri leírást a függelmi felettesnek három évente kell felülvizsgálni. 

Jelen munkaköri leírásban foglaltakat tudomásul vettem, az abban rögzítetteket magamra nézve 

kötelezően elfogadom. A hivatkozott jogszabályokat, illetve az Egyetem szabályzatait ismerem. 

A munkaköri leírás egy példányát átvettem. 

Budapest,   

 ………………………………………………. 

 munkavállaló  

A jelen munkaköri leírás 3 példányban készül, melyek kiosztása: 

- közalkalmazott 

- Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság 

- szervezeti egység vezetője 
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Iktatószám:  

KIEGÉSZÍTŐ MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

VEZETŐPEDAGÓGUS 

Név:  

Szül.:  

Szervezeti egység: Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános Iskolája, Szakiskolája, Egységes 

Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma (továbbiakban: SE PA EKPMI)  

Munkakör megnevezése: vezetőpedagógus  

unkakör célja: Konduktív nevelési és tanítási feladatok ellátása mellett a gyakorló intézményben hallgatói 

gyakorlatot teljesítő konduktorjelöltek gyakorlati képzésének irányítása  

A megbízásban függelmi kapcsolata 

A kinevezési jogkör gyakorlója: KPK igazgató 

Az irányítási-, utasítási-, ellenőrzési jogkör gyakorlója: SE PA EKPMI intézményvezető 

özvetlen munkahelyi felettes: intézményegység-vezető illetve az általa delegált vezető 

Közvetlen beosztottak: nincs 

 A munkakör betöltésének 

feltételei: 

A munkakör betöltőjének 

végzettsége 

Iskolai végzettség: 326/2013. (VIII. 30.) és a 15/2013 Korm. 

rendelet szerinti szakirányú felsőfokú 

végzettség, konduktor, konduktor-tanító, 

konduktor- óvodapedagógus, konduktor 

(tanító szakirány), konduktor 

(óvodapedagógus szakirány), speciális 

pedagógia szakos tanár és 

szakpedagógus és konduktor, vagy 

konduktor-tanító vagy konduktor-

óvodapedagógus főiskolai 
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Az Nkt 66. § (3) bekezdése alapján 

gyakorló nevelési-oktatási 

intézményben, gyakorló pedagógiai 

szakszolgálati intézményben 

vezetőpedagógusi megbízást az kaphat, 

akinek pedagógus-munkakör 

betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai 

végzettsége és szakképzettsége, továbbá 

pedagógus-szakvizsgája vagy a 

munkakör ellátásához szükséges 

végzettséghez és szakképzettséghez 

kapcsolódó szakterületen szerzett 

tudományos fokozata vagy doktori 

cselekmény alapján szerzett doktori 

címe, valamint a nevelő-oktató 

munkában, pedagógiai szakszolgálatban 

eltöltött legalább ötéves szakmai 

gyakorlata van. 

Szakképzettség: Pedagógus  

Nyelvtudás:  nem  

Gyakorlati idő: 5 év  

Munkaidő, munkarend: 40 óra/hét a 2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről 62. § paragrafus szerinti 

órabontásban; túlórára kötelezhető, munkaidőn túl behívható. 

A kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött részében a 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet 17. § 

(1) bekezdésében meghatározott feladatok rendelhetőek el.  A 17. § (3) bekezdése alapján a kollektív szerződés, 

ennek hiányában a munkáltató határozza meg, hogy melyek azok a feladatok, amelyeket a pedagógusnak a 

nevelési-oktatási intézményben, és melyek azok a feladatok, amelyeket az intézményen kívül lehet teljesítenie 

Amennyiben az előírt beosztás szerinti munkaidőben nem tud megjelenni a munkavégzési helyén, úgy erről 

köteles a munkáltatóját haladéktalanul értesíteni. 

Feladatai:  

Általános rendelkezések 
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 A vezetőpedagógus köteles tiszteletben tartani a gyermek, annak családja, a konduktor hallgató és a 

kollégák jogait, mint ahogy e jog Őt is megilleti. 

 A pedagógus közvetlen felettese felügyelete mellett, önállóan végzi munkáját. 

 Munkáját felelősséggel végzi, mindenkor az intézmény érdekének megfelelően jár el. 

 Köteles munkaidejének kezdete előtt negyedórával korábban a munkahelyén megjelenni, és munkaideje 

végéig ott maradni. 

 Munkahelyét nem hagyja el a munkaidő letelte előtt, kivéve, ha a felettesénél előzetesen ezt bejelentette és 

engedélyt kapott rá. 

 A jogszabályi rendelkezések figyelemben tartásával, szükség esetén köteles túlmunkát, ügyeletet vállalni, 

munkakörét változó munkahelyen (területen), változó beosztás mellett is ellátni. 

Főbb felelősségek és tevékenységek 

 A mindenkor hatályos köznevelési törvény, és annak végrehajtását szolgáló rendelkezések, a felsőoktatási 

törvény gyakorlati képzést érintő vonatkozásai, továbbá az intézmény tevékenységét meghatározó 

jogszabályok, a Szervezeti és Működési Szabályzatok, és belső szabályzatai valamint, ha van a Kollektív 

Szerződés alapján kerül megállapításra.  

 Az EKPMI ellátási körébe tartozó gyermekek fejődési szintjének megfelelő konduktív nevelés és oktatás a 

pedagógiai program célkitűzései és feladatai alapján.  

 Kapcsolatokat épít és tart intézményen belül és kívül, minden szükséges segítséget megad szakmai vezetője 

részére a szülői fórumok, nyílt napok megszervezéséhez, lebonyolításához. 

 Részt vesz az intézményi értekezleteken, rendezvényeken. 

 Részt vesz a nevelőtestület munkájában, munkaközösségi munkában, továbbá érdeklődésének, 

irányultságának megfelelő szakmai munkaközösségekben tevékenykedhet. 

 Betartja. az érvényben levő intézményi szabályzatokat (SzMSz, Házirend stb.). 

 A hallgatók folyamatos szakmai gyakorlatának vezetése, irányítása; egységes szemlélet kialakítása és 

biztosítása a gyakorlóterületen a képzés vonatkozásában;  

 A konduktor hallgatók gyakorlatban történő felkészítése jövendő hivatásukra;  

 A köznevelési intézmény és a pedagógusképző felsőoktatási intézmény stratégiai céljainak 

megvalósításában való alkotó részvétel.  

 Felelős feladatai ellátásáért, az általa vezetett hallgatói csoport szakmai munkájáért, a balesetek 

megelőzéséért. 
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 A rendelkezésére álló információk alapján felel az adatszolgáltatási kötelezettségei, dokumentációi 

határidőre történő elkészítéséért, tartalmilag és formailag helyes összeállításáért, a balesetvédelmi- és 

munkavédelmi előírások betartásáért és azok hallgatókkal való betartatásáért a rábízott hallgatók körében, 

a csoport eszközei állagának megőrzéséért és gazdaságos használatáért, a munka megfelelő szervezéséért 

és munkafegyelem betartásáért és betartatásáért; 

Részletezett feladatok: 

 Az intézmény osztályaiban, csoportjaiban (adott tanítási évre elkészített tantárgyfelosztás alapján és a 

komplex programban megjelölt helyettesítési rend szerint) pedagógiai tevékenységet végez; 

 Az adott gyermekcsoport programjának, sajátosságainak, valamint a konduktor képzési követelményeinek 

figyelembevételével elkészíti a hallgatók csoportbeosztását, valamint a saját beosztását, beszámolókra való 

felkészítési ütemtervét, vizsgabeosztását és konzultációs tervet 

 A folyamatos szakmai gyakorlathoz kapcsolódó bemutató foglalkozásokat tart; 

 Alkotó módon részt vesz az adott csoport komplex pedagógiai programjának, kidolgozásában, 

továbbvitelében, fejlesztésében; 

 A gyermekcsoportok számára kialakított program, valamint a hallgatói ütemterv szerint végzi napi 

munkáját, felkészíti és segíti fiatalabb munkatársait a feladataik ellátásában; 

 Szükség esetén első vizsgálatot (tanácsadást) végez és ennek eredményétől függően javaslatot tesz a 

legmegfelelőbb foglalkoztatási formára. 

 A protokollban előírt mérési eszközöket használ, azokat kiértékeli, elemzi. 

 Konduktori megfigyelései alapján, folyamatosan aktualizálja, kidolgozza a közelebbi és távolabbi 

fejlesztési célkitűzéseket. 

 A programvezetés során figyelemmel kíséri a gyermekek fejlődését. A konduktív fejlesztést segítő 

környezet optimális kialakítására törekszik és szükség esetén tanácsot ad a szülőnek az otthoni 

alkalmazáshoz. 

 Segíti a segédeszközök megfelelő kiválasztását és megtanítja azok használatát. 

 Segíti az Intézményegységben folyó konduktív pedagógiai munkát, valamint a konduktív nevelési program 

gyakorlati megvalósítását, az Intézményegység zavartalan és zökkenőmentes, színvonalas működését.  

 Segíti a kapcsolatépítést és ápolást a befogadó intézmények vezetőivel, pedagógusaival. Folyamatos 

kapcsolatot tart a szülőkkel, hozzátartozókkal, szülői értekezletet, fogadóórát tart. Szükség esetén iskolát, 

és családot látogat. 
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A munkakör ellátásával kapcsolatos speciális feladatai: 

 Vázlatkészítéssel, 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 és iskolai programjára, az 

intézményegység és a csoport éves munkatervének kialakítását illetően, valamint a hallgatók szakmai 

gyakorlatával kapcsolatosan az iskola vezetője, ill. a felsőoktatási intézmény megbízott oktatója felé; 

Adminisztráció 

 A munkájával kapcsolatos dokumentációt folyamatosan és pontosan vezeti.  

 Feljegyzést készít az egyszeri vizsgálatokról, tapasztalatairól, illetve a rendkívüli eseményekről. 

 Új felvételkor felvételi státuszt készít. 

 Folyamatosan írásban dokumentálja a csoportba járó gyermekek fejlődésében/állapotában bekövetkezett 

változásokat 

 Szükség esetén kezdeményezi a szakértői vizsgálat elvégzését, közreműködik a kérelem-nyomtatvány 

kitöltésében. Közreműködik, és minden szükséges segítséget megad szakmai vezetője részére az elbocsátási 

terv előkészítésében, javaslatok megfogalmazásában, konduktív pedagógiai záróvélemények 

elkészítésében. 

 Tanulói áthelyezésnél és elbocsátásnál írásos záróvéleményt készít.  

 Munkájáról statisztikát készít, adatokat szolgáltat a vezető kérésére. Szükség szerint írásban vagy szóban 

beszámol munkájáról. 

Információkezelés, adatvédelem 

 A gyermek és családok adatait hivatali titokként kezeli. 

 A munkavégzéshez szükséges információkat gyűjti (szakvélemények, leletek, szakmai közlemények, 

szakirodalom). 

 Az intézmény(ek)ről szerzett információt hivatali titokként kezeli. 

 A személyes adatokat az Adatkezelési Szabályzatának megfelelően továbbítja. 

 Rendszeresen olvassa elektronikus postafiókjának küldeményeit. 

 Az intézmény számítógépein illegális szoftvert nem használ. 
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 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.  

Kapcsolatok külső partnerekkel 

 Külső kapcsolataiban méltó módon képviseli az intézményt 

Vagyoni felelősség 

 Óvja az intézmény értékeit. 

 Részt vesz a leltározásban.  

 Anyagi felelősséggel tartozik leltáráért. 

 Jelzi a meghibásodásokat a gondnokságnak, javítást kezdeményez 

A minőségirányítással kapcsolatos feladatai:  

Az Egyetem minőségirányítási rendszerével kapcsolatos feladatok elvégzése a minőségirányítással kapcsolatos 

szabályzó dokumentumokban rögzítettek szerint. A területén elrendelt és kiadott minőségcélok megvalósítása. A 

területén észlelt, a minőségirányításhoz kapcsolódó nem-megfelelőségek megszüntetése vagy megszüntetésének 

kezdeményezése. 

Környezetvédelmi feladatai:  

Az Egyetem környezetvédelmi kultúrájának ápolása, a munkahelyi környezeti rend kialakítása és fenntartása 

saját munkaterületén.  

Energiahatékonysággal kapcsolatos feladatai: (akiknek nincs külön megbízása) 

Az Egyetem energiafelhasználás csökkentésében aktív közreműködés saját munkaterületének vonatkozásában.  

Hatásköre:  

 Felelős a gyermekek/tanulók fejlődéséért. 

 Részt vesz az intézményegység működését, rendezvényeit segítő folyamatok megvalósításában. 

 Részt vesz nyílt napok, tanácsadások és szakmai konzultációk szervezésében, közreműködik az 

intézményegységet, csoportot érintő projektek megvalósításában. 

 Részt vesz a minőségfejlesztési tevékenység keretében a csoport működésére vonatkozó 

minőségfejlesztési tevékenységek végzésében és folyamatos fejlesztésében. 
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 Megismeri az SE Etikai Kódexét, az intézményegység protokolljának tartalmi vonatkozásait, 

mellyel hozzájárul az intézményegységben dolgozó konduktorok, ill. a segítő munkatársak pozitív, 

problémamegoldó kultúrájának kialakításához.  

 Foglalkozást vezet, bemutató órát tart hallgatók, konduktorok és más szakemberek (pl: 

szomatopedagógus, gyógytornász, szoc.pedagógus, szakorvosok) számára. 

 Figyelemmel kíséri a szakirodalmat, illetve tapasztalataival gazdagítja, elősegíti a konduktív 

pedagógiai eljárások végrehajtását, továbbfejlesztését. 

 Részt vesz a kötelezően előírt egészségügyi alkalmassági vizsgálaton. 

 Részt vesz szakmai tartalmú filmek készítésében. 

 A gyermek és családok adatait hivatali titokként kezeli. 

 A munkavégzéshez szükséges információkat gyűjti (szakvélemények, leletek, szakmai 

közlemények, szakirodalom). 

 Az intézmény(ek)ről szerzett információt hivatali titokként kezeli. 

 A személyes adatokat az Adatkezelési Szabályzatának megfelelően továbbítja. 

 Rendszeresen olvassa elektronikus postafiókjának küldeményeit. 

 Az intézmény számítógépein illegális szoftvert nem használ. 

 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.  

Döntési jog: - nincs 

Javaslattételi jog: 

 A szakmai vezetőjénél kezdeményezi szakorvosi vizsgálatok elvégeztetését, valamint a gyermekek 

állapotának megfelelő segédeszközzel történő ellátás megszervezését. 

 Részt vesz az intézményegység munkatervének elkészítésében. 

 Javaslatot tesz a partnerek panaszainak gyűjtésére, az elégedettség-elégedetlenség okainak 

megtalálására, megszüntetésére és megelőzésére, illetve részt vesz ezekben a tevékenységekben. 

Ellenőrzési jog: - nincs 

Aláírási jog: - nincs 
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Helyettesítések Az Nkt. 62. § paragrafusa és a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 17. § paragrafusban 

szabályozott módon, valamint az SE Pető András EKPMI SZMSZ-e alapján. 

        helyettesít:  

        helyettese:  

Záradék:  
A munkája során tudomására jutott információkat bizalmasan kezeli. 

A munkaköri leírásban foglaltak ismerete, alkalmazása a munkakör betöltőjére kötelező, a benne foglaltak 

végrehajtásának elmulasztása esetén a közalkalmazott felelősségre vonható, anyagi felelősséggel is tartozik. 

A munkaköri leírás csak a munkakör betöltőjének alapvető, rendszeresen visszatérő feladatait, kötelezettségeit 

tartalmazza. A közalkalmazott ezen kívül is köteles ellátni a munkaköréhez kapcsolódó, de itt nem szabályozott 

eseti vagy ciklikus feladatokat, ha annak szükségessége felmerül, ill. indokolt, vagy erre a munkahelyi 

irányítójától utasítást kap. 

Jelen munkaköri leírás munkajogi értelmezésénél és végrehajtásánál a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény és a Munka Törvénykönyv munkavégzésre vonatkozó szabályai általános érvénnyel bírnak. 

Készítette és kiadta: 
Budapest,  

 ………………………………………………. 

 munkáltatói jogkört gyakorló, 

 SE PA EKPMI intézményvezető 

 A munkaköri leírást a függelmi felettesnek három évente kell felülvizsgálni. 

Jelen munkaköri leírásban foglaltakat tudomásul vettem, az abban rögzítetteket magamra nézve 

kötelezően elfogadom. A hivatkozott jogszabályokat, illetve az Egyetem szabályzatait ismerem. 

A munkaköri leírás egy példányát átvettem. 

Budapest,   

 ………………………………………………. 

 munkavállaló  

A jelen munkaköri leírás 3 példányban készül, melyek kiosztása: 

- közalkalmazott 

- Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság 

- szervezeti egység vezetője 
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Iktatószám:  

KIEGÉSZÍTŐ MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

OSZTÁLYFŐNÖK 

Név:  

Szül.:  

Szervezeti egység: Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános Iskolája, Szakiskolája, Egységes 

Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma (továbbiakban: SE PA EKPMI)  

Konduktív Gyakorló Általános Iskola és Kollégium / Konduktív Gyakorló Szakiskola intézményegység 

Munkakör megnevezése: pedagógus 

unkakör célja: osztályfőnöki feladatok ellátása  

A munkakör függelmi kapcsolata 

A kinevezési jogkör gyakorlója: SE PA EKPMI intézményvezető 

Az irányítási-, utasítási-, ellenőrzési jogkör gyakorlója: SE PA EKPMI intézményvezető 

özvetlen munkahelyi felettes: intézményegység-vezető illetve az általa delegált vezető 

Közvetlen beosztottak: nincs 

 A munkakör betöltésének 

feltételei: 

A munkakör betöltőjének 

végzettsége 

Iskolai végzettség: 326/2013. (VIII. 30.) és a 15/2013 

Korm. rendelet szerinti szakirányú 

felsőfokú végzettség 

 

Szakképzettség: Pedagógus  

Nyelvtudás:  nem  

Gyakorlati idő: nem  
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Munkaidő, munkarend: a pedagógus munkaköri leírással megegyezően 40 óra/hét, a 2011. évi CXC. 

Törvény a nemzeti köznevelésről 62.§ paragrafus szerinti órabontásban túlórára kötelezhető, 

munkaidőn túl behívható 

A kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött részében a 326/2013.(VIII.30.) Korm. 

rendelet 17. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok rendelhetőek el.  A 17. § (3) bekezdése 

alapján a kollektív szerződés, ennek hiányában a munkáltató határozza meg, hogy melyek azok a 

feladatok, amelyeket a pedagógusnak a nevelési-oktatási intézményben, és melyek azok a feladatok, 

amelyeket az intézményen kívül lehet teljesítenie 

Amennyiben az előírt beosztás szerinti munkaidőben nem tud megjelenni a munkavégzési helyén, úgy 

erről köteles a munkáltatóját haladéktalanul értesíteni. 

Feladatai:  

Általános rendelkezések 

 A osztályfőnök köteles tiszteletben tartani a gyermek, annak családja, a konduktor hallgató és a 

kollégák jogait, mint ahogy e jog Őt is megilleti. 

 A pedagógus közvetlen felettese felügyelete mellett, önállóan végzi munkáját. 

 Munkáját felelősséggel végzi, mindenkor az intézmény érdekének megfelelően jár el. 

 Köteles munkaidejének kezdete előtt negyedórával korábban a munkahelyén megjelenni, és 

munkaideje végéig ott maradni. 

 Munkahelyét nem hagyja el a munkaidő letelte előtt, kivéve, ha a felettesénél előzetesen ezt 

bejelentette és engedélyt kapott rá. 

 A jogszabályi rendelkezések figyelemben tartásával, szükség esetén köteles túlmunkát, ügyeletet 

vállalni, munkakörét változó munkahelyen (területen), változó beosztás mellett is ellátni. 

Főbb felelősségek és tevékenységek 

 A mindenkor hatályos köznevelési törvény, és annak végrehajtását szolgáló rendelkezések, a 

felsőoktatási törvény gyakorlati képzést érintő vonatkozásai, továbbá az intézmény tevékenységét 

meghatározó jogszabályok, a Szervezeti és Működési Szabályzatok, és belső szabályzatai 

valamint, ha van a Kollektív Szerződés alapján kerül megállapításra.  
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 Az EKPMI ellátási körébe tartozó gyermekek fejődési szintjének megfelelő konduktív nevelés és 

oktatás a pedagógiai program célkitűzései és feladatai alapján.  

 Kapcsolatokat épít és tart intézményen belül és kívül, minden szükséges segítséget megad szakmai 

vezetője részére a szülői fórumok, nyílt napok megszervezéséhez, lebonyolításához. 

 Részt vesz az intézményi értekezleteken, rendezvényeken. 

 Részt vesz a nevelőtestület munkájában, munkaközösségi munkában, továbbá érdeklődésének, 

irányultságának megfelelő szakmai munkaközösségekben tevékenykedhet. 

 Betartja. az érvényben levő intézményi szabályzatokat (SzMSz, Házirend stb.). 

 A köznevelési intézmény és a pedagógusképző felsőoktatási intézmény stratégiai céljainak 

megvalósításában való alkotó részvétel.  

 Felelős feladatai ellátásáért, az általa vezetett szakmai munkájáért, a balesetek megelőzéséért. 

 A rendelkezésére álló információk alapján felel az adatszolgáltatási kötelezettségei, dokumentációi 

határidőre történő elkészítéséért, tartalmilag és formailag helyes összeállításáért, a balesetvédelmi- 

és munkavédelmi előírások betartásáért és azok csoportjában történő, a csoport eszközei állagának 

megőrzéséért és gazdaságos használatáért, a munka megfelelő szervezéséért és munkafegyelem 

betartásáért és betartatásáért; 

Részletezett feladatok: 

 Az osztályban megvalósuló nevelés / oktatás tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése, 

különösen: 

 A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben szabályozott  

 Felel a nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok tartalmáért, 

elkészítésért, a dokumentumok megfelelő alkalmazásáért.  

 Felel a gyermekek egyéni célkitűzéseihez, életkori és egyéni sajátosságaihoz igazodó pedagógiai 

feladatokért; 

 Felel az osztályban lévő iskoláskorú gyermekek nevelésének, foglalkoztatásának, ellátásának 

megszervezéséért, megvalósításáért; 

 Felel a nevelési és a nevelési-tanítási idő felosztására vonatkozó általános szabályok betartásáért. 
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 Felel a tanulói jogviszony keletkezésének és megszűnésének pontos dokumentálásáért. 

 Felel a gyermek, a tanuló kötelezettségeinek teljesítéséért, dokumentálásáért 

 Felel a tanuló fejlődésének figyelemmel kíséréséért, a tanuló teljesítményének méréséért, 

értékeléséért.  

 Felel az iratkezelés szabályainak betartásáért. 

 Felel a tanügyi nyilvántartások vezetéséért. 

 Felel a bizonyítványnyomtatványok, tanúsítványnyomtatványok kezeléséért. 

 Felel a nevelési-oktatási intézményben működő egyeztető fórumokkal (nevelőtestület, szakmai 

munkaközösségek, szülői szervezet, diákönkormányzat) történő kapcsolattartásért. 

A munkakör ellátásával kapcsolatos speciális feladatai: 

 Ismeri és betartja a tanuló egészségének, biztonságának védelmével kapcsolatos feladatokat, a 

feladatokban közreműködőkre vonatkozó szabályokat a nevelési-oktatási intézményben. 

 Ismeri és betartja a különleges bánásmódot igénylő gyermekre, tanulóra vonatkozó eltérő 

szabályokat. 

 Ismeri és betartja a nevelési-oktatási intézményben lefolytatható szakmai ellenőrzések szabályait. 

 Ismeri és betartja a tanuló- és gyermekbalesetekkel összefüggő feladatokat. 

 Ismeri és alkalmazza a különleges pedagógiai célok megvalósításához igazodó nevelés- és 

oktatásszervezési megoldásokat. 

Adminisztráció 

 A munkájával kapcsolatos dokumentációt folyamatosan és pontosan vezeti.  

 Feljegyzést készít az egyszeri vizsgálatokról, tapasztalatairól, illetve a rendkívüli eseményekről. 

 Folyamatosan írásban dokumentálja a csoportba járó gyermekek fejlődésében/állapotában 

bekövetkezett változásokat 

 Szükség esetén kezdeményezi a szakértői vizsgálat elvégzését, közreműködik a kérelem-

nyomtatvány kitöltésében. Közreműködik, és minden szükséges segítséget megad szakmai 

vezetője részére az elbocsátási terv előkészítésében, javaslatok megfogalmazásában, konduktív 

pedagógiai záróvélemények elkészítésében. 
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 Tanulói áthelyezésnél és elbocsátásnál írásos záróvéleményt készít.  

 Munkájáról statisztikát készít, adatokat szolgáltat a vezető kérésére. Szükség szerint írásban vagy 

szóban beszámol munkájáról. 

Információkezelés, adatvédelem 

 A gyermek és családok adatait hivatali titokként kezeli. 

 A munkavégzéshez szükséges információkat gyűjti (szakvélemények, leletek, szakmai 

közlemények, szakirodalom). 

 Az intézmény(ek)ről szerzett információt hivatali titokként kezeli. 

 A személyes adatokat az Adatkezelési Szabályzatának megfelelően továbbítja. 

 Rendszeresen olvassa elektronikus postafiókjának küldeményeit. 

 Az intézmény számítógépein illegális szoftvert nem használ. 

 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.  

Kapcsolatok külső partnerekkel 

 Külső kapcsolataiban méltó módon képviseli az intézményt 

Vagyoni felelősség 

 Óvja az intézmény értékeit. 

 Részt vesz a leltározásban.  

 Anyagi felelősséggel tartozik leltáráért. 

 Jelzi a meghibásodásokat a gondnokságnak, javítást kezdeményez 

A minőségirányítással kapcsolatos feladatai:  

Az Egyetem minőségirányítási rendszerével kapcsolatos feladatok elvégzése a minőségirányítással kapcsolatos 

szabályzó dokumentumokban rögzítettek szerint. A területén elrendelt és kiadott minőségcélok megvalósítása. A 

területén észlelt, a minőségirányításhoz kapcsolódó nem-megfelelőségek megszüntetése vagy megszüntetésének 

kezdeményezése. 
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Környezetvédelmi feladatai:  

Az Egyetem környezetvédelmi kultúrájának ápolása, a munkahelyi környezeti rend kialakítása és fenntartása 

saját munkaterületén.  

Energiahatékonysággal kapcsolatos feladatai: (akiknek nincs külön megbízása) 

Az Egyetem energiafelhasználás csökkentésében aktív közreműködés saját munkaterületének vonatkozásában.  

Hatásköre:  

 Felelős a gyermekek/tanulók fejlődéséért. 

 Részt vesz az intézményegység működését, rendezvényeit segítő folyamatok megvalósításában. 

 Részt vesz nyílt napok, tanácsadások és szakmai konzultációk szervezésében, közreműködik az 

intézményegységet, csoportot érintő projektek megvalósításában. 

 Részt vesz a minőségfejlesztési tevékenység keretében a csoport működésére vonatkozó 

minőségfejlesztési tevékenységek végzésében és folyamatos fejlesztésében. 

 Megismeri az SE Etikai Kódexét, az intézményegység protokolljának tartalmi vonatkozásait, 

mellyel hozzájárul az intézményegységben dolgozó konduktorok, ill. a segítő munkatársak pozitív, 

problémamegoldó kultúrájának kialakításához.  

 Foglalkozást vezet, bemutató órát tart hallgatók, konduktorok és más szakemberek (pl: 

szomatopedagógus, gyógytornász, szoc.pedagógus, szakorvosok) számára. 

 Figyelemmel kíséri a szakirodalmat, illetve tapasztalataival gazdagítja, elősegíti a konduktív 

pedagógiai eljárások végrehajtását, továbbfejlesztését. 

 Részt vesz a kötelezően előírt egészségügyi alkalmassági vizsgálaton. 

 Részt vesz szakmai tartalmú filmek készítésében. 

 A gyermek és családok adatait hivatali titokként kezeli. 

 A munkavégzéshez szükséges információkat gyűjti (szakvélemények, leletek, szakmai 

közlemények, szakirodalom). 

 Az intézmény(ek)ről szerzett információt hivatali titokként kezeli. 

 A személyes adatokat az Adatkezelési Szabályzatának megfelelően továbbítja. 

 Rendszeresen olvassa elektronikus postafiókjának küldeményeit. 
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 Az intézmény számítógépein illegális szoftvert nem használ. 

 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.  

Döntési jog: - nincs 

Javaslattételi jog: 

 A szakmai vezetőjénél kezdeményezi szakorvosi vizsgálatok elvégeztetését, valamint a gyermekek 

állapotának megfelelő segédeszközzel történő ellátás megszervezését. 

 Részt vesz az intézményegység munkatervének elkészítésében. 

 Javaslatot tesz a partnerek panaszainak gyűjtésére, az elégedettség-elégedetlenség okainak 

megtalálására, megszüntetésére és megelőzésére, illetve részt vesz ezekben a tevékenységekben. 

Ellenőrzési jog: - nincs 

Aláírási jog: - nincs 

Helyettesítések Az Nkt. 62. § paragrafusa és a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 17. § paragrafusban 

szabályozott módon, valamint az SE Pető András EKPMI SZMSZ-e alapján. 

        helyettesít:  

        helyettese:  

Záradék:  

A munkája során tudomására jutott információkat bizalmasan kezeli. 

A munkaköri leírásban foglaltak ismerete, alkalmazása a munkakör betöltőjére kötelező, a benne foglaltak 

végrehajtásának elmulasztása esetén a közalkalmazott felelősségre vonható, anyagi felelősséggel is tartozik. 

A munkaköri leírás csak a munkakör betöltőjének alapvető, rendszeresen visszatérő feladatait, kötelezettségeit 

tartalmazza. A közalkalmazott ezen kívül is köteles ellátni a munkaköréhez kapcsolódó, de itt nem szabályozott 

eseti vagy ciklikus feladatokat, ha annak szükségessége felmerül, ill. indokolt, vagy erre a munkahelyi 

irányítójától utasítást kap. 

Jelen munkaköri leírás munkajogi értelmezésénél és végrehajtásánál a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény és a Munka Törvénykönyv munkavégzésre vonatkozó szabályai általános érvénnyel bírnak. 
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Készítette és kiadta: 

Budapest,  

 ………………………………………………. 

 munkáltatói jogkört gyakorló, 

 SE PA EKPMI intézményvezető 

 A munkaköri leírást a függelmi felettesnek három évente kell felülvizsgálni. 

Jelen munkaköri leírásban foglaltakat tudomásul vettem, az abban rögzítetteket magamra nézve 

kötelezően elfogadom. A hivatkozott jogszabályokat, illetve az Egyetem szabályzatait ismerem. 

A munkaköri leírás egy példányát átvettem. 

Budapest,   

 ………………………………………………. 

 munkavállaló  

A jelen munkaköri leírás 3 példányban készül, melyek kiosztása: 

- közalkalmazott 

- Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság 

- szervezeti egység vezetője 
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Iktatószám:  

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

PSZICHOLÓGUS (ÁLTALÁNOS ISKOLA / SZAKISKOLA) 

Név:  

Szül.:  

Szervezeti egység: Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános Iskolája, Szakiskolája, Egységes 

Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma (továbbiakban: SE PA EKPMI)  

Konduktív Gyakorló Általános Iskola és Kollégium / Konduktív Gyakorló Szakiskola intézményegység 

Munkakör megnevezése: Iskolapszichológus 

unkakör célja: iskolapszichológusi feladatok ellátása  

A munkakör függelmi kapcsolata 

A kinevezési jogkör gyakorlója: SE PA EKPMI intézményvezető 

Az irányítási-, utasítási-, ellenőrzési jogkör gyakorlója: SE PA EKPMI intézményvezető 

özvetlen munkahelyi felettes: Konduktív Gyakorló Általános Iskola és Kollégium intézményegység-vezető 

illetve az általa delegált vezető 

Közvetlen beosztottak: nincs 

 A munkakör betöltésének 

feltételei: 

A munkakör betöltőjének 

végzettsége 

Iskolai végzettség: 2011. évi CXC. Nkt szerinti 4. §, 38. 
bek. alapján 

pszichológus és óvodapedagógus 

pszichológus tanácsadás és 

iskolapszichológia szakirányon, 

pedagógiai szakpszichológus 

óvoda- és iskola-szakpszichológus 

óvoda- és iskolapszichológus tanácsadó 

szakpszichológus 

K 
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Szakképzettség: pszichológus  

Nyelvtudás:  nem  

Gyakorlati idő: nem  

Munkaidő, munkarend: 40 óra/hét a 2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről 62. § paragrafus szerinti 

órabontásban; túlórára kötelezhető, munkaidőn túl behívható 

Amennyiben az előírt beosztás szerinti munkaidőben nem tud megjelenni a munkavégzési helyén, úgy erről 

köteles a munkáltatóját haladéktalanul értesíteni. 

Feladatai:  

Általános rendelkezések 

 Az iskolapszichológus az Nkt. 132. §-ban, illetve a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 29. § 

meghatározott feladatokat látja el, amelyek elsődleges célja a gyermek, a tanuló 

személyiségfejlesztése, lelki egészségvédelme,  továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás 

pedagógiai, pszichológiai, egészségügyi tájékoztatás, az iskolai pályaorientációs tevékenység 

segítése. 

 Azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelése-oktatása, ill. ezek 

csoportjával való közvetlen foglalkozás akik az e célra létrehozott konduktív pedagógiai 

nevelési-oktatási intézményben, eredményesebben foglalkoztathatóak; (Nkt 4§ 1.22.) 

 Közreműködik a tanulók egyéni célkitűzéseihez, életkori és egyéni sajátosságaihoz igazodó 

gyógypedagógiai feladatok, gyakorlatok összeállításában, továbbvitelében; 

 Feladata az intézményegységben foglalkoztatott tanulók pszichológiai, gyógypedagógiai jellegű 

problémáinak, nyelvi-kommunikációs zavarainak 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 értékelése; 

 A iskolapszichológusi/gyógypedagógiai foglalkozásokon résztvevő tanulókról folyamatos 

megfigyelést készít, megfigyeléseit előírás szerint dokumentálja; 
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 Napi, heti feladataira maradéktalanul felkészül, használja mindazokat az eszközöket, 

módszertani útmutatókat, folyóiratokat stb., amelyek a színvonalas munkavégzéshez 

szükségesek; 

 A tanulók fejlődésének figyelemmel kísérése, a szükségesnek ítélt vizsgálatok elvégzését 

kezdeményezi, erre vonatkozó javaslattételét eljuttatja a csoportvezető felé; 

 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 foglalkozásain részt vevő tanulók testi, szellemi, lelki egészségének megóvásáért; 

 Részt vesz a nevelőtestület munkájában, továbbá érdeklődésének, irányultságának megfelelő 

szakmai munkaközösségekben tevékenykedhet; 

 Kapcsolattartás a konduktorokkal, programvezetőkkel, 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; 

 Minőségi fejlesztőtevékenységének végzésével hozzájárul az intézményegység zökkenőmentes 

működéséhez; 

 Májusban és szeptemberben az iskolás gyermekek állapotának felmérése, vizsgálatok elvégzése 

– a következő éves munkaterv előkészítése céljából; 

 A minőségbiztosítási vizsgálat (audit) során tett észrevételeknek, illetve a fejlesztésre irányuló 

javaslatoknak megfelelően alakítsa, szervezze, tervezze pedagógiai tevékenységét; 

Főbb felelősségek és tevékenységek 

 Az iskolapszichológus a nevelési-oktatási intézményben a gyermekekkel, a tanulókkal 

közvetlenül, egyéni vagy csoportos foglalkozások keretében közreműködik a gyermekek 
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beilleszkedését, társas kapcsolatait javító és iskolai teljesítményét növelő intézkedésekben, 

kezeli a tanulóknak a nevelési-oktatási intézménnyel összefüggő személyközi kapcsolati 

kommunikációs és esetlegesen fellépő teljesítményszorongásos tüneteit. 

 Megszervezi azokat a pszichológiai jellegű szűrővizsgálatokat, amelyek a 

képességvizsgálatok, szociometriai vizsgálatok, tanulási szokások, tanulási motiváció 

vizsgálatának körébe tartoznak, vagy a beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségek 

megelőzése érdekében szükségesek. 

 Megszervezi a mentálhigiénés preventív feladatokat a nevelési-oktatási intézményben az 

egyén, a tanulócsoport, és az intézményi szervezet szintjén. 

 Megszervezi a nevelési-oktatási intézményben az egészségfejlesztéssel, a nevelő-oktató 

munka, a szexuális nevelés segítésével, a nevelési-oktatási intézményben észlelt személyközi 

konfliktusok és az erőszakjelenségek megoldásával kapcsolatos pszichológiai témájú 

feladatokat. 

 Megszervezi a krízistanácsadást a következő váratlan súlyos élethelyzetekben: 

kortárshaláleset, súlyos iskolai kudarcélmény, váratlan családi krízishelyzet, továbbá terápiás 

vagy más kezelés szükségessége esetén továbbirányít a pedagógiai szakszolgálathoz vagy 

más szakellátást biztosító intézményhez. 

 A kiemelten tehetséges gyermek, tanuló tehetséggondozásában a pedagógusokkal közösen 

kidolgozza az együttműködés és az ellátás kereteit. 

 A szűrővizsgálatok kiemelt célcsoportja a nevelési-oktatási intézménnyel jogviszonyban álló 

gyermekek, tanulók azon csoportja, akik az Nkt. 5. § (1) bekezdésében meghatározott és 

életkoruknak megfelelő pedagógiai szakaszt megkezdték, így az iskola esetén az első, az 

ötödik, a kilencedik évfolyamos tanulók. 

 Az iskolapszichológus a feladatai megszervezése során szűréseket, vizsgálatokat, tréningeket, 

egyéni és csoportos tanácsadást szervezhet a gyermek, a tanuló, a pedagógus, továbbá a szülő 

megkeresésével, valamint az érintett gyermek, tanuló személyiségének fejlesztésével 

összhangban a szülő számára is. 

 A nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programja szerint szervezett iskolai tanóra ideje 

alatt is végezheti a gyermek, a tanuló részére az egyéni tanácsadást abból a célból, hogy a 

gyermek, a tanuló személyiségfejlődését elősegítse. 
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 Segíti a kapcsolatépítést és ápolást a befogadó intézmények vezetőivel, pedagógusaival. 

Folyamatos kapcsolatot tart a szülőkkel, hozzátartozókkal, szülői értekezleten, fogadóórán 

részt vesz. Szükség esetén iskolát, és családot látogat. 

 Az iskolapszichológus kapcsolatot tart az SE PA EKPMI pedagógiai szakszolgálati és az 

utazó konduktori szolgálati intézményegységekkel.  

 Az iskolapszichológusi munka szakmai minőségbiztosítása érdekében kapcsolatot tart az 

oktatásért felelős miniszter jogszabályban kijelölt, az Országos Iskolapszichológiai 

Módszertani Bázis feladatait ellátó intézménnyel.  

 Vezetőjével együttműködve vesz részt az iskola fejlesztő munkájában.  

 Az iskolapszichológiai ellátás során vezetnie kell mindazokat a nyilvántartásokat, amelyeket 

a vonatkozó OM rendelet előír; a szakértői vélemények elkészítésekor minden esetben 

figyelemmel kell lennie az érvényben lévő OM rendelet előírásaira, módosulásaira. 

 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 Intézet és ezen belül az intézményegység stratégiai céljait magáévá tenni, magas 

színvonalú szakmai felkészültségének megfelelően az intézményegységben a lehető 

legmagasabb színvonalú, minőségi munkát végezni. 

Különleges felelősség és tevékenység: 

 Részt vesz az intézmény működését, rendezvényeit segítő folyamatok megvalósításában. 

 Részt vesz nyílt napok, tanácsadások és szakmai konzultációk szervezésében, közreműködik 

az intézményt érintő projektek megvalósításában. 

 Megismeri az Intézmény Etikai Kódexét, az intézmény protokolljának tartalmi vonatkozásait, 

mellyel hozzájárul az intézményben dolgozó közalkalmazottak pozitív, problémamegoldó 

kultúrájának kialakításához.  
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 Javaslatot tesz a partnerek panaszainak gyűjtésére, az elégedettség-elégedetlenség okainak 

megtalálására, megszüntetésére és megelőzésére, illetve részt vesz ezekben a 

tevékenységekben. 

 Részt vesz szakmai tartalmú filmek készítésében. 

Információkezelés, adatvédelem 

 A gyermek és családok adatait hivatali titokként kezeli. 

 A munkavégzéshez szükséges információkat gyűjti (szakvélemények, leletek, szakmai 

közlemények, szakirodalom). 

 Az intézmény(ek)ről szerzett információt hivatali titokként kezeli. 

 A személyes adatokat az Adatkezelési Szabályzatának megfelelően továbbítja. 

 Rendszeresen olvassa elektronikus postafiókjának küldeményeit. 

 Az intézmény számítógépein illegális szoftvert nem használ. 

 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.  

Kapcsolatok külső partnerekkel 

 Külső kapcsolataiban méltó módon képviseli az intézményt 

Vagyoni felelősség 

 Óvja az intézmény értékeit. 

 Részt vesz a leltározásban.  

 Anyagi felelősséggel tartozik leltáráért. 

 Jelzi a meghibásodásokat a gondnokságnak, javítást kezdeményez 

A minőségirányítással kapcsolatos feladatai:  

Az Egyetem minőségirányítási rendszerével kapcsolatos feladatok elvégzése a minőségirányítással kapcsolatos 

szabályzó dokumentumokban rögzítettek szerint. A területén elrendelt és kiadott minőségcélok megvalósítása. A 

területén észlelt, a minőségirányításhoz kapcsolódó nem-megfelelőségek megszüntetése vagy megszüntetésének 

kezdeményezése. 
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Környezetvédelmi feladatai:  

Az Egyetem környezetvédelmi kultúrájának ápolása, a munkahelyi környezeti rend kialakítása és fenntartása 

saját munkaterületén.  

Energiahatékonysággal kapcsolatos feladatai: (akiknek nincs külön megbízása) 

Az Egyetem energiafelhasználás csökkentésében aktív közreműködés saját munkaterületének vonatkozásában.  

Hatásköre:  

 Felelős a gyermekek/tanulók fejlődésének támogatásáért. 

 Részt vesz az intézményegység működését, rendezvényeit segítő folyamatok megvalósításában. 

 Részt vesz nyílt napok, tanácsadások és szakmai konzultációk szervezésében, közreműködik az 

intézményegységet, csoportot érintő projektek megvalósításában. 

 Együttműködik a vezetőpedagógusokkal a hallgatók gyakorlati képzésénél, ahol személyes példaadással 

segítő, támogató, inspiráló magatartással biztosítja a megfelelő attitűd és a szakmai ismeretek 

elsajátításához, nevelési, tanítási tapasztalatszerzéshez szükséges képzési környezetet. 

 Megismeri az SE Etikai Kódexét, az intézményegység protokolljának tartalmi vonatkozásait, mellyel 

hozzájárul az intézményegységben dolgozó konduktorok, pedagógusok, ill. a segítő munkatársak pozitív, 

problémamegoldó kultúrájának kialakításához.  

 Részt vesz a kötelezően előírt egészségügyi alkalmassági vizsgálaton. 

 A gyermek és családok adatait hivatali titokként kezeli. 

 Az intézmény(ek)ről szerzett információt hivatali titokként kezeli. 

 A személyes adatokat az Adatkezelési Szabályzatának megfelelően továbbítja. 

 Rendszeresen olvassa elektronikus postafiókjának küldeményeit. 

 Az intézmény számítógépein illegális szoftvert nem használ. 

 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.  

Döntési jog: - nincs 

Javaslattételi jog: 

 Javaslatot tesz a partnerek panaszainak gyűjtésére, az elégedettség-elégedetlenség okainak 

megtalálására, megszüntetésére és megelőzésére, illetve részt vesz ezekben a tevékenységekben. 
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Ellenőrzési jog: - nincs 

Aláírási jog: - nincs 

Helyettesítések Az Nkt. 62. § paragrafusa és a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 17. § paragrafusban 

szabályozott módon, valamint az SE Pető András EKPMI SZMSZ-e alapján. 

        helyettesít:  

        helyettese:  

Záradék:  

A munkája során tudomására jutott információkat bizalmasan kezeli. 

A munkaköri leírásban foglaltak ismerete, alkalmazása a munkakör betöltőjére kötelező, a benne foglaltak 

végrehajtásának elmulasztása esetén a közalkalmazott felelősségre vonható, anyagi felelősséggel is tartozik. 

A munkaköri leírás csak a munkakör betöltőjének alapvető, rendszeresen visszatérő feladatait, kötelezettségeit 

tartalmazza. A közalkalmazott ezen kívül is köteles ellátni a munkaköréhez kapcsolódó, de itt nem szabályozott 

eseti vagy ciklikus feladatokat, ha annak szükségessége felmerül, ill. indokolt, vagy erre a munkahelyi 

irányítójától utasítást kap. 

Jelen munkaköri leírás munkajogi értelmezésénél és végrehajtásánál a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény és a Munka Törvénykönyv munkavégzésre vonatkozó szabályai általános érvénnyel bírnak. 

Készítette és kiadta: 

Budapest,  

 ………………………………………………. 

 munkáltatói jogkört gyakorló, 

 SE PA EKPMI intézményvezető 

 A munkaköri leírást a függelmi felettesnek három évente kell felülvizsgálni. 

Jelen munkaköri leírásban foglaltakat tudomásul vettem, az abban rögzítetteket magamra nézve 

kötelezően elfogadom. A hivatkozott jogszabályokat, illetve az Egyetem szabályzatait ismerem. 

A munkaköri leírás egy példányát átvettem. 

Budapest,   

 ………………………………………………. 

 munkavállaló  
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A jelen munkaköri leírás 3 példányban készül, melyek kiosztása: 

- közalkalmazott 

- Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság 

- szervezeti egység vezetője 
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Iktatószám:  

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

LOGOPÉDUS (ÁLTALÁNOS ISKOLA) 

Név:  

Szül.:  

Szervezeti egység: Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív 

Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma (továbbiakban: SE PA EKPMI)  

Konduktív Gyakorló Általános Iskola és Kollégium / Konduktív Gyakorló Szakiskola intézményegység 

Munkakör megnevezése: Logopédus 

unkakör célja: Logopédiai ellátás  

A munkakör függelmi kapcsolata 

A kinevezési jogkör gyakorlója: SE PA EKPMI intézményvezető 

Az irányítási-, utasítási-, ellenőrzési jogkör gyakorlója: SE PA EKPMI intézményvezető 

özvetlen munkahelyi felettes: intézményegység-vezető illetve az általa delegált vezető 

Közvetlen beosztottak: nincs 

 A munkakör betöltésének 

feltételei: 

A munkakör betöltőjének 

végzettsége 

Iskolai végzettség: 2011. évi CXC. 3 melléklete alapján 

logopédia szakos gyógypedagógiai 

tanár vagy terapeuta, 

gyógypedagógus logopédia 

szakirányon, 

logopédia szakos gyógypedagógiai 

tanár vagy terapeuta vagy 

gyógypedagógus logopédia 

szakirányon 

K 
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Szakképzettség: pedagógus  

Nyelvtudás:  nem  

Gyakorlati idő: nem  

Munkaidő, munkarend: 40 óra/hét a 2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről 62. § paragrafus 

szerinti órabontásban; túlórára kötelezhető, munkaidőn túl behívható 

Amennyiben az előírt beosztás szerinti munkaidőben nem tud megjelenni a munkavégzési helyén, úgy erről 

köteles a munkáltatóját haladéktalanul értesíteni. 

Feladatai:  

Általános rendelkezések 

 A tanulókkal, ill. ezek csoportjával való közvetlen foglalkozás, beszédindítás, beszédhiba 

javítás, nyelvi-kommunikációs zavarok javítása, dyslexia megelőzése, kezelése. A 

foglalkozások szakszerű megtartása; 

 Közreműködik a tanulók egyéni célkitűzéseihez, életkori és egyéni sajátosságaihoz igazodó 

logopédiai feladatok, gyakorlatok összeállításában, továbbvitelében; 

 Feladata az intézményegységben foglalkoztatott tanulók beszédindítási problémáinak, 

beszédhibáinak, nyelvi-kommunikációs zavarainak, dyslexia 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 (dyslexia 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.) 
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 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 nevelési 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, programvezetőkkel, 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; 
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 A minőségbiztosítási vizsgálat (audit) során tett észrevételeknek, illetve a fejlesztésre irányuló 

javaslatoknak megfelelően alakítsa, szervezze, tervezze pedagógiai tevékenységét; 

Főbb felelősségek és tevékenységek 

 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 Intézet és ezen belül az intézményegység stratégiai céljait magáévá tenni, 

magas színvonalú szakmai felkészültségének megfelelően az intézményegységben a 

lehető legmagasabb színvonalú, minőségi munkát végezni. 

Különleges felelősség és tevékenység: 

 Részt vesz az intézmény működését, rendezvényeit segítő folyamatok megvalósításában. 

 Részt vesz nyílt napok, tanácsadások és szakmai konzultációk szervezésében, 

közreműködik az intézményt érintő projektek megvalósításában. 

 Megismeri az Intézmény Etikai Kódexét, az intézmény protokolljának tartalmi 

vonatkozásait, mellyel hozzájárul az intézményben dolgozó közalkalmazottak pozitív, 

problémamegoldó kultúrájának kialakításához.  

 Javaslatot tesz a partnerek panaszainak gyűjtésére, az elégedettség-elégedetlenség okainak 

megtalálására, megszüntetésére és megelőzésére, illetve részt vesz ezekben a 

tevékenységekben. 

 Részt vesz szakmai tartalmú filmek készítésében. 

Információkezelés, adatvédelem 

 A gyermek és családok adatait hivatali titokként kezeli. 

 A munkavégzéshez szükséges információkat gyűjti (szakvélemények, leletek, szakmai 

közlemények, szakirodalom). 
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 Az intézmény(ek)ről szerzett információt hivatali titokként kezeli. 

 A személyes adatokat az Adatkezelési Szabályzatának megfelelően továbbítja. 

 Rendszeresen olvassa elektronikus postafiókjának küldeményeit. 

 Az intézmény számítógépein illegális szoftvert nem használ. 

 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.  

Kapcsolatok külső partnerekkel 

 Külső kapcsolataiban méltó módon képviseli az intézményt 

Vagyoni felelősség 

 Óvja az intézmény értékeit. 

 Részt vesz a leltározásban.  

 Anyagi felelősséggel tartozik leltáráért. 

 Jelzi a meghibásodásokat a gondnokságnak, javítást kezdeményez 

A minőségirányítással kapcsolatos feladatai:  

Az Egyetem minőségirányítási rendszerével kapcsolatos feladatok elvégzése a minőségirányítással 

kapcsolatos szabályzó dokumentumokban rögzítettek szerint. A területén elrendelt és kiadott minőségcélok 

megvalósítása. A területén észlelt, a minőségirányításhoz kapcsolódó nem-megfelelőségek megszüntetése 

vagy megszüntetésének kezdeményezése. 

Környezetvédelmi feladatai:  

Az Egyetem környezetvédelmi kultúrájának ápolása, a munkahelyi környezeti rend kialakítása és fenntartása 

saját munkaterületén.  

Energiahatékonysággal kapcsolatos feladatai: (akiknek nincs külön megbízása) 

Az Egyetem energiafelhasználás csökkentésében aktív közreműködés saját munkaterületének vonatkozásában.  

Hatásköre:  

 Felelős a gyermekek/tanulók fejlődésének támogatásáért. 

 Részt vesz az intézményegység működését, rendezvényeit segítő folyamatok megvalósításában. 
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 Részt vesz nyílt napok, tanácsadások és szakmai konzultációk szervezésében, közreműködik az 

intézményegységet, csoportot érintő projektek megvalósításában. 

 Megismeri az SE Etikai Kódexét, az intézményegység protokolljának tartalmi vonatkozásait, mellyel 

hozzájárul az intézményegységben dolgozó konduktorok, pedagógusok, ill. a segítő munkatársak 

pozitív, problémamegoldó kultúrájának kialakításához.  

 Részt vesz a kötelezően előírt egészségügyi alkalmassági vizsgálaton. 

 A gyermek és családok adatait hivatali titokként kezeli. 

 Az intézmény(ek)ről szerzett információt hivatali titokként kezeli. 

 A személyes adatokat az Adatkezelési Szabályzatának megfelelően továbbítja. 

 Rendszeresen olvassa elektronikus postafiókjának küldeményeit. 

 Az intézmény számítógépein illegális szoftvert nem használ. 

 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.  

Döntési jog: - nincs 

Javaslattételi jog: 

 Javaslatot tesz a partnerek panaszainak gyűjtésére, az elégedettség-elégedetlenség okainak 

megtalálására, megszüntetésére és megelőzésére, illetve részt vesz ezekben a tevékenységekben. 

Ellenőrzési jog: - nincs 

Aláírási jog: - nincs 

Helyettesítések Az Nkt. 62. § paragrafusa és a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 17. § paragrafusban 

szabályozott módon, valamint az SE Pető András EKPMI SZMSZ-e alapján. 

        helyettesít:  

        helyettese:  

Záradék:  

A munkája során tudomására jutott információkat bizalmasan kezeli. 

A munkaköri leírásban foglaltak ismerete, alkalmazása a munkakör betöltőjére kötelező, a benne foglaltak 

végrehajtásának elmulasztása esetén a közalkalmazott felelősségre vonható, anyagi felelősséggel is tartozik. 
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A munkaköri leírás csak a munkakör betöltőjének alapvető, rendszeresen visszatérő feladatait, kötelezettségeit 

tartalmazza. A közalkalmazott ezen kívül is köteles ellátni a munkaköréhez kapcsolódó, de itt nem 

szabályozott eseti vagy ciklikus feladatokat, ha annak szükségessége felmerül, ill. indokolt, vagy erre a 

munkahelyi irányítójától utasítást kap. 

Jelen munkaköri leírás munkajogi értelmezésénél és végrehajtásánál a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény és a Munka Törvénykönyv munkavégzésre vonatkozó szabályai általános érvénnyel 

bírnak. 

Készítette és kiadta: 

Budapest,  

                                                                         ………………………………………………. 

            munkáltatói jogkört gyakorló vezető 

A felülvizsgálatot a függelmi felettesnek három évente kell elvégeznie. 

Jelen munkaköri leírásban foglaltakat tudomásul vettem, az abban rögzítetteket magamra nézve kötelezően 

elfogadom. A hivatkozott jogszabályokat, illetve az Egyetem szabályzatait ismerem. 

A munkaköri leírás egy példányát átvettem. 

Budapest,  

 ………………………………………………. 

 munkavállaló 

 

A jelen munkaköri leírás 3 példányban készül, melyek kiosztása: 

- közalkalmazott 

- Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság 

- szervezeti egység vezetője 
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Iktatószám:  

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

TITKÁR (KOLLÉGIUMI, ÁLTALÁNOS ISKOLAI) 

 

Név:  

Szül.:  

Szervezeti egység: Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános Iskolája, Szakiskolája, 

Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma (továbbiakban: SE PA 

EKPMI) 

Konduktív Gyakorló Általános Iskola intézményegység 

Munkakör megnevezése: titkár 

Munkakör célja: titkári feladatok ellátása 

A munkakör függelmi kapcsolata 

A kinevezési jogkör gyakorlója: SE PA EKPMI intézményvezető 

Az irányítási-, utasítási-, ellenőrzési jogkör gyakorlója: SE PA EKPMI intézményvezető 

Közvetlen munkahelyi felettes: Konduktív Gyakorló Általános Iskola és Kollégium intézményegység-

vezető illetve az általa delegált vezető 

Közvetlen beosztottak: nincs 

 A munkakör betöltésének 

feltételei: 

A munkakör betöltőjének 

végzettsége 

Iskolai végzettség: a 326/ 2013. (VIII.30.) Korm. 

rendelet a pedagógusok előmeneteli 

rendszeréről és a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény köznevelési intézményekben 

történő végrehajtásáról 32. § (1) 

alapján középfokú. 
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Szakképzettség: nem  

Nyelvtudás:  nem  

Gyakorlati idő: nem  

Munkaidő, munkarend: 40 óra/hét  

Amennyiben az előírt munkaidőben nem tud megjelenni a munkavégzési helyén, úgy erről köteles a 

munkáltatóját haladéktalanul értesíteni. 

Feladatai:  

Általános rendelkezések 

 Köteles tiszteletben tartani a gyermek, annak családja, valamint munkatársai jogait, mint 

ahogy ezen jog Őt is megilleti. 

 Közvetlen felettese felügyelete mellett, önállóan végzi munkáját. 

 Munkáját felelősséggel végzi, mindenkor az intézmény érdekének megfelelően jár el. 

 Köteles munkaidejének kezdete előtt a munkahelyén megjelenni, és munkaideje végéig ott 

maradni. 

 Munkahelyét nem hagyja el a munkaidő letelte előtt, kivéve, ha a felettesénél előzetesen ezt 

bejelentette és engedélyt vagy utasítást kapott rá. 

 A jogszabályi rendelkezések figyelemben tartásával, szükség esetén köteles túlmunkát, 

ügyeletet vállalni, munkakörét változó munkahelyen (területen), változó beosztás mellett is 

ellátni. 

Főbb felelősségek és tevékenységek 

 A Konduktív Gyakorló Általános Iskola és Kollégium tanügyigazgatási feladatainak 

végrehajtásában való közreműködés.  

 Az iskolavezető és a nevelőtestület munkájának segítése. 

 Az érvényben levő intézményi szabályzatok betartása (SzMSz, Házirend stb.). 

Feladatai: 

Általános rendelkezések 
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Az érvényben lévő köznevelési törvény, és annak végrehajtását szolgáló rendelkezések, a 

felsőoktatási törvény gyakorlati képzést érintő változásai, továbbá a KPK és a Konduktív Gyakorló 

Általános Iskola és Kollégium tevékenységét meghatározó jogszabályok, a Szervezeti és Működési 

szabályzatok, valamint a Kollektív Szerződés és belső szabályzatai alapján kerül megállapításra. 

A munkakör ellátásával kapcsolatos általános feladatai: 

 Ügyintézéssel kapcsolatos feladatok ellátása 

 Adminisztratív teendők, nyilvántartási feladatok végzése 

 A vonatkozó jogszabályok, belső szabályzatok ismerete 

 Tájékoztatás nyújtása 

 Kapcsolattartás, együttműködés szülőkkel, ill. az iskola és egyéb főiskolai területek 

munkatársaival. 

A munkakör ellátásával kapcsolatos speciális feladatai: 

 Nyilvántartások elkészítése, kezelése: 

 tanulókra vonatkozó információk/ dokumentumok rendszerezése a felvételtől a 

záróbizonyítványig: tanköteles korba lépő tanulók évenkénti beírása, tanuló-nyilvántartó-, 

illetve névsorkészítés. 

 KIR Személytörzs Nyilvántartó és Adatkarbantartó alkalmazásának tanulói jogviszony 

szempontjából történő kezelése a beiratkozástól a jogviszony fennállásának végéig, továbbá 

az alkalmazotti munkaviszonyadatok munkakörhöz rendelt feladatokkal kiegészítése az 

aktuális tanévnek megfelelően. 

 Írásbeli anyagok elkészítése, feldolgozása, sokszorosítása, illetve irattárba helyezése szakmai 

szempontok, illetve intézményegységek szerinti rendszerezéssel. 

 Információk beszerzése és továbbítása, az intézményegység vezető telefonjainak bonyolítása: 

akár telefonbeszélgetések lefolytatása is a különféle hivatalos ügyekben. 

 Be- és kimenő postai küldemények továbbítása. 

 A nyilvántartások kézbentartása /diákokra vonatkozó információk rendszerezése a felvételtől 

a záróbizonyítványig; tanulónyilvántartó-készítés, névsorkészítés. 

 Tanköteles korba lépő gyermekek beírása iskolánkkal történő tanulói jogviszony létesítéséhez. 
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 Diákigazolványok, illetve pedagógusigazolványok igénylésével kapcsolatos adminisztráció. 

 Az iskolai nevelő-oktató munkával összefüggő dokumentumok kezelése, őrzése.  

 Levelezés /szülőkkel, iskolákkal, intézményekkel, önkormányzatokkal, kiadókkal stb./ 

 Az iskolai feladatok ellátásával kapcsolatos hivatalos ügyek intézése, az ügyeket kísérő 

iratkezelés.  

 Köteles munkáját az iratkezelésre vonatkozó szabályok szerint végezni, és köteles a 

tudomására jutott hivatali titkot megőrizni   

 Feladatai az iratkezelésben: 

 a küldemények átvétele, felbontása, 

 az igazgató kérésére az iratok belső továbbítása az ügyintézőkhöz,  

 az elintézett ügyek iratainak irattári elhelyezésre továbbítása. 

 Elektronikus úton: az e-mailen keresztül érkező információ, levél, utasítás (OH, 

EMMI, Fenntartói leveleket) köteles nyomtatott formában az igazgatónak átadni a 

megérkezés napján, és azt a továbbiakban beérkező levélként kell kezelni 

 Iratok eljuttatása az illetékesekhez, intézkedések továbbítása. 

 Tanügyi nyomtatványok rendelésének kezdeményezése, a beszerzett nyomtatványok 

kezelése, őrzése. 

 Anyakönyvek, bizonyítványok rendszerezése, kezelése, nyilvántartása.  

 Az igazgató kérésére iskolai értekezletekre értesítések készítése, továbbítása az érintettek felé, 

az értekezleti határozatok és az iskolai életet érintő határidők nyilvántartása, illetve testületi 

értekezleteken emlékeztetők készítése. 

 Az iskolaérettségi vizsgálati eredmények, szakvélemények gyűjtése, rendszerezése, 

nyilvántartása. 

 A pályázatokhoz, különféle támogatókhoz, eseményekhez kapcsolódó számlák rendezése: 

számlákhoz teljesítésigazoló-lapok csatolása, intézményegység- vezetővel igazoltatása, 

továbbítása a pénzügyi osztály felé. 
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 Adatot szolgáltat az éves statisztika elkészítéséhez, továbbítja a KIR – el hálózati kapcsolatot 

tartó személyhez. 

 Csoportnévsorok, osztálynévsorok, konduktori névsorok elkészítése. 

 Heti vezetői ügyelet rendjének készítése. 

 Tanévzárással kapcsolatos feladatokban közreműködés: osztályfőnökök által történő 

bizonyítványírás időpontjainak koordinálása, törzslapok, bizonyítványok rendelkezésükre 

bocsátása.  

 A megírt törzslapok/anyakönyvek szabályszerű kitöltésének ellenőrzése. 

 Folyamatosan támogatja az igazgató, az osztályfőnökök, valamint a csoportvezetők munkáját,  

 Adatbázist vezet a leggyakrabban használt hivatalos címekről, 

 Vezeti a tanulók és pedagógusok nyilvántartásával kapcsolatos adatokat a Közoktatási 

Információs Rendszerben (KIR),  

 Gondoskodik a nyilvántartási adatok megváltozásával kapcsolatos bejelentésekről, a tanulói 

és alkalmazotti jogviszony létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos regisztrációs 

feladatokról, feladata a változások naprakész nyilvántartása, napi létszámjelentés készítés 

 Felelős a tanulói és munkavállalói adatok adatkezelési szabályzatban lefektetett szabályok 

szerinti kezeléséért és továbbításáért, 

 Részt vesz a tanulók beíratásában, kiadja az iskolalátogatási és egyéb igazolásokat, 

 Elvégzi a diákigazolványokkal kapcsolatos adminisztrációt, vezeti a nyilvántartásokat, 

 Kezeli a bizonyítványokat és más szigorú számadású nyomtatványokat, 

 Kiállítja és érvényesíti a pedagógus igazolványokat, vezeti a szükséges nyilvántartást 

 részt vesz az iskola vagyonának leltározásának, selejtezésének, a hulladék hasznosításának 

lebonyolításában. 

 A munkájával kapcsolatos dokumentációt folyamatosan és pontosan vezeti.  

 Feladata az iskola dolgozóinak munkavégzésével kapcsolatos nyilvántartások (jelenléti ív 

készítése, szabadságos papír, havi munkaidő nyilvántartás) összegyűjtése, 
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 Elvégzi a térítési díjjal, számlázással kapcsolatos adminisztrációs tevékenységeket 

(étkezési térítési díj, fizetős szolgáltatások, stb.), 

 Megrendeli naponta az étkezést, kapcsolatot tart a Szolgáltatóval, 

 Iskolagyümölcs-, Iskolatej-programmal kapcsolatos adminisztrációt elvégzi, 

 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben (RGYK-sok) részesülő neveltek érvényes 

határozatait begyűjti, rendszerezi, 

 Feladata az állam által biztosított útiköltség-térítés céljából történő utazási utalványok 

kiállítása, kiadása havonta a szülők részére, 

 Iktatás végzése iktatóprogrammal, 

 Az iratok postázása, 

 Az elintézett ügyek iratainak irattári elhelyezése, 

 Az irattár kezelése, rendezése, 

 Közreműködik az irattári anyag selejtezésénél és levéltári átadásánál, 

 Számlázással kapcsolatos előkészítő, ill. adminisztrációs tevékenységek, 

 Adatszolgáltatás a normatíva igényléshez, statisztikai célú adatszolgáltatás,  

 Adatszolgáltatás az intézmény területei, fenntartója felé,  

 Tájékoztatás, felvilágosítás nyújtása különböző megkeresésekre szóban, írásban, 

 Havi eszközigénylések összegyűjtése, továbbítása a jóváhagyó személynek  

 A munkájával kapcsolatos dokumentációt folyamatosan és pontosan vezeti.  

 Megismeri a KPK Etikai Kódexét, az intézményegység protokolljának tartalmi 

vonatkozásait, mellyel hozzájárul az intézményegységben dolgozó konduktorok, ill. a segítő 

munkatársak pozitív, problémamegoldó kultúrájának kialakításához.  

 Feladata a vonatkozó jogszabályzatok, belső szabályzatok ismerete.  

 Hozzájárul az SE PA EKPMI Gyakorló Iskola és Kollégiumának zökkenőmentes 

működéséhez.  

 Köteles munkáját az iratkezelésre vonatkozó szabályok szerint végezni. 
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Adminisztráció 

 A munkájával kapcsolatos dokumentációt folyamatosan és pontosan vezeti.  

 Feljegyzést készít a rendkívüli eseményekről. 

 Munkájáról statisztikát készít, adatokat szolgáltat a vezető kérésére. Szükség szerint írásban 

vagy szóban beszámol munkájáról. 

Információkezelés, adatvédelem 

 A gyermek és családok adatait hivatali titokként kezeli. 

 A munkavégzéshez szükséges információkat gyűjti (szakvélemények, leletek, szakmai 

közlemények, szakirodalom). 

 Az intézmény(ek)ről szerzett információt hivatali titokként kezeli. 

 A személyes adatokat az Adatkezelési Szabályzatának megfelelően továbbítja. 

 Rendszeresen olvassa elektronikus postafiókjának küldeményeit. 

 Az intézmény számítógépein illegális szoftvert nem használ. 

 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.  

Kapcsolatok külső partnerekkel 

 Külső kapcsolataiban méltó módon képviseli az intézményt 

Vagyoni felelősség 

 Óvja az intézmény értékeit. 

 Részt vesz a leltározásban.  

 Anyagi felelősséggel tartozik leltáráért. 

 Jelzi a meghibásodásokat a gondnokságnak, javítást kezdeményez 

A minőségirányítással kapcsolatos feladatai:  

Az Egyetem minőségirányítási rendszerével kapcsolatos feladatok elvégzése a minőségirányítással 

kapcsolatos szabályzó dokumentumokban rögzítettek szerint. A területén elrendelt és kiadott 
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minőségcélok megvalósítása. A területén észlelt, a minőségirányításhoz kapcsolódó nem-

megfelelőségek megszüntetése vagy megszüntetésének kezdeményezése. 

Környezetvédelmi feladatai:  

Az Egyetem környezetvédelmi kultúrájának ápolása, a munkahelyi környezeti rend kialakítása és 

fenntartása saját munkaterületén.  

Energiahatékonysággal kapcsolatos feladatai: (akiknek nincs külön megbízása) 

Az Egyetem energiafelhasználás csökkentésében aktív közreműködés saját munkaterületének 

vonatkozásában.  

Hatásköre:  

 Ügyintézéssel, szervezéssel kapcsolatos feladatok ellátása.  

 Adminisztratív teendők, nyilvántartási feladatok ellátása.  

 Tájékoztatásnyújtás különböző megkeresésekre.  

 Hozzájárul az EKPMI Gyakorló Iskolájának és Kollégiumának zökkenőmentes 

 működéséhez.  

 Létszámjelentés készítés – a gyakorlóiskola neveltjeiről (napi, havi, éves, stb.)  

 Neveltek adatainak nyilvántartása  

 az iskola dolgozóinak munkavégzésével kapcsolatos nyilvántartások (jelenléti ív, 

 szabadságos papír, havi munkaidő nyilvántartás) összegyűjtése 

 Térítési díjjal, számlázással kapcsolatos adminisztrációs tevékenység (étkezési, térítési díj, 

 fizetős szolgáltatások, stb.) 

 Étkezés megrendelése, kapcsolattartás az üzemeltetési osztállyal  

 Iskolagyümölcs-, Iskolatej-programmal kapcsolatos adminisztráció 

 Postai küldemények átvétele, továbbítása az igazgatónak, - elektronikus úton érkezett 

 információt, levelet, utasítást köteles nyomtatott formában az igazgatónak átadni a 

 megérkezés napján, és azt a továbbiakban beérkező levélként kell kezelni. 

 Az igazgató, valamint a kollégiumvezető kérésére az iratok belső továbbítása az 

 ügyintézőkhöz,  
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 Az állam által biztosított útiköltség-térítés céljából történő utazási utalványok kiállítása, 

 kiadása havonta a szülők részére, 

 Iktatás iktatóprogrammal, 

 Az iratok postázása, 

 Az elintézett ügyek iratainak irattári elhelyezése, 

 Az irattár kezelése, rendezése, 

 Közreműködik az irattári anyag selejtezésénél és levéltári átadásánál, 

 Számlázással kapcsolatos előkészítő, ill. adminisztrációs tevékenységek, 

 Iskolalátogatási igazolások kiadása, illetve az útiköltség-térítéssel kapcsolatos 

 nyomtatványok havonta történő kiállítása, kiadása,  

 Adatszolgáltatás a normatíva igényléshez, statisztikai célú adatszolgáltatás,  

 Adatszolgáltatás az intézmény területei, fenntartója felé,  

 Tájékoztatás, felvilágosítás nyújtása különböző megkeresésekre szóban, írásban, 

 Havi eszközigénylésének összegyűjtése,  

Döntési jog: nincs 

Javaslattételi jog: 

 Javaslatot tesz a partnerek panaszainak gyűjtésére, az elégedettség-elégedetlenség okainak 

megtalálására, megszüntetésére és megelőzésére, illetve részt vesz ezekben a 

tevékenységekben. 

Ellenőrzési jog: nincs 

Aláírási jog: nincs 

Helyettesítések Rendkívüli esetben a vezetővel egyeztetve, jogszabályi mértékig, az intézményen 

belül helyettesítésre kötelezhető a saját munkakörében. 

        helyettesít:  

        helyettese:  
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Záradék:  

A munkája során tudomására jutott információkat bizalmasan kezeli. 

A munkaköri leírásban foglaltak ismerete, alkalmazása a munkakör betöltőjére kötelező, a benne 

foglaltak végrehajtásának elmulasztása esetén a közalkalmazott felelősségre vonható, anyagi 

felelősséggel is tartozik. 

A munkaköri leírás csak a munkakör betöltőjének alapvető, rendszeresen visszatérő feladatait, 

kötelezettségeit tartalmazza. A közalkalmazott ezen kívül is köteles ellátni a munkaköréhez 

kapcsolódó, de itt nem szabályozott eseti vagy ciklikus feladatokat, ha annak szükségessége felmerül, 

ill. indokolt, vagy erre a munkahelyi irányítójától utasítást kap. 

Jelen munkaköri leírás munkajogi értelmezésénél és végrehajtásánál a Közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a Munka Törvénykönyv munkavégzésre vonatkozó szabályai 

általános érvénnyel bírnak. 

Készítette és kiadta: 

Budapest,  

 ………………………………………………. 

 munkáltatói jogkört gyakorló, 

 SE PA EKPMI intézményvezető 

A felülvizsgálatot a függelmi felettesnek három évente kell elvégeznie. 

Jelen munkaköri leírásban foglaltakat tudomásul vettem, az abban rögzítetteket magamra nézve 

kötelezően elfogadom. A hivatkozott jogszabályokat, illetve az Egyetem szabályzatait ismerem. 

A munkaköri leírás egy példányát átvettem. 

Budapest,   

 ………………………………………………. 

 munkavállaló 

A jelen munkaköri leírás 3 példányban készül, melyek kiosztása: 

- közalkalmazott 

- Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság 

- szervezeti egység vezetője 
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Iktatószám:  

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI FELÜGYELŐ  

• pedagógiai asszisztens -  

Név:  

Szül.:  

Szervezeti egység: Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív 

Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma (továbbiakban: SE PA EKPMI)  

Munkakör megnevezése: gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő 

unkakör célja: A sajátos nevelési igényű, fogyatékossággal élő tanulók oktatási és rehabilitációs célú bejáró 

és bentlakásos ellátása. 

A munkakör függelmi kapcsolata 

A kinevezési jogkör gyakorlója: SE PA EKPMI intézményvezető 

Az irányítási-, utasítási-, ellenőrzési jogkör gyakorlója: SE PA EKPMI intézményvezető 

özvetlen munkahelyi felettes: intézményegység-vezető illetve az általa delegált vezető 

Közvetlen beosztottak: nincs 

 A munkakör betöltésének 
feltételei: 

A munkakör betöltőjének 
végzettsége 

Iskolai végzettség: 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 

szerinti érettségi,  

pedagógiai-, vagy gyógypedagógiai 

asszisztensi 

  

Szakképzettség: nem  

Nyelvtudás:  nem  
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Gyakorlati idő: nem  

Munkaidő, munkarend: 40 óra/hét a 2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről 62. § paragrafus 

szerinti órabontásban; túlórára kötelezhető, munkaidőn túl behívható 

Amennyiben az előírt beosztás szerinti munkaidőben nem tud megjelenni a munkavégzési helyén, úgy 

erről köteles a munkáltatóját haladéktalanul értesíteni. 

Feladatai:  

Általános rendelkezések 

 Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása 

 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása 

 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése 

 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 

5-8. évfolyamon 

 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 

1-4. évfolyamon 

 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása 

 Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége és támogatása 

 Tehetséggondozó tevékenységek tevékenysége és támogatása 

Főbb felelősségek és tevékenységek 

 Felelős feladatai ellátásáért, a gyermekbalesetek megelőzéséért, ennek megfelelően a 

biztonságos munkakörülmények fenntartásáért, a csoport eszközei állagának megőrzéséért és 

gazdaságos használatáért; 

 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. 
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 Az intézményegység / csoport feladataihoz kapcsolódó ügyek intézése, szükség szerint üzenet 

továbbítása 

Részletezett feladatok: 

 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 programvezető 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 kötelező oktatási-nevelési tevékenységeken kívüli folyamatokat (különös tekintettel 

az önkiszolgálási tevékenységekre: étkeztetés, tisztálkodás, öltöztetés, vetkőztetés,  

kondicionálás: toalett használat, ágyazás, stb.) 

 Az intézeti neveltek, foglalkoztatottak intézeten belül meghatározott helyre kísérése (pl. 

buszszállításhoz, betegszobára, laborba, stb.); 

 Részt vesz és segíti a neveltek számára szervezett Intézeten belüli és kívüli programok sikeres 

lebonyolítását (tanulmányi kirándulás, mozi és színházlátogatás, szabadtéri programok, stb.); 

 A dologi eszköz igénylés során kapott anyagokat, eszközöket elpakolja, rendben tartja; 

 Az intézményegység / csoport feladataihoz kapcsolódó ügyek intézése, fénymásolás végzése, 

stb.; 

 Végez minden segítő munkát, mellyel közvetlen felettese megbízza. 
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 Szükség esetén köteles túlmunkát vállalni, munkakörét változó munkahelyen (területen) 

ellátni; 

 Kötelessége az Intézet 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. 

 Minden egyéb feladat amivel az intézményegység-vezető megbízza. 

Információkezelés, adatvédelem 

 A gyermek és családok adatait hivatali titokként kezeli. 

 A munkavégzéshez szükséges információkat gyűjti (szakvélemények, leletek, szakmai 

közlemények, szakirodalom). 

 Az intézmény(ek)ről szerzett információt hivatali titokként kezeli. 

 A személyes adatokat az Adatkezelési Szabályzatának megfelelően továbbítja. 

 Rendszeresen olvassa elektronikus postafiókjának küldeményeit. 

 Az intézmény számítógépein illegális szoftvert nem használ. 

 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.  

Kapcsolatok külső partnerekkel 

 Külső kapcsolataiban méltó módon képviseli az intézményt 

Vagyoni felelősség 

 Óvja az intézmény értékeit. 

 Részt vesz a leltározásban.  

 Anyagi felelősséggel tartozik leltárért 
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 Jelzi a meghibásodásokat a gondnokságnak, javítást kezdeményez 

 

A minőségirányítással kapcsolatos feladatai:  

Az Integrált Irányítási Rendszer részét képező külső, belső szabályozások betartásával végzett 

feladatok végrehajtása során törekedni kell arra, hogy a minőségszemlélet megvalósuljon. Aktívan 

részt vesz a célok megvalósításában, működés során kialakuló kockázatok csökkentésében, vagy 

megszüntetésének kezdeményezésében. 

Környezetvédelmi feladatai: (akiknek nincs külön megbízása) 

Az Egyetem környezetvédelmi kultúrájának ápolása, a munkahelyi környezeti rend kialakítása és 

fenntartása saját munkaterületén.  

Energiahatékonysággal kapcsolatos feladatai: (akiknek nincs külön megbízása) 

Az Egyetem energiafelhasználás csökkentésében aktív közreműködés saját munkaterületének 

vonatkozásában.  

Hatásköre:  

 Felelős a gyermekek/tanulók fejlődésének támogatásáért. 

 Részt vesz az intézményegység működését, rendezvényeit segítő folyamatok 

megvalósításában. 

 Részt vesz nyílt napok, tanácsadások és szakmai konzultációk szervezésében, közreműködik 

az intézményegységet, csoportot érintő projektek megvalósításában. 

 Megismeri az SE Etikai Kódexét, az intézményegység protokolljának tartalmi vonatkozásait, 

mellyel hozzájárul az intézményegységben dolgozó konduktorok, pedagógusok, ill. a segítő 

munkatársak pozitív, problémamegoldó kultúrájának kialakításához.  

 Részt vesz a kötelezően előírt egészségügyi alkalmassági vizsgálaton. 

 A gyermek és családok adatait hivatali titokként kezeli. 

 Az intézmény(ek)ről szerzett információt hivatali titokként kezeli. 

 A személyes adatokat az Adatkezelési Szabályzatának megfelelően továbbítja. 
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 Rendszeresen olvassa elektronikus postafiókjának küldeményeit. 

 Az intézmény számítógépein illegális szoftvert nem használ. 

 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. 

Döntési jog: nincs 

Javaslattételi jog: 
 Javaslatot tesz a partnerek panaszainak gyűjtésére, az elégedettség-elégedetlenség okainak 

megtalálására, megszüntetésére és megelőzésére, illetve részt vesz ezekben a tevékenységekben. 

Ellenőrzési jog: nincs 

Aláírási jog: nincs 

Helyettesítések Az Nkt. 62. § paragrafusa és a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 17. § paragrafusban 

szabályozott módon, valamint az SE Pető András EKPMI SZMSZ-e alapján. 

        helyettesít:  

        helyettese: 

Záradék:  

A munkája során tudomására jutott információkat bizalmasan kezeli. 

A munkaköri leírásban foglaltak ismerete, alkalmazása a munkakör betöltőjére kötelező, a benne 

foglaltak végrehajtásának elmulasztása esetén a közalkalmazott felelősségre vonható, anyagi 

felelősséggel is tartozik. 

A munkaköri leírás csak a munkakör betöltőjének alapvető, rendszeresen visszatérő feladatait, 

kötelezettségeit tartalmazza. A közalkalmazott ezen kívül is köteles ellátni a munkaköréhez 

kapcsolódó, de itt nem szabályozott eseti vagy ciklikus feladatokat, ha annak szükségessége felmerül, 

ill. indokolt, vagy erre a munkahelyi irányítójától utasítást kap. 

Jelen munkaköri leírás munkajogi értelmezésénél és végrehajtásánál a Közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a Munka Törvénykönyv munkavégzésre vonatkozó szabályai 

általános érvénnyel bírnak. 
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Készítette és kiadta: 

Budapest,  

 ………………………………………………. 

 munkáltatói jogkört gyakorló, 

 SE PA EKPMI intézményvezető 

 A munkaköri leírást a függelmi felettesnek három évente kell felülvizsgálni. 

Jelen munkaköri leírásban foglaltakat tudomásul vettem, az abban rögzítetteket magamra nézve 

kötelezően elfogadom. A hivatkozott jogszabályokat, illetve az Egyetem szabályzatait ismerem. 

A munkaköri leírás egy példányát átvettem. 

Budapest,  

 ………………………………………………. 

 munkavállaló 

A jelen munkaköri leírás 3 példányban készül, melyek kiosztása: 

- közalkalmazott 

- Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság 

- szervezeti egység vezetője 
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Iktatószám:  

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI FELÜGYELŐ (ÉJSZAKÁS) 

Név:   

Szül.:  

Szervezeti egység: Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános Iskolája, Szakiskolája, 

Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma (továbbiakban: SE PA 

EKPMI)  

Munkakör megnevezése: gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő 

unkakör célja: A sajátos nevelési igényű, fogyatékossággal élő tanulók oktatási és rehabilitációs célú 

bejáró és bentlakásos ellátása, éjszakai felügyelete.  

A munkakör függelmi kapcsolata 

A kinevezési jogkör gyakorlója: SE PA EKPMI intézményvezető 

Az irányítási-, utasítási-, ellenőrzési jogkör gyakorlója: SE PA EKPMI intézményvezető 

özvetlen munkahelyi felettes: Konduktív Gyakorló Általános Iskola és Kollégium intézményegység-

vezető illetve az általa delegált vezető 

Közvetlen beosztottak: nincs 

 A munkakör betöltésének 

feltételei: 

A munkakör betöltőjének 

végzettsége 

Iskolai végzettség: 326/2013. (VIII. 30.) Korm. 

rendelet szerinti érettségi, vagy 

pedagógiai-, vagy gyógypedagógiai 

asszisztensi 

K 

Szakképzettség: nem  

Nyelvtudás:  nem  
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Gyakorlati idő: nem  

Munkaidő, munkarend: 40 óra/hét a 2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről 62. § 

paragrafus szerinti órabontásban; túlórára kötelezhető, munkaidőn túl behívható 

Amennyiben az előírt beosztás szerinti munkaidőben nem tud megjelenni a munkavégzési helyén, úgy 

erről köteles a munkáltatóját haladéktalanul értesíteni. 

Feladatai:  

Általános rendelkezések 

 Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása 

 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása 

 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése 

 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 

5-8. évfolyamon 

 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 

1-4. évfolyamon 

 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása 

 Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége és támogatása 

 Tehetséggondozó tevékenységek tevékenysége és támogatása 

Főbb felelősségek és tevékenységek 

 Felelős feladatai ellátásáért, a gyermekbalesetek megelőzéséért, ennek megfelelően a 

biztonságos munkakörülmények fenntartásáért, a csoport eszközei állagának megőrzéséért és 

gazdaságos használatáért; 

 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. 
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 Az intézményegység / csoport feladataihoz kapcsolódó ügyek intézése, szükség szerint üzenet 

továbbítása 

Részletezett feladatok: 

 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 

csoportvezető konduktor gondoskodik 

 munkarend betartása, és a gyermekek napirendjének, házirendjének betartatása. 

 gondozási feladatok ellátása, a gyermek állandó felügyelete. 

 Az intézmény kollégiumában lévő mozgássérült gyermekek éjszakai felügyelete. 

 Fizikai és fiziológiai szükséglet-kielégítés segítése. 

 Folyamatosan rendben tartja a konduktív nevelést szolgáló helységeket, a csoport szekrényeit, 

a foglalkoztatottak ruháit, előkészíti és segíti a szennyes ruha cseréjét; 

 Végzi a kötelező oktatási-nevelési tevékenységeken kívüli folyamatokat (különös tekintettel 

az önkiszolgálási tevékenységekre: étkeztetés, tisztálkodás, öltöztetés, vetkőztetés, 

kondicionálás: toalett használat, ágyazás, stb.) 

 Az intézeti neveltek, foglalkoztatottak intézeten belül meghatározott helyre kísérése (pl. 

buszszállításhoz, betegszobára, laborba, stb.); 

 Részt vesz és segíti a neveltek számára szervezett Intézeten belüli és kívüli programok sikeres 

lebonyolítását (tanulmányi kirándulás, mozi és színházlátogatás, szabadtéri programok, stb.); 

 A dologi eszköz igénylés során kapott anyagokat, eszközöket elpakolja, rendben tartja; 

 Végez minden segítő munkát, mellyel közvetlen felettese megbízza. 

 Beágyazás, ágynemű lehúzás. 

 Rendkívüli eseményről (tűz, baleset…), és a tudomására jutott rendellenességekről a felettes 

vezető azonnali tájékoztatása. 

 Bármely okból való távolmaradás előzetes jelzése a közvetlen felettesnek 
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 Csoportnapló vezetése 

 Éjszakai események, a gyermekek megbetegedésével kapcsolatos események, a 

meghibásodások bejegyzése az ezekre használt füzetbe. 

 A munkavégzéssel járó adminisztrációs feladatok ellátása. 

 Szükség esetén köteles túlmunkát vállalni, munkakörét változó munkahelyen (területen) 

ellátni; 

 Kötelessége az Intézet 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. 

 Minden egyéb feladat amivel az intézményegység-vezető megbízza. 

Információkezelés, adatvédelem 

 A gyermek és családok adatait hivatali titokként kezeli. 

 A munkavégzéshez szükséges információkat gyűjti (szakvélemények, leletek, szakmai 

közlemények, szakirodalom). 

 Az intézmény(ek)ről szerzett információt hivatali titokként kezeli. 

 A személyes adatokat az Adatkezelési Szabályzatának megfelelően továbbítja. 

 Rendszeresen olvassa elektronikus postafiókjának küldeményeit. 

 Az intézmény számítógépein illegális szoftvert nem használ. 

 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.  

Kapcsolatok külső partnerekkel 

 Külső kapcsolataiban méltó módon képviseli az intézményt 



SEMMELWEIS EGYETEM PETŐ ANDRÁS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, 
SZAKISKOLÁJA, EGYSÉGES KONDUKTÍV PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE 

ÉS KOLLÉGIUMA 

Szervezeti és Működési Szabályzata 

176 

 

Vagyoni felelősség 

 Óvja az intézmény értékeit. 

 Részt vesz a leltározásban.  

 Anyagi felelősséggel tartozik leltárért 

 Jelzi a meghibásodásokat a gondnokságnak, javítást kezdeményez 

A minőségirányítással kapcsolatos feladatai:  

Az Integrált Irányítási Rendszer részét képező külső, belső szabályozások betartásával végzett 

feladatok végrehajtása során törekedni kell arra, hogy a minőségszemlélet megvalósuljon. Aktívan 

részt vesz a célok megvalósításában, működés során kialakuló kockázatok csökkentésében, vagy 

megszüntetésének kezdeményezésében. 

Környezetvédelmi feladatai: (akiknek nincs külön megbízása) 

Az Egyetem környezetvédelmi kultúrájának ápolása, a munkahelyi környezeti rend kialakítása és 

fenntartása saját munkaterületén.  

Energiahatékonysággal kapcsolatos feladatai: (akiknek nincs külön megbízása) 

Az Egyetem energiafelhasználás csökkentésében aktív közreműködés saját munkaterületének 

vonatkozásában.  

Hatásköre:  

 Felelős a gyermekek/tanulók fejlődésének támogatásáért. 

 Részt vesz az intézményegység működését, rendezvényeit segítő folyamatok 

megvalósításában. 

 Részt vesz nyílt napok, tanácsadások és szakmai konzultációk szervezésében, közreműködik 

az intézményegységet, csoportot érintő projektek megvalósításában. 

 Megismeri az SE Etikai Kódexét, az intézményegység protokolljának tartalmi vonatkozásait, 

mellyel hozzájárul az intézményegységben dolgozó konduktorok, pedagógusok, ill. a segítő 

munkatársak pozitív, problémamegoldó kultúrájának kialakításához.  

 Részt vesz a kötelezően előírt egészségügyi alkalmassági vizsgálaton. 
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 A gyermek és családok adatait hivatali titokként kezeli. 

 Az intézmény(ek)ről szerzett információt hivatali titokként kezeli. 

 A személyes adatokat az Adatkezelési Szabályzatának megfelelően továbbítja. 

 Rendszeresen olvassa elektronikus postafiókjának küldeményeit. 

• Az intézmény számítógépein illegális szoftvert nem használ. 

• 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. 

Döntési jog: nincs 

Javaslattételi jog: 

 Javaslatot tesz a partnerek panaszainak gyűjtésére, az elégedettség-elégedetlenség okainak 

megtalálására, megszüntetésére és megelőzésére, illetve részt vesz ezekben a 

tevékenységekben. 

Ellenőrzési jog: nincs 

Aláírási jog: nincs 

Helyettesítések Az Nkt. 62. § paragrafusa és a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 17. § paragrafusban 

szabályozott módon, valamint az SE Pető András EKPMI SZMSZ-e alapján. 

        helyettesít:  

        helyettese: 

Záradék:  

A munkája során tudomására jutott információkat bizalmasan kezeli. 

A munkaköri leírásban foglaltak ismerete, alkalmazása a munkakör betöltőjére kötelező, a benne 

foglaltak végrehajtásának elmulasztása esetén a közalkalmazott felelősségre vonható, anyagi 

felelősséggel is tartozik. 

A munkaköri leírás csak a munkakör betöltőjének alapvető, rendszeresen visszatérő feladatait, 

kötelezettségeit tartalmazza. A közalkalmazott ezen kívül is köteles ellátni a munkaköréhez 
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kapcsolódó, de itt nem szabályozott eseti vagy ciklikus feladatokat, ha annak szükségessége felmerül, 

ill. indokolt, vagy erre a munkahelyi irányítójától utasítást kap. 

Jelen munkaköri leírás munkajogi értelmezésénél és végrehajtásánál a Közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a Munka Törvénykönyv munkavégzésre vonatkozó szabályai 

általános érvénnyel bírnak. 

Készítette és kiadta: 

Budapest,  

 ………………………………………………. 

  

 munkáltatói jogkört gyakorló, 

 SE PA EKPMI intézményvezető 

 

 A munkaköri leírást a függelmi felettesnek három évente kell felülvizsgálni. 

Jelen munkaköri leírásban foglaltakat tudomásul vettem, az abban rögzítetteket magamra nézve 

kötelezően elfogadom. A hivatkozott jogszabályokat, illetve az Egyetem szabályzatait ismerem. 

A munkaköri leírás egy példányát átvettem. 

Budapest,  

  

 ………………………………………………. 

 munkavállaló 

 

A jelen munkaköri leírás 3 példányban készül, melyek kiosztása: 

- közalkalmazott 

- Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság 

- szervezeti egység vezetője 
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Iktatószám:  

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

ÁPOLÓ (ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS) 

 

Név:  

Szül.:  

Szervezeti egység: Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános Iskolája, Szakiskolája, 

Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma (továbbiakban: SE PA 

EKPMI)  

Iskola-egészségügyi Ellátás 

Munkakör megnevezése: Ápoló 

unkakör célja: A sajátos nevelési igényű, fogyatékossággal élő tanulók egészségügyi asszisztensi 

szakmai feladatainak ellátása 

A munkakör függelmi kapcsolata 

A kinevezési jogkör gyakorlója: SE PA EKPMI intézményvezető 

Az irányítási-, utasítási-, ellenőrzési jogkör gyakorlója: SE PA EKPMI intézményvezető 

özvetlen munkahelyi felettes: intézményegység-vezető illetve az általa delegált vezető 

Közvetlen beosztottak: nincs 

 A munkakör betöltésének 
feltételei: 

A munkakör betöltőjének 
végzettsége 

Iskolai végzettség: 326/2013. (VIII. 30.) és a 15/2013 
Korm. rendelet szerinti szakirányú 

felsőfokú végzettség 

 

Szakképzettség: nem  

Nyelvtudás:  nem  

Gyakorlati idő: nem  
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Munkaidő, munkarend: 40 óra/hét a 2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről 62. § 

paragrafus szerinti órabontásban; túlórára kötelezhető, munkaidőn túl behívható 

Amennyiben az előírt beosztás szerinti munkaidőben nem tud megjelenni a munkavégzési helyén, úgy 

erről köteles a munkáltatóját haladéktalanul értesíteni. 

Feladatai:  

Általános rendelkezések 

 Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása 

 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása 

 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése 

 Ifjúság-egészségügyi gondozás 

Főbb felelősségek és tevékenységek 

 Felelős feladatai ellátásáért, a gyermekbalesetek megelőzéséért, ennek megfelelően a 

biztonságos munkakörülmények fenntartásáért, a csoport eszközei állagának megőrzéséért és 

gazdaságos használatáért; 

 Felel a rá bízott gyermekek testi, szellemi, lelki egészségének megóvásáért; 

 tevékenységének ellátásával hozzájárul a intézményegység szakmai munkájának 

szervezéséhez, segítéséhez, zökkenőmentes működésének biztosításához. 

 Az intézményegység feladataihoz kapcsolódó ügyek intézése, szükség szerint üzenet 

továbbítása 

Részletezett feladatok: 

 Tanév elején az újonnan érkezett gyermekek egészségügyi felvétele és dokumentálása, szülők 

tájékoztatása, elbocsátáskor pedig a záró dokumentumok kiadása. 

 A bejáró és bentlakó gyermekek állandó és esetenkénti beállított gyógyszereinek beadása 

előírás és az étkezési napirend szerint. 

 Az állandó gyógyszerek nyilvántartása és a szülőktől való bekérése gyermekenként Spina 

bifidás gyermekek szükség szerinti katéterezése. 

 Beteg gyermek betegszobára való felvétele, elhelyezése és ellátása. 
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 Az gondozási feladatok szakszerű ellátása, annak dokumentálása és szükség szerint a 

gondozott szülőjének mielőbbi értesítése. 

 Fertőző megbetegedés esetén a csoportok ellenőrzés, szúró vizsgálatok megszervezése, 

tetvesség vagy rüh esetén a kezelések mielőbbi elvégzése és az ÁNTSZ által előírt higiéniás 

intézkedések megtételében való közreműködése Balesetek, sérülések, rosszullétek ellátása. 

 A gondozottak orvosi dokumentációjának folyamatos frissítése, rendszerezése (címváltozás, 

igazolványok érvényességének ellenőrzése, gyógyszerváltozás stb.) 

 Felkérésre az iskolai külső programokon, több napos kirándulásokon való részvétel, az eü. 

jelenlét biztosítása érdekében. 

 Az iskola által szervezett helyi táborok ideje alatt a szükséges eü. feladatok ellátása ügyeleti 

jelleggel, illetve vidéki táborokban állandó eü. jelenlét biztosítása. A mentős gyerekek 

szállításának a koordinálása és felügyelete 

 Szükség esetén a beteg/sérült gyermek kórházba kísérése. 

 Iskola orvosi és gyermekgyógyászati vizsgálatok, védőoltások beadásának megszervezése és 

dokumentálása a védőnővel közreműködve. 

 Napi munkájában jelentkező feladatai kiadásáról, az elvégzett munka ellenőrzéséről, a 

munkaidő-beosztásáról, valamint a munkakör ellátásához szükséges ismeretek átadásáról az 

intézményegység-vezető gondoskodik. 

 Végzi a kötelező oktatási-nevelési tevékenységeken kívüli folyamatokat a betegszobán, 

laborban (különös tekintettel az önkiszolgálási tevékenységekre: étkeztetés, tisztálkodás, 

öltöztetés, vetkőztetés,  kondicionálás: toalett használat, ágyazás, stb.) 

 Az intézeti neveltek, foglalkoztatottak intézeten belül meghatározott helyre kísérése (pl. 

buszszállításhoz, betegszobára, laborba, stb.); 

 Részt vesz és segíti a neveltek számára szervezett Intézeten belüli és kívüli programok sikeres 

lebonyolítását (tanulmányi kirándulás, mozi és színházlátogatás, szabadtéri programok, stb.); 

 A dologi eszköz igénylés során kapott anyagokat, eszközöket elpakolja, rendben tartja; 

 Az intézményegység feladataihoz kapcsolódó ügyek intézése, fénymásolás végzése, stb.; 

 Végez minden segítő munkát, mellyel közvetlen felettese megbízza. 
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 Szükség esetén köteles túlmunkát vállalni, munkakörét változó munkahelyen (területen) 

ellátni; 

 Kötelessége az Intézet 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. 

 Minden egyéb feladat amivel az intézményegység-vezető megbízza. 

Információkezelés, adatvédelem 

 A gyermek és családok adatait hivatali titokként kezeli. 

 A munkavégzéshez szükséges információkat gyűjti (szakvélemények, leletek, szakmai 

közlemények, szakirodalom). 

 Az intézmény(ek)ről szerzett információt hivatali titokként kezeli. 

 A személyes adatokat az Adatkezelési Szabályzatának megfelelően továbbítja. 

 Rendszeresen olvassa elektronikus postafiókjának küldeményeit. 

 Az intézmény számítógépein illegális szoftvert nem használ. 

 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.  

Kapcsolatok külső partnerekkel 

 Külső kapcsolataiban méltó módon képviseli az intézményt 

Vagyoni felelősség 

 Óvja az intézmény értékeit. 

 Részt vesz a leltározásban.  

 Anyagi felelősséggel tartozik leltárért 
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 Jelzi a meghibásodásokat a gondnokságnak, javítást kezdeményez 

A minőségirányítással kapcsolatos feladatai:  

Az Integrált Irányítási Rendszer részét képező külső, belső szabályozások betartásával végzett 

feladatok végrehajtása során törekedni kell arra, hogy a minőségszemlélet megvalósuljon. Aktívan 

részt vesz a célok megvalósításában, működés során kialakuló kockázatok csökkentésében, vagy 

megszüntetésének kezdeményezésében. 

Környezetvédelmi feladatai: (akiknek nincs külön megbízása) 

Az Egyetem környezetvédelmi kultúrájának ápolása, a munkahelyi környezeti rend kialakítása és 

fenntartása saját munkaterületén.  

Energiahatékonysággal kapcsolatos feladatai: (akiknek nincs külön megbízása) 

Az Egyetem energiafelhasználás csökkentésében aktív közreműködés saját munkaterületének 

vonatkozásában.  

Hatásköre:  

 A gyermekek/tanulók egészségének megőrzése, fejlődésének támogatása. 

 Részt vesz az intézményegység működését, rendezvényeit segítő folyamatok 

megvalósításában. 

 Részt vesz nyílt napok, tanácsadások és szakmai konzultációk szervezésében, közreműködik 

az intézményegységet, csoportot érintő projektek megvalósításában. 

 Megismeri az SE Etikai Kódexét, az intézményegység protokolljának tartalmi vonatkozásait, 

mellyel hozzájárul az intézményegységben dolgozó konduktorok, pedagógusok, ill. a segítő 

munkatársak pozitív, problémamegoldó kultúrájának kialakításához.  

 Részt vesz a kötelezően előírt egészségügyi alkalmassági vizsgálaton. 

 A gyermek és családok adatait hivatali titokként kezeli. 

 Az intézmény(ek)ről szerzett információt hivatali titokként kezeli. 

 A személyes adatokat az Adatkezelési Szabályzatának megfelelően továbbítja. 

 Az intézmény számítógépein illegális szoftvert nem használ. 
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 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. 

Döntési jog: nincs 

Javaslattételi jog: 

 Javaslatot tesz a partnerek panaszainak gyűjtésére, az elégedettség-elégedetlenség okainak 

megtalálására, megszüntetésére és megelőzésére, illetve részt vesz ezekben a 

tevékenységekben. 

Ellenőrzési jog: nincs 

: nincs 

Helyettesítések Az Nkt. 62. § paragrafusa és a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 17. § 

paragrafusban szabályozott módon, valamint az SE Pető András EKPMI SZMSZ-e alapján. 

        helyettesít: az intézményegység NOKS-os besorolású munkatársát 

        helyettese: 

Záradék:  

A munkája során tudomására jutott információkat bizalmasan kezeli. 

A munkaköri leírásban foglaltak ismerete, alkalmazása a munkakör betöltőjére kötelező, a benne 

foglaltak végrehajtásának elmulasztása esetén a közalkalmazott felelősségre vonható, anyagi 

felelősséggel is tartozik. 

A munkaköri leírás csak a munkakör betöltőjének alapvető, rendszeresen visszatérő feladatait, 

kötelezettségeit tartalmazza. A közalkalmazott ezen kívül is köteles ellátni a munkaköréhez 

kapcsolódó, de itt nem szabályozott eseti vagy ciklikus feladatokat, ha annak szükségessége felmerül, 

ill. indokolt, vagy erre a munkahelyi irányítójától utasítást kap. 

Jelen munkaköri leírás munkajogi értelmezésénél és végrehajtásánál a Közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a Munka Törvénykönyv munkavégzésre vonatkozó szabályai 

általános érvénnyel bírnak. 

Készítette és kiadta: 
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Budapest,  

 ………………………………………………. 

 munkáltatói jogkört gyakorló, 

 SE PA EKPMI intézményvezető 

 A munkaköri leírást a függelmi felettesnek három évente kell felülvizsgálni. 

Jelen munkaköri leírásban foglaltakat tudomásul vettem, az abban rögzítetteket magamra nézve 

kötelezően elfogadom. A hivatkozott jogszabályokat, illetve az Egyetem szabályzatait ismerem. 

A munkaköri leírás egy példányát átvettem. 

Budapest,   

 ………………………………………………. 

 munkavállaló  

A jelen munkaköri leírás 3 példányban készül, melyek kiosztása: 

- közalkalmazott 

- Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság 

- szervezeti egység vezetője 
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Iktatószám:  

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

KONDUKTOR (SZAKSZOLGÁLAT) 

Név:  

Szül.:  

Szervezeti egység: Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános Iskolája, Szakiskolája, 

Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma (továbbiakban: SE PA 

EKPMI)  

Pedagógiai Szakszolgálat intézményegység 

Munkakör megnevezése: konduktor 

Munkakör célja: Konduktív fejlesztési feladatok ellátása 

A munkakör függelmi kapcsolata 

A kinevezési jogkör gyakorlója: SE PA EKPMI intézményvezető 

Az irányítási-, utasítási-, ellenőrzési jogkör gyakorlója: SE PA EKPMI intézményvezető 

Közvetlen munkahelyi felettes: Pedagógiai Szakszolgálat intézményegység-vezető, illetve az 

általa delegált vezető 

Közvetlen beosztottak: nincs 

 A munkakör betöltésének 
feltételei: 

A munkakör betöltőjének 
végzettsége 

Iskolai végzettség: 326/2013. (VIII. 30.) és a 15/2013 

Korm. rendelet szerinti szakirányú 

felsőfokú végzettség, konduktor, 

konduktor-tanító, konduktor- 

óvodapedagógus, konduktor (tanító 

szakirány), konduktor 

(óvodapedagógus szakirány), 

speciális pedagógia szakos tanár és 

konduktor 
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szakpedagógus és konduktor, vagy 

konduktor-tanító vagy konduktor-

óvodapedagógus főiskolai 

15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 33. 

§ (7) bekezdés alapján az, aki nem 

rendelkezik szakvizsgával, - a 44. § 

(3) bekezdésében foglalt kivétellel - 

pedagógus munkakörben 

foglalkoztatható, feltéve, hogy a 

munkáltató előírja a szakvizsga - az 

Intézménynél történő 

foglalkoztatástól, vagy ha ez 

kedvezőbb, a szakvizsgára történő 

jelentkezéshez meghatározott 

pedagógus-munkakörben eltöltött 

szakmai gyakorlat megszerzésétől 

számított - öt éven belüli 

megszerzésének kötelezettségét. 

Szakképzettség: igen pedagógus 

Nyelvtudás:  nem  

Gyakorlati idő: nem  

Munkaidő, munkarend - részmunkaidő: 40 óra/hét a 2011. évi CXC. Törvény a nemzeti 

köznevelésről 62. § paragrafus szerinti órabontásban; túlórára kötelezhető, munkaidőn túl behívható 

Amennyiben az előírt beosztás szerinti munkaidőben nem tud megjelenni a munkavégzési helyén, úgy 

erről köteles a munkáltatóját haladéktalanul értesíteni. 

Feladatai:  

Általános rendelkezések 

 A pedagógus köteles tiszteletben tartani a gyermek, annak családja, valamint munkatársai 

jogait, mint ahogy ezen jog őt is megilleti. 
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 A pedagógus közvetlen felettese felügyelete mellett, önállóan végzi munkáját. 

 Munkáját felelősséggel végzi, mindenkor az intézmény érdekének megfelelően jár el. 

 Köteles munkaidejének kezdete előtt negyedórával korábban a munkahelyén megjelenni, és 

munkaideje végéig ott maradni. 

 Munkahelyét nem hagyja el a munkaidő letelte előtt, kivéve, ha a felettesénél előzetesen ezt 

bejelentette és engedélyt kapott rá. 

 A jogszabályi rendelkezések figyelemben tartásával, szükség esetén köteles túlmunkát, 

ügyeletet vállalni, munkakörét változó munkahelyen (területen), változó beosztás mellett is 

ellátni. 

Főbb felelősségek és tevékenységek 

 Az EKPMI ellátási körébe tartozó gyermekek fejődési szintjének megfelelő konduktív 

nevelés és oktatás a pedagógiai program célkitűzései és feladatai alapján.  

 Kapcsolatokat épít és tart intézményen belül és kívül, minden szükséges segítséget megad 

szakmai vezetője részére a szülői fórumok, nyílt napok megszervezéséhez, lebonyolításához. 

 Részt vesz az intézményi értekezleteken, rendezvényeken. 

 Részt vesz a nevelőtestület munkájában, munkaközösségi munkában, továbbá 

érdeklődésének, irányultságának megfelelő szakmai munkaközösségekben tevékenykedhet. 

 Betartja. az érvényben levő intézményi szabályzatokat (SzMSz, Házirend stb.). 

Részletezett feladatok: 

 Szükség esetén első vizsgálatot (nevelési tanácsadást) végez és ennek eredményétől függően 

javaslatot tesz a legmegfelelőbb foglalkoztatási formára. 

 A protokollban előírt mérési eszközöket használ, azokat kiértékeli, elemzi. 

 A konduktív csoport ismeretében megalkotja, szervezi és vezeti a komplex programot. 

 Konduktori megfigyelései alapján, folyamatosan aktualizálja, kidolgozza a közelebbi és 

távolabbi fejlesztési célkitűzéseket. 
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 A programvezetés során figyelemmel kíséri a gyermekek fejlődését. A konduktív fejlesztést 

segítő környezet optimális kialakítására törekszik és szükség esetén tanácsot ad a szülőnek 

az otthoni alkalmazáshoz. 

 Segíti a segédeszközök megfelelő kiválasztását és megtanítja azok használatát. 

 Segíti az intézményegységben folyó konduktív pedagógiai munkát, valamint a konduktív 

nevelési program gyakorlati megvalósítását, az intézményegység zavartalan és 

zökkenőmentes, színvonalas működését.  

 Segíti a kapcsolatépítést és ápolást a befogadó intézmények vezetőivel, pedagógusaival. 

Folyamatos kapcsolatot tart a szülőkkel, hozzátartozókkal. Szükség esetén családot látogat. 

Adminisztráció 

 A munkájával kapcsolatos dokumentációt folyamatosan és pontosan vezeti.  

 Feljegyzést készít az egyszeri vizsgálatokról, tapasztalatairól, illetve a rendkívüli 

eseményekről. 

 Új felvételkor felvételi státuszt készít. 

 Folyamatosan írásban dokumentálja a csoportba járó gyermekek fejlődésében/állapotában 

bekövetkezett változásokat 

 Szükség esetén kezdeményezi a szakértői vizsgálat elvégzését, közreműködik a kérelem-

nyomtatvány kitöltésében. Közreműködik, és minden szükséges segítséget megad szakmai 

vezetője részére az elbocsátási terv előkészítésében, javaslatok megfogalmazásában, 

konduktív pedagógiai záróvélemények elkészítésében. 

 Áthelyezésnél és elbocsátásnál írásos záró véleményt készít.  

 Munkájáról statisztikát készít, adatokat szolgáltat a vezető kérésére. Szükség szerint írásban 

vagy szóban beszámol munkájáról. 

Információkezelés, adatvédelem 

 A gyermek és családok adatait hivatali titokként kezeli. 

 A munkavégzéshez szükséges információkat gyűjti (szakvélemények, leletek, szakmai 

közlemények, szakirodalom). 

 Az intézmény(ek)ről szerzett információt hivatali titokként kezeli. 
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 A személyes adatokat az Adatkezelési Szabályzatának megfelelően továbbítja. 

 Rendszeresen olvassa elektronikus postafiókjának küldeményeit. 

 Az intézmény számítógépein illegális szoftvert nem használ. 

 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.  

Kapcsolatok külső partnerekkel 

 Külső kapcsolataiban méltó módon képviseli az intézményt 

Vagyoni felelősség 

 Óvja az intézmény értékeit. 

 Részt vesz a leltározásban.  

 Anyagi felelősséggel tartozik leltáráért. 

 Jelzi a meghibásodásokat a gondnokságnak, javítást kezdeményez 

A minőségirányítással kapcsolatos feladatai:  

Az Egyetem minőségirányítási rendszerével kapcsolatos feladatok elvégzése a minőségirányítással 

kapcsolatos szabályzó dokumentumokban rögzítettek szerint. A területén elrendelt és kiadott 

minőségcélok megvalósítása. A területén észlelt, a minőségirányításhoz kapcsolódó nem-

megfelelőségek megszüntetése vagy megszüntetésének kezdeményezése. 

Környezetvédelmi feladatai:  

Az Egyetem környezetvédelmi kultúrájának ápolása, a munkahelyi környezeti rend kialakítása és 

fenntartása saját munkaterületén.  

Energiahatékonysággal kapcsolatos feladatai: (akiknek nincs külön megbízása) 

Az Egyetem energiafelhasználás csökkentésében aktív közreműködés saját munkaterületének 

vonatkozásában.  
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Hatásköre:  

 Felelős a gyermekek/tanulók fejlődéséért. 

 Részt vesz az intézményegység működését, rendezvényeit segítő folyamatok 

megvalósításában. 

 Részt vesz nyílt napok, tanácsadások és szakmai konzultációk szervezésében, közreműködik 

az intézményegységet, csoportot érintő projektek megvalósításában. 

 Nevelési és oktatási tevékenységein, - vezetőjétől kapott tájékoztatást követően - szervezett 

keretek között részt vehetnek szakmailag érdeklődő vendégek, hallgatók, konduktorok és 

más szakemberek (pl: szomatopedagógus, gyógytornász, szociálpedagógus, szakorvosok…). 

 Együttműködik a hallgatók gyakorlati képzésében, a hallgatók szakmai gyakorlatain és a 

kiscsoportos tanítási, nevelési gyakorlatain, ahol személyes útmutatással, példaadással 

segítő, támogató, inspiráló magatartással biztosítja a megfelelő attitűd és a szakmai 

ismeretek elsajátításához, nevelési, tanítási tapasztalatszerzéshez szükséges képzési 

környezetet. 

 Részt vesz a minőségfejlesztési tevékenység keretében a csoport működésére vonatkozó 

minőségfejlesztési tevékenységek végzésében és folyamatos fejlesztésében. 

 Megismeri az SE Etikai Kódexét, az intézményegység protokolljának tartalmi vonatkozásait, 

mellyel hozzájárul az intézményegységben dolgozó konduktorok, ill. a segítő munkatársak 

pozitív, problémamegoldó kultúrájának kialakításához.  

 Figyelemmel kíséri a szakirodalmat, illetve tapasztalataival gazdagítja, elősegíti a konduktív 

pedagógiai eljárások végrehajtását, továbbfejlesztését. 

 Részt vesz a kötelezően előírt egészségügyi alkalmassági vizsgálaton. 

 Részt vesz szakmai tartalmú filmek készítésében. 

 A gyermek és családok adatait hivatali titokként kezeli. 

 A munkavégzéshez szükséges információkat gyűjti (szakvélemények, leletek, szakmai 

közlemények, szakirodalom). 

 Az intézmény(ek)ről szerzett információt hivatali titokként kezeli. 

 A személyes adatokat az Adatkezelési Szabályzatának megfelelően továbbítja. 
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 Rendszeresen olvassa elektronikus postafiókjának küldeményeit. 

 Az intézmény számítógépein illegális szoftvert nem használ. 

 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.  

Döntési jog: - nincs 

Javaslattételi jog: 

 A szakmai vezetőjénél kezdeményezi szakorvosi vizsgálatok elvégeztetését, valamint a 

gyermekek állapotának megfelelő segédeszközzel történő ellátás megszervezését. 

 Részt vesz az intézményegység munkatervének elkészítésében. 

 Javaslatot tesz a partnerek panaszainak gyűjtésére, az elégedettség-elégedetlenség okainak 

megtalálására, megszüntetésére és megelőzésére, illetve részt vesz ezekben a 

tevékenységekben. 

Ellenőrzési jog: - nincs 

Aláírási jog: - nincs 

Helyettesítések Az Nkt. 62. § paragrafusa és a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 17. § 

paragrafusban szabályozott módon, valamint az SE Pető András EKPMI SZMSZ-e alapján. 

        helyettesít: intézményegység konduktorát 

        helyettese: intézményegység konduktora 

Záradék:  

A munkája során tudomására jutott információkat bizalmasan kezeli. 

A munkaköri leírásban foglaltak ismerete, alkalmazása a munkakör betöltőjére kötelező, a benne 

foglaltak végrehajtásának elmulasztása esetén a közalkalmazott felelősségre vonható, anyagi 

felelősséggel is tartozik. 

A munkaköri leírás csak a munkakör betöltőjének alapvető, rendszeresen visszatérő feladatait, 

kötelezettségeit tartalmazza. A közalkalmazott ezen kívül is köteles ellátni a munkaköréhez 
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kapcsolódó, de itt nem szabályozott eseti vagy ciklikus feladatokat, ha annak szükségessége felmerül, 

ill. indokolt, vagy erre a munkahelyi irányítójától utasítást kap. 

Jelen munkaköri leírás munkajogi értelmezésénél és végrehajtásánál a Közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a Munka Törvénykönyv munkavégzésre vonatkozó szabályai 

általános érvénnyel bírnak. 

Készítette és kiadta: 

Budapest,  

 ………………………………………………. 

 munkáltatói jogkört gyakorló, 

 SE PA EKPMI intézményvezető 

A felülvizsgálatot a függelmi felettesnek három évente kell elvégeznie. 

Jelen munkaköri leírásban foglaltakat tudomásul vettem, az abban rögzítetteket magamra nézve 

kötelezően elfogadom. A hivatkozott jogszabályokat, illetve az Egyetem szabályzatait ismerem. 

A munkaköri leírás egy példányát átvettem. 

Budapest,   

 ………………………………………………. 

 munkavállaló 

A jelen munkaköri leírás 3 példányban készül, melyek kiosztása: 

- közalkalmazott 

- Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság 

- szervezeti egység vezetője 
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Iktatószám:  

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

TITKÁR (SZAKSZOLGÁLATI TITKÁR) 

Név:  

Szül.:  

Szervezeti egység: Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános Iskolája, Szakiskolája, 

Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma (továbbiakban: SE PA 

EKPMI)  

Pedagógiai Szakszolgálat intézményegysége 

Munkakör megnevezése: Szakszolgálati titkár 

Munkakör célja: Titkári feladatok ellátása 

A munkakör függelmi kapcsolata 

A kinevezési jogkör gyakorlója: SE PA EKPMI intézményvezető 

Az irányítási-, utasítási-, ellenőrzési jogkör gyakorlója: SE PA EKPMI intézményvezető 

Közvetlen munkahelyi felettes: intézményegység-vezető, illetve az általa delegált vezető 

Közvetlen beosztottak: nincs 

 A munkakör betöltésének 
feltételei: 

A munkakör betöltőjének 
végzettsége 

Iskolai végzettség: 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 6. 

melléklete a pedagógiai 

szakszolgálati intézmények 

működéséről  

 

Szakképzettség: igen  

Nyelvtudás:  nem  

Gyakorlati idő: nem  
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Munkaidő, munkarend: 40 óra/hét a mindenkor érvényes jogszabályok szerint. 

Amennyiben az előírt beosztás szerinti munkaidőben nem tud megjelenni a munkavégzési helyén, úgy 

erről köteles a munkáltatóját haladéktalanul értesíteni. 

Feladatai:  

Általános rendelkezések 

 Köteles tiszteletben tartani a gyermekek, családjuk, munkatársai jogait, mint ahogy őt is 

megilleti ezen jog. 

 A közvetlen felettese felügyelete alatt önállóan végzi munkáját. 

 Munkáját felelősséggel végzi, mindenkor az intézmény érdekének megfelelően jár el. 

 Köteles munka idejének kezdete előtt negyedórával korábban a munkahelyén megjelenni, és 

munkaideje végéig ott maradni. 

 Munkahelyét nem hagyja el a munkaidő letelte előtt, kivéve, ha a felettesénél előzetesen ezt 

bejelentette és engedélyt kapott rá. 

 A szakmai felkészültségének megfelelően a lehető legmagasabb színvonalú, minőségi 

munkát végezni. 

Főbb felelősségek és tevékenységek 

 Az EKPMI stratégiai és operatív céljait munkájával segítse, munkájával járuljon hozzá a 

zökkenőmentes működéséhez. 

 Ismerje meg a köznevelési intézmény hagyományait, történetét, szervezeti felépítését, 

tevékenységét, 

 az intézményi dokumentumokat (pedagógiai program, szervezeti és működési szabályzat, 

házirend, munkaterv, munkaidő nyilvántartás), 

 a tanügyigazgatási dokumentumokat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján, ezek 

alkalmazásának módját, 

 a munkavédelemre, balesetvédelemre, tűzvédelemre vonatkozó általános szabályokat, 

 a gyermekek, tanulók, szülők, pedagógusok törvényben meghatározott jogait és 

kötelezettségeit, 
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 a fenntartói irányítással kapcsolatos általános rendelkezéseket, 

 az intézményre vonatkozó főbb jogszabályokat, és az intézmény SZMSZ-ét. 

 Kapcsolatokat építsen és tartson intézményen belül és kívül,  

 Minden szükséges segítséget adjon meg a szakmai vezetője részére a szülői fórumok, nyílt 

napok megszervezéséhez, lebonyolításához. 

 Vegyen részt az intézményi értekezleteken, rendezvényeken, a nevelőtestület munkájában,  

 Tartsa be az intézményegységek és a telephelyek házirendjét. 

Részletezett feladatok: 

 A munkájával kapcsolatos dokumentációt folyamatosan rendezi, kiegészíti, pontosan vezeti 

(munkaidő nyilvántartással, munkavégzéssel kapcsolatos adminisztráció). 

 Létszámjelentés készítés – a konduktív pedagógiai szakszolgálat neveltjeiről (napi, havi, éves, 

stb.) 

 Forgalmi adatok elkészítése – a konduktív pedagógiai szakszolgálat neveltjeiről. (napi, havi

éves, stb.) 

 Nyilvántartja a neveltek adatait. 

 Jelentkezők számára tájékoztatásnyújtás telefonon, illetve e-mailen. 

 Vizsgálati időpont előjegyzésének vezetése, esetfelvételi lap továbbítása a konduktor 

munkatársak felé. 

 Behívások egyeztetése, kiértesítések intézése; formalevelek kiküldése. 

 Koordinálja a fejlődési szint megítéléséhez szükséges adatlap elkészülését az iskolai 

felkészítés elősegítésére a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 4. melléklete alapján. 

 Koordinálja a szakértői vélemény iránti kérelmek elkészültét a 15/2013. (II. 26.) EMMI 

rendelet 1. melléklete alapján 

 Első konduktív vizsgálat jegyzőkönyvének kiküldése. 

 Konduktív pedagógiai záróvélemények kiküldése. 

 Igazolások kiadása. 
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 Forgalmi naplót vezeti. 

 Vezetőjével egyeztetve tájékoztatás, felvilágosítás nyújt különböző megkeresésekre szóban, 

írásban. 

 Statisztika készítése a szakszolgálat intézményegység neveltjeiről. 

 Adatszolgáltatás a KIR, az OH, a Fenntartó és az intézményvezető felé.  

 Az intézményre vonatkozó jogszabályok (15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 8. melléklet) 

alapján elkészíti és kezeli a pedagógiai szakszolgálati intézményegység irattári tervét. (Az 

iratkezelés rendjét az Intézmény a köziratokról, a 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 is szabályozza.)  

 Számlázással kapcsolatos előkészítő, ill. adminisztrációs tevékenységek.  

 Ügyintézéssel, szervezéssel kapcsolatos feladatok ellátása.  

 Az intézményegység dolgozóinak munkavégzésével kapcsolatos nyilvántartások (jelenléti ív, 

szabadságengedély, havi munkaidő nyilvántartás) összegyűjtése, aláírásra előkészítse és 

továbbítása ügyintézés céljából. 

 Térítési díjjal, számlázással kapcsolatos adminisztrációs tevékenység (étkezési, térítési díj, 

fizetős szolgáltatások, stb.) 

 Postai küldemények átvétele, továbbítása az címzettek felé, - elektronikus úton érkezett 

információt, levelet, utasítást köteles a címzettnek átadni a megérkezés napján, és azt a 

továbbiakban beérkező levélként kell kezelni. 

 A közvetlen vezetők kérésére az iratok belső továbbítása az ügyintézőkhöz. 

 Iktatás az iktatóprogrammal. 

 Az elintézett ügyek iratainak irattári elhelyezése. 

 Az irattár kezelése, rendezése, az iratok postázása. 

 Közreműködik az irattári anyag selejtezésénél és levéltári átadásánál. 

 Formanyomtatványok megrendelésének továbbítása. 
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 Belépő kártyák kiadásának nyilvántartása. 

Adminisztráció 

 A munkájával kapcsolatos dokumentációt folyamatosan és pontosan vezeti.  

 Munkájáról statisztikát készít, adatokat szolgáltat a vezető kérésére. Szükség szerint írásban 

vagy szóban beszámol munkájáról. 

Információkezelés, adatvédelem 

 A gyermek és családok adatait hivatali titokként kezeli. 

 A munkavégzéshez szükséges információkat gyűjti (szakvélemények, leletek, szakmai 

közlemények, szakirodalom). 

 Az intézmény(ek)ről szerzett információt hivatali titokként kezeli. 

 A személyes adatokat az Adatkezelési Szabályzatának megfelelően továbbítja. 

 Rendszeresen olvassa elektronikus postafiókjának küldeményeit. 

 Az intézmény számítógépein illegális szoftvert nem használ. 

 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.  

Kapcsolatok külső partnerekkel 

 Külső kapcsolataiban méltó módon képviseli az intézményt. 

Vagyoni felelősség 

 Óvja az intézmény értékeit. 

 Részt vesz a leltározásban.  

 Anyagi felelősséggel tartozik leltáráért. 

 Jelzi a meghibásodásokat a gondnokságnak, javítást kezdeményez. 

A minőségirányítással kapcsolatos feladatai:  

Az Egyetem minőségirányítási rendszerével kapcsolatos feladatok elvégzése a minőségirányítással 

kapcsolatos szabályzó dokumentumokban rögzítettek szerint. A területén elrendelt és kiadott 
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minőségcélok megvalósítása. A területén észlelt, a minőségirányításhoz kapcsolódó nem-

megfelelőségek megszüntetése vagy megszüntetésének kezdeményezése. 

Környezetvédelmi feladatai:  

Az Egyetem környezetvédelmi kultúrájának ápolása, a munkahelyi környezeti rend kialakítása és 

fenntartása saját munkaterületén.  

Energiahatékonysággal kapcsolatos feladatai: (akiknek nincs külön megbízása) 

Az Egyetem energiafelhasználás csökkentésében aktív közreműködés saját munkaterületének 

vonatkozásában.  

Hatásköre:  

 Felelős a gyermekek/tanulók fejlődéséért. 

 Részt vesz az intézményegység működését, rendezvényeit segítő folyamatok 

megvalósításában. 

 Részt vesz nyílt napok, tanácsadások és szakmai konzultációk szervezésében, közreműködik 

az intézményegységet, csoportot érintő projektek megvalósításában. 

 Nevelési és oktatási tevékenységein, - vezetőjétől kapott tájékoztatást követően - szervezett 

keretek között részt vehetnek szakmailag érdeklődő vendégek, hallgatók, konduktorok és 

más szakemberek (pl: szomatopedagógus, gyógytornász, szociálpedagógus, szakorvosok…). 

 Együttműködik a hallgatók gyakorlati képzésében, a hallgatók szakmai gyakorlatain és a 

kiscsoportos tanítási, nevelési gyakorlatain, ahol személyes útmutatással, példaadással 

segítő, támogató, inspiráló magatartással biztosítja a megfelelő attitűd és a szakmai 

ismeretek elsajátításához, nevelési, tanítási tapasztalatszerzéshez szükséges képzési 

környezetet. 

 Részt vesz a minőségfejlesztési tevékenység keretében a csoport működésére vonatkozó 

minőségfejlesztési tevékenységek végzésében és folyamatos fejlesztésében. 

 Megismeri az SE Etikai Kódexét, az intézményegység protokolljának tartalmi vonatkozásait, 

mellyel hozzájárul az intézményegységben dolgozó konduktorok, ill. a segítő munkatársak 

pozitív, problémamegoldó kultúrájának kialakításához.  
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 Figyelemmel kíséri a szakirodalmat, illetve tapasztalataival gazdagítja, elősegíti a konduktív 

pedagógiai eljárások végrehajtását, továbbfejlesztését. 

 Részt vesz a kötelezően előírt egészségügyi alkalmassági vizsgálaton. 

 Részt vesz szakmai tartalmú filmek készítésében. 

 A gyermek és családok adatait hivatali titokként kezeli. 

 A munkavégzéshez szükséges információkat gyűjti (szakvélemények, leletek, szakmai 

közlemények, szakirodalom). 

 Az intézmény(ek)ről szerzett információt hivatali titokként kezeli. 

 A személyes adatokat az Adatkezelési Szabályzatának megfelelően továbbítja. 

 Rendszeresen olvassa elektronikus postafiókjának küldeményeit. 

 Az intézmény számítógépein illegális szoftvert nem használ. 

 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.  

Döntési jog: - nincs 

Javaslattételi jog: 

 A szakmai vezetőjénél kezdeményezi szakorvosi vizsgálatok elvégeztetését, valamint a 

gyermekek állapotának megfelelő segédeszközzel történő ellátás megszervezését. 

 Részt vesz az intézményegység munkatervének elkészítésében. 

 Javaslatot tesz a partnerek panaszainak gyűjtésére, az elégedettség-elégedetlenség okainak 

megtalálására, megszüntetésére és megelőzésére, illetve részt vesz ezekben a 

tevékenységekben. 

Ellenőrzési jog: nincs 

Aláírási jog: nincs 
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Helyettesítések Az Nkt. 62. § paragrafusa és a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 17. § 

paragrafusban szabályozott módon, valamint az SE Pető András EKPMI SZMSZ-e alapján. 

        helyettesít:  

        helyettese:  

Záradék:  

A munkája során tudomására jutott információkat bizalmasan kezeli. 

A munkaköri leírásban foglaltak ismerete, alkalmazása a munkakör betöltőjére kötelező, a benne 

foglaltak végrehajtásának elmulasztása esetén a közalkalmazott felelősségre vonható, anyagi 

felelősséggel is tartozik. 

A munkaköri leírás csak a munkakör betöltőjének alapvető, rendszeresen visszatérő feladatait, 

kötelezettségeit tartalmazza. A közalkalmazott ezen kívül is köteles ellátni a munkaköréhez 

kapcsolódó, de itt nem szabályozott eseti vagy ciklikus feladatokat, ha annak szükségessége felmerül, 

ill. indokolt, vagy erre a munkahelyi irányítójától utasítást kap. 

Jelen munkaköri leírás munkajogi értelmezésénél és végrehajtásánál a Közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a Munka Törvénykönyv munkavégzésre vonatkozó szabályai 

általános érvénnyel bírnak. 

Készítette és kiadta: 

Budapest, 

 ………………………………………………. 

 munkáltatói jogkört gyakorló, 

 SE PA EKPMI intézményvezető 

A felülvizsgálatot a függelmi felettesnek három évente kell elvégeznie. 

Jelen munkaköri leírásban foglaltakat tudomásul vettem, az abban rögzítetteket magamra nézve 

kötelezően elfogadom. A hivatkozott jogszabályokat, illetve az Egyetem szabályzatait ismerem. 

A munkaköri leírás egy példányát átvettem. 

Budapest,   

 ………………………………………………. 

 munkavállaló 
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A jelen munkaköri leírás 3 példányban készül, melyek kiosztása: 

- közalkalmazott 

- Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság 

- szervezeti egység vezetője 
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Iktatószám:  

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

KONDUKTOR (UTAZÓ KONDUKTOR) 

Név:  

Szül.:  

Szervezeti egység: Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános Iskolája, Szakiskolája, 

Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma (továbbiakban: SE PA 

EKPMI)  

Utazó konduktori szolgálat intézményegység 

Munkakör megnevezése: konduktor 

Munkakör célja: Konduktív nevelési és tanítási feladatok ellátása 

A munkakör függelmi kapcsolata 

A kinevezési jogkör gyakorlója: SE PA EKPMI intézményvezető 

Az irányítási-, utasítási-, ellenőrzési jogkör gyakorlója: SE PA EKPMI intézményvezető 

Közvetlen munkahelyi felettes: Utazó Konduktori Szolgálat intézményegység-vezető, illetve az 

általa delegált vezető 

Közvetlen beosztottak: nincs 

 A munkakör betöltésének 

feltételei: 

A munkakör betöltőjének 

végzettsége 

Iskolai végzettség: 326/2013. (VIII. 30.) és a 15/2013 

Korm. rendelet szerinti szakirányú 

felsőfokú végzettség, konduktor, 

konduktor-tanító, konduktor- 

óvodapedagógus, konduktor (tanító 

szakirány), konduktor 

(óvodapedagógus szakirány), 
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speciális pedagógia szakos tanár és 

szakpedagógus és konduktor, vagy 

konduktor-tanító vagy konduktor-

óvodapedagógus főiskolai 

Szakképzettség: pedagógus  

Nyelvtudás:  nem  

Gyakorlati idő: nem  

Munkaidő, munkarend: 40 óra/hét a 2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről 62. § 

paragrafus szerinti órabontásban; túlórára kötelezhető, munkaidőn túl behívható. 

Amennyiben az előírt beosztás szerinti munkaidőben nem tud megjelenni a munkavégzési helyén, úgy 

erről köteles a munkáltatóját haladéktalanul értesíteni. 

Feladatai:  

Általános rendelkezések 

 A pedagógus köteles tiszteletben tartani a gyermek, annak családja, valamint munkatársai 

jogait, mint ahogy ezen jog Őt is megilleti. 

 A pedagógus közvetlen felettese felügyelete mellett, önállóan végzi munkáját. 

 Munkáját felelősséggel végzi, mindenkor az intézmény érdekének megfelelően jár el. 

 Köteles munkaidejének kezdete előtt negyedórával korábban a munkahelyén megjelenni, és 

munkaideje végéig ott maradni. 

 Munkahelyét nem hagyja el a munkaidő letelte előtt, kivéve, ha a felettesénél előzetesen ezt 

bejelentette és engedélyt kapott rá. 

 A jogszabályi rendelkezések figyelemben tartásával belföldi kiküldetésnek minősülő, 

munkaköri kötelezettségként látja el a változó munkavégzési területek és az EKPMI bázissal 

való kapcsolattartást, vezetői tevékenységet, így a BKV bérlet biztosítása szükséges. 

 A jogszabályi rendelkezések figyelemben tartásával, szükség esetén köteles túlmunkát, 

ügyeletet vállalni, munkakörét változó munkahelyen (területen), változó beosztás mellett is 

ellátni. 
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Főbb felelősségek és tevékenységek 

 Az EKPMI ellátási körébe tartozó gyermekek fejődési szintjének megfelelő konduktív 

nevelés és oktatás a pedagógiai program célkitűzései és feladatai alapján.  

 Kapcsolatokat épít és tart intézményen belül és kívül, minden szükséges segítséget megad 

szakmai vezetője részére a szülői fórumok, nyílt napok megszervezéséhez, lebonyolításához. 

 Részt vesz az intézményi értekezleteken, rendezvényeken. 

 Részt vesz a nevelőtestület munkájában, munkaközösségi munkában, továbbá 

érdeklődésének, irányultságának megfelelő szakmai munkaközösségekben tevékenykedhet. 

 Betartja. az érvényben levő intézményi szabályzatokat (SzMSz, Házirend stb.). 

Részletezett feladatok: 

 Szükség esetén első vizsgálatot (nevelési tanácsadást) végez és ennek eredményétől függően 

javaslatot tesz a legmegfelelőbb foglalkoztatási formára. 

 A protokollban előírt mérési eszközöket használ, azokat kiértékeli, elemzi. 

 A konduktív csoport ismeretében megalkotja, szervezi és vezeti a komplex programot. 

 Konduktori megfigyelései alapján, folyamatosan aktualizálja, kidolgozza a közelebbi és 

távolabbi fejlesztési célkitűzéseket. 

 A programvezetés során figyelemmel kíséri a gyermekek fejlődését. A konduktív fejlesztést 

segítő környezet optimális kialakítására törekszik és szükség esetén tanácsot ad a szülőnek 

az otthoni alkalmazáshoz. 

 Segíti a segédeszközök megfelelő kiválasztását és megtanítja azok használatát. 

 Segíti az integráló intézményekben folyó pedagógiai munkát, valamint a konduktív nevelési 

program gyakorlati megvalósítását, színvonalas működését.  

 Segíti a kapcsolatépítést és ápolást a befogadó intézmények vezetőivel, pedagógusaival. 

Folyamatos kapcsolatot tart a szülőkkel, hozzátartozókkal. Szükség esetén családot látogat. 

Adminisztráció 

 A munkájával kapcsolatos dokumentációt folyamatosan és pontosan vezeti.  

 Feljegyzést készít tapasztalatairól, illetve a rendkívüli eseményekről. 
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 Új felvételkor felvételi státuszt készít. 

 Folyamatosan írásban dokumentálja a csoportba járó gyermekek fejlődésében/állapotában 

bekövetkezett változásokat 

 Szükség esetén kezdeményezi a szakértői vizsgálat elvégzését, közreműködik a kérelem-

nyomtatvány kitöltésében. Közreműködik, és minden szükséges segítséget megad szakmai 

vezetője részére az elbocsátási terv előkészítésében, javaslatok megfogalmazásában, 

konduktív pedagógiai záróvélemények elkészítésében. 

 Áthelyezésnél és elbocsátásnál írásos záróvéleményt készít.  

 Munkájáról statisztikát készít, adatokat szolgáltat a vezető kérésére. Szükség szerint írásban 

vagy szóban beszámol munkájáról. 

Információkezelés, adatvédelem 

 A gyermek és családok adatait hivatali titokként kezeli. 

 A munkavégzéshez szükséges információkat gyűjti (szakvélemények, leletek, szakmai 

közlemények, szakirodalom). 

 Az intézmény(ek)ről szerzett információt hivatali titokként kezeli. 

 A személyes adatokat az Adatkezelési Szabályzatának megfelelően továbbítja. 

 Rendszeresen olvassa elektronikus postafiókjának küldeményeit. 

 Az intézmény számítógépein illegális szoftvert nem használ. 

 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.  

Kapcsolatok külső partnerekkel 

 Külső kapcsolataiban méltó módon képviseli az intézményt 

Vagyoni felelősség 

 Óvja az intézmény értékeit. 

 Részt vesz a leltározásban.  

 Anyagi felelősséggel tartozik leltáráért. 
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 Jelzi a meghibásodásokat a gondnokságnak, javítást kezdeményez 

A minőségirányítással kapcsolatos feladatai:  

Az Egyetem minőségirányítási rendszerével kapcsolatos feladatok elvégzése a minőségirányítással 

kapcsolatos szabályzó dokumentumokban rögzítettek szerint. A területén elrendelt és kiadott 

minőségcélok megvalósítása. A területén észlelt, a minőségirányításhoz kapcsolódó nem-

megfelelőségek megszüntetése vagy megszüntetésének kezdeményezése. 

Környezetvédelmi feladatai:  

Az Egyetem környezetvédelmi kultúrájának ápolása, a munkahelyi környezeti rend kialakítása és 

fenntartása saját munkaterületén.  

Energiahatékonysággal kapcsolatos feladatai: (akiknek nincs külön megbízása) 

Az Egyetem energiafelhasználás csökkentésében aktív közreműködés saját munkaterületének 

vonatkozásában.  

Hatásköre:  

 Felelős a gyermekek/tanulók fejlődéséért. 

 Részt vesz az intézményegység működését, rendezvényeit segítő folyamatok 

megvalósításában. 

 Részt vesz nyílt napok, tanácsadások és szakmai konzultációk szervezésében, közreműködik 

az intézményegységet, csoportot érintő projektek megvalósításában. 

 Nevelési és oktatási tevékenységein, - vezetőjétől kapott tájékoztatást követően - szervezett 

keretek között részt vehetnek szakmailag érdeklődő vendégek, hallgatók, konduktorok és 

más szakemberek (pl: szomatopedagógus, gyógytornász, szociálpedagógus, szakorvosok…). 

 Együttműködik a hallgatók gyakorlati képzésében, a hallgatók szakmai gyakorlatain és a 

kiscsoportos tanítási, nevelési gyakorlatain, ahol személyes útmutatással, példaadással 

segítő, támogató, inspiráló magatartással biztosítja a megfelelő attitűd és a szakmai 

ismeretek elsajátításához, nevelési, tanítási tapasztalatszerzéshez szükséges képzési 

környezetet. 

 Részt vesz a minőségfejlesztési tevékenység keretében a csoport működésére vonatkozó 

minőségfejlesztési tevékenységek végzésében és folyamatos fejlesztésében. 
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 Megismeri az SE Etikai Kódexét, az intézményegység protokolljának tartalmi vonatkozásait, 

mellyel hozzájárul az intézményegységben dolgozó konduktorok, ill. a segítő munkatársak 

pozitív, problémamegoldó kultúrájának kialakításához.  

 Figyelemmel kíséri a szakirodalmat, illetve tapasztalataival gazdagítja, elősegíti a konduktív 

pedagógiai eljárások végrehajtását, továbbfejlesztését. 

 Részt vesz a kötelezően előírt egészségügyi alkalmassági vizsgálaton. 

 Részt vesz szakmai tartalmú filmek készítésében. 

 A gyermek és családok adatait hivatali titokként kezeli. 

 A munkavégzéshez szükséges információkat gyűjti (szakvélemények, leletek, szakmai 

közlemények, szakirodalom). 

 Az intézmény(ek)ről szerzett információt hivatali titokként kezeli. 

 A személyes adatokat az Adatkezelési Szabályzatának megfelelően továbbítja. 

 Rendszeresen olvassa elektronikus postafiókjának küldeményeit. 

 Az intézmény számítógépein illegális szoftvert nem használ. 

 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.  

Döntési jog: - nincs 

Javaslattételi jog: 

 A szakmai vezetőjénél kezdeményezi szakorvosi vizsgálatok elvégeztetését, valamint a 

gyermekek állapotának megfelelő segédeszközzel történő ellátás megszervezését. 

 Részt vesz az intézményegység munkatervének elkészítésében. 

 Javaslatot tesz a partnerek panaszainak gyűjtésére, az elégedettség-elégedetlenség okainak 

megtalálására, megszüntetésére és megelőzésére, illetve részt vesz ezekben a 

tevékenységekben. 

Ellenőrzési jog: - nincs 

Aláírási jog: - nincs 
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Helyettesítések Az Nkt. 62. § paragrafusa és a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 17. § 

paragrafusban szabályozott módon, valamint az SE Pető András EKPMI SZMSZ-e alapján. 

        helyettesít:  

        helyettese:  

Záradék:  

A munkája során tudomására jutott információkat bizalmasan kezeli. 

Belföldi kiküldetésnek minősülő, munkaköri kötelezettségként látja el a változó munkavégzési 

területek és az EKPMI bázissal való kapcsolattartást, pedagógiai tevékenységet, rendszeres 

találkozókon való részvételt, így a BKV bérlet biztosítása szükséges. 

A munkaköri leírásban foglaltak ismerete, alkalmazása a munkakör betöltőjére kötelező, a benne 

foglaltak végrehajtásának elmulasztása esetén a közalkalmazott felelősségre vonható, anyagi 

felelősséggel is tartozik. 

A munkaköri leírás csak a munkakör betöltőjének alapvető, rendszeresen visszatérő feladatait, 

kötelezettségeit tartalmazza. A közalkalmazott ezen kívül is köteles ellátni a munkaköréhez 

kapcsolódó, de itt nem szabályozott eseti vagy ciklikus feladatokat, ha annak szükségessége felmerül, 

ill. indokolt, vagy erre a munkahelyi irányítójától utasítást kap. 

Jelen munkaköri leírás munkajogi értelmezésénél és végrehajtásánál a Közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a Munka Törvénykönyv munkavégzésre vonatkozó szabályai 

általános érvénnyel bírnak. 

Készítette és kiadta: 

Budapest,  

 ………………………………………………. 

 munkáltatói jogkört gyakorló, 

 SE PA EKPMI intézményvezető 

A felülvizsgálatot a függelmi felettesnek három évente kell elvégeznie. 
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Jelen munkaköri leírásban foglaltakat tudomásul vettem, az abban rögzítetteket magamra nézve 

kötelezően elfogadom. A hivatkozott jogszabályokat, illetve az Egyetem szabályzatait ismerem. 

A munkaköri leírás egy példányát átvettem. 

Budapest,   

 ………………………………………………. 

 munkavállaló 

A jelen munkaköri leírás 3 példányban készül, melyek kiosztása: 

- közalkalmazott 

- Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság 

- szervezeti egység vezetője 

 

  








