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1  Az iskola alapadatai 
Neve:                  Vecsési Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

Székhelye:          2220 Vecsés, Erzsébet tér 1. 

Telephelyei:       2220 Vecsés, Fő út 90-92. 

2220 Vecsés, Petőfi tér 1. 

2220 Vecsés, Fő út 60. 

2220 Vecsés Halmy József tér 1. 

OM azonosító:   040033 

Telefon:            06/30/758 56 90 

Honlap:              www.vecsesi-zeneiskola.hu 

E-mail cím:         igazgato@vecsesi-zeneiskola.hu, info@vecsesi-zeneiskola.hu 

Fenntartó:         Monori Tankerületi Központ 
 

2  Az intézmény működési rendje 
 

2.1. Nyitva tartás 
A Vecsési Zeneiskola telephelyei az általuk igénybe vett oktatási intézmény munkarendjéhez igazodnak. Tanítási 

óra szorgalmi időben hétfőtől péntekig 11:00-20:00 között tartható. Az iskola igazgatójával történt előzetes 

egyeztetés alapján ettől el lehet térni. A titkárság hétfőtől csütörtökig 11:00-15:00, pénteken 9:00-14:00 között 

tart nyitva. 

 

2.2. Tanulók benntartózkodási rendje 
A tanulóknak be kell tartani az adott telephelyen működő másik oktatási intézmény benntartózkodási rendjét. A 

tanuló a zeneiskolai feladatainak elvégzése idejére tartózkodhat az épületben. 

 

2.3. Alkalmazottak benntartózkodási rendje 
Az alkalmazottaknak figyelembe kell venni az adott telephelyen működő másik oktatási intézmény 

benntartózkodási rendjét. Az alkalmazottak a munkaköri leírásban meghatározott módon illetve igazgatói 

utasításra kötelesek az intézményben benntartózkodni. 

 

2.4. A vezetők benntartózkodásának rendje 
Nyitvatartási időben az intézmény egyik vezetőjének mindig elérhetőnek kell lenni. 

 

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

Külső látogatók az iskolában folyó nevelő-oktató munkát nem zavarhatják. 

A hivatali nyitvatartási időben ügyintézés miatt a titkárság hétfőtől csütörtökig 11:00-15:00, pénteken 9:00-14:00 

között fogadja az iskolával jogviszonyban nem álló, külső személyeket. Előzetes megbeszélés alapján más 

időpont is kijelölhető. 

A fenntartó képviselőit, a pedagógiai-szakmai szolgáltató és a pedagógiai szakszolgáltató szervektől érkezőket, 

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

közös munkát a vezetői feladatmegosztás szerint más vezetővel kell elvégezni. 

Óralátogatást tanítási óra közben megkezdeni vagy tanítási óra vége előtt befejezni, a tanítás menetét zavarni 

nem szabad. 

 

2.6. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 
A nevelő-oktató munka belső ellenőrzése a tanítási órákon túl kiterjed a tanórán kívüli foglalkozásokra is. A 

nevelő-oktató munka belső ellenőrzésének megszervezéséért és hatékony működtetéséért az igazgató felelős. Az 

ellenőrzés  területeit,  konkrét  tartalmát,  módszerét  és  ütemezését  a  évenként  elkészítendő  ellenőrzési  terv 

http://www.vecsesi-zeneiskola.hu/
mailto:igazgato@vecsesi-zeneiskola.hu
mailto:info@vecsesi-zeneiskola.hu
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tartalmazza. Az ellenőrzési tervet nyilvánosságra kell hozni. Az ellenőrzési tervben nem szereplő, eseti 

ellenőrzések lefolytatásáról az igazgató dönt. A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésére jogosultak: 

  az igazgató, 

  az igazgatóhelyettesek, 

  a tanszakvezetők, 

  szaktanárok külön megbízás szerint. 

Az igazgató az intézményben folyó valamennyi tevékenységet ellenőrizheti. Közvetlenül ellenőrzi az 

igazgatóhelyettesek munkáját. Ennek egyik eszköze a beszámoltatás. 

Az igazgatóhelyettesek ellenőrzési tevékenységét a vezetői feladatmegosztásból következő saját területén végzi. 

Az ellenőrzés módszerei: 

  a tanórák, a tanórákon kívüli foglalkozások, a vizsgák, a versenyek látogatása 

  tanulói munkák vizsgálata 

  tanítással kapcsolatos dokumentációk vizsgálata 

Az ellenőrzés tapasztalatait a pedagógusokkal egyénileg, szükség esetén a nevelőtestület tagjaival meg kell 

beszélni. 

 

2.7. Intézményi védő, óvó előírások 
A nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtése, a növendékbalesetek 

megelőzése érdekében teendő intézkedések az igazgató feladatkörébe tartoznak. Az intézményi helyzet 

értékelését a megelőzés érdekében az intézmény vezető szervei rendszeresen napirendre tűzik. 

Minden pedagógusnak törvényből következő kötelessége, hogy a rábízott növendék részére az egészségük, testi 

épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződjön. Minden tanév első 

tanítási napján az osztályfőnökök balesetvédelmi oktatást tartanak, amelyet köteles dokumentálni. 

A tanulmányi kirándulás, opera-, múzeum-, illetve színházlátogatás előtt az utazással és az egyéb baleseti 

forrásokkal kapcsolatos oktatást a szaktanár tartja meg. Az elhangzott oktatásról jegyzőkönyvet kell felvenni, és 

a titkárságra a kirándulás előtt le kell adni. Ha a tanulót baleset éri, a vele foglalkozást tartó tanár kötelessége az 

elsősegélynyújtás, intézkedés és a baleseti jegyzőkönyv felvétele, melyet a munkavédelmi felelősnek le kell 

adni. 

Az   iskolán   kívüli   rendezvények   előtt   a   kísérő   tanár   kötelessége   a   növendékek   figyelmeztetése   a 

veszélyforrásokra és az elvárható magatartási formákra. 

Amennyiben a balesetet az intézmény nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott alkalmazottja észleli, az 

elsősegélynyújtást és a szükséges intézkedéseket neki is azonnal meg kell tennie. 

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

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

felhívni. 

 
2.7.1. Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők Rendkívüli 

eseményen kell érteni minden olyan eseményt, amelynek bekövetkeztét előre nem lehet látni. Rendkívüli esemény 

és bombariadó esetén intézkedést az igazgató hozhat. Akadályoztatása esetén az SZMSZ- 

ben szabályozott helyettesítési rend szerint kell eljárni. A telephelyen történő bombariadó esetén haladéktalanul 
tájékoztatni kell az igazgatót. 

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

minden tőle telhetőt megtenni, amelyről beszámol az intézmény igazgatójának. 

Bombariadó alkalmával az épület kiürítése a tűzriadóterv szerint történik. Az épület kiürítésének időtartamáról, a 

növendék elhelyezéséről, az intézkedést végző hatóság információja szerint az igazgató vagy az intézkedéssel 

megbízott személy, illetve a telephelyen tartózkodó személy azonnal dönt. 

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

 

3  Az intézmény szervezeti felépítése 
Az intézmény szervezeti felépítése 

1. szint  Felső vezetés:         igazgató, 

2. szint  Közép vezetés        igazgatóhelyettesek, közalkalmazotti képviselő 

3. szint  Operatív vezetés    Pedagógusok 
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4. szint  Kiszolgáló egység  Iskolatitkár, hangszerkarbantartó 

5. szint  Tanulócsoportok 

 

3.1. Az iskola szervezete 
 

3.1.1. Az intézmény vezetője 
Az intézmény élén az igazgató áll, aki tevékenységét 1 iskolatitkár közreműködésével látja el. Az igazgató 

jogállását a magasabb vezető beosztás ellátásával megbízott közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezések 

határozzák meg. Az igazgatónak az intézmény vezetésében fennálló felelősségét, képviseleti és döntési jogkörét 

a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről állapítja meg. Ellátja továbbá a jogszabályok által a vezető 

hatáskörébe utalt - és át nem ruházott - feladatokat. 

 
3.1.2. Az igazgatóhelyettesek 
A vezető beosztás ellátásával megbízott igazgatóhelyettes vezetői tevékenységét az igazgató irányítása mellett, 

egymással együttműködve látja el. Az igazgató akadályoztatása esetén ellátja az igazgató helyettesítését, 

átruházott hatáskörben. Az igazgatóhelyettes felelős a munkaköri leírásában foglaltakért. 

 
3.1.3. Az iskolavezetőség 
Az igazgató döntés-előkészítő, véleményező, javaslattevő testülete. 

A vezetőség tagjai: 

  igazgató 

  igazgatóhelyettesek 

 
3.1.4. Az iskola dolgozói 
Az iskola dolgozóit a jogszabályi előírások és a fenntartó engedélyezése alapján megállapított munkakörökre az 

iskola igazgatója alkalmazza. Az iskola dolgozói munkájukat munkaköri leírásaik alapján végzik. 

 

4  A helyettesítés rendje 
Az intézményt az önkormányzati szervnél, hatóságoknál és minden külső szervnél az igazgató képviseli. 

Az igazgató akadályoztatása esetén - az azonnali döntést nem igényelő kizárólagos hatáskörben, valamint a 

gazdálkodási jogkörbe tartozó ügyek kivételével - teljes felelősséggel az általa kijelölt igazgatóhelyettes 

helyettesíti. Az igazgató tartós távolléte esetén a kijelölt igazgatóhelyettes gyakorolja a kizárólagos jogkörként 

fenntartott hatásköröket is. Tartós távollétnek minősül a legalább kéthetes, folyamatos távollét. Az igazgató és a 

kijelölt igazgatóhelyettes egyidejű akadályoztatása esetén a másik igazgatóhelyettes látja el a helyettesítést. 

Megbízás alapján az intézmény valamelyik közalkalmazottja is elláthatja a helyettesítésből fakadó feladatokat. 

Az igazgató írásban képviseleti joggal ruházhatja fel a zeneiskola bármely alkalmazottját. 
 

 
 

5  Iskolai közösségek 
Az iskolaközösséget az alkalmazottak, a szülők és a tanulók alkotják. Az iskolaközösség tagjai érdekeiket, 

jogosítványaikat az e fejezetben felsorolt közösségek révén érvényesíthetik. 

 

5.1. Közalkalmazottak 
Az iskolai alkalmazottak közössége az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozókból tevődik 

össze. Az iskolai közalkalmazottak jogait és kötelességeit, juttatásait, valamint iskolán belüli érdekérvényesítési 

lehetőségeit a magasabb jogszabályok (Mt, Kjt) és ezekhez kapcsolódó rendeletek (valamint az intézmény 

Közalkalmazotti és a Kollektív Szerződése) rögzítik. 

Az iskola dolgozóit a magasabb jogszabályok előírásai alapján megállapított munkakörökre a fenntartó által 

engedélyezett létszámban az iskola igazgatója alkalmazza. Az intézmény dolgozói közalkalmazottak, ezért 

munkavégzésükkel kapcsolatos kötelességeiket és jogaikat a munka törvénykönyve mellett a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló törvény és az ezekhez kapcsolódó rendeletek szabályozzák, valamint az intézmény Kollektív 

Szerződése rögzíti. Az iskola dolgozói munkájukat munkaköri leírásuk alapján végzik. 
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A pedagógusok alkotják az intézmény nevelőtestületét. A nevelőtestület határozza meg alapvetően az intézmény 

tartalmi munkáját. 

 

5.2. Az alkalmazotti közösség jogai 
Az alkalmazotti közösséget és azok képviselőit jogszabályokban meghatározott részvételi, javaslattételi, 

véleményezési,  egyetértési  és  döntési  jogok  illetik  meg.  Részvételi  jog  illeti  meg  az  intézmény  minden 

dolgozóját és közösségét azokon a rendezvényeken, amelyekre meghívást kap. Javaslattételi és véleményezési 

jog  illeti  meg  az  intézménnyel  közalkalmazotti  jogviszonyban  álló  minden  személyt  és  közösséget.  Az 

elhangzott javaslatokat és véleményeket a döntés előkészítése során a döntési jogkör gyakorlójának mérlegelnie 

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

javaslattevővel, véleményezővel közölni kell. Az egyetértési jog az intézkedés meghozatalának feltétele. A 

jogkör gyakorlója az adott kérdésben csak úgy rendelkezhet, ha a hatályos jogszabályok szerint az egyetértésre 

jogosult személy, vagy közösség az intézkedéssel ténylegesen egyetért. A döntési jog a rendelkező személy, 

vagy testület számára kizárólagos intézkedési jog, amelyet jogszabályok biztosítanak. 

Személyes jogkör esetén a jogkör gyakorlója teljes felelősséggel egy személyben, testületi jogkör esetén a 

testületi egyszerű többség (50% + 1 fő) alapján dönt. A testület akkor határozatképes, ha kétharmad része jelen 

van. 

 

5.3. A nevelőtestület közösségei 
A nevelőtestület a nevelési-oktatási intézmény pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az 

intézmény legfontosabb tanácskozó és határozó szerve. 

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

valamint a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő felsőfokú végzettségű alkalmazottja. 

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

működésével kapcsolatos ügyekben, valamint a jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyébként 

pedig véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. 

 

5.4. Szakmai munkaközösség 
A intézményben legalább öt pedagógus hozhat létre szakmai munkaközösséget. A szakmai munkaközösség 

részt vesz a nevelési-oktatási intézmény szakmai munkájának irányításában, tervezésében, szervezésében és 

ellenőrzésében, összegző véleménye figyelembe vehető a pedagógusok minősítési eljárásában. A szakmai 

munkaközösséget munkaközösség-vezető irányítja, akit a munkaközösség véleményének kikérésével az 

intézményvezető bíz meg legfeljebb öt évre. A szakmai munkaközösség tagja és vezetője a belső értékelésben és 

ellenőrzésben az igazgató felkérésére részt vehet. A szakmai munkaközösség gondoskodik a pedagógus- 

munkakörben foglalkoztatottak nevelő-oktató munkájának szakmai segítéséről az igazgatóval történő egyeztetés 

alapján. 

Az iskolában az alábbi szakmai munkaközösségek szerveződhetnek: 

  azonos telephelyen tanító pedagógusok 

  azonos tanszakon tanító pedagógusok 

  adott feladat elvégzésére. 

A szakmai munkaközösségek feladatai a szakterületükön belül: 

  szakmai, módszertani kérdésekben segítik az iskola munkáját, 

  részt   vesznek   az   iskolai   oktató-nevelő   munka   belső   fejlesztésében  (tartalmi   és   módszertani 

korszerűsítés), 

  egységes követelményrendszer kialakítása: a tanulók ismeretszintjének folyamatos mérése, értékelése, 

  pályázatok, tanulmányi versenyek kiírása, szervezése, lebonyolítása, 

  szervezik a pedagógusok továbbképzését, segítséget nyújtanak a nevelők önképzéséhez, 

  segítik a pályakezdő pedagógusok munkáját, 

  megválasztják a munkaközösség vezetőjét. 

A szakmai munkaközösség az iskola pedagógiai programja, munkaterve és a munkaközösség tagjainak javaslatai 

alapján összeállított egy évre szóló munkaterv szerint tevékenykedik. A szakmai munkaközösség munkáját a 

munkaközösség-vezető irányítja. A munkaközösség vezetőjét a munkaközösség tagjainak javaslatára az igazgató 

bízza meg. 
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5.5. A szülői szervezet és a kapcsolattartás rendje 
A szülői szervezet iskolaszintű képviselőjével az iskola igazgatója tart kapcsolatot. Azokban az ügyekben, 

amelyekben a szülői szervezetnek jogszabály véleményezési jogot biztosít, a véleményt az igazgató kéri meg. A 

szülői szervezet képviselőjét a nevelőtestületi értekezlet véleményezéssel érintett napirendi pontjának 

tárgyalásához meg kell hívni. 

 
5.5.1. A szülői szervezet jogai 

  Megválasztja saját tisztségviselőit. 

  Kialakítja saját működési rendjét. 

  Az iskolai munkatervhez igazodva elkészíti saját munkatervét. 

  Képviseli a szülőket a köznevelési törvényben megfogalmazott jogaik érvényesítésében. 

  Véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a szülőkkel és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

 

6  Kapcsolattartás 
 

6.1. A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás 
A kapcsolattartás fórumai: 

  Iskolavezetőségi ülések 

  Különböző értekezletek 

  Megbeszélések 

A vezetőség az aktuális feladatokról írásbeli tájékoztatókon keresztül értesíti a nevelőket. 

Az iskolavezetőség tagjai kötelesek: Az iskolavezetőség ülései után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó 

pedagógusokat az ülés döntéseiről, határozatairól. Az irányításuk alá tartozó pedagógusok kérdéseit, véleményét, 

javaslatait közvetíteni az iskolavezetőség felé. A nevelők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban, vagy 

írásban egyénileg, vagy munkaköri vezetőjük, illetve választott képviselőik útján közölhetik az iskola 

vezetőségével. 

A telephelyekkel való kapcsolattartás formái: 

  telephelyen tanító tanárok beszámolói 

  a  telephelyeken  működő  általános  iskolák  vezetőségével  a  zeneiskola  igazgatója,  vagy  az  általa 

megbízott személy tartja a kapcsolatot. 

 

6.2. A nevelők és a tanulók 
Az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az igazgató: 

az iskolákban elhelyezett hirdetőtáblán, a főtárgyi és csoportos órákon a szaktanárokon illetve kiadványokon 

keresztül tájékoztat. 

A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanároknak folyamatosan szóban és 

írásban tájékoztatni kell. 

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

tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, a nevelőkkel, a nevelőtestülettel. 

 

6.3. A nevelők és szülők 
Az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az igazgató iskolai szülői 

értekezleten, az iskolákban elhelyezett táblákon keresztül, évente megjelenő írásbeli tájékoztatón keresztül ad 

tájékoztatást. 

A szaktanárok fogadóórákon tájékoztatják a szülőket. 

A tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatásra az alábbi fórumok szolgálnak: 

  Családlátogatások 

  Szülői értekezletek 

  Fogadó órák 

  Nyílt napok 

  Írásbeli tájékoztatók a tájékoztató füzetben 

  Rendkívüli elbeszélgetések 
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A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott képviselőik, 

tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőtestületével. 

 

6.4. Az alkalmazotti közösség kapcsolattartásának rendje 
Az intézmény különböző közösségeinek tevékenységét az intézményvezető fogja össze. A kapcsolattartásnak 

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

együttműködést. Különböző értekezletek, megbeszélések, fórumok, bizottsági ülések, intézményi gyűlések stb. 

Az intézményi kapcsolattartás rendszeres és konkrét időpontjait a munkaterv tartalmazza. 

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

értekezletekre a vonatkozó napirendi pontokhoz a döntési, egyetértési, és véleményezési jogot gyakorló 

közösségek által delegált képviselőt meg kell hívni, nyilatkozatukat jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A teljes 

alkalmazotti közösség gyűlését az intézményvezető akkor hívja össze, amikor ezt jogszabály előírja, vagy az 

intézmény   egészét   érintő   kérdések   tárgyalására   kerül   sor.   Az   alkalmazotti   közösség   értekezleteiről 

jegyzőkönyvet kell vezetni. 

 
6.4.1. Értekezletek 
A nevelőtestület a tanév folyamán rendes és rendkívüli értekezleteket tart. A nevelőtestület értekezleteit az iskola 

munkatervében meghatározott napirenddel és időponttal az iskola igazgatója hívja össze. 

A nevelőtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha azon tagjainak több mint 50 %-a jelen van. A nevelőtestület 

döntéseit – ha erről magasabb jogszabály ill. az SZMSZ másként nem rendelkezik – nyílt szavazással, egyszerű 

szótöbbséggel hozza. A nevelőtestület személyi kérdésekben –a nevelőtestület többségének kérésére titkos 

szavazással is dönthet. A nevelőtestületi értekezletről jegyzőkönyvet kell vezetni. A tantestületi értekezletre 

vonatkozó szabályokat kell alkalmazni akkor, ha az aktuális feladatok miatt csak a tantestület egy része vesz 

részt egy-egy értekezleten. 

Tanévnyitó értekezlet 

A szorgalmi időszak megkezdése előtt, az igazgató által kijelölt napon tanévnyitó értekezletet kell tartani. Ezen 

az igazgató ismerteti az új tanév főbb feladatait, és a nevelőtestület elé terjeszti a munkatervre vonatkozó 

javaslatát. A tanévnyitó értekezlet dönt az éves munkaterv összeállításáról, illetve elfogadásáról. 

Félévzáró értekezlet 

Eltérő rendelkezés hiányában legkésőbb január 31-ig kell megtartani. Ezen az igazgató, vagy helyettes elemzi az 

első félév munkáját és tájékoztatást nyújt a következő félév feladatairól. 

Tanévzáró értekezlet 

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

Ezen az igazgató – az alkalmazotti közösség véleményének figyelembevételével - elemzi, értékeli a tanév 

nevelő-oktató munkáját, a munkatervi feladatok végrehajtását. 

Nevelési értekezlet 

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

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

határozatot, állásfoglalást hozhat. 

Rendkívüli értekezlet 

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

kihirdetésével intézkedik. A rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásának nevelőtestületi 

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

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

értekezleteken a nevelőtestület minden tagjának részt kell vennie. Ez alól csak - alapos indok esetén - az igazgató 

adhat felmentést. 

 

6.5. Külső kapcsolattartás 
Az iskolát a külső kapcsolatokban az igazgató képviseli. Az igazgatóhelyettes a vezetői feladatmegosztás szerint 

tart kapcsolatot a külső szervekkel. Az iskola kapcsolatot tart fent többek között a város nevelési-oktatási 

intézményeivel, tankerülettel, művelődési házzal, önkormányzattal. 
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7  Egyéb foglalkozás 
Egyéb foglalkozásnak minősül a tanórákon kívüli egyéni vagy csoportos, pedagógiai tartalmú foglalkozás, amely 

a tanulók fejlődését szolgálja: pl. próbák, koncertlátogatás, hangversenyrészvétel, tanszaki koncert, B-s 

meghallgatás, háziversenyek, külsős szereplés, tanári koncert. 

Az egyéb foglalkozások szervezésénél figyelembe kell venni a tanulók egyéb közismereti iskolai elfoglaltságait. 

 

8  Elektronikus nyomtatványok hitelesítési és kezelési 

rendje 
Az elektronikus úton előállított iratokat, amennyiben papír alapon is rendelkezésre kell álljon, az igazgató 

hitelesíti. Az igazgató helyett más is hitelesíthet a helyettesítés rendjében leírtaknak megfelelően. 

Az elektronikusan előállított iratokhoz az adatokat az iskolai asszisztens illetve az a személy, aki ezekkel az 

adatokkal dolgozik a jogszabálynak megfelelően kezeli: pl a KIR tanulói és pedagógus nyilvántartásban lévő 

adatokat, munkaügyi adatokat. Az adatok csak az illetékes félnek, hivatalnak továbbíthatók elektronikusan, és 

kinyomtatott formában is. 

 

9 Ünnepélyek, megemlékezések rendje, a 
hagyományápolás 

Az iskola hagyományainak ápolása, jó hírnevének megőrzése, öregbítése az iskola-közösség minden tagjának 

joga és kötelessége. A nemzeti ünnepek rendje megegyezik az általános iskolai renddel. Az intézmény 

hagyományos kulturális és ünnepi rendezvényei: 

  Tanévenként növendék- és  tanári  hangversenyek rendezése.  (Zenei  Világnapi koncert, Karácsonyi 

koncert, Tavaszi növendékhangverseny) 

  Szereplés különböző nemzetiségek felkérésére. 

  A város ünnepi alkalmakra rendezett eseményein való szereplés. 

 

10 Munkaköri leírás-minta 
 

10.1. Pedagógus 
Név: 

Munkakör megnevezése: 

A tanítás helye: 

 
Főbb tevékenységek és felelősségek: 

A   zeneiskola   célkitűzéseinek   és   feladatainak   megvalósítása,   az   iskolában   folyó   oktatás   és   nevelés 
eredményessége a tantestülettől, az iskola legfelsőbb közösségi szervétől függ. 

 
A tanár köteles óráit pontosan, felkészülten megtartani, és a tanítási anyagot – a szükséges gyakorlással - kellő 

időben előkészíteni. A tanítás megkezdése előtt 10 perccel megérkezik az iskolába, akadályoztatása esetén 

telefonon jelzi késését az igazgatóságnak. 

Munkáját az érvényben lévő tantervek és utasítások figyelembevételével, az előírt módszertani útmutatók, a 

tantestületi értekezletek határozatai, valamint az elfogadott éves munkaterv és a szakértők segítségével végzi. 

Az iskola előtt álló nevelési célkitűzések sikeres megvalósítása minden tanártól megköveteli, hogy a rábízott 

tantárgyak tanítását a zenepedagógiai alapelvek legteljesebb érvényesítésével végezze. Tehát a zeneiskolai 

tanulók oktatása és  nevelése  eredményezze az  előírt  ismeretek és  készségek tartós  elsajátítását, esztétikai 

érzékük finomulását, akaratuk és jellemük megszilárdulását, a munka megszerettetését. 

A zene megszerettetésénél ügyel arra, hogy ne terhelje túl a növendéket, ne hajszolja teljesíthetetlen feladatokba. 
A minőség kerüljön előtérbe, ne a mennyiség. 

A tanárok felelőssége kiterjed a kötelező óraszámon felüli munkák lelkiismeretes teljesítésére is. 

A tantestület tagjainak nemcsak egyéni munkájukért kell felelősséget érezniük, hanem az iskola minden közös 

ügyéért. 

A helyettesítést az igazgató, ill. igazgatóhelyettes utasítása szerint elvégzi. 

Elvégzi a munkakörével járó határidős és adminisztrációs munkákat. (Törzslap, jelentkezési lap, bizonyítvány, 

tájékoztató füzet, napló, összesítő, térítési díj elszámolás, stb.) 
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A tanulók teljesítményét rendszeresen, de legalább havonta értékeli osztályzattal   vagy szöveggel (az iskola 

egyedi értékelési rendszerének megfelelően), beírja azt a naplóba és a tájékoztató füzetbe, láttamoztatja a 

szülővel. 

Szükség esetén a szülőt behívatja, vagy családlátogatást tesz. 
A szülői beírásokat aláírásával ellátja, s azokat tudomásul veszi. 

A tanulmányi eredmény elbírálásának általános elveit ismerteti a tanulókkal, szülőkkel. 

Célszerű, ha a nevelő rendszeresen tart fogadóórát olyan napszakban, amely legalkalmasabb arra, hogy a szülők 

felkeressék. Ennek időpontját és helyét beírja a tájékoztató füzetekbe. 

A  hangszeres  tanár  kísérje  figyelemmel  a  tanuló  szolfézs,  illetve  kamarazenei  és  közismereti  (iskolai) 

előmenetelét, a szolfézstanár is érdeklődjék a növendék főtárgyi eredményeiről. 

Az önképzés folyamatosságát állandó feladatnak kell tekintenie. (Szervezett továbbképzéseken való részvétel, 
hospitálás, aktív zenélés, stb.) 

Munkáját aszerint végezze, melyből kiderül: az általános műveltség megalapozásában a zenének fontos szerepe 

van. 

A helyi művelődési igényekkel számolnia kell, a város kulturális életében igény szerint aktívan részt kell vennie. 

Az iskola programjainak megszervezésében szerepet vállal. 

Részt vesz a nevelőtestület munkájában (értekezletek, stb.). 

Az ifjúság erkölcsi nevelése az egész tantestület feladata. 

A   zeneiskolában  folyó   általános   embernevelés  és   szakmai   képzés   fontos   hordozói   a   tanárok,   akik 

munkafegyelemben, emberi magatartásban, szakmai kérdésekben a tanulók példaképei kell hogy legyenek. 

Külső megjelenésében is szolgálja az egységes nevelési célokat, ezért öltözködésében legyen igényes. 

A tanár, amennyiben munkáját a megszabott időben betegség, vagy bármely más ok miatt nem tudja ellátni, 

köteles az igazgatóságnak azt időben bejelenteni, a helyettesítésről, vagy pótlásról (kivéve igazolt betegség 

esetén) gondoskodni. 

A tanár személy szerint felelős a tanterem tárgyainak védelméért. Növendék csak a tanár felügyelete mellett 

tartózkodhat a teremben. Kivételes esetben engedélyezhető a tanuló egyedüli benntartózkodása, de akkor a tanár 

felel a gyerek testi épségéért, a tanterem rendjéért. 

Tanítási idő alatt, még ha növendéke hiányzik is, a nevelő az iskola épületét nem hagyhatja el. Használja ki az 

időt önképzésre, gyakorlásra, korrepetálásra. 

Dohányozni kizárólag az arra kijelölt helyen szabad (órarendi szünetben). 

A pedagógusnak gondoskodnia kell róla, hogy minden tanuló, ill. szülő megismerje és betartsa a Házirendben 

foglaltakat. 

A   hangszerek,   felszerelések   gondozására,   karbantartására   nagy   gondot   fordít.   Szükség   esetén   a 

javításról/javíttatásról gondoskodik. 

A  zeneiskola  leltári  vagyonának  megóvására  fokozottan  ügyel:  biztonságba  helyezi  a  kottákat,  kellékeket 

(zongoraszék, CD játszó, lemezek, stb.). 

A kották kölcsönzését naprakészen vezeti, a növendékkel vagy szülőjével aláíratja a kölcsönzés tényét. Tanév 

végén visszakéri a kiadott kottákat (kivéve, ha nyári gyakorláshoz szükséges), és a kölcsönzési füzetben rögzít 

minden változást. 

Döntési, véleményezési, javaslattételi joggal rendelkezik. 

Tájékoztatást kérhet a Zeneiskola életét érintő kérdésekről. 

Tudatosan ügyel a Zeneiskola jó hírnevének megszerzésére és megtartására. 

A hivatali titkokat megőrzi. 

Tiszteletben tartja a személyiségi jogokat (szülői, tanári, gyermeki), minden esetben etikus magatartást tanúsít. 

Közreműködik a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésében. 

 

10.2. Igazgatóhelyettes tanügyigazgatás 
Név: 

Munkakör megnevezése: 

Munkavégzés helye: 

Főbb tevékenységek és felelősségek: 

Az igazgató közvetlen munkatársa. 
Az igazgatót távollétében és akadályoztatása esetén teljes felelősséggel és jogkörrel helyettesíti. 
Az igazgató irányításával - vele egyetértésben – tervezi, szervezi, ellenőrzi és értékeli az iskola pedagógiai, 

tanügyigazgatási munkáját (a pedagógiai program, az SZMSZ, az intézményi munkaterv, valamint a hatályos 

rendelkezések alapján). 

Rendszeresen látogatja a zeneiskola hangversenyeit, tanítási óráit, látogatási tapasztalatait közli a nevelővel, 

illetve arról beszámol az iskola vezetőjének is. 
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Javaslattevő jogkörrel bír a szaktanárok erkölcsi és anyagi elismerésére. 

Különös gonddal segíti a fiatal, kezdő nevelőket munkájukban. 

A tanév során gondoskodik arról, hogy a jelentkezési lapok, a tájékoztató füzetek, a naplók, az összesítők, a 

térítési díj befizetések naprakész állapotban legyenek. 

Gondoskodik – az igazgató utasításának megfelelően – a túlórák összesítéséről, elszámolásáról, a mulasztó 

nevelők helyettesítésének szakszerű nyilvántartásáról. 

Aktívan közreműködik a nevelőtestületi értekezleteken. 

Gondoskodik arról, hogy az iskolában használható nyomtatványok időben  rendelkezésre álljanak, ellenőrzi azok 

egységes vezetését. A főtárgyi- és kötelező tárgyi naplókat legalább két havonta áttekinti. 

Részt vesz az év végi meghallgatásokon. 

Megszervezi a bizonyítványok, naplók és törzslapok egyeztetését, kiosztását és begyűjtését. 

A tanulók esetleges kimaradásáról értesíti az érdekelt főtárgy tanárát; ellenőrzi, hogy a kimaradó növendéknek 

ne legyen az iskolával szemben fennálló térítési díj tartozása. 

Ellenőrzi a tanulók mulasztását, a notórius mulasztókkal szemben – a főtárgytanárral egyeztetve – megteszi a 

szükséges intézkedéseket. 

 
Vagyon: 

A fenntartóval, az igazgatóval és az iskolatitkárral együttműködve nyilvántartja a zeneiskola vagyontárgyait, 

hangszer-, kotta-, és lemezállományát, ellenőrzi azok rendeltetésszerű használatát. 

 
Pénzügyi döntések: 

Javaslatot tesz a szakmai munkához szükséges eszközök beszerzésére. 

Minden második hónap 4-éig elkészíti az előző két havi túlóra, ill. helyettesítés összesítését, valamint minden 

hónap 4-éig a pedagógusok hiányzásának jelentését. 

Minden félévben ellenőrzi a térítési díjak befizetését. 

 
Bizalmas információk kezelése: 

A személyiségjogokat érintő (tanári, szülői, gyermeki), illetve titkosnak minősített 

információkat megőrzi, a mindenkor hatályos jogszabályok szellemében jár el. 

 

10.3. Igazgatóhelyettes rendezvényszervezői, kapcsolattartó 
Név: 

Munkakör megnevezése: 

Munkavégzés helye: 

 
Főbb tevékenységek és felelősségek: 

Az igazgató közvetlen munkatársa. 

Az igazgató és a másik igazgatóhelyettes távollétében és akadályoztatása esetén teljes felelősséggel és jogkörrel 

helyettesíti az igazgatót. 

Az igazgató irányításával - vele egyetértésben – tervezi, szervezi, ellenőrzi és értékeli az iskola pedagógiai, 

tanügyigazgatási munkáját (a pedagógiai program, az SZMSZ, az intézményi munkaterv, valamint a hatályos 

rendelkezések alapján). 
Előkészíti a zeneiskola munkatervét. Megszervezi a zeneiskola rendezvényeit. 

Rendszeresen látogatja a zeneiskola hangversenyeit, tanítási óráit, látogatási tapasztalatait közli a nevelővel, 

illetve arról beszámol az iskola vezetőjének is. 

Javaslattevő jogkörrel bír a szaktanárok erkölcsi és anyagi elismerésére. 

Különös gonddal segíti a fiatal, kezdő nevelőket munkájukban. 

Aktívan közreműködik a nevelőtestületi értekezleteken. 

Részt vesz az év végi meghallgatásokon. 
Ellenőrzi a tanulók mulasztását, a notórius mulasztókkal szemben – a főtárgytanárral egyeztetve – megteszi a 

szükséges intézkedéseket. 

Az iskola életével kapcsolatos események (hangversenyek, szereplések, versenyek, fesztiválok…) anyagait, 

illetve a zeneiskoláról szóló cikkeket összegyűjti, albumban tárolja. Gondoskodik a Vecsési Tájékoztatóban való 

rendszeres megjelenésről. A zeneiskola honlapját rendszeres frissíti az éppen aktuális hírekkel. 

Pénzügyi döntések: Javaslatot tesz a szakmai munkához szükséges eszközök beszerzésére. 

Bizalmas információk kezelése: 

A személyiségjogokat érintő (tanári, szülői, gyermeki), illetve titkosnak minősített 

információkat megőrzi, a mindenkor hatályos jogszabályok szellemében jár el. 
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10.4. Iskolai asszisztens 
Név: 

Munkakör megnevezése: iskolai asszisztens 

A munkavégzés helye: 

Munkaidő: 8 óra 

Közvetlen felettes: az igazgató 

 
Főbb tevékenységek és felelősségek: 

 
Irodai feladatok: 

Napra készen vezeti a bejövő és a kimenő iktatót. 
Elvégzi a gépelési-, ill. levelezési teendőket. 

Intézi a hivatalos telefonbeszélgetéseket, továbbítja az üzeneteket, kezeli a faxot. 

Irányítja a kézbesítő munkáját (postázási, pénzszállítási és egyéb feladatok). 

Vezeti a kézbesítőkönyvet. 

Elkészíti és sokszorosítja az írásbeli anyagokat, továbbítja azokat a címzetteknek. 

Gondoskodik a szükséges irodaszerek beszerzéséről. 

Intézi a pedagógusok személyes ügyeit (pl. adatváltozás, kereseti igazolás megírása, szabadság nyilvántartás). 

A dolgozók igényeit továbbítja az igazgató felé. 

 
Kapcsolattartás: a Vecsési Tankerülettel (továbbiakban: tankerület) és Vecsés Város Önkormányzatának 

Polgármesteri Hivatalával (továbbiakban Hivatal), Magyar Államkincstárral. 

 
Havonta 
Az igazgatóhelyettessel együttműködve elkészíti a változóbéres nyomtatványt, aláíratja az igazgatóval, majd 

továbbítja a Hivatal felé. 

Az igazgatóhelyettessel együttműködve elkészíti a távollétes nyomtatványt, igazgatói ellenőrzés után továbbítja 

a Hivatal felé. 

Összegyűjti az utazó tanárok utazási íveit, elvégzi a nyomtatványok összegzését, igazgatói ellenőrzés után 

továbbítja a tankerület felé. 

 
Hetente 

Összegyűjti a számlákat, elkészíti a hozzájuk tartozó megrendelőket, elvégzi a nyomtatványok összegzését, 
igazgatói ellenőrzés után továbbítja a Hivatal felé. 

 
Tanügyi feladatok 
Vezeti a tanulói nyilvántartást, beírási naplót. 
A tanév végén részt vesz a bizonyítványok, a naplók és a törzslapok egyeztetésében. 

Nyilvántartást vezet a bizonyítványok sorszám szerinti tulajdonosairól. 

A KIR rendszerben naprakészen kezeli a pedagógusok és tanulók adatait. 

 
Bizalmas információk kezelése: 
Személyi-, ill. pénzügyi adatokat csak igazgatói engedéllyel adhat ki. 
Bizalmasan kezeli a dolgozók és tanulók adatait, valamint az intézmény vezetőjével folytatott beszélgetések 

témáit. 

Mindent megtesz a zeneiskola jó hírének megőrzése érdekében. 

 
Egyéb 
A fentieken kívül elvégzi mindazokat az eseti feladatokat, amelyekkel az igazgató, vagy az igazgatóhelyettes 
megbízza. 

Távolmaradása esetén előre értesíti az igazgatót. 

 

10.5. Hangszerkarbantartó 
Név: 

Munkakör megnevezése: hangszerkarbantartó 

A munkavégzés helye: 

Munkaidő: 4 óra 

Közvetlen felettes: az igazgató 
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A zeneiskola eszközparkját gondozza. 

Zongorahangolás: a tanév indulása előtt két héttel, a fűtési szezon elindulása után 2 héttel és a fűtési szezon 

leállása után két héttel a zongorákat átnézi és hangolja. Egyeztetetés alapján koncertek előtt is hangol 

A felmerülő javítások költségét előre egyezteti az igazgatóval. A javításra szoruló hangszerekről, eszközökről 

listát készít, mely tartalmazza a várható anyagköltséget és ráfordított munkaórát. Javaslatot tesz a javításra 

szoruló eszközök karbantartási ütemére. 

 
A zeneiskola tanévhez kapcsolódó feladatokban segít a kollégáknak: pl. fénymásolás, meghívókészítés. 

Rendezvényeken segít: kamerázás, helyszín berendezése. 

 
Az önkormányzat és a tankerület felé a postázásban együttműködik. 

 
A fentieken kívül elvégzi mindazokat az eseti feladatokat, amelyekkel az igazgató, vagy az igazgatóhelyettes 

megbízza. 
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11 Adatkezelési szabályzat 
 

11.1. Általános rendelkezések 
 

11.1.1. Az adatkezelési szabályzat jogszabályi alapja és célja 
Az intézményben folyó adatkezelés és továbbítás rendjét határozza meg. 

 

 
a) Az adatkezelési szabályzat az alábbi jogszabályok alapján készült: 

- A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a 

továbbiakban: adatvédelmi törvény) 

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

1992. évi LXIII. törvény módosításáról 
 

- A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (továbbiakban: Nkt.) 

b) Az adatkezelési szabályzat legfontosabb céljai az alábbiak: 

- a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 

1992. évi LXIII. törvény végrehajtásának biztosítása, 

- az intézményi adatkezelés és adatfeldolgozás szabályainak rögzítése, 

-  azon  személyes  és  különleges  adatok  körének  megismertetése  az  intézménnyel  jogviszonyban állókkal, 

amelyeket az iskola tanulóiról, közalkalmazottairól az intézmény nyilvántart, 

- az adattovábbításra meghatalmazott alkalmazottak körének rögzítése, 

- az adatok továbbítási szabályainak rögzítése, 

- a nyilvántartott adatok helyesbítési, törlési rendjének meghatározása, 

- az adatnyilvántartásban érintett személyek jogai és érvényesítésük rendjének közlése. 

 

11.2. Az intézményben nyilvántartott adatok köre, és 
továbbításának rendje 

 

11.2.1. Az alkalmazottak adatai 
1. 

a) név, születési hely és idő, állampolgárság; 

b) lakóhely, tartózkodási hely, telefonszám, azonosító szám; 

c) munkaviszonyra, közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó adatok 

- iskolai végzettség, szakképesítés, alkalmazási feltételek igazolása, 

- munkában töltött idő, közalkalmazotti jogviszonyba beszámítható idő, besorolással kapcsolatos adatok, 

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

- munkakör, munkakörbe nem tartozó feladatra történő megbízás, munkavégzésre irányuló további 

jogviszony, fegyelmi büntetés, kártérítésre kötelezés, 

- munkavégzés ideje, túlmunka ideje, munkabér, illetmény, továbbá az azokat terhelő tartozás és annak 

jogosultja, 

- szabadság, kiadott szabadság, 

- alkalmazott részére történő kifizetések és azok jogcímei, 

- az alkalmazott részére adott juttatások és azok jogcímei, 

- az alkalmazott munkáltatóval szemben fennálló tartozásai, azok jogcímei, 

- a többi adat az érintett hozzájárulásával. 

2. Az 1. pontban felsorolt adatokat a magasabb vezető tekintetében a munkáltatói jog gyakorlója kezeli. 

3. Az 1. pontban felsorolt adatok továbbíthatók a fenntartónak, a kifizetőhelynek, bíróságnak, 

rendőrségnek, ügyészségnek, helyi önkormányzatnak, közigazgatási szervnek, a munkavégzésre vonatkozó 

rendelkezések ellenőrzésére jogosultaknak, a nemzetbiztonsági szolgálatnak. 

 
11.2.2. A gyermekek, tanulók adatai 

1. 
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a) gyermek, tanuló neve, születési helye és ideje, állampolgársága, lakóhelyének, tartózkodási helyének 

címe, telefonszáma, nem magyar állampolgár esetén a Magyar Köztársaság területén való tartózkodás 

jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma; 

b) szülő neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma; 
c) a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok 

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

- a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok, 

- a sajátos nevelési igényre vonatkozó adatok, 

- a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó adatok, 

- a tanuló diákigazolványának sorszáma, 

- a tanuló azonosító száma, 

- a többi adat az érintett hozzájárulásával. 

 
2. Az adatok – a Nkt.-ben meghatározott célból, a személyes adatok védelmére vonatkozó célhoz 

kötöttség megtartásával - továbbíthatók 

- fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, önkormányzat, közigazgatási szerv, nemzetbiztonsági 

szolgálat részére valamennyi adat, 

- sajátos nevelési igényre, a beilleszkedési zavarra, tanulási nehézségre, magatartási rendellenességre 

vonatkozó adatok a pedagógiai szakszolgálat intézményeitől a nevelési-oktatási intézménynek, illetve vissza, 

- a szorgalom és tudás értékelésével kapcsolatos adatok az érintett osztályon belül, a nevelőtestületen 

belül, a szülőnek, a vizsgabizottságnak, a gyakorlati képzés szervezőjének, a tanulószerződés kötőjének, 

illetve, ha az értékelés nem az iskolában történik, az iskolának, iskolaváltás esetén az új iskolának, a szakmai 

ellenőrzés végzőjének, 

- a diákigazolvány - jogszabályban meghatározott - kezelője részére a diákigazolvány kiállításához 

szükséges valamennyi adat, 

- a gyermek iskolai felvételével, átvételével kapcsolatosan az érintett iskolához, felsőoktatási 

intézménybe történő felvétellel kapcsolatosan az érintett felsőoktatási intézményhez és vissza, 

- a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermek- és ifjúságvédelemmel 

foglalkozó szervezetnek, intézménynek a gyermek, tanuló veszélyeztetettségének feltárása, megszüntetése 
céljából, 

- az állami vizsgák alapján kiadott bizonyítványokat nyilvántartó szervezetnek a bizonyítványok 

nyilvántartása céljából, továbbá a nyilvántartó szervezettől a felsőfokú felvételi kérelmeket nyilvántartó 

szervezethez, 

- a tankönyvforgalmazókhoz, a külön törvényben meghatározott körben és célból. 

 
3. A nevelési-oktatási intézmény nyilvántartja azokat az adatokat, amelyek a jogszabályokban biztosított 

kedvezményekre való igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükségesek. E célból azok az adatok 

kezelhetők, amelyekből megállapítható a jogosult személye és a kedvezményre való jogosultsága. 
 

 
11.3. Az adatkezeléssel foglalkozó alkalmazottak körének 

meghatalmazása 
Az  adatkezeléssel  kapcsolatos  feladatokat  az  intézmény  igazgatója  személyesen  vagy  –  utasítási  jogkörét 

alkalmazva – látja el. 
 

 
Az iskolai weblap szerkesztésével megbízott pedagógus: 

- Beszerzi a hozzájárulást a honlapra kerülő olyan pedagógusoktól, diákoktól és 

szülőktől, akikről a weblapon személyes adatokat tartalmazó információk jelennek 

meg. 

- Beszerzi a hozzájárulást a honlapra kerülő olyan pedagógusoktól és diákoktól, 

akikről kiemelten a személyüket ábrázoló fénykép jelenik meg a honlapon (a 

csoportképen szereplő személyektől hozzájárulást kérni nem szükséges) 

- A fentiekben említett hozzájárulás általában szóbeli, kritikus esetekben írásos 

 

11.4. Az adatkezelés technikai lebonyolítása 
Az adatkezelés általános módszerei 
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Az intézményünkben kezelt adatok nyilvántartási módja a következő lehet: 

- nyomtatott irat 

- elektronikus adat 

- az iskola honlapján elhelyezett (elektronikus) adat, fénykép 

Az adatkezelő lapok hagyományos nyomtatott formában vagy számítógépes módszerrel is vezethetők. 
 

 
Az alkalmazottak személyi iratainak vezetése 

Személyi iratok 
 

 
Személyi irat minden – bármilyen anyagon, alakban és bármilyen eszköz felhasználásával 

keletkezett – adathordozó, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor, fennállása alatt, 

megszűnésekor, illetve azt követően keletkezik, és a közalkalmazott személyével 

összefüggésben adatot, megállapítást tartalmaz. 

A személyi iratok köre az alábbi: 

- a közalkalmazott személyi anyaga 

- a közalkalmazott tájékoztatásáról szóló irat 

- a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő egyéb iratok (például 

illetményszámfejtéssel kapcsolatos iratok) 

- a közalkalmazott bankszámlájának száma 

- a közalkalmazott saját kérelmére kiállított vagy önként átadott adatokat tartalmazó iratok 
 

 
A személyi iratokra csak olyan adat és megállapítás vezethető, amelynek alapja: 

 

 
- a közokirat vagy a közalkalmazotti írásbeli nyilatkozata, 

- a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásbeli rendelkezése, 

- bíróság vagy más hatóság döntése, 

- jogszabályi rendelkezés. 
 

 
A személyi iratokba való betekintésre az alábbi személyek jogosultak: 

- az intézmény vezetője, helyettese 

- az intézmény gazdasági ügyintézője 

- a vonatkozó törvény szerint jogosult személyek 

- saját kérésére az érintett közalkalmazott. 
 

 
A személyi iratok védelme 

A személyi iratok kezelői kizárólag az alábbi személyek lehetnek: 

- az intézmény igazgatója 

- az intézmény gazdasági ügyintézője 

A személyi iratokat és a személyi adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, 

továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisülés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés 

ellen. Ha az adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján történik, a személyes adatok 

technikai védelmének biztosítása érdekében az adatkezelőnek és az adat továbbítójának külön védelmi 

intézkedéseket kell tennie. 
 

 
A személyi anyag vezetése és tárolása 

A közalkalmazotti jogviszony létesítésekor az intézmény vezetője gondoskodik a közalkalmazott személyi 

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

tartalmuknak megfelelően csoportosítva, keletkezésük sorrendjében, az e célra személyenként kialakított 

gyűjtőben zárt szekrényben kell őrizni. 
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A személyi anyag része az 1992. évi XXXIII. törvény 5. sz. melléklete szerint vezetett 

közalkalmazotti alapnyilvántartás. A számítógéppel vezetett közalkalmazotti alapnyilvántartást ki kell nyomtatni 

a következő esetekben: 

- a közalkalmazotti jogviszony első alkalommal való létesítésekor 

- a közalkalmazott áthelyezésekor 

- a közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor 

- ha a közalkalmazott adatai lényeges mértékben megváltoztak 

A közalkalmazott az adataiban bekövetkező változásokról 8 napon belül köteles tájékoztatni a  munkáltatói 

jogkör gyakorlóját, aki 8 napon belül köteles intézkedni az adatok átvezetéséről. A személyi anyag vezetéséért és 

rendszeres ellenőrzéséért az intézmény vezetője a felelős. Utasításai és az alkalmazottak munkaköri leírása 

alapján az anyag karbantartását az iskolatitkár végzi. 
 

 
A gyerekek és tanulók személyi adatainak vezetése 

A gyerekek és tanulók személyi adatainak védelme 

A gyerekek és tanulók személyi adatainak kezelői kizárólag az alábbiak lehetnek 

- az intézmény igazgatója 

- az igazgatóhelyettes 

- iskolatitkár 

Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, 

törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Ha az adatok továbbítása 

hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján történik, a személyes adatok technikai védelmének biztosítása 

érdekében az adatkezelőnek és az adat továbbítójának külön védelmi intézkedéseket kell tennie. 
 

 
A tanulók személyi adatainak vezetése és tárolása 

A tanulói jogviszony létesítésekor az intézmény vezetője gondoskodik a tanulók személyi adatainak 

összeállításáról, s azt a vonatkozó jogszabályok és jelen szabályzat szerint kezeli. A személyi adatokat az alábbi 

nyilvántartásokban kell őrizni: 

- beírási napló 

- törzskönyv 

- napló 

A  tanuló  és  szülője  a  tanuló  adataiban  bekövetkező  változásokról  8  napon  belül  köteles  tájékoztatni  az 

iskolatitkárt, aki 8 napon belül köteles intézkedni az adatok átvezetéséről. 
 

 
Az adatnyilvántartásban érintett alkalmazottak, tanulók és szülők jogai és érvényesítésük 

rendje 

Az érintettek tájékoztatása, kérelem az érintettek adatainak módosítására 

Az adatkezelés által érintett személlyel az adat felvétele előtt közölni kell, hogy az adatszolgáltatás önkéntes 

vagy kötelező. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt is. A 

közalkalmazott, a  tanuló  vagy  gondviselője tájékoztatást kérhet  személyes adatainak  kezeléséről, valamint 

kérheti személyi adatainak helyesbítését, illetve kijavítását, amelyet az adatkezelő köteles teljesíteni. A 

közalkalmazott, a tanuló, illetve gondviselője jogosult megismerni, hogy az adatkezelés során adatait kinek, 

milyen célból és milyen terjedelemben továbbították. 

A közalkalmazott a közokirat, illetve a munkáltató döntése alapján bejegyzett adatok helyesbítését vagy törlését 

csak közokirat, illetve a munkáltató erre irányuló nyilatkozata vagy döntésének az illetékes szervek által történt 

megváltoztatása alapján kérheti. Az érintett közalkalmazott, tanuló, illetve gondviselője kérésére az intézmény 

vezetője tájékoztatást ad az intézmény által kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott 

adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről és az adatkezeléssel 

összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az 

intézmény igazgatója a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban, közérthető formában köteles 

megadni a tájékoztatást. 
 

 
Az érintett személyek tiltakozási joga 
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Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha 

a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos 

érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el. 

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás 

vagy tudományos kutatás céljára történik, 

c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. 
 

 
Az intézmény igazgatója – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem 

benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a 

kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést – 

beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a 

tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással 

érintett személyes adatot korábban továbbított, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése 

érdekében. Amennyiben az érintett a meghozott döntéssel nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 

napon belül – az adatvédelmi törvény szerint bírósághoz fordulhat. 
 

 
A bírósági jogérvényesítés lehetősége 

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

vagy annak gondviselője az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. 

 

12. Legitimációs záradék 
A Vecsési Zeneiskola Alapfokú Művészeti Intézmény nevelőtestülete a jelen Szervezeti és 

Működési Szabályzatot a 2017.  augusztus 28-án tartott határozatképes ülésén át nem 

ruházható jogkörében 100 %-os igenlő szavazattal elfogadta. Az elfogadás tényét a 

nevelőtestület tagjai a mellékelt jegyzőkönyvi kivonat és az ahhoz tartozó jelenléti ív 

aláírásával tanúsítják. 

Jelen Szervezeti Működési Szabályzat 2017. augusztus 28-án lép életbe. A jelenleg érvényes 

Szervezeti Működési Szabályzat (2013) 2017. augusztus 28-tól hatályát veszti. 

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot jóváhagyta: 
 
 

Kelt: Vecsés, 2017. augusztus 28. 

 

 

 ……………………………. 

igazgató 

 
 

 

 

 

   Az SZMSZ a  következő  helyen  hozzáférhető:  www.vecsesi-zeneiskola.hu,  Vecsési 
Zeneiskola AMI székhelyén az irodában. 
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