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ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.

1.1.

A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

A közoktatási intézmény 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 határozza meg a közoktatási intézmény
szervezeti felépítését, továbbá a működésre vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket
jogszabály nem utal más hatáskörbe. A szervezeti és működési szabályzat a kialakított cél- és
feladatrendszerek, tevékenység-csoportok és folyamatok összehangolt működését, racionális
és hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza.
A szervezeti és működési s z a b á l y z a t létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi
törvények, kormányrendeletek és miniszteri rendeletek:
 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről
 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről










2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról
368/2011. (XII.31.) kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
az államháztartás részét képező intézmények számára
1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről
a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény,
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről
326/2013. (VIII. 30.) kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról
16/2013.(II.28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás,
valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
26/1997. (IX. 3.) NM rendelet iskola-egészségügyi ellátásról
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1.2.

A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása,
megtekintése

Jelen szervezeti és működési szabályzatot a nevelőtestület az iskolai diákönkormányzat
és a szülői munkaközösség, és a közalkalmazotti tanács véleményének kikérésével fogadja el.
Jelen szervezeti és működési szabályzatot a tanulók, szüleik, a munkavállalók
megtekinthetik munkaidőben az intézményvezető irodájában, az iskola könyvtárában, a
tanári szobában (CD-n), továbbá munkaidőn túl is az intézmény honlapján.

1.3.

A szervezeti és működési szabályzat személyi és időbeli hatálya

A szervezeti és működési szabályzat és a mellékletét képező szabályzatok,
intézményvezetői utasítások betartása az intézmény valamennyi munkavállalójára,
tanulójára – ide értve a felnőttoktatásban részt vevőket – nézve kötelező érvényű,
valamint kiterjed mindazokra, akik belépnek az intézmény területére, használják
helyiségeit, létesítményeit. A szervezeti és működési szabályzat a nevelőtestület
elfogadásának időpontjával lép hatályba, és határozatlan időre szól.
Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyeződik az intézmény előző szervezeti és működési
szabályzata.

2.

AZ INTÉZMÉNY FELADATELLÁTÁSI RENDJE
2.1.

Alapadatok

Az intézmény alapításának éve: 1986.
A hatályos szakmai dokumentum helye, kelte: Budapest, 2015.augusztus 31.
Az Alapító okirat száma: NGM/34165/42/2015.
Aláírója: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter

2.2.

Köznevelési és egyéb alapfeladatok

2.2.1. Szakgimnáziumi (kifutó jelleggel szakközépiskolai) nevelés-oktatás
2.2.1.1.

Nappali rendszerű oktatás

2.2.1.2.

Felnőttoktatás – más, sajátos munkarend szerint

2.2.1.3.

Az érettségire felkészítő évfolyamok száma: 4

2.2.1.4.

Az érettségire épülő szakképző évfolyamok száma: 1, illetve 2
5

2.2.1.5.

Sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (egyéb pszichés
fejlődés zavarral küzdők, beszédfogyatékosok)
2.2.2. S z a k k ö z é p i s k o l a i ( k i f u t ó j e l l e g g e l s z a k i s k o l a i ) nevelésoktatás
2.2.2.1. Nappali rendszerű oktatás
2.2.2.2.

Felnőttoktatás – esti, levelező, vagy más, sajátos munkarend szerint

2.2.2.3.

Az évfolyamok száma:3, illetve 2

2.2.2.4.

Sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (egyéb pszichés
fejlődés zavarral küzdők, beszédfogyatékosok)
2.2.3. Iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel
Alaptevékenységet szabályozó jogszabályok:





3.

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény
2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Kormányrendelet

AZ INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSÁNAK JELLEMZŐI

2015. július 1-jétől intézményünk a Váci Szakképzési Centrum (továbbiakban:
VSZC)) része, kizárólag a VSZC mint központi költségvetési intézmény rendelkezik
számlaszámmal, így az intézményünk pénzügyi tranzakcióit a VSZC bonyolítja. Ennek
megfelelően a Magyar Államkincstár által vezetett központi forintszámlát használhatják az
intézmények is oly módon, hogy valamennyi intézmény rendelkezik egy egyedi, kötelezően
alkalmazandó, 6 jegyű szervezeti egységkóddal, melyet intézményünk esetében az alábbiak
szerint kell feltüntetni a vevő és szállítói számlák megnevezés rovatába:
Váci Szakképzési Centrum 143105
2600 Vác Naszály út 8.
A kötelezettségvállalás, érvényesítés, utalványozás, ellenjegyzés eljárásrendjéről a VSZC
szabályzata rendelkezik.

4.

AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE
4.1.

Az intézmény vezetője

Az intézmény vezetője – a Köznevelési törvény előírásai szerint – felelős az intézmény
szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói
jogokat, és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más hatáskörébe. A munkavállalók foglalkoztatására, élet- és
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munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét
egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja.

jogszabályban előírt

Az intézményvezető feladatkörébe tartozik a nevelőtestület vezetése; a nevelői és
oktatói munka irányítása és ellenőrzése; a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések
előkészítése; végrehajtásuk szakszerű megszervezése és ellenőrzése; a rendelkezésre álló
költségvetés alapján a nevelési-oktatási intézmény működéséhez személyi és tárgyi feltételek
biztosítása;
a
munkavállalói
érdekképviseleti
szervekkel
és
a
di ákönkorm ányz at t al való együttműködés; a nemzeti és iskolaünnepek munkarendhez
igazodó, méltó megszervezése; az iskolarendszeren kívüli képzés irányítása.
Az intézmény vezetője jogosult az intézmény hivatalos képviseletére. Jogkörét
esetenként, vagy az ügyet meghatározott körében helyetteseire, vagy az intézmény más
munkavállalójára átruházhatja.

4.2. Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rend
Az intézményvezetőt távollétében az ügyeletes intézményvezető-helyettes helyettesíti.
Tartós távolléte esetén a helyettesítését az általános intézményvezető-helyettes látja el. Az
intézményvezető-helyettesek hatásköre az intézményvezető helyettesítésekor – saját
munkaköri leírásukban meghatározott feladatok mellett – az azonnali intézkedést igénylő
döntések meghozatalára, az ilyen jellegű feladatok végrehajtására terjed ki.

4.3.

Az intézményvezető által átadott feladat- és hatáskörök

Az intézményvezető a jogszabályok által számára biztosított feladat- és hatásköreiből
átadja az alábbiakat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

az általános intézményvezető-helyettes számára a pedagógusként alkalmazottak
szabadságolási rendjének megállapítását, szabadságuk kiadásának jogát,
az általános intézményvezető-helyettes számára a pedagógusok túlmunkájának
elszámolását,
az általános intézményvezető-helyettes számára a szakközépiskolai évfolyamok
felmentési kérelmeivel kapcsolatos döntések jogát,
az általános intézményvezető-helyettes számára a statisztikai adatszolgáltatások
elkészítését,
az általános intézményvezető-helyettes számára a közismereti versenyek nevezésével,
szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos döntések jogát,
a szakmai intézményvezető-helyettes számára a szakképző évfolyamok felmentési
kérelmeivel kapcsolatos döntések jogát,
a szakmai intézményvezető-helyettes számára a tanügyigazgatási ellenőrzés jogát,
a nevelési intézményvezető-helyettes számára a középfokú felvételi eljárás
lebonyolításához kapcsolódó döntések jogát,
a nevelési intézményvezető-helyettes számára az iskolai ünnepélyek,
megemlékezések szervezésével kapcsolatos tárgyalásokon az intézmény képviseletét
és az ezekkel kapcsolatos döntések jogát,
a nevelési intézményvezető-helyettes számára a fegyelmi tárgyalásokon az intézmény
képviseletét.
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4.4. A képviselet szabályai
4.4.1. A köznevelési intézmény képviseletére az intézményvezető jogosult, aki ezt a jogát
meghatározott esetekben átruházhatja más személyre vagy szervezetre.
4.4.2. Az intézmény képviseletéről a fenntartó – indokolt esetben – meghatározott ügyek
tekintetében saját döntése alapján rendelkezhet.
4.4.3. Az intézményvezető a képviseleti jogát – aláírásával és az intézmény bélyegzőjével
ellátott írásos nyilatkozatában – az általa kijelölt személyre ruházhatja át, kivéve a
jogviszony létesítésével, módosításával és megszüntetésével kapcsolatos nyilatkozatok
megtételét.
4.4.4. A képviseleti jog átruházásáról szóló nyilatkozat hiányában – amennyiben az ügy
elintézése azonnali intézkedést igényel – a nyilatkozattételre az általános
intézményvezető-helyettes jogosult.
4.4.5. A képviseleti jog az alábbi területekre terjed ki:
 jognyilatkozatok megtétele az intézmény nevében


tanulói jogviszonnyal;




az intézmény és más személyek közötti szerződések megkötésével, módosításával és
felbontásával járó előkészületi tevékenység
munkáltatói jogkörrel összefüggésben;



az intézmény képviselete személyesen vagy meghatalmazott útján



hivatalos ügyekben



települési önkormányzatokkal való ügyintézés során;



állami szervek, hatóságok és bíróság előtt;



az intézményfenntartó és az intézmény működtetője előtt;



intézményi közösségekkel, szervezetekkel való kapcsolattartás során



a nevelési-oktatási intézményben működő egyeztető fórumokkal, így a nevelőtestülettel,
a szakmai munkaközösségekkel, a szülői szervezettel, a diákönkormányzattal, az
intézményi tanáccsal;
más köznevelési intézményekkel, szakmai szervezetekkel, nemzetiségi
önkormányzatokkal, az intézmény fenntartásában és működtetésében érdekelt gazdasági
és civil szervezetekkel;
az intézmény belső és külső partnereivel;







munkavállalói érdekképviseleti szervekkel;
sajtónyilatkozat megtétele az intézményről a nyomtatott vagy elektronikus média részére
kifejezett rendelkezéssel arról, hogy mit és hogyan hozhatnak a nyilatkozatból
nyilvánosságra;
az intézményben tudományos kutatás vagy szépirodalmi művek elkészítésének céljából
történő információgyűjtés engedélyezéséről szóló nyilatkozat megtétele.
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4.4.6. Az anyagi kötelezettségvállalással járó jogügyletekben való jognyilatkozat-tételről,
annak szabályairól fenntartói, működtetői döntés vagy külön szabályzat rendelkezik.

4.5.

A kiadmányozás szabályai

4.5.1. Az
intézményben
bármilyen
területen
kiadmányozásra,
a
kiadványok
továbbküldhetőségének és irattározásának engedélyezésére az intézményvezető
jogosult. Kimenő leveleket csak az intézmény vezetője írhat alá.
4.5.2. A kiadványokat eredeti aláírással vagy hitelesített kiadványként lehet elküldeni.
4.5.3. Az intézményvezető az intézmény nevében kiadmányozza: az intézmény működésével
összefüggő jelentéseket, beszámolókat, a hatáskörébe tartozó szabályzatokat és
utasításokat a fenntartóval, felsőbb szintű közigazgatási szervekkel folytatott
levelezéseket, felterjesztéseket, tájékoztatókat, jelentéseket.
4.5.4. Saját nevében kiadmányozza:
•

•
•
•

a nevelőtestület, munkaközösségek, szülők és tanulók részére összeállított
tájékoztató anyagokat, az általa készített jelentéseket, valamint a nevelőtestületi
értekezletek jegyzőkönyvét;
a gyermekekkel, alkalmazottakkal kapcsolatban hozott döntéseket;
saját nevére érkezett kiadványok esetében a tett intézkedésekről szóló leveleket,
kivéve azokat, amelyek tartalmuk alapján határozati formába kell önteni;
alkalmazási okiratokat, egyéb személyi jellegű ügyekben hozott intézkedéseket.

4.5.5. Az intézményvezető akadályoztatása esetén a kiadmányozási jog gyakorlója az
általános intézményvezető-helyettes.
4.5.6. Az ügyintézők kiadmányozási joga:
•
•

Az intézmény ügyintézői a munkaköri leírásuk szerint jogosultak kiadmányozni
az intézmény működtetésével kapcsolatos ügyeket.
A gazdasági ügyeket a gazdasági ügyintézők.

•

Az ügyvitellel kapcsolatos ügyeket az iskolatitkár kiadmányozza.

4.6. Az intézmény vezetősége
Az intézményvezető irányító és vezetői tevékenységét segítik és támogatják:
- intézményvezető-helyettesek
•

általános intézményvezető-helyettes

•

szakmai intézményvezető-helyettes

• gyakorlati oktatásvezető
Az intézményvezető-helyetteseket határozott időre az intézményvezető bízza meg. Az
intézményvezető-helyettesek feladat- és hatásköre, valamint egyéni felelőssége mindazon
területekre kiterjed, amelyet munkaköri leírásuk tartalmaz. Személyileg felelnek az
intézményvezető által rájuk bízott feladatokért. Az intézményvezető-helyettesek távollétük
vagy egyéb akadályoztatásuk esetén teljes hatáskörrel veszik át egymás munkáját, ennek
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során – az intézmény intézményvezetőjével egyeztetve – bármely olyan döntést
meghozhatnak, amely a távollévő intézményvezető-helyettes hatáskörébe tartozik.
A vezető beosztású dolgozók munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az
intézményvezető közvetlen irányítása alatt végzik, munkaidejük 40 óra, amit úgy kell
megszervezni, hogy az iskola napi működési idejében legalább egy vezető bent tartózkodjon.
Az iskola vezetősége hetente tart megbeszélést az aktuális feladatokról.
Az intézmény vezetőinek munkáját munkaközösség-vezetők mint középvezetők segítik
meghatározott feladatokkal, jogokkal és kötelezettségekkel.
Az intézmény vezetősége mint testület konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal
rendelkezik. Az iskola vezetősége együttműködik az intézmény más közösségeinek
képviselőivel, így a szülői munkaközösség választmányával, a diákönkormányzat vezetőjével.
A diákönkormányzattal való kapcsolattartás az intézményvezető feladata. Az
intézményvezető felelős azért, hogy a diákönkormányzat jogainak érvényesítési lehetőségét
megteremtse, meghívja a diákönkormányzat képviselőjét mindazokra az értekezletekre,
amelyekhez kapcsolódóan a diákönkormányzat véleményét be kell szerezni.
Az intézményvezető közvetlen munkatársai:
• az intézményvezető-helyettesek,
• iskolatitkár,
• rendszergazda,
• gazdasági ügyintéző,
• műszaki vezető,
Az intézményvezető közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az
intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzik. Az intézményvezető közvetlen
munkatársai az intézményvezetőnek tartoznak közvetlen felelősséggel és beszámolási
kötelezettséggel.
Az intézmény által kibocsátott dokumentumoknak, hivatalos leveleknek, kibocsátott
iratoknak és szabályzatoknak aláírására az intézmény vezetője jogosult, akadályoztatása
esetén az általános intézményvezető-helyettes külön megbízás nélkül a dokumentumok
aláírásához való joggal rendelkezik.
Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak:
•

az intézményvezető, az intézményvezető-helyettesek minden ügyben;

•

a gazdasági ügyintézők és az iskolatitkár a munkaköri leírásukban szereplő
ügyekben;
az osztályfőnök az év végi érdemjegyek törzskönyvbe, bizonyítványba, valamint
a félévi tanulmányi értesítő iratba való beírásakor;
az érettségi és szakmai vizsgabizottság jegyzője a vizsgadokumentumok,
vizsgatörzslapok és vizsgabizonyítványok hitelesítésekor.

•
•
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4.7.

Az intézmény dolgozói

Az iskola dolgozóit a magasabb jogszabályok előírásai és a fenntartó engedélyezése
alapján megállapított munkakörökre az iskola intézményvezetője alkalmazza. Munkáltatói
jogkör gyakorlója: VSZC.

4.8.

Az intézmény szervezeti felépítése

- igazgató
- az igazgatóhelyettesek
- projektmenedzser
- a munkaközösség-vezetők
- nevelési-oktatási munkát segítő alkalmazottak
- iskolatitkár
- rendszergazda
- műszaki vezető
- technikai dolgozók
- a Közalkalmazotti Tanács elnöke
- a diákönkormányzatot segítő tanár (diákokat érintő kérdések esetén)
- szülői közösség

4.9. A pedagógiai munka ellenőrzése
Az intézményben folyó pedagógiai munka belső ellenőrzésének megszervezése, a
szakmai feladatok végrehajtásának ellenőrzése az intézményvezető feladata. Az intézményben
az ellenőrzés az intézményvezető kötelessége és felelőssége. A hatékony és jogszerű
működéshez azonban rendszeres és jól szabályozott ellenőrzési rendszer működtetése
szükséges. E rendszer alapjait az e szabályzatban foglaltak mellett az intézmény vezetőinek és
pedagógusainak munkaköri leírása teremti meg.
A munkaköri leírásokat legalább háromévente át kell tekinteni. Munkaköri leírásuk
kötelezően szabályozza az alábbi feladatkört ellátó vezetők és pedagógusok pedagógiai és
egyéb természetű ellenőrzési kötelezettségeit:
• általános intézményvezető-helyettes,
• szakmai intézményvezető-helyettes,
• gyakorlati oktatásvezető
• műszaki vezető,
• munkaközösség-vezetők,
• osztályfőnökök,
• pedagógusok.
A munkavállalók munkaköri leírását az érintettel alá kell íratni, az aláírt példányokat
vagy azok másolatát az irattárban kell őrizni. Az intézményvezető-helyettesek és a
munkaközösség-vezetők elsősorban munkaköri leírásuk, továbbá az intézményvezető
utasítása és a munkatervben megfogalmazottak szerint részt vesznek az ellenőrzési
feladatokban.
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A tanév során végrehajtandó ellenőrzési területeket a feladatokkal adekvát módon kell
meghatározni. Az ellenőrzési területek kijelölésekor a célszerűség és az integrativitás a
meghatározó elem.
Minden tanévben ellenőrzési kötelezettséggel bírnak a következő területek:
•
•
•
•
•
•
•

tanítási órák ellenőrzése (intézményvezető, intézményvezető-helyettesek,
gyakorlati oktatásvezető, munkaközösség-vezetők),
helyi tantervek, tanmenetek, fejlesztési tervek ellenőrzése,
a tanügyigazgatási dokumentumok ellenőrzése,
a tanítási órák kezdésének és befejezésének ellenőrzése
a digitális napló folyamatos ellenőrzése (haladási napló, osztályozó napló,
tankörök, záradékok, bejegyzések, anyakönyvi rész),
az igazolt és igazolatlan tanulói hiányzások ellenőrzése,
az SzMSz-ben előírtak betartásának ellenőrzése az osztályfőnöki, tanári
intézkedések folyamán,

5. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJÉT MEGHATÁROZÓ

DOKUMENTUMOK
5.1. A törvényes működés alapdokumentumai és egyéb dokumentumai
Az intézmény törvényes működését az alábbi – a hatályos jogszabályokkal összhangban
álló – alapdokumentumok határozzák meg:
•

az Alapító okirat

•

a Szervezeti és Működési Szabályzat

•

a Pedagógiai program

•

a Házirend

Az intézmény tervezhető és elszámoltatható működésének részenként funkcionálnak az
alábbi dokumentumok:
•

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

•

egyéb belső szabályzatok (helyiségek, eszközök használatának rendje).
5.1.1. Szakmai alapdokumentum

A szakmai alapdokumentum tartalmazza az intézmény legfontosabb jellemzőit, aláírása
biztosítja az intézmény nyilvántartásba vételét, jogszerű működését. Az intézmény szakmai
alapdokumentumát a fenntartó készíti el, illetve – szükség esetén – módosítja.
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5.1.2. A pedagógiai program
A köznevelési intézmény pedagógiai programja képezi az intézményben folyó nevelőoktató munka tartalmi, szakmai alapjait. Pedagógiai programjának megalkotásához az
intézmény számára a Köznevelési törvény 24. § (1) bekezdése biztosítja a szakmai
önállóságot.
Az iskola pedagógiai programja meghatározza:
•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

Az i n t é z m é n y p e da gó gi a i pro gram j át , e n n e k r é s z e k é n t a z
i s k o l á b a n f o l yó nevelés és oktatás célját, továbbá a köznevelési törvény 26.
§ (1) bekezdésében meghatározottakat.
Az iskola helyi tantervét, ennek keretén belül annak egyes évfolyamain tanított
tantárgyakat, a kötelező, kötelezően választható és szabadon választható tanórai
foglalkozásokat és azok óraszámait, az előírt tananyagot és követelményeket.
Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök
kiválasztásának elveit, figyelembe véve a tankönyv ingyenes igénybevétele
biztosításának kötelezettségét.
Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeit és
formáit, a tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének
követelményeit, továbbá – jogszabály keretei között – a tanuló teljesítménye,
magatartása és szorgalma értékelésének, minősítésének formáját.
a közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos
feladatokat,
a pedagógusok helyi intézményi feladatait, az osztályfőnöki munka tartalmát, az
osztályfőnök feladatait,
a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi
rendjét,
a tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai
gyakorlásának rendjét,
a középszintű érettségi vizsga témaköreit.
a tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszereket.
az intézmény szakmai programját

A felsorolt tevékenységek szabályozása a pedagógiai program hatáskörébe tartozik, így
az érdeklődők a fenti témákkal kapcsolatban ott találnak részletes információkat.
A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el. Az iskola pedagógiai programja
megtekinthető az intézményvezetői irodában, továbbá olvasható az intézmény honlapján. Az
iskola vezetői munkaidőben bármikor tájékoztatással szolgálnak a pedagógiai programmal
kapcsolatban.
5.1.3. Az éves munkaterv
Az éves munkaterv az intézmény hivatalos dokumentuma, amely a hatályos jogszabályok
figyelembe vételével az intézmény pedagógiai programjának alapul vételével tartalmazza a
nevelési célok, feladatok megvalósításához szükséges tevékenységek, munkafolyamatok időre
beosztott cselekvési tervét a felelősök és a határidők megjelölésével.
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Az intézmény éves munkatervét a nevelőtestület készíti el, elfogadására a tanévnyitó
értekezleten kerül sor. A tanév helyi rendje a munkaterv részét képezi, ennek elfogadásakor
be kell szerezni a szülői szervezet és a diákönkormányzat véleményét. A munkaterv egy
példánya az elektronikus naplóban a tantestület rendelkezésére áll. A tanév helyi rendjét az
intézmény weblapján is el kell helyezni.

5.2.

A tanulói tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyvellátás rendje

Szabályzatunkat az alábbi jogszabályok alapján készítettük:
•
•
•

Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
Nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII.
törvény
16/2013. (II.28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a
tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről

Az iskolai tanulók tankönyvtámogatása megállapításának, az iskolai tankönyvellátás
megszervezésének, a tankönyvrendelés elkészítésének helyi rendjét az iskola szervezeti és
működési szabályzatában kell meghatározni. A tankönyvellátással, a tanulók tankönyvi
támogatásával kapcsolatban az alábbi rendelkezéseket állapítjuk meg.
5.2.1. A tankönyvellátás célja és feladata
5.2.1.1.

5.2.1.2.

5.2.1.3.

5.2.1.4.

Az iskolai tankönyvellátás keretében kell biztosítani, hogy az iskolában
alkalmazott tankönyvek az egész tanítási év során az iskola tanulói részére
megvásárolhatók legyenek (a továbbiakban: iskolai tankönyvellátás). Az iskolai
tankönyvellátás legfontosabb feladatai: a tankönyv beszerzése és a tanulókhoz
történő eljuttatása.
Az iskolai tankönyvellátás megszervezése az iskola feladata. Az iskolai
tankönyvellátás vagy annak egy része lebonyolítható az iskolában, illetve az
iskolán kívül. Az iskolai tankönyvellátás feladatait vagy annak egy részét
elláthatja az iskola, illetve a tankönyvforgalmazó. Az iskolai tankönyvellátás
zavartalan megszervezéséért az iskola felel.
Az iskolai tankönyv-kölcsönzés során biztosítani kell, hogy a kölcsönzést igénybe
venni kívánó tanulók egyenlő eséllyel jussanak hozzá a tankönyvekhez. Ha a
tankönyv kölcsönzése során a könyv a szokásos használatot meghaladó mértéken
túl sérül, a tankönyvet a tanuló elveszti, megrongálja, a nagykorú tanuló illetve a
kiskorú tanuló szülője az okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. Az
okozott kár mértékét az intézményvezető – a tankönyvek beszerzési árát
figyelembe véve – határozatban állapítja meg.
Az iskolai tankönyvellátás rendjét az iskola kifüggesztéssel és elektronikus
formában teszi közzé.
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5.2.2. A tankönyvfelelős megbízása
5.2.2.1.
5.2.2.2.

5.2.2.3.

Iskolánkban a tankönyvellátás feladatait az intézmény látja el, a
tankönyvforgalmazóval a VSZC köt szerződést.
Az iskola tankönyvellátással kapcsolatos feladatainak végrehajtásáért az
intézményvezető a felelős. Az intézményvezető minden tanévben december 15-éig
elkészíti a következő tanév tankönyvellátásának rendjét, amelyben kijelöli a
tankönyv-értékesítésben közreműködő személyt (továbbiakban: tankönyvfelelős),
aki részt vesz a tankönyvterjesztéssel kapcsolatos feladatok ellátásában. A
feladatellátásban való közreműködés nevezettnek nem munkaköri feladata, a vele
kötött megállapodásban meg kell határozni a feladatokat és a díjazás mértékét.
Az intézmény a könyvekről számlát nem állít ki.
5.2.3. A tankönyvtámogatás iránti igény felmérése

5.2.3.1.

5.2.3.2.

5.2.3.3.

5.2.3.4.

5.2.3.5.

5.2.3.6.

Az iskolai készletnyilvántartó minden év november 15-ig köteles felmérni, hogy
hány tanuló kíván az iskolától – a következő tanítási évben – tankönyvet
kölcsönözni.
E felmérés során írásban tájékoztatja a szülőket arról, hogy a tankönyvpiac
rendjéről szóló törvény 8. § (4) bekezdése alapján kik jogosultak normatív
kedvezményre (a továbbiakban: normatív kedvezmény), továbbá, ha az iskolának
lehetősége van további kedvezmény nyújtására, és mely feltételek esetén lehet azt
igénybe venni. Az iskolába belépő új osztályok tanulói esetében a felmérést a
beiratkozás napjáig kell elvégezni.
A tájékoztatást és a normatív kedvezményekre vonatkozó igényt úgy kell fölmérni,
hogy azt a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az igény-bejelentési határidő előtt
legalább 15 nappal megkapja. A határidő jogvesztő, ha a tanuló, kiskorú tanuló
esetén a szülő az értesítés ellenére nem élt az igénybejelentés jogával. Nem
alkalmazható ez a rendelkezés, ha az igényjogosultság az igénybejelentésre
megadott időpont eltelte után állt be.
Az eszköznyilvántartó az 5.2.3.1. pontban meghatározott felmérés alapján
megállapítja, hogy hány tanulónak kell biztosítania a normatív kedvezményt,
illetve hány tanuló igényel és milyen tankönyvtámogatást a normatív
kedvezményen túl. Az adatokat írásos formában november 24-ig ismerteti az
intézmény vezetőjével.
A normatív kedvezmény, valamint a normatív kedvezmény körébe nem tartozó
további kedvezmény iránti igényt jogszabályban meghatározott igénylőlapon kell
benyújtani. A normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló iratot legkésőbb
az igénylőlap benyújtásakor be kell mutatni. A bemutatás tényét az
eszköznyilvántartó az igénylőlapra rávezeti, amelyet aláírásával igazol.
A normatív kedvezményre való jogosultság igazolásához a következő okiratok
bemutatása szükséges:
a. a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás; (a családi pótlék
folyósításáról szóló igazolásként el kell fogadni a bérjegyzéket, a
pénzintézeti számlakivonatot, a postai igazolószelvényt)
b. ha a családi pótlékra való jogosultság a legmagasabb életkor elérése miatt
megszűnt - tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás,
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c. sajátos nevelési igény esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság
szakvéleménye;
d. rendszeres gyermekvédelmi támogatás esetén az erről szóló határozat.
5.2.3.7.
5.2.3.8.

5.2.3.9.

A normatív kedvezményre való jogosultság igazolása nélkül normatív
kedvezményen alapuló tanulói tankönyvtámogatás nem adható.
Az iskola faliújságon, illetve a tanári hirdetőtáblán, valamint az iskola honlapján
elhelyezett hirdetményben teszi közzé a normatív kedvezményen túli további
kedvezmények körét, feltételeit, az igényjogosultság igazolásának formáját és az
igénylés elbírálásának elveit. A normatív kedvezményeken túli támogatásnál
előnyben kell részesíteni azt, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem
összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér)
másfélszeresét. A normatív kedvezményen túli támogatás a szülő, illetőleg
nagykorú tanuló írásos kérésére, a tanuló szociális helyzetének és tanulmányi
eredményének figyelembe vételével adható.
Nem kérhet az iskola igazolást olyan adatokról, amelyet a köznevelési törvény
alapján, illetve a szülő hozzájárulásával kezel.
5.2.4. A tankönyvtámogatás módjának meghatározása

5.2.4.1.

5.2.4.2.

Az 5.2.3.1. pontban meghatározott felmérés eredményéről az intézményvezető
minden év november 30-ig tájékoztatja a nevelőtestületet, az iskolai szülői
szervezetet és az iskolai diákönkormányzatot.
Az intézmény intézményvezetője minden év december 15-ig meghatározza a
tankönyvtámogatás módját, és erről értesíti a szülőt, illetve a nagykorú tanulót.
5.2.5. A tankönyvtámogatás iránti igény felmérése

5.2.5.1.

5.2.5.2.

5.2.5.3.

5.2.5.4.

A tankönyvfelelős minden év február 28-ig elkészíti a tankönyvrendelését, majd
aláíratja az intézmény intézményvezetőjével. A tankönyvrendelésnél az iskolába
belépő új osztályok tanulóinak várható, becsült létszámát is figyelembe kell venni.
A tankönyvrendelés elkészítéséért díjazás jár, a díj összegét az 5.2.2.2. pontban
szereplő megállapodás szabályozza.
A tankönyvrendelést oly módon kell elkészíteni, hogy a tankönyvtámogatás, a
tankönyvkölcsönzés az iskola minden tanulója részére biztosítsa a tankönyvhöz
való hozzájutás lehetőségét a meglévő források figyelembe vételével..
A tankönyvrendelés végleges elkészítése előtt az iskolának lehetővé kell tenni,
hogy azt a szülők megismerjék. A szülő nyilatkozhat arról, hogy gyermeke részére
az összes tankönyvet meg kívánja-e vásárolni, vagy egyes tankönyvek biztosítását
más módon, például használt tankönyvvel kívánja megoldani.
Az iskolának legkésőbb június 10-ig – a könyvtári hirdetőtáblán való
kifüggesztéssel – közzé kell tennie azoknak a tankönyveknek, ajánlott és kötelező
olvasmányoknak a jegyzékét, amelyeket az iskolai könyvtárból a tanulók
kikölcsönözhetnek. A közzététel az iskolai könyvtáros munkaköri kötelessége.
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5.3.

Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok
kezelési rendje

5.3.1. Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok
kezelési rendje
Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási 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 intézményvezetője alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére. Az elektronikus
rendszer használata során feltétlenül ki kell nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni az
alábbi dokumentumok papír alapú másolatát:
• az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása
•

az alkalmazott pedagógusokra, óraadó tanárokra vonatkozó adatbejelentések

•

a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések

Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével
és az intézményvezető 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 és az intézményvezető-helyettesek) férhetnek hozzá.
5.3.2. Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje
Az iskolánkban használatos digitális napló elektronikusan előállított, papíralapon tárolt
adatként kezelendő, mert a rendszer nem rendelkezik az ágazat irányításáért felelős miniszter
engedélyével. A MOZA elektronikus naplóba az adatokat digitális úton viszik be az iskola
vezetői, tanárai és az adminisztrációért felelős alkalmazottak. Az adatok tárolása –
ideiglenesen – az iskola e célra használatos szerverén történik, a frissítés legalább egyórányi
gyakorisággal történik. A digitális napló elektronikus úton tárolja a tanulók adatait,
osztályzatait, a tanítási órák tananyagát, a hiányzókat, valamint a tanulókkal kapcsolatos
intézkedéseket, a szülők értesítését.
Havi gyakorisággal az általános intézményvezető-helyettesnek elektronikusan el kell
készítenie és ki kell nyomtatnia a pedagógusok által az adott hónapban megtartott túlórák,
tartósan távollévők helyettesítései, stb. számáról készített kimutatást, azt az intézmény
intézményvezetőjének, általános és szakmai intézményvezető-helyettesének alá kell írnia, az
intézmény körbélyegzőjével le kell pecsételni és irattárazni kell.
Féléves gyakorisággal kell kinyomtatni a tanulók által elért félévi, év végi eredményeket,
a tanulók igazolt és igazolatlan óráit, a tanulói záradékokat. Félévkor a tanuló előbb felsorolt
adatait tartalmazó kivonatot ki kell nyomtatni, azt az osztályfőnöknek alá kell írnia, az iskola
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körbélyegzőjével le kell pecsételni, a kinyomtatott iratot pedig át kell adni a tanulónak vagy a
szülőnek. A tanév végén a digitális napló által generált haladási és osztályozó naplót
osztályonként ki kell nyomtatni, majd a titkárságvezetőnek le kell fűznie. A naplókhoz
tartozó aláíróívet az osztályban tanító valamennyi pedagógusnak és az intézmény
intézményvezetőjének alá kell írnia, a titkárságvezetőnek az intézmény körbélyegzőjével le
kell pecsételnie, és irattárazni kell.
Eseti gyakorisággal kell kinyomtatni a tanuló által elért eredményeket, az igazolt és
igazolatlan órák számát, a záradékokat tartalmazó iratot iskolaváltás vagy a tanulói
jogviszony más megszűnésének eseteiben.

5.4.

Teendők bombariadó és egyéb rendkívüli események esetére

A rendkívüli események esetére a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. § (1)/n szakasza
végrehajtására a következő intézkedéseket léptetjük életbe.
A rendkívüli események megelőzése érdekében az iskola vezetője, az ügyeletes
intézményvezető-helyettes, a folyosóügyeletes tanárok, az iskola takarító személyzete a
mindennapi feladatok végzésekor köteles ellenőrizni, hogy az épületben rendkívüli tárgy,
bombára utaló tárgy, szokatlan jelenség nem tapasztalható-e. Amennyiben ellenőrzésük során
rendellenességet tapasztalnak, haladéktalanul kötelesek személyesen vagy telefonon az
ügyeletes intézményvezető-helyettesnek jelenteni.
Rendkívüli esemény esetén a legfontosabb teendők az alábbiak:
Ha az intézmény munkavállalója az épületben bomba elhelyezésére utaló jelet, vagy
egyéb szokatlan jelenséget tapasztal, illetve bomba elhelyezését bejelentő telefon
üzenetet vesz, a rendkívüli eseményt azonnal bejelenti az iskola ügyeletes
intézményvezető-helyettesének vagy a legkönnyebben elérhető vezetőjének. Az
értesített vezető a bejelentés valóságtartalmának vizsgálata nélkül köteles elrendelni a
bomba- illetve tűzriadót, a gyanús tárgyat el kell különíteni, hozzányúlni nem szabad.
A vezetőnek értesíteni kell a 107-es telefonszámon a városi rendőrkapitányságot,
továbbá gondoskodnia kell az épület gáz - és villamosenergia hálózatának
kiiktatásáról, távollétében az ügyeletes intézményvezető-helyettes köteles ezt
megtenni.
5.4.2 Ennek elrendelése az iskolai csengő szaggatott jelzésével történik. Lehetőség esetén a
riadó tényét az iskolarádióban is közzé kell tenni.
5.4.3 Az iskola épületében tartózkodó tanulók és munkavállalók az épületet a tűzriadó
tervnek megfelelő rendben azonnal kötelesek elhagyni. A gyülekezésre kijelölt terület
– ezzel ellentétes utasítás hiányában – az iskola főbejárata előtt utcarész. Az
iskola tanárai kötelesek az osztályokat sorakoztatni, a jelen lévő és hiányzó tanulókat
haladéktalanul megszámolni, azonnal megkezdeni a levonulást a megadott útvonalon
keresztül, a tanulók kíséretét és felügyeletét ellátni, a tanulócsoportokkal a gyülekező
helyen tartózkodni. A rendőrség megérkezéséig az épületben tartózkodni tilos!
5.4.1

5.4.4 Amennyiben a rendkívüli esemény az érettségi illetve szakmai vizsgák időtartama
alatt történik, az iskola intézményvezetője haladéktanul köteles az eseményt a fenntartónak, a
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Kormányhivatalnak és szakmai vizsga esetén a VSZC-nek is bejelenteni, valamint gondoskodni
az érettségi, illetve szakmai vizsga mielőbbi folytatásának megszervezéséről.
5.4.5 Az intézmény "telefonközeli" alkalmazottait fel kell készíteni arra, hogy milyen
magatartást tanúsítsanak telefonon történő bejelentés, fenyegetés esetén. Ha a
rendkívüli esemény bejelentése telefonon történt, akkor az üzenetet vevő
munkavállaló törekedjék arra, hogy a fenyegetőt hosszabb beszélgetésre késztesse,
igyekezzék minél több tényt megtudni a fenyegetéssel kapcsolatban.
5.4.6 A riadó lefújása folyamatos csengetéssel és szóbeli közléssel történik. A rendkívüli
esemény által kiesett tanítási időt az iskola vezetője pótolni köteles a tanítás
meghosszabbításával vagy pótlólagos tanítási nap elrendelésével.
5.4.7 A tanműhelyben felmerülő rendkívüli esemény esetén a riadót, a gyakorlatotvezető rendelheti el. A riadót kézi csengővel jelzik, az üzemelő gáz- és
elektromos készülékek azonnali kikapcsolásáról a szakoktatók gondoskodnak,
a
riasztást elrendelő vezető gondoskodik az épület gáz - és villamosenergia
hálózatának kiiktatásáról. A riasztás utáni feladatok megegyeznek az 5.4.1. – 5.4.3.
pontokban leírt eljárási renddel, kiegészítve annyival, hogy a rendkívüli eseményről a
kivonulás után a riasztást elrendelő vezető köteles értesíteni az intézmény vezetőjét. A
gyülekezésre kijelölt terület – ezzel ellentétes utasítás hiányában – a főbejárat előtti
köztér.

6. AZ INTÉZMÉNY MUNKARENDJE
6.1.

A tanév helyi rendje

A tanév általános rendjéről a szakminiszter évente rendelkezik.
A tanév helyi rendjét, programjait a nevelőtestület határozza meg, és rögzíti az éves
munkatervben.
Ennek megfelelően a nevelőtestület tanévnyitó értekezleten dönt:
•

•

a nevelő-oktató munka lényeges tartalmi változásairól (pedagógiai program,
házirend módosítása; helyi tantervek, tanmenetek módosítása; a tanév új feladatai),
az iskolai szintű rendezvények és ünnepélyek megtartásának módjáról és
időpontjáról,
a tantestületi és nevelési értekezletek témáiról és időpontjáról,

•

a tanítás nélküli munkanapok időpontjáról,

•

a vizsgák rendjéről (felvételi, osztályozó, érettségi, szakmai, javító),

•

szülői értekezletek és fogadóórák időpontjáról,

•

az éves munkaterv véglegesítéséről.

•

Az osztályfőnökök a tanév helyi rendjét, az iskola rendszabályait (házirend) és a
balesetvédelmi előírásokat az első tanítási napon ismertetik a tanulókkal, az első szülői
értekezleten a szülőkkel.
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6.2.

Az intézmény vezetői munkarendjének szabályozása

Az intézmény hivatalos munkaidejében – hétfőtől csütörtökig 7.30 és 18.00 óra között,
pénteken 7.30 és 14.00 óra között – legalább 1 felelős vezetőnek (intézményvezető,
intézményvezető-helyettesek) az épületben kell tartózkodnia. Egyebekben munkájukat az
iskola szükségleteinek és aktuális feladataiknak megfelelő időben és időtartamban látják el.
A vezetők ügyeleti beosztását a tanári szobában kell kifüggeszteni. Az ügyeletes felelős
vezető(k) akadályoztatása esetén az intézményvezető jelöli ki az ügyeleti feladatokat ellátó
személyt.

6.3.

A közalkalmazottak munkarendjének jogszabályi háttere

a) Az oktató-nevelő intézményben foglalkoztatható alkalmazottak körét, az alkalmazási
feltételeket és a munkavégzés egyes szabályait a köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 61. §-a, továbbá az 1-3. melléklete rögzíti.
b) A közalkalmazottak munkarendjét, munkavégzésének és díjazásának egyes szabályait, így
a többletmunkáért adható kereset-kiegészítés elosztásának elveit, összhangban a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvénnyel a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet
határozza meg.

6.4.

A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő és más közalkalmazottak
munkarendje

Az intézményben a nem pedagógus munkavállalók munkarendjét a jogszabályok
betartásával az intézmény zavartalan működése érdekében az intézményvezető állapítja meg.
Munkaköri leírásukat az intézményvezető és a gazdasági ügyintéző közösen készíti el. A
törvényes munkaidő és pihenőidő figyelembevételével az intézmény vezetői tesznek
javaslatot a napi munkarend összehangolt kialakítására, megváltoztatására, és a
munkavállalók szabadságának kiadására.
A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak munkarendjét az intézményvezető
határozza meg. A napi munkaidő megváltoztatása az intézményvezető szóbeli vagy írásos
utasításával történik.

6.5.

A pedagógusok munkaidejének hossza, beosztása

Az intézmény pedagógusai heti 40 órában végzik munkájukat. Az ötnél kevesebb
munkanapot tartalmazó hetek heti munkaideje a munkanapok számával arányosan számítandó
ki. Szombati és vasárnapi napokon, ünnepnapokon munkavégzés csak írásban elrendelt
esetben lehetséges.
A pedagógusok napi munkaidejüket – az órarend, a munkaterv és az intézmény havi
programjainak szem előtt tartásával – általában maguk határozzák meg. Az értekezleteket,
fogadóórákat általában csütörtöki napokon tarjuk, ezért ezeken a napokon hosszabb,
legfeljebb azonban 10 órás munkaidőre kell számítani. A munkáltató a munkaidőre vonatkozó
előírásait az órarend, a munkaterv, a havi programok kifüggesztése útján határozza meg. A
pedagógusok napi munkarendjét, ügyeleti és felügyeleti rendjét az ügyeletes
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intézményvezető-helyettes állapítja meg. A pedagógus tartós távolléte esetén a helyettesítés
rendjét az érintett intézményvezető-helyettes készíti el az intézményvezető jóváhagyásával.
Szükség esetén elő lehet írni a napi munkaidő-beosztást egy pedagógus esetén, vagy
pedagógusok meghatározott csoportja esetén is. A munkaidő-beosztás kihirdetésére ebben az
esetben is a fentiek az irányadók.
6.5.1. A pedagógusok munkaidejének kitöltése
A nevelési-oktatási intézményekben pedagógus-munkakörökben dolgozó pedagógus heti
teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (a továbbiakban: kötött munkaidő) az
intézményvezető által -az e törvény keretei között- meghatározott feladatok ellátásával
köteles tölteni, a munkaidő fennmaradó részében a munkaideje beosztását vagy felhasználását
maga jogosult meghatározni. A teljes munkaidő ötvenöt-hatvanöt százalékában (a
továbbiakban: neveléssel-oktatással lekötött munkaidő) tanórai és egyéb foglalkozások
megtartása rendelhető el. A kötött munkaidő fennmaradó részében a pedagógus a nevelésoktatást előkészítő, nevelés-oktatással összefüggő egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet,
továbbá eseti helyettesítést lát el.
Az intézményvezető a kötött munkaidőben ellátandó feladatok elosztásánál biztosítja az
arányos és egyenletes feladatelosztást a nevelőtestület tagjai között.
A pedagógus a kötött munkaidőben köteles a nevelési-oktatási intézményben, pedagógiai
szakszolgálati intézményben tartózkodni, kivéve, ha kizárólag az intézményen kívül ellátható
feladatot lát el. A kollektív szerződés, ennek hiányában a munkáltató határozza meg, hogy
melyek azok a feladatok, amelyeket a pedagógusnak a nevelési-oktatási intézményben,
pedagógiai szakszolgálat intézményében, és melyek azok a feladatok, amelyeket az
intézményen kívül lehet teljesítenie.
6.5.2. A neveléssel-oktatással lekötött munkaidőben ellátott feladatok
Az órarendi órákon túl egyéb, tantárgyfelosztásban tervezhető, rendszeres nem tanórai
foglalkozások:
- szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör,
-

sportkör, tömegsport foglalkozás,

-

egyéni vagy csoportos felzárkóztató, fejlesztő foglalkozás,

-

egyéni vagy csoportos tehetségfejlesztő foglalkozás,

-

napközi,

-

tanulószoba,

-

tanulást, iskolai felkészülést segítő foglalkozás,

-

pályaválasztást segítő foglalkozás,

-

közösségi szolgálattal kapcsolatos foglalkozás,

-

diákönkormányzati foglalkozás,

-

felzárkóztató, tehetség-kibontakoztató, speciális ismereteket adó egyéni vagy
csoportos, közösségi fejlesztést megvalósító csoportos, a szabadidő eltöltését szolgáló
csoportos, a tanulókkal való törődést és gondoskodást biztosító egyéni, a kollégiumi
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-

-

-

közösségek működésével összefüggő csoportos kollégiumi, valamint szakkollégiumi
foglalkozás,
tanulmányi szakmai, kulturális verseny, házi bajnokság, iskolák közötti verseny,
bajnokság, valamint
az iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg nem
valósítható osztály- vagy csoportfoglalkozás lehet. A neveléssel-oktatással lekötött
munkaidejét meghaladóan a pedagógusnak további tanórai és egyéb foglalkozás
megtartása akkor rendelhető el, ha
a munkakör nincs betöltve, a pályázati eljárás idejére,
a munkakör nincs betöltve, és az álláshelyre kiírt nyilvános pályázat sikertelen volt,
feltéve, hogy a munkaközvetítési eljárás sikertelen maradt, és a pedagógusok állandó
helyettesítési rendszerében sem áll rendelkezésre megfelelő szakember vagy
a betöltött munkakör feladatainak ellátása betegség, baleset vagy egyéb ok miatt
váratlanul lehetetlenné vált.

A fent meghatározottak alapján a pedagógusnak eseti helyettesítés rendelhető el, melynek
száma egy tanítási napon a kettő, egy tanítási héten a hat órát, egy tanítási évben a 30 tanítási
napot nem haladhatja meg.
6.5.3. A munkaidő neveléssel-oktatással le nem kötött részében ellátott feladatok
-

foglalkozások, tanítási órák előkészítése,

-

a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése,

-

-

az intézmény kulturális és sportéletének, versenyeknek, a szabadidő hasznos
eltöltésének megszervezése,
a tanulók nevelési-oktatási intézményen belüli önszerveződésének segítésével
összefüggő feladatok végrehajtása,
előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen gyermekek, tanulók - tanórai és
egyéb foglalkozásnak nem minősülő - felügyelete,
a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása,

-

a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtása,

-

eseti helyettesítés,

-

a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység,

-

az intézményi dokumentumok készítése, vezetése,

-

a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása,

-

osztályfőnöki munkával összefüggő tevékenység,

-

pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorálása,

-

a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel,

-

munkaközösség-vezetés,

-

az intézményfejlesztési feladatokban való közreműködés,

-
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-

környezeti neveléssel összefüggő feladatok ellátása,

-

iskolai szertár fejlesztése, karbantartása,

- különböző feladatellátási helyekre történő alkalmazás esetében a köznevelési
intézmény telephelyei közötti utazás, valamint
- a pedagógiai program célrendszerének megfelelő, az éves munkatervben rögzített,
tanórai vagy egyéb foglalkozásnak nem minősülő feladat ellátása rendelhető el.

6.6.

Pedagógusok munkarendjével kapcsolatos előírások

A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az ügyeletes
intézményvezető-helyettes állapítja meg az intézmény órarendjének függvényében. A konkrét
napi munkabeosztások összeállításánál az intézmény feladatellátásának, zavartalan
működésének biztosítását kell elsődlegesen figyelembe venni. Az intézmény vezetőségének
tagjai, valamint a pedagógusok a fenti alapelv betartása mellett javaslatokat tehetnek egyéb
szempontok, kérések figyelembe vételére.
A pedagógus köteles 10 perccel tanítási, foglalkozási, ügyeleti beosztása előtt a
munkahelyén (illetve a tanítás nélküli munkanapok programjának kezdete előtt annak helyén)
megjelenni. A pedagógus várható távolmaradását a távolmaradást megelőzően távollét
lejelentő nyomtatványon köteles engedélyeztetni az intézmény vezetőjével. A munkából való
rendkívüli távolmaradást, annak okát lehetőleg előző nap, de legkésőbb az adott munkanapon
7.30 óráig köteles jelenteni az intézmény vezetőjének vagy helyettesének, hogy
helyettesítéséről az ügyeletes vezető intézkedhessen.
A hiányzó pedagógus köteles várhatóan egy hetet meghaladó hiányzásának kezdetekor
tanmeneteit az intézményvezető-helyetteshez eljuttatni, hogy akadályoztatása esetén a
helyettesítő tanár biztosíthassa a tanulók számára a tanmenet szerinti előrehaladást. A
táppénzes papírokat legkésőbb a táppénz utolsó napját követő 3. munkanapon le kell adni a
gazdasági iroda pénztárában. A hivatalos távollétet, tanulmányi szabadságot igazoló
dokumentumokat a hiányzást követő első munkanapon le kell adni az általános
intézményvezető-helyettesnek.
Rendkívüli esetben a pedagógus az intézményvezetőtől vagy az intézményvezetőhelyettestől kérhet engedélyt legalább két nappal előbb a tanítási óra (foglalkozás)
elhagyására, a tanmenettől eltérő tartalmú tanítási óra (foglalkozás) megtartására. A tanítási
órák (foglalkozások) elcserélését az intézményvezető-helyettes engedélyezi.
A tantervi anyagban való lemaradás elkerülése érdekében tartós hiányzások esetén –
lehetőség szerint – helyettesítést kell tartani. A helyettesítő pedagógus köteles a tanmenet
szerint előrehaladni, a szakmailag szükséges dolgozatokat megíratni és kijavítani. A
pedagógusok számára – a kötelező óraszámon felüli – a nevelő–oktató munkával
összefüggő rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást vagy kijelölést az
intézményvezető adja az intézményvezető-helyettesek és a munkaközösség-vezetők
javaslatainak meghallgatása után.
A pedagógus alapvető kötelessége, hogy tanítványainak haladását rendszeresen
osztályzatokkal értékelje, valamint számukra a számszerű osztályzatokon kívül
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visszajelzéseket adjon előrehaladásuk mértékéről, az eredményesebb tanulás érdekében
elvégzendő feladatokról.

6.7.

A pedagógusok munkaidejének nyilvántartási rendje

Az intézményvezető az órarend és a munkatervben meghatározott feladatok alapján az
intézményben foglalkoztatott pedagógusok vonatkozásában munkaidő-nyilvántartást vezet, és
a munkavégzést a jelenléti íveken havonta igazolja.

6.8.

Munkaköri leírás-minták

Iskolánkban minden munkavállalónak névre szóló, feladataihoz szabott munkaköri leírása
van, amelyet az alkalmazást követő néhány napon belül megkap, átvételét aláírásával igazolja.
Munkaszervezési okokból az osztályfőnökök munkaköri leírását külön készítjük el az
osztályfőnökök számára azért, hogy pusztán az osztályfőnöki feladatok ellátásának
megkezdése vagy a feladat szüneteltetése miatt ne kelljen minden alkalommal módosítanunk
a pedagógus munkaköri leírását.
6.8.1. Intézményvezető munkaköri leírás-mintája
A munkakör megnevezése: intézményvezető
A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Főbb felelősségek és tevékenységek:

-

Felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásáért, önálló
költségvetéssel nem rendelkező intézmény esetében a működtetővel kötött
szerződésben foglaltak végrehajtásáért, működtető hiányában a fenntartó által
rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezeléséért.
Dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet
jogszabály, kollektív szerződés, közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe.
Felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért.

-

Jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját.

-

Képviseli az intézményt.

-

Felel:

-

-

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,
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a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek
megteremtéséért,
a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért,
a
gyermekek,
tanulók
rendszeres
egészségügyi
megszervezéséért,
a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért.
-

vizsgálatának

A pedagógiai munkáért való felelőssége körében szakmai ellenőrzést indíthat az
intézményben végzett nevelő és oktató munka, egyes alkalmazott munkája
színvonalának külső szakértővel történő értékelése céljából.

Általános feladatai:
-

-

-

-

A jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően, az elnök irányítása
alapján vezeti a szakmailag önálló köznevelési intézményt, felelős a köznevelési
intézmény pedagógiai és adminisztratív feladatainak ellátásáért.
Dönt minden olyan, a köznevelési intézmény működésével, feladatellátásával
kapcsolatos ügyben, amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy
hatáskörébe, és ami az intézmény jogi személyiségéből fakadó döntési körébe tartozik.
A jogszabályokban foglaltak szerint gyakorolja a kiadmányozási jogot, különösen az
intézmény által a tanulói jogviszonnyal, szülőkkel való kapcsolattartással
összefüggésben hozott döntések és a feladatkörébe tartozó nyilatkozatok tekintetében.
Jogszabályban, egyéb belső szabályzatokban meghatározott kiadmányozási jogát a
köznevelési intézmény közalkalmazottjára átruházhatja, az átruházott kiadmányozási
jog tovább nem ruházató.

Személyügyi feladatai:
-

Elkészíti a köznevelési intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak munkaköri
leírását.
Előkészíti a nevelőtestület feladatkörébe tartozó döntéseket, és köznevelési
intézményben foglalkoztatott közalkalmazottakkal kapcsolatos munkáltatói döntések
iratait.

Alapfeladatai:
-

-

Jóváhagyja a köznevelési intézmény alapdokumentumait: a pedagógiai programot, a
helyi tantervet, a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és az éves
munkatervet.
Szervezi és ellenőrzi a köznevelési intézmény feladatainak végrehajtását, biztosítja a
szakmai követelmények érvényesülését.
Kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához szükséges –
az intézkedési jogkörén kívül eső – intézkedések megtételét.

-

Gyakorolja az Intézményfenntartó Központ egyéb szabályzataiban ráruházott
munkáltatói, valamint az utasítási és ellenőrzési jogot a köznevelési intézmény
közalkalmazottai felett.
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-

-

-

-

-

Évente, illetve a felügyeleti szerv által elrendelt esetekben adatot szolgáltat az
Intézményfenntartó Központ beszámolójának, jelentésének és költségvetésének
elkészítéséhez.
Az elnök által meghatározott rendben adatot szolgáltat és legalább évente írásos
tájékoztatást ad a tankerületi igazgató részére a köznevelési intézmény
tevékenységéről.
Véleményezi az elnök, illetve a tankerületi igazgató hatáskörébe tartozó – a
köznevelési intézményt, illetve az intézmény közalkalmazottját érintő – döntést,
javaslattételi jogkörrel rendelkezik.
Teljesíti a központi szerv szakmai, illetve funkcionális irányítást gyakorló szervezeti
egysége vezetője, valamint az illetékes tankerületi igazgató által – az elnöki utasítás
szerint – kért adatszolgáltatást.
Szakmai értekezletet hív össze a köznevelési intézmény működésével kapcsolatos
feladatok megoldásához szükséges szakmai vélemények, javaslatok megismerése, az
operatív feladatok irányítása céljából, és gyakorolja az intézményben a vezetési
funkciókat.

Az intézményvezető kiadmányozza:
-

-

-

-

A jogviszony létesítése, a jogviszony megszüntetése, a fegyelmi eljárás megindítása,
fegyelmi büntetés kiszabása kivételével, az intézmény közalkalmazottaival
kapcsolatos munkáltatói intézkedések iratait.
A tankerületi igazgatóval történt előzetes egyeztetést követően, az intézményben
helyettesítés céljából, határozott időre történő jogviszony létesítésére irányuló
munkáltatói intézkedést.
Az egyéb szabályzatban meghatározott, a szervezeti egység jogi személyiségéhez
kapcsolódó kötelezettségvállalásokat.
Az intézmény napi működéséhez kapcsolódó döntéseket, tájékoztatókat,
megkereséseket, egyéb leveleket.
Az intézmény szakmai feladatai ellátásához kapcsolódó azon döntéseket, amelyek
kiadmányozási jogát az elnök a maga vagy a VSZC központi szerve, szervezeti
egysége, illetve a tankerületi igazgató számára nem tartotta fenn.
A közbenső intézkedéseket.
A rendszeres statisztikai jelentéseket, érdemi döntést nem igénylő továbbítandó
iratokat, a központi, illetve területi szerv által kért adatszolgáltatásokat.
6.8.2. Általános intézményvezető-helyettes munkaköri leírás-mintája

A munkakör megnevezése: általános intézményvezető-helyettes
Közvetlen felettese: az intézményvezető
Általános vezetési feladatok
1. A szakmai alapdokumentummal kapcsolatos feladatok
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-

Az intézmény szakmai alapdokumentumában foglaltak figyelemmel kísérése, ha
szükséges, javaslat módosítás kezdeményezésére
2. Az intézményvezető akadályoztatása esetén külön megbízás nélkül aláírja az iskolai
dokumentumokat.
3. Adatnyilvántartás, kezelés
-

Gondoskodik a köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 41-44. §-okban, továbbá a
nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.)
Kormányrendelet I. fejezetében meghatározott adatok nyilvánosságáról, kezeléséről.

Az intézmény közoktatási feladataihoz kapcsolódó vezetői feladatok
1. Pedagógiai programmal kapcsolatos feladatok
-

Részt vesz a pedagógiai program elkészítésében.

2. Nevelőtestülettel kapcsolatos feladatok
-

Feladata a közismereti tantárgyakkal kapcsolatos nevelőmunka tervezése, irányítása,
ellenőrzése.
Irányítja és ellenőrzi a hozzá tartozó munkaközösségeket.

-

Irányítja és ellenőrzi a szakközépiskolai osztályok munkáját.

Javaslatot tesz a közvetlen irányítása alá tarozó dolgozók anyagi és erkölcsi
elismerésére, felelősségre vonására.
3. Munkatervvel kapcsolatos feladatok
-

-

Javaslatot tesz az iskolai munkatervre, és a tanév helyi rendjére.

A munkaterv előkészítése során kikéri a szülői szervezet, a tanulókat érintő programok
vonatkozásában a diákönkormányzat, a gyakorlatioktatás-vezetők véleményét.
4. Az iskolai oktatás megszervezése
-

-

Szervezi az érettségi vizsgát, javaslatot tesz a vizsgabizottságok összetételére.

-

A tanévenként készült beosztás szerint irányítja az egyes tanítási műszakok munkáját.

-

A rábízott tanítási műszakokban ellenőrzi a munkavédelmi szabályok betartását, részt
vesz az esetleges balesetek kivizsgálásában.
Koordinálja a közismereti versenyekre való felkészítést.

-

Felelős a belső iskolai és országos kompetenciamérésért.

5. Egyéb feladatok
-

Leigazolja és számfejti a túlórák, helyettesítések elszámolását.

-

Vezeti a tanárok távolmaradását.

-

Ellenőrzi a tanulói nyilvántartást, a tanév közben felvett, kimaradt, más iskolába
áthelyezett tanulók nyilvántartását.(Közoktatási Információs Rendszer)
Irányítja az iskolai statisztikák elkészítését.

-
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-

Ellenőrzi az oktatással kapcsolatos dokumentumok vezetését a szakközépiskolai
osztályoknál.
Felelős az iskolai nyilvántartásokért.

-

Munkakörével kapcsolatban ellátja a belső ellenőrzési feladatokat.

-

Munkakörével kapcsolatban a pedagógusok és más dolgozók vonatkozásában
rendelkezési joggal bír.
Felelős a testvériskolai és nemzetközi kapcsolatokért.

-

Felügyeli az elektronikus és nyomtatott bizonyítványok
szakközépiskolai osztályokban és az érettségi vizsgán.
Felelős a tanügyi nyomtatványok, dokumentumok rendeléséért.

elkészítését

a

Általános szakmai feladatok
1. Együttműködés a szülőkkel
-

Munkája során együttműködik a szülőkkel a tanulók személyiségének fejlesztésében,
képességeinek kibontakoztatásában.
- A szülők közösségével együttműködve végzi nevelő munkáját a tanulóközösség
kialakítása, fejlesztése során.
- Feladatának ellátása során tiszteletben tartja a szülőknek azt a jogát, hogy vallási és
világnézeti meggyőződésüknek megfelelő oktatásban és nevelésben részesülhessenek
gyermekeik.
2. Az egyes jogok biztosítása
-

Gondoskodik a tanulók köznevelési törvényben foglalt jogainak biztosításáról.

-

Gondoskodik a szülő jogainak biztosításáról.

-

Megtartja az egyenlő bánásmód követelményét a tanulókkal kapcsolatos döntései,
intézkedései meghozatalakor.

Részletes szakmai feladatok
1. A tanulók oktatásával kapcsolatos feladatok
-

A tanár alapvető feladata a rábízott tanulók nevelése, tanítása.

-

Oktató tevékenysége keretében gondoskodik a tanuló testi épségének megóvásáról,
erkölcsi védelméről, személyiségének fejlődéséről.
Oktató tevékenysége során az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan közvetíti.

-

Oktató tevékenysége során figyelembe veszi a tanuló:
•

egyéni képességét,

•

tehetségét,

•

fejlődésének ütemét,
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•

szociokulturális helyzetét és fejlettségét,

-

• sajátos nevelési igényét.
Segíti a tanuló képességeinek, tehetségeinek kibontakoztatását.

-

Segíti a hátrányos helyzetben lévő gyermek, tanuló felzárkóztatását tanulótársaihoz.

-

A tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket
átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződik.
Ha a tanuló balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges
intézkedéseket megteszi.
Közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában.

-

-

Közreműködik a tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények feltárásában,
megszüntetésében, az ilyen körülmények kialakulásának megelőzésében.
A tanuló életkorának, fejlettségének figyelembe vételével elsajátíttatja a közösségi
együttműködés magatartási szabályait és törekszik azok betartására.
A szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztatja, a szülőt
figyelmezteti, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése
érdekében intézkedést tart szükségesnek.
A szülő és a tanuló javaslataira, kérdéseire érdemi választ ad.

-

A tanulók és a szülők emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartja.

-

A tanulók részére az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket átadja.

-

2. A pedagógiai programmal kapcsolatos feladatok
-

A nevelőtestület tagjaként részt vesz az intézmény pedagógiai programjának
tervezésében, és értékelésében gyakorolja a nevelőtestület tagjait megillető jogokat.
A pedagógiai program alapján az ismeretátadás, a nevelés módszereit megválasztja.

-

A helyi nevelési terv figyelembe vételével az alkalmazott segédleteket, eszközöket,
ruházati és más felszereléseket kiválasztja.
3. Tanulók értékelése
-

Irányítja és értékeli a tanulók tevékenységét.

4. Munkához szükséges ismeret megszerzése
-

A munkájához szükséges aktuális ismereteket megszervezi.

Szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésben való részvétel útján
gyarapítja.
6.8.3. Szakmai intézményvezető-helyettes munkaköri leírás-mintája
-

A munkakör megnevezése: szakmai intézményvezető-helyettes
Közvetlen felettese: az intézményvezető
Általános vezetési feladatok
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1. A szakmai alapdokumentummal kapcsolatos feladatok
-

Az intézmény szakmai alapdokumentumában foglaltak figyelemmel kísérése, ha
szükséges, javaslatmódosítás kezdeményezése.
2. Adatnyilvántartás, kezelés
-

Gondoskodik a köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 41-44. §-okban, továbbá a
nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.)
Kormányrendelet I. fejezetében meghatározott adatok nyilvánosságáról, kezeléséről.

Az intézmény közoktatási feladataihoz kapcsolódó vezetési feladatok
1. Pedagógiai programmal kapcsolatos feladatok
-

Irányítja a pedagógiai program összeállítását

2. Munkatervvel kapcsolatos feladat
-

Részt vesz az iskolai munkaterv elkészítésében.

3. Nevelőtestülettel kapcsolatos feladatok
-

Feladata a szakmai nevelőmunka tervezése, irányítása, ellenőrzése.

-

Irányítja és ellenőrzi a hozzátartozó munkaközösségeket.

-

Irányítja és ellenőrzi a szakképző évfolyamok munkáját.

Javaslatot tesz a közvetlen irányítása alá tartozó dolgozók anyagi és erkölcsi
elismerésére, felelősségre vonására.
4. Az iskolai oktatás megszervezése
-

-

Szervezi a szakmai vizsgákat, elkészíti ezek vizsgabeosztását.

-

Javaslatot tesz a szakmai vizsgabizottságok összetételére.

-

A tanévenként készült beosztás szerint irányítja az egyes tanítási műszakok munkáját.

-

A rábízott tanítási műszakokban ellenőrzi a munkavédelmi szabályok betartását, részt
vesz az esetleges balesetek kivizsgálásában.
Koordinálja a szakmai versenyekre való felkészítést.

-

5. Egyéb feladatok
-

Vezeti az iskola dolgozóinak szabadság-nyilvántartását.

-

Felelős a tanulói nyilvántartásért. (beírási naplók)

-

-

Ellenőrzi az oktatással kapcsolatos dokumentumok vezetését a szakképző
évfolyamokon.
Felügyeli az elektronikus és nyomtatott bizonyítványok elkészítését a szakképző
osztályokban és a szakmai vizsgán.
Elkészíti a pedagógusok továbbképzési tervét, felelős megvalósításáért.

-

Elkészíti a tantárgyfelosztást.

-

30

-

Elkészíti az intézmény normatíva igénylését és normatíva elszámolását.

-

Elkészíti az elméleti oktatás-szervezési tervet.

-

Munkakörével kapcsolatban ellátja belső ellenőrzési feladatait.

-

Munkakörével kapcsolatban a pedagógusok és más dolgozók vonatkozásában
rendelkezési joggal bír.

Általános szakmai feladatok
1. Együttműködés a szülőkkel
-

Munkája során együttműködik a szülőkkel a tanulók személyiségének fejlesztésében,
képességeinek kibontakoztatásában.
- A szülők közösségével együttműködve végzi nevelő munkáját a tanulóközösség
kialakítása, fejlesztése során.
- Feladatának ellátása során tiszteletben tartja a szülőknek azt a jogát, hogy vallási és
világnézeti meggyőződésüknek megfelelő oktatásban és nevelésben részesülhessenek
gyermekeik.
2. Az egyes jogok biztosítása
-

Gondoskodik a tanulók köznevelési törvényben foglalt jogainak biztosításáról.

-

Gondoskodik a szülő jogainak biztosításáról.

-

Megtartja az egyenlő bánásmód követelményét a tanulókkal kapcsolatos döntései,
intézkedései meghozatalakor.

Részletes szakmai feladatok
1. A tanulók oktatásával kapcsolatos feladatok
-

A tanár alapvető feladata a rábízott tanulók nevelése, tanítása.

-

Oktató tevékenysége keretében gondoskodik a tanuló testi épségének megóvásáról,
erkölcsi védelméről, személyiségének fejlődéséről.
Oktató tevékenysége során az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan közvetíti.

-

Oktató tevékenysége során figyelembe veszi a tanuló:
•

egyéni képességét,

•

tehetségét,

•

fejlődésének ütemét,

•
•

szociokulturális helyzetét és fejlettségét,
sajátos nevelési igényét.

-

Segíti a tanuló képességeinek, tehetségeinek kibontakoztatását.

-

Segíti a hátrányos helyzetben lévő gyermek, tanuló felzárkóztatását tanulótársaihoz.
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-

A tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket
átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződik.
Ha a tanuló balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges
intézkedéseket megteszi.
Közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában.

-

Közreműködik a tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények feltárásában,
megszüntetésében, az ilyen körülmények kialakulásának megelőzésében.
A tanuló életkorának, fejlettségének figyelembe vételével elsajátíttatja a közösségi
együttműködés magatartási szabályait és törekszik azok betartására.
A szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztatja, a szülőt
figyelmezteti, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése
érdekében intézkedést tart szükségesnek.
A szülő és a tanuló javaslataira, kérdéseire érdemi választ ad.

-

A tanulók és a szülők emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartja.

-

A tanulók részére az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket átadja.

-

2. A pedagógiai programmal kapcsolatos feladatok
-

A nevelőtestület tagjaként részt vesz az intézmény pedagógiai programjának
tervezésében, és értékelésében gyakorolja a nevelőtestület tagjait megillető jogokat.
A pedagógiai program alapján az ismeretátadás, a nevelés módszereit megválasztja.

-

A helyi nevelési terv figyelembe vételével az alkalmazott segédleteket, eszközöket,
ruházati és más felszereléseket kiválasztja.
3. Tanulók értékelése
-

Irányítja és értékeli a tanulók tevékenységét.

4. Munkához szükséges ismeret megszerzése
-

A munkájához szükséges aktuális ismereteket megszervezi.

-

Szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésben való részvétel útján
gyarapítja.
6.8.4. Műszaki vezető munkaköri leírás-mintája

A munkakör megnevezése: műszaki vezető
Közvetlen felettese: intézményvezető
Feladatköre
-

A csoportos gyakorlati oktatás tárgyi feltételeinek biztosítása. (nyersanyag áru,
segédanyag, fogyóeszköz, gépek, berendezések)
Az ügyvitel területén a bizonylati rend betartása, a könyveléssel való kapcsolattartása.
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-

-

A dolgozók munkaidő-beosztásának elkészítése, tekintettel arra, hogy a
tanműhely működési ideje alatt 1 fő felelős vezetőnek a tanműhelyben kell
tartózkodni.
A dolgozók szabadságolási tervének elkészítése.

-

A szakoktatók munkájának ellenőrzése. (a foglalkozás kezdése, lebonyolítása,
befejezése)
A foglalkozások nyersanyag-felhasználásának ellenőrzése.

-

A tanműhely „Házirendjének” elkészítése és betartásának ellenőrzése.

-

Leltárak megszervezése és lebonyolítása. (állóeszközök, áru, göngyölegleltár,
december vége, teljes körű leltár június vége)
Javaslat selejtezés elvégzésére, a selejtezés lebonyolítása. (teljes körű leltárral együtt)

-

-

Javaslat a folyamatos és az éves karbantartási, felújítási munkák elvégzésére, a
lebonyolítás megszervezése.
Az iskolavezetés rendszeres tájékoztatása a tanműhely működésével kapcsolatban.

-

A munkavédelmi oktatás megszervezése, a tanműhelyben dolgozók részére.

-

A munkavédelmi követelmények betartása.

-

A beosztott dolgozók munkaköri leírásának elkészítése.

-

Felelősségi köre
-

Megőrzési felelősséggel tartozik a tanműhely tárgyi eszközeit illetően.

-

Felelős a munkavédelmi előírások betartásáért.

-

Felelős a bizonylatok szakszerű kiállításáért, megőrzéséért, könyveléshez való
juttatásért.
Felelős a tanműhely külső és belső rendjéért, tisztaságáért, a berendezések
és felszerelések üzemképes állapotáért.

-

Hatásköre
-

A külső szerveknél a tanműhely képviseletében járhat el.

-

A munkafegyelem betartása érdekében - indokolt esetben - fegyelmi eljárást
kezdeményezhet a vétkes dolgozóval, illetve tanulóval szemben.
6.8.5. Munkaközösség-vezető munkaköri leírás-mintája

A munkakör megnevezése: munkaközösség-vezető
Közvetlen felettese: az intézményvezető-helyettesek
Feladatköre
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-

Vezeti a munkaközösségeket a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
118. §-ában foglaltak alapján.

-

Elkészíti a munkaközösségek munkaprogramját.

-

Szervezi a munkaközösségi értekezleteket, foglalkozásokat.

-

A munkaközösségi tagok bevonásával figyelemmel kíséri és értékeli
munkaközösségekhez tartozó tantárgyak oktatási helyzetét.
Az iskolavezetésnek és a tantestületnek beszámol a munkaközösség munkájáról.

-

A munkaközösséghez tartozó tanároknál órákat látogat.

-

Fokozottan segíti a pályakezdő pedagógusok munkáját.

-

Szervezi a tanulók szaktárgyi tanulmányi versenyekre való felkészítését.

-

Javaslatot tesz a munkaközösségi tagok anyagi és erkölcsi elismerésére.

-

Felelős a munkaközösséghez tartozó szertár rendjéért.

a

Pótléka
- A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló
326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet 16. §-a, illetve a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 8. számú melléklete alapján
6.8.6. Tanár munkaköri leírás-mintája
A munkakör megnevezése: tanár
Közvetlen felettese: az intézményvezető
Legfontosabb feladata:
- Tanulói személyiségének, képességeinek, tárgyi tudásának folyamatos fejlesztése.
- Tanítványainak az érettségi illetve szakmai vizsgára való sikeres felkészítése.
Nevelői tevékenysége és életvitele
- Munkáját az erkölcsi-etikai normáknak megfelelően végzi.
- Kollégáiról, munkatársairól a tanulók előtt tisztelettel és megbecsüléssel beszél.
- Családközpontú szemléletet képvisel, azt kifejezésre juttatja munkájában és szavaiban.
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- Együtt halad az úton a nevelőközösséggel, osztályával, tanítványaival felelős a tanulói
és szülői személyiségjogok maximális tiszteletben tartásáért.
- Bizalmasan kezeli a kollégákkal, az osztályokkal és az iskolával kapcsolatos
információkat, az iskolával és munkájával kapcsolatos szolgálati titkot megőrzi.
- Szükség esetén támogatással, korrepetálással segíti a lemaradó diákokat.
- Saját tanítványait az általa tanított tantárgyból magántanítványként sem az iskolában
sem azon kívül nem tanítja.
- Részt vállal a közösségi környezet kialakításában, a bizalomra építő kapcsolatok, a
családias és otthonos légkör megteremtésében, a diákcsoportoknak az iskola életébe
történő bevonásában.
- Közreműködik az iskola céljainak megvalósításában, hogy az iskola a maga sajátos
eszközeivel és lehetőségeivel hozzájáruljon a kulturális, a gazdasági és a társadalmi
értékek szerinti formálásához.
A főbb tevékenységek összefoglalása

-

-

-

-

-

- Megtartja a tanítási órákat.
Feladata az intézmény és a munkaközösség munkatervében rögzített szakmai és
pedagógiai feladatok előkészítése és végrehajtása.
Megírja a tanmeneteket, a két hónapnál nagyobb mértékű lemaradást jelzi az
intézményvezetőnek.
- Munkaidejének beosztását az SzMSz megfelelő szakaszai részletezik.
A munkaidőkeretben meghatározott munkaidőt csak írásos intézményvezetői
utasításra lépheti túl.
Legalább 10 perccel a munkaidő, ügyeleti idő, illetve tanítási órája kezdete előtt
köteles a munkahelyén tartózkodni.
A tanítási órára való érkezéskor figyelmet fordít a tanterem állapotára, ha az osztály
elhagyja a tantermet, akkor – ellenőrizve az állapotokat – utolsóként távozik.
- A zárt termeket, szaktantermeket az óra elején nyitja, az óra végén zárja.
Tanítási óráján vagy közvetlenül azt követően bejegyzi a digitális naplót, nyilvántartja az
óráról hiányzó vagy késő tanulókat.
Rendszeresen értékeli tanulói tudását, félévente legalább a heti óraszám + 1
osztályzatot (de legalább félévi 3 osztályzatot) ad minden tanítványának.
Összeállítja, megíratja és két héten belül kijavítja a szükséges iskolai dolgozatokat, a
témazáró dolgozat időpontjáról az osztályt (csoportot) legalább egy héttel a kijelölt
időpont előtt tájékoztatja.
A tanulóknak adott osztályzatokat szóbeli értékeléskor azonnal, írásbeli dolgozatnál a
kijavítást követő órán ismerteti a tanulókkal.
Az osztályzatokat folyamatosan bejegyzi a digitális naplóba, a tanuló egy írásbeli vagy
szóbeli feleletére csak egyetlen osztályzat adható (kivételt képez a magyar nyelv és
irodalom dolgozatok értékelése).
Tanítványai számára az osztályzatokon kívül visszajelzéseket ad előrehaladásuk
mértékéről, az eredményesebb tanulás érdekében elvégzendő feladatokról.
Javaslatot tesz az iskolai munkaterv szakterületét érintő pedagógiai, szervezési, stb.
feladataira.
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- Részt vesz a tantestület értekezletein, megbeszélésein, a konferenciákon, a szakmai
munkaközösség megbeszélésein és értekezletein.
- Évente három alkalommal fogadóórát tart az intézményvezető által kijelölt
időpontban.
- A helyi tanterv alapján tanmenetet készít, szaktanári tevékenységét ennek alapján
szervezi meg.
- Megszervezi a szükséges szemléltető eszközök, tanítási segédanyagok órai
használatát.
- Az intézményvezető beosztása szerint részt vesz az érettségi, szakmai, felvételi,
osztályozó és különbözeti vizsgákon, javítóvizsgákon, iskolai méréseken.
- Helyettesítés esetén szakszerű órát tart.
- Bombariadó vagy egyéb rendkívüli esemény bekövetkezésekor közreműködik az épület
kiürítésében, menti az általa használt legfontosabb dokumentumokat.
- Felelősséggel tartozik a szakmai munkához szükséges szemléltető eszközök, könyvek, stb.
rendeltetésszerű használatának biztosításáért.
- Előkészíti, lebonyolítja és értékeli az iskolai házi tanulmányi versenyeket.
- Folyamatosan
végzi
a
tanítványai
felzárkóztatásával,
korrepetálásával,
versenyeztetésével, tehetséggondozásával kapcsolatos feladatokat.
- Elkíséri az iskola tanulóit az iskolai ünnepségekre, hangversenyre, mozilátogatásra, stb.
- Szükség szerint kapcsolatot tart a tanított osztályok osztályfőnökeivel.
- A konferenciát megelőzően lezárja a tanulók osztályzatait.
- Ha a tanuló lezárt érdemjegye jelentősen eltér az osztályzatok átlagától a tanuló kárára,
akkor erre a tényre a konferencia előtt felhívja az osztályfőnök figyelmét, az eltérés okát a
konferencián megindokolja.
- Beosztása esetén részt vesz a tanulmányi kiránduláson, szükség esetén ellátja a tanulók
versenyre való kíséretét.
Különleges felelőssége
- Felelős a tanulói és szülői személyiségjogok maximális tiszteletben tartásáért.
- Bizalmasan kezeli a kollégákkal, az osztályokkal és az iskolával kapcsolatos
információkat.
- A hatáskörét meghaladó problémákat haladéktalanul jelzi az osztályfőnöknek, illetve
az érintett intézményvezető-helyettesnek vagy az intézményvezetőnek.
Járandósága
- A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló
326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet idevonatkozó paragrafusai szerint
6.8.7. Osztályfőnök kiegészítő munkaköri leírás-mintája
A kiegészítő munkakör megnevezése: Osztályfőnök
Közvetlen felettese: az intézményvezető-helyettesek
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Megbízatása: az intézményvezető bízza meg egy tanév időtartamra
Jelen munkaköri leírás a pedagógusok munkaköri leírásának kiegészítéseként értelmezendő.
A főbb tevékenységek összefoglalása
- Feladata az intézmény és a munkaközösség munkatervében rögzített szakmai
és pedagógiai feladatok előkészítése és végrehajtása
.- Javaslatot tesz az
iskolai munkaterv osztályát,
évfolyamát
érintő
pedagógiai, szervezési, stb. feladataira.
- A helyi tanterv alapján tanmenetet készít, az osztályfőnöki tevékenységet
ennek alapján szervezi meg.
- Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség megbeszélésein és értekezletein.
- Kiemelt figyelmet fordít a dokumentumok kitöltésére: digitális
anyakönyv, bizonyítványok, stb.
- Vezeti a tanulók dicséretével, elmarasztalásával kapcsolatos bejegyzéseket.

napló,

- Előkészíti és megszervezi osztálya tanulmányi kirándulását, az előírt időben leadja a
kirándulási tervet.
- Felelősséggel tartozik a szakmai munkához szükséges eszközök, CD-k, könyvek, stb.
rendeltetésszerű használatának biztosításáért.
- Kapcsolatot tart az osztályába járó diákok szüleivel, a szülői munkaközösséggel, az
osztály diákönkormányzati vezetőségével.
- Biztosítja az osztály képviselőinek a diákönkormányzati megbeszéléseken és az évi
rendes diákközgyűlésen való részvételét.
- Folyamatos kapcsolatot tart az osztályában tanító tanárokkal.
- A konferenciát megelőzően legalább 1 nappal bejegyzi javaslatát a tanulók
magatartás és szorgalom jegyére.
- Előkészíti a szülői értekezletek lebonyolítását, közreműködik az iskola szülőkkel és
tanulókkal kapcsolatos tevékenységében.
- Közreműködik a tanulói tankönyvtámogatások iránti kérelmek összegyűjtésében.
- Részt vesz osztálya bemutatkozó műsorának, szalagavató műsorának, diákigazgatóválasztási műsorának, stb. előkészítő munkálataiban.
- Minden tanév első hetében ismerteti osztályával az iskolai házirendet, vagy az
évfolyamnak és a szükségleteknek megfelelően felhívja a figyelmet egyes előírásaira.
- Folyamatos figyelmet fordít osztályának dekorációjára, a faliújság karbantartására.
- Minden év szeptemberének 3. hetében leadja az ifjúságvédelmi felelősnek a
hátrányos és halmozottan hátrányos, a sajátos nevelési igényű és a veszélyeztetett diákok
névsorát, az ezzel kapcsolatos adatokat bejegyzi a digitálisnaplóba.
- Folyamatosan nyomon követi és aktualizálja a digitális naplóban a diákok adatainak
változását, a bejárók, a menzások, a kollégisták adataiban bekövetkező változásokat.
- A tanév elején osztálya számára megtartja a tűz-, baleset- és munkavédelmi
tájékoztatót, az oktatásról szóló feljegyzést aláíratja a tanulókkal.
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Ellenőrzési kötelezettségei
- Minden hónap 8. napjáig ellenőrzi a digitálisnapló osztályozó részének állapotát, az
osztályzatokat érintő hiányosságokat jelzi a felelős intézményvezető-helyettesnek.
- Figyelemmel követi a tanulók igazolt és igazolatlan hiányzását, 5 napon belül igazolja a
hiányzásokat, elvégzi a szükséges értesítéseket.
- A házirendben leírtak szerint figyelemmel követi a tanulók késését, szükség esetén
elektronikus üzenetben vagy levélben értesíti a szülőket.
- A digitálisnaplóban írott üzenet útján értesíti a szülőket a tanuló gyenge vagy hanyatló
tanulmányi eredménye, vagy súlyos fegyelmi vétsége esetén.
- Az SzMSz előírásai szerint értesíti a tanulók szüleit az igazolatlan hiányzásról, illetve
ha a tanuló bukásra áll, valamint a 200 órát meghaladó éves hiányzás esetén.
- A konferencia napján ellenőrzi, hogy minden tanulónak le van-e zárva az osztályzata,
valamint a lezárt érdemjegy nem tér-e el jelentősen az osztályzatok átlagától a tanuló
kárára.
Különleges felelőssége
- Felelős a tanulói és szülői személyiségjogok maximális tiszteletben tartásáért.
- Bizalmasan kezeli a kollégákkal és az osztályokkal kapcsolatos információkat.
- Maradéktalanul betartja az adatkezelésre vonatkozó szabályokat.
- Bizalmasan kezeli az ellenőrzési tapasztalatokat.
- A hatáskörét meghaladó problémákat haladéktalanul jelzi az intézményvezetőhelyettesnek vagy az intézményvezetőnek.
Pótléka
- A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló
326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet 16. §-a, illetve a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 8. számú melléklete alapján
6.8.9. Gyakorlati oktatást szervező tanárok kiegészítő munkaköri leírás-mintája
A munkakör megnevezése: tanár
Közvetlen felettese: intézményvezető
A gyakorlati oktatást szervező tanár feladatköre
-

Tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi a tanulók csoportos gyakorlati oktatását.
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- Segíti és ellenőrzi a vállalkozásoknál folyó munkahelyi gyakorlati oktatást.Jóváhagyja a tanulók munkahelyi beosztásának rendjét.

-

Előkészíti a munkahelyi gyakorlati oktatásról a vállalkozások és az iskola közötti
megállapodásokat, tanulószerződéseket.
Kapcsolatot tart a vállalkozásokkal, gondoskodik az iskolai munkarenddel kapcsolatos
tájékoztatásukról.
Megszervezi a tanulók összefüggő nyári gyakorlatának ellenőrzését.

-

Ellenőrzi a tanulók juttatásainak biztosítását.

-

Munkakörével
értékelésében.
Szervezi

-

-

összefüggésben

részt

vesz

az

iskolai

munka

tervezésében,

a tanulók gyakorlati szintvizsgáit,
a gyakorlati szakmai vizsgákat,
a gyakorlati szakmai versenyeket, rendezvényeket.
-

Munkakörével kapcsolatban
ellátja belső ellenőrzési feladatait,
gondoskodik a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályok betartásáról,
a pedagógusok, más iskolai dolgozók vonatkozásában rendelkezési joggal
rendelkezik.
6.8.9. Gazdasági ügyintéző munkaköri
leírás-mintája

A munkakör megnevezése: gazdasági ügyintéző
Közvetlen felettese: intézményvezető
Feladatai
- Feladatát a mindenkor érvényes jogszabályok és a Pénzkezelési szabályzatban
foglaltak szerint köteles ellátni.
- A gazdasági ügyintéző a pénzt a pénztári szabályzat előírásainak maradéktalan betartása
mellett önállóan, teljes anyagi felelősséggel kezeli. Ezt a tényt a munkakörének
elfoglalásakor írásbeli nyilatkozatban tudomásul vette.
- Elkészíti a kötelezettségvállalási kérelmeket, továbbítja a VSZC felé.
- Megigényli a készpénzt, indokolja a kérelmeket. Engedélyezés után felveszi a
készpénzt, majd elszámol vele.
- A készpénzes számlákat táblázatban összesíti, utalványrendeletet készít hozzájuk, és
mellékletekkel együtt elszámol vele a VSZC felé.
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-

-

-

- Köteles a vásárlásra kiadott pénzeszközökről nyilvántartást vezetni. Az átvett
számlákat leellenőrzi. Felelős a számlák alaki, tartalmi helyességéért és a számlákhoz
kapcsolódó mellékletekért.
Szigorú számadású nyomtatványokon (nyugtatömb, átvételi elismervény, számlatömb)
vezeti, nyilvántartja az összes bevételt. Befizeti az Államkincstárba, összesítőt készít róla,
és elszámol vele a VSZC felé.
Kezeli a szigorú számadású nyomtatványokat, és annak nyilvántartását naprakészen vezeti.
Másodszakmások tandíját, javító-, szakmai- és érettségi vizsgák térítési, illetve
vizsgadíját nyilvántartja.
Az iskolában futó pályázatokkal kapcsolatos kiküldetéseket adminisztrálja, pénzügyi
elszámolásokat, számfejtéseket elvégzi, az azzal kapcsolatos nyilvántartásokat vezeti.
Az összes közüzemi és minden más szolgáltatói és egyéb számlákat táblázatban
összesíti, utalványrendeletet készít hozzájuk, és beküldi a VSZC felé. A számlákról
nyilvántartást vezet. Ha szükséges, egyeztet a szolgáltatókkal.
Elkészíti az óraadók megbízási- és vállalkozási szerződéseit, nyilatkoztatja őket.

- Minden hónap 05-ig leszámfejti az óraadók megbízási díjait, rögzíti a KIR3
rendszerben, elkészíti az összesítőket, utalványrendeleteket, és jelenti a VSZC felé.
- Minden hónap 05-ig rögzíti a távolléteket és mellékleteivel együtt jelenti a
bérszámfejtő felé.
- Minden hónap 08-ig az előző havi változóbérekről jelentést küld a VSZC -nek.
- Minden hónap 08-ig elkészíti a bérlettel és gépkocsival munkába járók összesítőjét, rögzíti
azt a KIR3 rendszerben, és mellékletekkel, utalványrendelettel ellátva jelenti a VSZC felé.
- Az alkalomszerű kifizetéseket számfejti (szerződést ír, megbízást elkészíti,
nyilatkoztatja), engedélyezés után elkészíti az átutalást és az utalványrendeletet. Ezzel
kapcsolatban a nyilvántartásokat vezeti.
- Egyeztet a munkaügyi előadóval a jubileumi jutalmakkal kapcsolatosan. Határozatot készít
róla, leszámfejti, rögzíti a KIR3 rendszerben és felterjeszti a VSZC felé.
- Rögzíti a tanulók és mentorok adatait (tanulmányi és szociális ösztöndíjak). Havonta
számfejti és összesítőkkel, utalványrendelettel ellátva lejelenti a VSZC felé.
- Elkészíti a szakmai és érettségi vizsgákra a megbízási szerződéseket, leszámfejti,
összesíti, kimutatást készít róla, és lejelenti a VSZC felé.
- Elkészíti a külsős vizsgaelnökök, vizsgabizottsági tagok megbízási-, vállalkozási
szerződéseit, begyűjti az ehhez kapcsolódó mellékleteket, nyilatkozatja őket, leszámfejti a
vizsgadíjakat, útiköltséget, és utalványrendelettel ellátva kimutatást küld róla a VSZC felé.
- Elvégzi a személyi jövedelemadóval kapcsolatos kifizetői (munkáltatói) és
adatszolgáltatási feladatokat. Nyilatkoztatja az intézmény dolgozóit az adózás
módjáról, majd elektronikusan rögzíti a KIR3 rendszerben, és papíralapon továbbítja a
bérszámfejtő felé. A MÁK-tól érkezett munkáltatói- és járulékigazolásokat átadja az
intézmény dolgozóinak, s a megfelelő aláíratások után továbbítja a bérszámfejtő felé.
A külsős munkavállalók részére a munkáltatói- és járulékigazolásokat kipostázza.
Tájékoztat és segíti a munkáltatói adóbevallást kérők nyilatkozatainak, adatlapjainak
kitöltését, továbbítja a bérszámfejtő felé. A visszaérkezett adóbevallásokat lejelenti a
bérszámfejtő felé. Nyilatkoztatja az intézmény pedagógus és nem pedagógus dolgozóit
az adóelőleg, kompenzáció, családi kedvezmény és személyi kedvezménnyel
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kapcsolatban. Tartalmilag leellenőrzi és összesítővel együtt továbbítja a bérszámfejtő
felé.
- Gondoskodik a bérjegyzék ellenőrzéséről, elvégzi a név szerinti alapbérek és a változó
bérek egyeztetését. Az esetleges eltéréseket a számfejtővel tisztázza.
- Igény szerint munkáltatói és kereseti igazolásokat készít.
- Pedagógus továbbképzésről nyilvántartást vezet.
Betartja a munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat.
A MT 105. §-ának (1) bekezdésében foglaltak szerint a dolgozó köteles indokolt esetben
átmenetileg munkakörébe nem tartozó munkát is ellátni.
6.8.10. Munkaügyi előadó munkaköri leírás-mintája
A munkakör megnevezése: munkaügyi előadó, készletnyilvántartó
Közvetlen felettese: intézményvezető
Munkaügyi feladatok
- Gondoskodik az intézmény költségvetésében meghatározott létszám nyilvántartásáról
és betöltéséről.
- A dolgozók felvételével, leszámolásával kapcsolatos teendőket ellátja. A személyi
anyagokat naprakészen kezeli.
- A jubileumi jutalomra jogosult dolgozókat minden év december 31–ig felülvizsgálja,
és a jogosultak névsorát leadja a pénztárosnak.
- Az intézmény költségvetésének összeállításához szolgáltatja a létszámos béradatokat.
- A KIR3 rendszer alkalmazási iratok modulját kezeli, adatokkal feltölti, lekérdezi,
naprakészen nyilvántartja. Elkészíti a pedagógus és nem pedagógus dolgozók
kinevezés módosítását, átsorolását, illetményváltozását.
A jogviszony létesítéshez bekéri a szükséges dokumentumokat
A jogviszony beszámításánál megállapítja a besoroláshoz, a jubileumi
jutalomhoz, felmentési időhöz, végkielégítéshez szükséges kezdő időpontokat.
Elvégzi a dolgozók besorolását az iskolai végzettség és a közalkalmazotti
jogviszonyban eltöltött évek alapján.
A jogviszony módosításokat elvégzi, a személyes adatokban bekövetkezett
változásokat kezeli, az átsorolásokat elkészíti.
Figyeli és érvényesíti az 55 év feletti dolgozók adókedvezményét, a
rendszerben felvezeti őket.
A T1041-es lapon a MÁK felé lejelenti a szükséges adatszolgáltatást.
A pedagógusok kategorizálását elvégzi, naprakészen nyilvántartja.
A jogviszony megszüntető iratokat elkészíti, a leszámolással kapcsolatos
teendőket ellátja.
A jövedelemigazolásokat, munkáltatói igazolásokat elkészíti.
A szükséges adatszolgáltatásokat a modulokból történő lekérdezéssel elvégzi.
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- Kezeli és naprakészen könyveli a nyomtatványok analitikai nyilvántartását.
- A ledolgozott munkaidő igazolása céljából a technikai és a nevelő-oktató munkát
segítő dolgozók jelenléti ívét kezeli, ezeknek a dolgozóknak a szabadság
nyilvántartását vezeti.
- Elkészíti az iskola, a tanműhely vagyon kataszterét.
- Havonta a gépkocsi használatáról üzemanyag és kilométer elszámolást készít a VSZC
részére.
- Jegyzőkönyvet készít a felmerült rongálásokról, balesetekről.
- A munka-, baleset- és tűzvédelmi megbízottal kapcsolatot tart, az ezzel kapcsolatos
adminisztrációs feladatokat ellátja.
- A vállalkozási, megbízási és bérleti szerződéseket készít elő, azokat nyilvántartja.
- A KAT működéséhez adatokat szolgáltat, a KAT választások lebonyolításában
adminisztrációs feladatokat végez.
- A pedagógusok, a nevelő-oktató munkát segítő és a technikai dolgozók munkaköri
leírásaival kapcsolatos adminisztrációs feladatokat ellátja.
- Időszakosan elkészíti a tisztítószer, irodaszer, karbantartási és egyéb anyagok
igénylését, nyilvántartja a készletet, a dolgozók részére kiadja.
- A tanműhely nyersanyagbeszerzését, felhasználását mennyiség és érték szerint könyveli.
- A dolgozók munkaköri alkalmassági vizsgálatát nyilvántartja, a vizsgálatokat
megszervezi.
- Elkészíti és megküldi a felügyeleti hatóság által kért jelentéseket.
- Az intézmény leltározásában, selejtezésében közreműködik az éves ütemterv alapján.
- Az intézményvezető kérésére a munkaköréhez tartozó feladatok elvégzéséről
beszámolni köteles.
- Folyamatosan végzi öntevékeny szakmai továbbképzését a mindenkor érvényes
jogszabályok tanulmányozásával és betartásával.
- Az iskola dolgozói részére elvégzi az utazási utalványok és pedagógus igazolványok
érvényesítésével kapcsolatos teendőket.
- A diák-, a felnőtt- és a kihordásos étkezéssel kapcsolatos feladatokat elvégzi.
Betartja a munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat.
A MT 105. §-ának (1) bekezdésében foglaltak szerint a dolgozó köteles indokolt esetben
átmenetileg munkakörébe nem tartozó munkát is ellátni.
6.8.11. Rendszergazda munkaköri leírás-mintája
A munkakör megnevezése: rendszergazda
Közvetlen felettese: intézményvezető
Feladatai
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- Felügyeli az intézmény számítógépparkjának műszaki állapotát, biztosítja annak
működését.
- Az egyszerűbb javítási, karbantartási munkákat folyamatosan végzi.
- A gépek meghibásodását jelenti, majd gondoskodik azok megjavíttatásáról.
- Javaslatot tesz az intézmény gépparkjának fejlesztésére és elkészíti annak
költségtervezetét.
- Gondoskodik a használaton kívül lévő gépek, alkatrészek, programok szakszerű
tárolásáról.
- Nyilvántartást vezet a működtetésre átvett gépekről, programokról.
- A tanítási év kezdetén elkészíti a felhasználói neveket, és folyamatosan karbantartja
azokat.
- Telepíti az oktatáshoz szükséges szoftvereket.
- A tanítási órán keletkező hibákat (hardver, szoftver) lehetőség szerint azonnal
elhárítja.
- A hálózati szoftvereket és adatokat folyamatosan ellenőrzi, és az illegálisan felkerült
objektumokat utasításra eltávolítja.
- Az internet hozzáférést felügyeli és karbantartja.
- A szakmai és érettségi vizsgáztatáshoz utasításra megteremti a hardver és szoftver
feltételeket, a vizsgáztatás alatt a jelentkező hibákat elhárítja, a kinyomtatott
dokumentumok anyagát lemezre menti.
- Tanítási szünetekben elvégzi a karbantartási munkákat (tisztítás, javítás, esetleges
állományok törlése).
- A számítógéptermek bérlői részére előkészíti a szükséges programokat, elkészíti a
felhasználói neveket.
- Beszerzési és javítási kérdésekben az intézményvezetővel és a gazdasági ügyintézővel
egyeztet.
- Felelős az elektronikus napló működtetéséért, az adatbiztonsági követelményeinek
betartásáért.
- Kizárólagosan engedélyezi (az intézményvezetővel egyeztetve) bármely személy
számára a hozzáférési jogosultságot.
- Gondoskodik a szükséges rendszerkarbantartásról.
- Gondoskodik arról, hogy az adatbázis-szerver megfelelő fizikai védelemmel ellátott
zárt helyiségben kerüljön elhelyezésre.
- Biztosítja. hogy minden felhasználó csak egyéni azonosítás után léphessen a
rendszerbe.
- Gondoskodik arról, hogy a legutóbbi adatmódosítás tényét, időpontját és elvégzését a
rendszer naplózza (a naplózási bejegyzés rögzítése 3 hónap után törölhető).
- Biztosítja, hogy az adatokról naponta biztonsági mentés készüljön.
- Felelős az elektronikusan előállított, nyomtatott félévi értesítők,
bizonyítványok, szakmai és érettségi bizonyítványok elkészítéséért.

év

végi
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Ellátja továbbá azokat a feladatokat, amelyekkel az intézményvezető megbízza.
Kulcsait másnak át nem adhatja.
Szabadságigényét a gazdasági ügyintézővel egyezteti. Távollétét az intézményvezető
engedélyezheti.
Napi munkáját a gazdasági ügyintéző felügyelete alatt végzi.
Betartja a munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat.
A MT 105.§-ának (1) bekezdésében foglaltak szerint a dolgozó köteles indokolt esetben
átmenetileg munkakörébe nem tartozó munkát is ellátni.
6.8.14. Iskolatitkár munkaköri leírás-mintája
A munkakör megnevezése: iskolatitkár
Közvetlen felettese: az intézményvezető
Feladatai
A titkárságvezető a titkárság tevékenységét az intézményvezető utasításai alapján és az ő
ellenőrzése mellett végzi. Hiányzása esetén a feladatok folyamatos ellátása érdekében,
munkáját az adminisztrátor helyettesíti.
- Irányítja a titkárság működését, és a titkárság dolgozói között elosztja az elvégzendő
feladatokat.
- Időszakonként javaslatot tesz az intézményvezetőnek a titkársági alkalmazottak
munkaidő beosztására.
- Kapcsolatot tart a felettes szervekkel, más iskolákkal, szülőkkel.
- Együttműködik az intézményvezetőséggel, a gazdasági előadókkal, pedagógusokkal.
- A titkárságvezető vezeti, bonyolítja, iktatja az iskolai adminisztrációs levelezést,
köztük a tanulókkal kapcsolatos iskolai szintű adminisztratív teendőket is.
A titkárságvezető felelős az iskola ügykezeléséért
- A beérkezett leveleket, ill. az intézményvezető (vagy az intézményvezető távollétében
valamelyik intézményvezető-helyettes, a továbbiakban vezető) által kiszignált iratokat
iktatás után a címzetteknek továbbítja.
- Kezeli az iskola kimenő és bejövő e – maileket, illetve a faxokat.
- A határidős feladatokat nyilvántartja, és a felelősöket időben értesíti, figyelmezteti a
határidőre.
- Az ügyiratkezelést teljes felelősséggel, önállóan végzi.
- az intézmény küldeményeit a vezető utasítása alapján a rendeltetési helyre eljuttatja.
- Az irattárból kiadott iratok helyére minden esetben bejegyzi az átvevő és a kivétel
napját.
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A titkárságvezető ügyintézői feladatokat lát el.
- Átnézi az érkező és kimenő nyomtatványokat.
- Vezeti a tanulói nyilvántartást.
- Hiányzással kapcsolatos értesítések, feljelentések postázását végzi.
- Kezeli a titkársági telefont (információadás, kapcsolás, üzenetátvétel stb.)
Titkárságvezető önállóan intézi a hatáskörébe utalt ügyeket.
- Elkészíti a bizonyítvány fénymásolatait.
- Biztosítja az ügyvitelhez és az iskolában folyó munkához szükséges dokumentációkat,
biztosítja a nyomtatványok beszerzését és pótlását.
- Nyilvántartja az intézményvezető iskolai feladatait, iskolán kívüli elfoglaltságait,
időbeosztását.
- Vezeti az intézményvezető fogadóóráira történő bejelentkezést.
Egyéb feladatai
- Az intézményvezető illetve intézményvezető-helyettes irányításával segíti a középfokú
felvételi lebonyolításával, a kiértesítésekkel, illetve beiratkozással kapcsolatos
szervezési és adminisztrációs tevékenységeket.- Az intézményvezető utasítása alapján
kezeli az ADAFOR levelező rendszert
- Az intézményvezető, az intézményvezető-helyettesek utasításai alapján önállóan végzi
munkáját, 7.30 – 16.00 között mástól semmiféle külön munkát nem vállalhat.
- Utasításra más adminisztrációs és gépelési faladatokat is ellát.
Fentieken túlmenően kötelessége
- Az iskolában (kijelölt munkahelyén) olyan időpontban megjelenni, hogy
munkaidejének kezdetekor a munkát elkezdhesse.
- Akadályoztatása esetén távolmaradását előre jelentse közvetlen vezetőjének, hogy
helyettesítéséről időben gondoskodni lehessen.
- A munkaköréhez tartozó adminisztrációs munkák folyamatos ellátása, a határidők
pontos betartása.
- Személyi adataiban történő változásokat jelenti.
Az iskolatitkár munkájának maradéktalan ellátásáért erkölcsileg és anyagilag felelős.
Betartja a munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat.
A MT 105. §-ának (1) bekezdésében foglaltak szerint a dolgozó köteles indokolt esetben
átmenetileg munkakörébe nem tartozó munkát is ellátni.
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6.8.16. Karbantartó munkaköri leírás-mintája
A munkakör megnevezése: karbantartó
Közvetlen felettese: intézményvezető
Feladatai
- Napi munkáját a portai füzetbe bejegyzett hibák javításával kezdi.
- A tanítás megkezdése előtt bejárja az iskolát, nincs e szükség valahol a hiba
elhárítására.
- Naponta ellenőrzi a szennyvízrendszert, a csapok állapotát, kijavítja a hibákat. Ha a
hibát nem tudja kijavítani, akkor jelzi a gazdasági ügyintézőnek.
- Tűz, víz, gáz hiba észlelése (jelentése) esetén, más jellegű munkáját abbahagyva,
önállóan is köteles intézkedni. A hibát a felettesének haladéktalanul jelzi.
- Rendszeresen ellenőrzi a nyílászárók állapotát, a kisebb javításokat elvégzi (törött
ablakok levétele, a beüvegezett ablakok felszerelése).
- Zárak, kilincsek, fénycsövek, biztosítékok, konnektorok, kapcsolók cseréjét, csempék
ragasztását elvégzi.
- Az iskola berendezéseinek állapotát rendszeresen ellenőrzi, a javításokat elvégzi
(padok, székek, karnisok, fogasok, WC-k).
- A munka elvégzése után rendet rak.
- Hatékonyan közreműködik az eszközök szállításánál, átrendezésénél (asztalok, székek,
stb.).
- Iskolai rendezvényeket megelőzően a szükséges előkészületeket a gazdasági ügyintéző
irányításával elvégzi.
- Rendezvényeket követően a rend helyreállításában tevékenyen részt vesz.
- Részt vesz a téli, tavaszi, nyári karbantartási munkák elvégzésében, illetve az
eszközök vizsgálatában az iskolában és a tanműhelyben is.
- Az elvégzett karbantartási munkákat és a felhasznált anyagokat a karbantartási
naplóban rögzíteni kell.
- A munkavédelmi és tűzvédelmi szabályokat betartani, a hiányosságokat, hibákat
jelenteni köteles.
- Felelős a ráruházott feladatok szakszerű végrehajtásáért, a munkaterületén lévő
berendezések, tárgyak állagának megóvásáért, megőrzéséért.
- Távolmaradását (betegség) azonnal bejelenti, valamint munkába állását is. Ilyen
esetben a nála lévő kulcsok átadásáról köteles időben gondoskodni.
- A fent leírtakon kívül köteles a rábízott egyéb feladatokat is ellátni.
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6.8.18. Portás munkaköri leírás-mintája
A munkakör megnevezése: portás
Közvetlen felettese: intézményvezető
Feladatai
- Biztosítja az iskolában folyó munka zavartalanságát. Ennek érdekében
Az iskolába érkező külső személyeket, szülőket, gyerekeket útbaigazítja.
Ügyel arra, hogy a tanulók az intézményt csak írásbeli engedély (kilépő)
alapján hagyhatják el a tanítási idő alatt.
Gondoskodik arról, hogy az intézmény épületében illetéktelenek ne
tartózkodjanak.
Munkaideje alatt a porta helyiséget csak indokolt esetben hagyja el, de
gondoskodik ez idő alatt a portai ügyeletről.
- Gondoskodik az iskola kulcsainak kiadásáról, visszahozataláról. Kulcs-nyilvántartást
vezet a kulcsot átvevő-átadó dolgozókról. A tűzrendészeti kulcsokat elkülönítetten
kezeli, tűz esetén az illetékes hatóságnak haladéktalanul átadja.
- A talált tárgyakat egy hónapig megőrzi, s a jogos tulajdonosnak azokat visszaadja. Az
őrzési idő leteltével felettese utasítása szerint jár el.
- Felelősséggel tartozik a leltári tárgyak megőrzéséért. A munkaterületen előforduló
hibákat azonnal köteles jelenteni.
- Távolmaradását (betegség) azonnal bejelenti, valamint munkába állását is. Ilyen
esetben a szekrény-, illetve a nála lévő iskolai kulcsok átadásáról köteles időben
gondoskodni.
- Az energiatakarékosság érdekében az iskola területén a termekben és a folyosókon
lévő villany lekapcsolásáért felelős.
A MT 105. §-ának (1) bekezdésében foglaltak szerint a dolgozó köteles indokolt esetben
átmenetileg munkakörébe nem tartozó munkát is ellátni.
6.8.19. Takarító munkaköri leírás-mintája
A munkakör megnevezése: takarító
Közvetlen felettese: intézményvezető
Feladatai
- Feladata a részére kijelölt folyosókat, tantermeket, irodákat és mellékhelyiségeket
tisztán tartani.
- A tantermek kitakarítását legkésőbb fél 8-ra köteles elvégezni, majd ezután hajtja
végre a tanítást nem zavaró munkákat (folyosó, mellékhelyiségek seprése, felmosása,
ablakok, ajtók tisztítása, szertárak takarítása).
- A folyosót úgy köteles rendben tartani, ahogy azt a külső időjárás megkívánja.
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- A munkavédelmi és tűzvédelmi szabályokat betartani, a hiányosságokat, hibákat
jelenteni köteles.
- Felelősséggel tartozik a leltári tárgyak megőrzéséért. A munkaterületen előforduló
hibákat azonnal köteles jelenteni.
- Távolmaradását (betegség) azonnal bejelenti, valamint munkába állását is. Ilyen
esetben a szekrény-, illetve a nála lévő iskolai kulcsok átadásáról köteles időben
gondoskodni.
- Az energiatakarékosság érdekében az iskola területén a termekben és a folyosókon
lévő villany lekapcsolásáért felelős.
Naponta végzendő feladatok
- tantermek kisöprése,
- padok, asztalok portörlése,
- parketta portalanítása,
- WC-k, folyosók felmosása (sáros időben naponta többször),
- mosdók, WC kagylók tisztítása,
- bútorzat és berendezési tárgyak letörlése,
- szemét kihordása a kosarakból, padokból,
- ablakok bezárása, függönyök, sötétítők, szádák helyreigazítása,
- a csempeborítások fokozott takarítása, lemosása,
- távozás előtt folyosóját, mellékhelyiségeit kitakarítva köteles hagyni.
- tábla rendbetétele,

Hetenként végzendő feladatok
- a parketta felmosása, szükség szerinti felkenése,
- falak leporolása, minden helyiség pókhálózása,
- ajtó és ablak, kilincsek, lámpaburák, vízcsapok tisztítása,
- képek üvegeinek áttörlése,
- a heti mosást (törülközők, törlők) a megbeszélt sorrend szerint köteles elvégezni,
- a folyosó és a tanterem virágait megöntözi.
Nagytakarítási munkák: őszi, téli, tavaszi, nyári szünetben végzendők
- folyosók dekorációjának megóvása,
- a helyiségek összepakolása, festésre előkészítése,
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- a festési munka elvégzése után a helyiségek felsúrolása.
A MT 105. §-ának (1) bekezdésében foglaltak szerint a dolgozó köteles indokolt esetben
átmenetileg munkakörébe nem tartozó munkát is ellátni.

6.9.

A tanítási órák, óraközi szünetek rendje, időtartama

6.9.1. Az oktatás és a nevelés a pedagógiai program, a helyi tantervek, valamint a
tantárgyfelosztással összhangban levő heti órarend alapján történik a pedagógusok
vezetésével, a kijelölt tantermekben. A tanítási órán kívüli foglalkozások csak a
kötelező tanítási órák megtartása után, rendkívüli esetben (intézményvezetői
engedéllyel) azok előtt szervezhetők.
6.9.2. A tanítási órák időtartama 45 perc. Az első tanítási óra a házirend alapján 8.00-kor
kezdődik. A kötelező elméleti tanítási órák délelőtt vannak, azokat nappali
rendszerű képzésben legkésőbb általában 16.00 óráig be kell fejezni.
6.9.3. A tanítási órák engedély nélküli látogatására csak az intézmény vezetői és a tantestület
tagjai jogosultak. Minden egyéb esetben a látogatásra az intézményvezető adhat
engedélyt. A tanítási órák megkezdésük után nem zavarhatók, kivételt indokolt
esetben az intézményvezető és az intézményvezető-helyettesek tehetnek. A kötelező
orvosi vizsgálatok az ügyeletes intézményvezető-helyettes által előre engedélyezett
időpontban és módon történhetnek, lehetőség szerint úgy, hogy a tanítást minél
kevésbé zavarják.
6.9.4. Az óraközi szünetek rendjét beosztott pedagógusok felügyelik, az óraközi szünetek
idején tanári ügyelet működik. Az ügyeletes nevelő köteles a rábízott
épületrészben a házirend alapján a tanulók magatartását, az épületek rendjének,
tisztaságának megőrzését, a balesetvédelmi szabályok betartását ellenőrizni. A
házirend megsértése esetén köteles az osztályfőnöknél vagy az ügyeletes vezető esetén
(a vétség súlyától függően) kezdeményezni a büntetés kiszabását.

6.10. Az intézmény nyitva tartása, az iskolában tartózkodás rendje
Az iskola szorgalmi időben reggel 6.00 órától a szervezett foglalkozások befejezéséig, de
legalább 20.00 óráig van nyitva. A szokásos nyitva tartástól való eltérésre eseti kérelmek
alapján – az intézményvezető adhat engedélyt.
Az intézmény az őszi, a téli és a tavaszi tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart
nyitva, munkanapokon 9.00 – 12.00-ig.
A nyári tanítási szünetekben az iskola zárva tart, hivatalos ügyintézés céljából az
iskolavezetés ügyeletet tart minden szerdán 9-12-ig.
Az iskolával jogviszonyban nem álló személy kizárólag engedély kitöltése esetén léphet
be, amelyen megjelöli a meglátogatandó tanár, dolgozó nevét. A látogató a távozáskor a
tanárral, dolgozóval aláíratott belépési engedélyt a portásnak leadja.

6.11. Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje
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6.11.1. Az iskolaépületet címtáblával, az osztálytermeket és szaktantermeket a Magyarország
címerével kell ellátni. Az épületen ki kell tűzni a nemzeti lobogót és az Európai Unió
zászlaját.
6.11.2. 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.
6.11.3. Az iskola tantermeit, szaktantermeit, könyvtárát, tornatermét, számítástechnikai
felszereléseit, stb. a diákok elsősorban a kötelező és a választható tanítási órákon
használhatják. A szaktantermek, könyvtár, tornaterem, stb. használatának rendjét a
házirendhez kapcsolódó belső szabályzatok tartalmazzák, amelyek betartása tanulóink
és a pedagógusok számára kötelező.
6.11.4. Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni
csak az intézményvezető engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet.
6.11.5. 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.
6.11.6. A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, az iskola berendezéseit – a nevelési
intézményvezető-helyettessel való egyeztetés után – szabadon használhatja.

6.12. A dohányzással kapcsolatos előírások
Az intézményben – ide értve az iskola udvarát, a főbejárat előtti 15 méter sugarú
területrészt – a tanulók, a munkavállalók és az intézménybe látogatók nem
dohányozhatnak. Az intézményben és az iskolán kívül tartott iskolai rendezvényeken
tanulóink számára a dohányzás és az egészségre káros élvezeti cikkek fogyasztása tilos!
Az iskolában és az azon kívül tartott iskolai rendezvényen olyan tanuló, aki – az
iskolában, iskolai rendezvényen szolgálatot teljesítő személy megítélése szerint – egészségre
ártalmas szerek (alkohol, drog, stb.) hatása alatt áll, nem vehet részt. Ha távolléte
mulasztásnak számít, a távollétet igazolatlannak tekintjük.
Az intézmény munkavállalói, az intézményben tartózkodó vendégek számára a
dohányzás tilos. A nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény 4. § (8)
szakaszában meghatározott, az intézményi dohányzás szabályainak végrehajtásáért felelős
személy az intézmény munkavédelmi felelőse.

6.13. A tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok
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
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kell az iskola közvetlen környékének közlekedési rendjéről, annak veszélyeiről is. A
tájékoztató megtörténtét és tartalmát dokumentálni kell, a tájékoztatás megtörténtét a diákok
aláírásukkal igazolják.
A tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelésére irányuló eljárásrend szerint
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, valamint a csoportos
szakmai gyakorlatok. 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, munkavégzés, stb.). A tájékoztatást a foglalkozást
vezető pedagógus 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 tanulóbaleset helyszínén jelenlévő pedagógus elsősegélyben részesítheti a balesetet
szenvedett tanulót, de csak olyan mértékben, amihez biztosan ért. Ha bizonytalan abban, hogy
az adott esetben mit kell tennie, akkor feltétlenül orvost kell hívnia, és meg kell várni.
Az iskolában történt mindenféle balesetet, sérülést az iskola intézményvezetőjének ki kell
vizsgálnia. A vizsgálat során tisztázni kell a balesetet kiváltó okokat és azt, hogy az hogyan
lett volna elkerülhető. A vizsgálat eredményeképpen meg kell állapítani, hogy mit kell tenni a
hasonló balesetek megelőzése érdekében. A szükséges módosító intézkedéseket végre kell
hajtani.
A balesetek nyilvántartását és a kormányhivatalnak történő megküldését az
intézményvezető által megbízott munkavédelmi felelős végzi digitális rendszer
alkalmazásával.
A pedagógusok és egyéb munkavállalók számára minden tanév elején tűz-, baleset-,
munkavédelmi tájékoztatót tart az intézmény munkavédelmi felelőse. A munkavédelmi
felelős megbízása az intézmény vezetőjének feladata. A tájékoztató tényét és tartalmát
dokumentálni kell. Az oktatáson való részvételt az munkavállalók aláírásukkal igazolják.
Az iskola intézményvezetője az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit
munkavédelmi szemlék keretében rendszeresen ellenőrzi. A munkavédelmi szemlék
tanévenkénti időpontját, a szemlék rendjét és az ellenőrzésbe bevont dolgozókat a
munkabiztonsági szabályzat tartalmazza.
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6.14. A mindennapos testnevelés szervezése, iskolai sportkörök
Diákjaink számára a pedagógiai programunk a köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 27. §-a alapján minden közismereti oktatási napra tartalmaz testnevelésórát, melyeket
az órarendbe iktatva osztálykeretben szervezünk meg.
Az iskola-egészségügyi szolgálat állapítja meg a gyógytestnevelésre utalt tanulók körét.
Az iskola biztosítja az iskolai sportkör működését. Az iskolai sportköri foglalkozások
megszervezéséhez – sportágak és tevékenységi formák szerint létrehozott iskolai
csoportonként – hetente legalább kétszer negyvenöt perc biztosítható.
A tanév során biztosítja a megvalósításhoz szükséges feltételeket. A
testnevelők a tanév végén beszámolnak a sportköri tevékenységekről.

6.15. A tanítási órán kívüli egyéb foglalkozások
Az iskola – a tanórai foglalkozások mellett a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei,
valamint az intézmény lehetőségeinek figyelembe vételével tanórán kívüli egyéb
foglalkozásokat szervez. A foglalkozások helyét és időtartamát az intézményvezető és
helyettesei rögzítik a tanórán kívüli órarendben, terembeosztással együtt. A foglalkozásokról
naplót kell vezetni.
A tehetséggondozás keretéül szolgáló csoportokat a magasabb szintű képzés igényével a
munkaközösség-vezetők és az intézményvezető egyeztetése után lehet meghirdetni. Ezek
vezetőit az intézményvezető bízza meg. A foglalkozások időpontjáról és a látogatottságról
naplót kell vezetni.
Az iskola ünnepi műsorainak, megemlékezéseinek terveit az éves munkaterv tartalmazza
a műsor elkészítéséért felelős pedagógus megnevezésével. Az ünnepségeken az iskola tanulói
a házirend, az SzMSz és a szóbeli utasításoknak megfelelő öltözékben és rendben kötelesek
megjelenni.
A versenyeken való részvétel a diákjaink képességeinek kialakítását és fejlesztését
célozza. A tanulók intézményi, városi, kistérségi és országos meghirdetésű versenyeken
vehetnek részt, szaktanári felkészítést igénybe véve. A meghirdetett országos versenyekre a
felkészítésért, a szervezésért, a nevezésért a szaktárgyi munkaközösségek és az
intézményvezető-helyettesek a felelősek.
A felzárkóztatások, korrepetálások célja az alapképességek fejlesztése és a tantervi
követelményekhez való felzárkóztatás. A korrepetálást az intézményvezető által megbízott
pedagógus tartja. A beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarokkal küzdő tanulók, továbbá a
sajátos nevelési igényű tanulók segítésére heti rendszerességgel fejlesztő foglalkozásokat
szervezünk fejlesztő pedagógus vezetésével. Az oktatást elősegítő tevékenységek tartalmát a
szakértői vélemények fejlesztési javaslatai határozzák meg. Fejlesztési területenként alakítjuk
ki a kiscsoportos foglalkozások kereteit.
Mozi látogatás keretében a tanulók évente két filmet tekinthetnek meg iskolai keretben.
Lehetőség szerint olyan filmeket kell választani, amelyek a tanulók kulturális, történelmi
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vagy művészeti ismereteit bővítik, és alkalmasak arra, hogy szakórákon, vagy az
osztályfőnöki órán közösen megbeszélve tanulságokkal szolgáljanak a középiskolás
korosztály számára. Felelős tanárt az intézményvezető bíz meg.
Szervezett külföldi kapcsolatok révén a tanulók jobban elmélyülhetnek a tanult idegen
nyelvekben, megismerhetik az adott országban élő embereket. Ezek során közvetlen
tapasztalatokat szerezhetnek az Európai Unió országairól. Külföldi utazások az
intézményvezető engedélyével és pedagógus vezetésével, a szülők hozzájárulásával
szervezhetők.
A tanulmányi kirándulás az iskolai élet, a közösségek kialakításának és fejlődésének
szerves, pótolhatatlan része. Ezért az iskola mindent megtesz a kirándulások igényes és
egyben olcsó megszervezése és problémamentes lebonyolítása érdekében. A tanulmányi
kirándulások szervezésének és lebonyolításának kérdéseit intézményvezetői utasításban kell
szabályozni.
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7. AZ INTÉZMÉNY NEVELŐTESTÜLETE ÉS A SZAKMAI

MUNKAKÖZÖSSÉGEI
7.1.

Az intézmény nevelőtestülete

7.1.1. A nevelőtestület – a köznevelési törvény 70. § alapján – a nevelési–oktatási intézmény
pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény
legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület tagja a nevelésioktatási intézmény valamennyi pedagógus munkakört betöltő munkavállalója,
valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő egyéb felsőfokú végzettségű
dolgozója.
7.1.2. A nevelési és oktatási intézmény nevelőtestülete a nevelési és oktatási kérdésekben a
nevelési – oktatási intézmény működésével kapcsolatos ügyekben a köznevelési
törvényben és más jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyébként
pedig véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik.

7.2.

A nevelőtestület értekezletei, osztályértekezletei

7.2.1. A tanév során a nevelőtestület az alábbi állandó értekezleteket tartja:
- tanévnyitó, tanévzáró értekezlet,
- félévi és év végi osztályozó konferencia,
- tájékoztató és munkaértekezletek,
- nevelési értekezlet,
- rendkívüli értekezletek (szükség szerint).
7.2.2. Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze az intézmény lényeges
problémáinak (fontos oktatási kérdések, különleges nevelési helyzetek megítélése, az
iskolai életet átalakító, megváltoztató rendeletek és utasítások értelmezése céljából, ha
azt a nevelőtestület tagjainak legalább 25 százaléka, illetve ha az iskola
intézményvezetője vagy vezetősége ezt indokoltnak tartja. A nevelőtestület döntést
igénylő értekezletein jegyzőkönyv készül az elhangzottakról, amelyet az értekezletet
vezető személy, a jegyzőkönyv-vezető, valamint egy az értekezleten végig jelen lévő
személy (hitelesítő) ír alá.
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7.3.

A nevelőtestület szakmai munkaközösségei

7.3.1. A köznevelési törvény 71. § szerint a szakmai munkaközösség részt vesz az intézmény
szakmai munkájának irányításában, tervezésében és ellenőrzésében. A
munkaközösségek segítséget adnak az iskola pedagógusainak szakmai, módszertani
kérdésekben. A munkaközösség alapfeladata a pályakezdő pedagógusok, gyakornokok
munkájának segítése, javaslat a gyakornok vezetőtanárának megbízására. A
munkaközösség – az intézményvezető megbízására – részt vesz az iskola
pedagógusainak és gyakornokainak belső értékelésében, valamint a próbaérettségi
lebonyolításában, valamint az iskolai háziversenyek megszervezésében.
A munkaközösségek részt vesznek az iskolai oktató-nevelő munka belső
fejlesztésében (tartalmi és módszertani korszerűsítés). Egységes követelményrendszert
alakítanak ki, a tanulók ismeretszintjét folyamatosan mérik, értékelik, felkészítik a
tanulókat a versenyekre, a tehetséges tanulók számára szakköröket szerveznek. Részt
vesznek pályázatok, tanulmányi versenyek szervezésében, lebonyolításában.
Összeállítják az érettségi vizsgák szóbeli és szakmai vizsgák gyakorlati tételsorait,
ezeket értékelik. Segítséget nyújtanak a munkaközösség-vezetőnek a munkaterv,
valamint a munkaközösség tevékenységéről készülő elemzések, értékelések
elkészítéséhez.
7.3.2. A munkaközösség-vezető feladata a munkaközösség tevékenységének szervezése,
irányítása, koordinálása, eredményeik rögzítése, az információáramlás biztosítása a
vezetés és a pedagógusok között. A munkaközösség-vezető legalább félévi
gyakorisággal beszámol az intézmény vezetőjének a munkaközösség tevékenységéről,
összeállítja a munkaközösség munkatervét, írásos beszámolót készít a tanév végi
értékelő értekezlet előtt a munkaközösség munkájáról.
7.3.3. A szakmai munkaközösség tagjai kétévente, de szükség esetén más időpontokban is
javaslatot tesznek munkaközösség-vezetőjük személyére. A munkaközösség-vezető
megbízása legfeljebb öt éves határozott időtartamra az intézményvezető jogköre. Az
intézményben kilenc munkaközösség működik: a magyar nyelv és irodalom,
kommunikáció, üzleti levelezés; történelem; matematika, fizika és informatika; idegen
nyelvi; kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció; vendéglátás-turisztika;
osztályfőnöki; testnevelés és természetismeret munkaközösség.
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7.4.

A szakmai munkaközösségek tevékenysége

7.4.1. A szakmai munkaközösségek feladatai
A nevelőtestület feladatainak átruházása alapján – a pedagógiai programmal és az éves
munkatervvel összhangban – a szakmai munkaközösségek feladatai az alábbiak
- Javítják, koordinálják az intézményben folyó nevelő-oktató munka szakmai
színvonalát, minőségét.
- Együttműködnek egymással az iskolai nevelő-oktató munka színvonalának javítása, gyorsabb
információáramlás biztosítása érdekében úgy, hogy a munkaközösség- vezetők
rendszeresen konzultálnak egymással és az intézmény vezetőjével. Az intézmény vezetője
a munkaközösség-vezetőket legalább évi gyakorisággal beszámoltatja.
- A munkaközösség a tanévre szóló munkaterv alapján részt vesz az intézményben folyó
szakmai munka belső ellenőrzésében, a pedagógusok értékelési rendszerének
működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásában.
- Fejlesztik a szaktárgyi oktatás tartalmát, tökéletesítik a módszertani eljárásokat.
- Kezdeményezik a helyi pályázatok és tanulmányi versenyek kiírását, propagálják a megyei és
országos versenyeket, háziversenyeket szerveznek tanulóink tudásának fejlesztése céljából.
- Felmérik és értékelik a tanulók tudásszintjét.
- Összeállítják az intézmény számára az osztályozó vizsgák, a próbaérettségi vizsgák írásbeli
tételsorait, az érettségi vizsgák szóbeli és szakmai vizsgák gyakorlati tételsorait, ezeket
fejlesztik és értékelik.
- Az elektronikus napló szabályzata szerint vezetik a digitális napló haladási és osztályozó
részeit, rögzítik a tanulók hiányzásait. Ehhez a munkához minden osztályfőnök számára
biztosított egy-egy notebook, továbbá a nevelőtestület részére egy olyan helyiség van
elkülönítve, melyben több személyi számítógép is rendelkezésre áll.
- Az intézmény rendelkezik egy digitális zsúrkocsival és egy interaktív táblával, melyek
valamennyi szaktanár számára elérhetőek a színvonalas szakmai munka érdekében. A
zsúrkocsi használatának ütemezését, valamint kiadását az iskola oktatás-technikusa végzi.
- Támogatják a pályakezdő pedagógusok munkáját, fejlesztik a munkatársi közösséget;
javaslatot tesznek az iskolában gyakorló tanítást végző főiskolai és egyetemi hallgatók
szakirányításának ellátására.
- Az intézménybe újonnan kerülő pedagógusok számára azonos vagy hasonló szakos pedagógus
mentort biztosítanak, aki figyelemmel kíséri az új kolléga munkáját, tapasztalatairól
negyedévente referál az intézmény vezetőinek.
- Figyelemmel kísérik az intézményvezető kijelölése alapján a gyakornokok munkáját
támogató szakmai vezetők munkáját, segítik a gyakornokok beilleszkedését.
7.4.2. A szakmai munkaközösség-vezető jogai és feladatai
- Összeállítja az intézmény pedagógiai programja és aktuális feladatai alapján a
munkaközösség éves munkatervét.
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- Irányítja a munkaközösség tevékenységét, a munkaközösség szakmai és pedagógiai
munkáját.
- Az intézményvezető által kijelölt
időpontban munkaközösség-vezető társai
jelenlétében beszámol a munkaközösségben folyó munka eredményeiről, gondjairól és
tapasztalatairól.
- Módszertani és szaktárgyi megbeszéléseket tart, segíti a szakirodalom használatát.
- Tájékozódik a munkaközösségi tagok szakmai munkájáról, munkafegyeleméről,
intézkedést kezdeményez az intézményvezetőnél; a munkaközösség minden tagjánál órát
látogat.
- Az intézményvezető megbízására a pedagógus teljesítményértékelés rendszerében
szakmai ellenőrző munkát, továbbá óralátogatásokat végez, tapasztalatairól beszámol az
intézmény vezetésének.
- Képviseli állásfoglalásaival a munkaközösséget az intézmény vezetősége előtt és az iskolán
kívül.
- Összefoglaló
elemzést,
értékelést,
beszámolót
készít
a
munkaközösség
tevékenységéről a nevelőtestület számára.
- Állásfoglalása, javaslata, véleménynyilvánítása előtt köteles meghallgatni a
munkaközösség tagjait; kellő időt kell biztosítani számára a munkaközösségen belüli
egyeztetésre, mert a közösség álláspontját a többségi vélemény alapján kell
képviselnie.
- Ha a munkaközösség véleményét kéri az intézményvezető, akkor a munkaközösség- vezető
köteles tájékozódni a munkaközösség tagjainak véleményéről, ha a munkaközösségvezető személyes véleményét, akkor ez számára nem kötelező.
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8. AZ INTÉZMÉNYI KÖZÖSSÉGEK, A KAPCSOLATTARTÁS

FORMÁI ÉS RENDJE
8.1.

Az iskolaközösség

8.1.1. Az iskolaközösséget az alkalmazottak, a szülők és a tanulók alkotják.
8.1.2. Az iskolaközösség tagjai érdekeiket, jogosítványaikat az e fejezetben felsorolt
közösségek révén és módon érvényesíthetik.

8.2.

Az iskolai alkalmazottak közössége

8.2.1. Az iskolai alkalmazottak közössége az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban
álló dolgozókból tevődik össze.
8.2.2. 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 Szabályzata
tartalmazza.

8.3.

A nevelőtestület

8.3.1. A nevelőtestület a nevelési-oktatási intézmény legfontosabb tanácskozó és döntéshozó
szerve. A nevelőtestület tagja a nevelési-oktatási intézmény valamennyi pedagógus
munkakört betöltő alkalmazottja, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül
segítő felsőfokú iskolai végzettségű alkalmazottja.
A nevelési-oktatási intézmény nevelőtestülete a nevelési-oktatási intézmény
működésével kapcsolatos ügyekben, valamint e törvényben és más jogszabályokban
meghatározott kérdésekben döntési, egyebekben véleményező és javaslattevő
jogkörrel rendelkezik (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 70. §).
8.3.2. A nevelőtestület döntési jogkörébe tartozik
(2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 70. §):
- a pedagógiai program elfogadása,
- a szervezeti és működési szabályzat elfogadása,
- a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elfogadása,
a nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések,
beszámolók elfogadása,
- a továbbképzési program elfogadása,
-
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- a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógusok kiválasztása,
- a házirend elfogadása,
a tanulók magasabb évfolyamba lépésének
osztályozóvizsgára bocsátása,
- a tanulók fegyelmi ügyeiben való döntés,
-

megállapítása,

a

tanulók

az intézményvezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő
szakmai vélemény kialakítása,
- jogszabályban meghatározott más ügyek.
-

8.3.3. A nevelőtestület véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet a nevelési-oktatási
intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Ki kell kérni a
nevelőtestület véleményét az iskolai felvételi követelmények meghatározásához, a
tantárgyfelosztás elfogadása előtt, az egyes pedagógusok külön megbízásainak
elosztása során, az intézményvezető-helyettesek megbízása, illetve a megbízás
visszavonása előtt, valamint külön jogszabályban meghatározott ügyekben.
8.3.4. Az óraadó a nevelőtestület döntési jogkörébe tartozó ügyekben – a tanulók magasabb
évfolyamba lépésének megállapítása, a tanulók osztályozóvizsgára bocsátása és a
tanulók fegyelmi ügyeiben való döntés kivételével – nem rendelkezik szavazati joggal.

8.4.

A szülői munkaközösség

8.4.1. Az iskolában- az oktatási törvényben meghatározott szülői jogok érvényesítése, és
kötelességek érdekében – szülői munkaközösség működik.
8.4.2. Az osztályok szülői munkaközösségeit az egy osztályba járó tanulók szülei alkotják.
8.4.3. Az osztályok szülői munkaközösségei a szülők köréből a következő tisztségviselőket
választják:
- elnök
- elnökhelyettes
- gazdasági felelős
Az osztályok szülői munkaközösségei kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat a
választott SZMK–elnök vagy az osztályfőnök segítségével juttatják el az iskola
vezetőségéhez.
8.4.4. Az iskolai szülői munkaközösség legmagasabb szintű döntéshozó szerve az iskolai
SZMK választmánya. Az iskola SZMK választmányának munkájában az osztályok
szülői munkaközösségének elnökei vesznek részt. Az iskolai SZMK választmánya a
szülők javaslatai alapján megválasztja az alábbi tisztségviselőket:
- elnök
- elnökhelyettes
- gazdasági felelős

59

Az iskolai SZMK elnöke közvetlenül az iskola nevelési intézményvezető-helyettesével
tart kapcsolatot.
Az iskolai SZMK választmánya akkor határozatképes, ha azon az érdekelteknek több
mint 50%-a jelen van, döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
Az iskolai SZMK választmányát az iskola nevelési intézményvezető-helyettese
tanévenként legalább két alkalommal összehívja, és itt tájékoztatást ad az iskola
feladatairól, tevékenységéről.
8.4.5. Az iskolai szülői munkaközösséget az alábbi jogok illetik meg:
A szülői szervezet figyelemmel kíséri a gyermeki, tanulói jogok érvényesülését, a
pedagógiai munka eredményességét, a gyermekek, tanulók csoportját érintő bármely
kérdésben tájékoztatást kérhet a nevelési-oktatási intézmény vezetőjétől, az e körbe
tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal részt vehet a
nevelőtestület értekezletein.
Az iskola SZMK–elnöke közvetlenül az intézmény vezetőjével és az intézményvezető
által megbízott pedagógussal tart kapcsolatot.

8.5.

A tanulók közösségei, diákönkormányzat

8.5.1. Az azonos évfolyamra járók, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget
alkotnak. Az osztályközösség élén, mint pedagógus vezető, az osztályfőnök áll. Az
osztályfőnököt ezzel a feladattal az intézményvezető bízza meg.
8.5.2. Az osztályközösség tagjaiból az alábbi tisztségviselőket választja meg:
- osztálytitkár
- tanulmányi felelős
- gazdasági felelős
- az iskolai küldött az iskolai diákközgyűlésekre
- sportfelelős
8.5.3. A tanulók közös tevékenységük megszervezésére diákköröket hozhatnak létre. Az
iskolában működő diákkörök indítására a tanulók igényei szerint kerül sor. A
diákkörök tagjai közül egy-egy képviselőt választhatnak az iskolai diákönkormányzat
vezetőségébe.
8.5.4. A tanulók, a tanulóközösségek és diákkörök érdekeinek képviseletét az iskolai
diákönkormányzat látja el. Az iskolai diákönkormányzat jogosítványait az iskolai
diákönkormányzat vezetősége, illetve annak választott tisztségviselői érvényesítik. A
diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási
intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.
8.5.5. Az iskolai diákönkormányzat a magasabb jogszabályokban megfogalmazott
jogkörökkel rendelkezik, tevékenységét saját SzMSz-e szerint folytatja. A
diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a diákönkormányzat készíti el,
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és a nevelőtestület hagyja jóvá. Az iskolai diákönkormányzat élén, annak szervezeti és
működési szabályzatában meghatározottak szerint választott diákönkormányzati
vezető, illetve az iskolai diákbizottság áll. Az iskolai diákönkormányzat munkáját
segítő nevelőt a diákönkormányzat vezetőségének javaslata alapján, a nevelőtestület
egyetértésével az intézményvezető bízza meg.
8.5.6. Évente legalább egy alkalommal össze kell hívni az iskolai diákközgyűlést, melyen a
tanulókat tájékoztatni kell az iskolai élet egészéről, az iskola munkatervéről. A
diákközgyűlés összehívását a diákönkormányzat vezetője kezdeményezi,
összehívásáért az általános igazgatóhelyettes a felelős. A diákközgyűlés napirendi
pontjait a közgyűlés megrendezése előtt 15 nappal nyilvánosságra kell hozni.
8.5.7. A diákönkormányzat véleményét – a hatályos jogszabályok szerint – be kell szerezni
az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt, a
tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt, az ifjúságpolitikai
célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, a házirend elfogadása előtt. A
vélemények írásos vagy jegyzőkönyvi beszerzéséért az intézmény intézményvezetője
felelős. A jogszabály által meghatározott véleményeztetésen felül az intézmény nem
határoz meg olyan ügyeket, amelyekben a döntés előtt kötelező kikérni a
diákönkormányzat véleményét.
8.5.8. A diákönkormányzat számára az intézmény – a tevékenysége ellátásához szükséges
mértékben – biztosítja az iskola helyiségeit, eszközeit.
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8.6. Az iskola közösségeinek kapcsolattartása
8.6.1. Az iskolavezetőség és a nevelőtestület
A nevelőtestület különböző közösségeinek kapcsolattartása – az intézményvezető
közreműködésével – a megbízott pedagógus-vezető és a választott képviselők útján valósul
meg.
A kapcsolattartás fórumai:
- az iskolavezetőség ülései
- a különböző értekezletek
- megbeszélések
Az iskolavezetőség az aktuális feladatokról a tanáriban elhelyezett hirdetőtáblán,
valamint 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 iskolavezetőségnek.

A nevelők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban, egyénileg vagy
munkaköri vezetőjük, illetve választott képviselőik útján közölhetik az iskola vezetőségével.
8.6.2. A nevelők és a tanulók
Az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról:
-

a nevelési intézményvezető-helyettes az iskolai diákönkormányzat vezetőségi
ülésén a diákközgyűlésen és a portánál elhelyezett hirdetőtáblán;
- a diákmozgalmat segítő tanár a diákönkormányzati üléseken;
- valamint az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon tájékoztatják a tanulókat.
A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban, egyénileg vagy
választott képviselőik útján közölhetik az iskola vezetőségével, a nevelőkkel, a
nevelőtestülettel.
8.6.3. A szülők tájékoztatásának formái
Szülői értekezletek
Az osztályok szülői értekezletét az osztályfőnök tartja. Az iskola tanévenként legalább
két szülői értekezletet tart. Ezen túl a felmerülő problémák megoldása céljából az
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intézményvezető, az osztályfőnök vagy a szülői munkaközösség elnöke rendkívüli szülői
értekezletet hívhat össze. Összevont szülői értekezletet az intézményvezető hívhat össze.
Tanári fogadóórák
Az iskola valamennyi pedagógusa tanévenként – az intézményvezető által kijelölt
időpontban –két alkalommal tart fogadóórát. A fogadóórák időtartama legalább 90 perc. Ha a
pedagógusnak nem sikerült minden szülővel megbeszélést folytatnia, a fogadóóra időtartama
az intézményvezető döntése alapján maximálisan 30 perccel meghosszabbítható.
Amennyiben a szülő, gondviselő a fogadóórán kívüli időpontokban kíván konzultálni
gyermeke tanárával, akkor erre – a rendkívüli eseteket leszámítva – telefonon vagy
elektronikus levél útján történő időpont-egyeztetés után kerülhet sor.
A szülők írásbeli tájékoztatása
Az intézmény vezetői, a szaktanárok és az osztályfőnökök a digitális napló vezetésével,
illetve a tanulók ellenőrzőjébe rögzített bejegyzésekkel tesznek eleget tájékoztatási
kötelezettségüknek. A szülővel való kapcsolatfelvétel telefonon, a digitális napló révén
küldött elektronikus levéllel vagy az ellenőrzőn keresztül történhet.
Az osztályfőnök a digitális naplóba tett bejegyzés, a digitális napló üzenetküldő
funkciójával, elektronikus levél útján vagy ellenőrzőn keresztül értesíti a szülőket a tanuló
gyenge vagy hanyatló tanulmányi eredménye, vagy súlyos fegyelmi vétsége esetén. Az
osztályfőnök a digitális naplón illetve az ellenőrzőn keresztül tájékoztatja a szülőket a
fogadóórák, a szülői értekezletek időpontjáról és más fontos eseményekről lehetőleg egy
héttel, de legalább öt munkanappal nappal az esemény előtt.
A tanulók szüleitől írásbeli nyilatkozatot kell beszerezni minden olyan intézményi
döntéshez, amelyből a szülőre
- fizetési kötelezettség hárul, valamint
- a tanulói jogviszony keletkezésével, megszűnésével, szüneteltetésével,
- a tanórai foglalkozáson való részvétel alóli felmentéssel,
- az egyes tárgyak alóli felmentéssel,
- a tanulmányi idő megrövidítésével kapcsolatos ügyekben.
Az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról a szülőket
- a nevelési intézményvezető-helyettes
•

a szülői munkaközösségi választmányi ülésén;

•

az alkalmankénti írásbeli tájékoztatón keresztül;

- az osztályfőnökök
•

a szülői értekezleten tájékoztatják.

Az intézményi dokumentumok nyilvánossága
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A szülők és más érdeklődők az iskola pedagógiai programjáról, szervezeti és működési
szabályzatáról és házirendjéről az iskola intézményvezetőjétől, valamint az intézményvezetőhelyettesektől évenként meghatározott intézményvezetői, intézményvezető-helyettesi
fogadóórákon kérhetnek tájékoztatást. Az iskola pedagógiai programja, házirendje, szervezeti
és működési szabályzata nyilvános, minden érdeklődő számára elérhető, megtekinthető.
A felsorolt dokumentumok egy-egy példánya megtalálható:
- az iskola fenntartójánál;
- az iskola irattárában;
- az iskola könyvtárában;
- az iskola tanári szobájában elektronikus formában (CD);
- az
iskola
intézményvezetőjénél,
- az intézmény weboldalán.

intézményvezető-helyetteseknél

8.7. Az iskola vezetőségének és közösségeinek külső kapcsolatai
Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola vezetőségének
munkakapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel:
Közvetlen partnerek
- tanulók,
- pedagógusok;
- szakoktatók;
- oktatást segítő dolgozók;
- szülők (szülői szervezet);
- nevelést-oktatást támogató civil szervezetek
- alapítvány
- diákönkormányzat;
- kamara
Közvetett partnerek
- Kormányhivatal;
- NSZFH
- Szentendre Város Önkormányzata;
- Munkaügyi Központ;
- Pedagógiai Intézet;
- Nevelési Tanácsadó;
- Családsegítő Szolgálat;
- Gyámhatóság;
- gyakorlati képzést biztosító gazdálkodó szervezetek;
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- középiskolák (társintézmények);
- kollégiumok;
- általános iskolák;
- felsőoktatási intézmények.
A gyakorlati oktatást szervező igazgatóhelyettes segíti és ellenőrzi a gyakorlati képzést
biztosító gazdálkodó szervezeteknél folyó munkahelyi gyakorlati oktatást; jóváhagyja a
tanulók munkahelyi beosztásának rendjét; előkészíti a munkahelyi gyakorlati oktatásról a
vállalkozások és az iskola közötti megállapodásokat, tanulószerződéseket; kapcsolatot tart a
vállalkozásokkal, gondoskodik az iskolai munkarenddel kapcsolatos tájékoztatásukról;
figyelemmel kíséri a tanulók mulasztásait; megszervezi a tanulók összefüggő nyári
gyakorlatának ellenőrzését; ellenőrzi a tanulók juttatásainak biztosítását.

9. A TANULÓK RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI

FELÜGYELETE ÉS ELLÁTÁSA
A tanulók rendszeres egészségügyi
megállapodásnak biztosítani kell:

felügyelete

és

ellátása

érdekében

kötött

- az iskolaorvosi rendelést (tanévenként meghatározott időpontban)
- a tanulók egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését az alábbi területeken:
• fogászat évente egy alkalommal;
• tüdőszűrés kétévente;
• belgyógyászati vizsgálat évente egy alkalommal;
• szemészet évente egy alkalommal;
• a tanulók fizikai állapotának mérését évente egy alkalommal;
• a továbbtanulás, pályaválasztás előtt álló tanulók általános orvosi
vizsgálatát;
• a tanulóknak a védőnő által végzett higiéniai – tisztasági
szűrővizsgálatát.
Az iskolaorvos feladatait a Köznevelési törvény, és az annak végrehajtását
tartalmazó 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet, az iskola-egészségügyi ellátásról szóló
26/1998. (IX.3.) NM rendelet szerint végzi.
Az iskolaorvos elvégzi a hatályos törvények és jogszabályok alapján a
szakközépiskola és a szakgimnázium tanulóinak rendszeres egészségügyi felügyeletét
és ellátását (a Köznevelési törvény 25. § (5) bekezdés alapján).
Munkáját szakmailag az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat ellenőrzi,
a munkáltatója Szentendre Város Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság. Az
iskolaorvost feladatainak ellátásában segíti az intézmény vezetője, a közvetlen segítő
munkát a nevelési intézményvezető-helyettes végzi.
Az iskolaorvos munkájának ütemezését minden év szeptember 15-ig egyezteti az
iskola vezetőjével. A diákok szűrővizsgálatának tervezetét október 15-ig kifüggeszti a
tanári szobában.
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Az iskolaorvos minden tanévben elvégzi a következő feladatokat:
az iskola diákjainak folyamatos egészségügyi felügyelete, a tanulók évente egy
alkalommal történő szűrővizsgálata (a Köznevelési törvény 46. § (6) d) pontja,
valamint a 25. § (5) bekezdés előírja a diákok rendszeres egészségügyi
ellenőrzését);
- a vizsgálatkor talált kóros elváltozások esetében a tanuló gondozásba vétele a
-

26/1998. (IX.3.) NM - rendelet alapján;
-

a testnevelési órákkal kapcsolatos gyógytestnevelési, könnyített-, felmentett
illetve normál testnevelési csoportokba való besorolást a tanévet megelőző május
15-ig elvégzi, kivéve, ha a vizsgálat oka később következett be;

-

a sporttal kapcsolatos iskolaorvosi feladatokat a külső sportegyesületben nem
tag, de diáksportköri versenyeken induló diákjaink sportorvosi szűrését, a fél
évre érvényes igazolások kiadását elvégzi;
- végrehajtja a szükséges és esedékes védőoltásokat, ellenőrzi az elrendelt
járványügyi intézkedések végrehajtását;
- sürgősségi eseti ellátást végez;
-

gondoskodik a tanulók egészségügyi állapotáról tanúskodó dokumentumok
vezetéséről, a védőnő közreműködésével rendszeresen ellenőrzi, hogy a tanulók
a szükséges szakorvosi vizsgálatokon részt vesznek; a szükséges vizsgálatokra
beutalót biztosít a diákoknak, ezt követően a háziorvosi rendelőbe irányítja
kezelésre;

az osztályok szűrését követően kapcsolatot tart az osztályfőnökkel és a
testnevelővel, velük konzultál a tapasztalatairól, felhívja figyelmüket a
tanulóknál tapasztalt rendellenességekre.
Az iskolai védőnő feladatai:
-

-

A védőnő munkájának végzése során együttműködik az iskolaorvossal. Elősegíti
az iskolaorvos munkáját, a szükséges szűrővizsgálatok ütemezését. Figyelemmel
kíséri a tanulók egészségi állapotának alakulását, az előírt vizsgálatokon való
megjelenésüket, leleteik meglétét. Elvégzi a szűrővizsgálatokat megelőző
ellenőrző méréseket (vérnyomás, testsúly, magasság, hallásvizsgálat stb.).
- A védőnő szoros munkakapcsolatot tart fenn az intézményvezető-helyettesekkel.
-

Végzi a diákság körében a szükséges felvilágosító, egészségnevelő munkát,
osztályfőnöki órákat, előadásokat tart az osztályfőnökkel együttműködve.
Figyelemmel kíséri az egészségügyi témájú filmeket, könyveket, folyóiratokat,
azokat mindennapi munkájában felhasználja.
Kapcsolatot tart a segítő intézményekkel (Pedagógiai Szakszolgálat,
Drogambulancia, Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Szolgálat, stb.).
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10. A TANULÓVAL SZEMBEN LEFOLYTATOTT FEGYELMI

ELJÁRÁS RÉSZLETES SZABÁLYAI
A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 4.§ (1) q) pontjában foglaltak alapján a tanulóval
szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályait az alábbiakban határozzuk meg.
- 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 fegyelmi bizottság tagjai a tanuló osztályában tanító pedagógusok. A fegyelmi
bizottság elnökét az intézményvezető bízza meg.
- 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 intézményvezetőjének, 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.
- 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.

10.1. A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályai
A fegyelmi eljárást a köznevelési törvény 53. §-ában szereplő felhatalmazás alapján
egyeztető eljárás előzheti meg, amelynek célja a kötelességszegéshez elvezető események
feldolgozása, értékelése, ennek alapján a kötelességszegéssel gyanúsított és a sérelmet
elszenvedő közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. Az egyeztető
eljárás célja a kötelességét megszegő tanuló és a sértett tanuló közötti megállapodás
létrehozása a sérelem orvoslása érdekében.
Az egyeztető eljárás részletes szabályait az alábbiak szerint határozzuk meg:
-

Az intézmény vezetője a fegyelmi eljárás megindítását megelőzően személyes
találkozó révén ad információt a fegyelmi eljárás várható menetéről, valamint a
fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről.
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-

A fegyelmi eljárást megindító határozatban tájékoztatni kell a tanulót és a szülőt
a fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről, a tájékoztatásban
meg kell jelölni az egyeztető eljárásban történő megállapodás határidejét.
- Az egyeztető eljárás kezdeményezése az intézményvezető kötelezettsége.

-

A harmadik kötelezettségszegéskor indított fegyelmi eljárásban az iskola a
fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárást nem alkalmazza, ebben az esetben
erről a tanulót és a szülőt nem kell értesíteni.
Az egyeztető eljárás időpontját – az érdekeltekkel egyeztetve – az intézmény
intézményvezetője tűzi ki, az egyeztető eljárás időpontjáról és helyszínéről, az
egyeztető eljárás vezetésével megbízott pedagógus személyéről elektronikus úton
és írásban értesíti az érintett feleket.
Az egyeztető eljárás lefolytatására az intézmény vezetője olyan helyiséget jelöl
ki, ahol biztosíthatók a zavartalan tárgyalás feltételei.
Az intézmény vezetője az egyeztető eljárás lebonyolítására írásos megbízásban
az intézmény bármely pedagógusát felkérheti, az egyeztető eljárás vezetőjének
kijelöléséhez a sértett és a sérelmet elszenvedett tanuló vagy szülőjének
egyetértése szükséges.
A feladat ellátását a megbízandó személy csak személyes érintettségre
hivatkozva utasíthatja vissza.
Az egyeztető személy az egyeztető eljárás előtt legalább egy-egy alkalommal
köteles a sértett és a sérelmet elszenvedő féllel külön-külön egyeztetést folytatni,
amelynek célja az álláspontok tisztázása és a felek álláspontjának közelítése.
Ha az egyeztető eljárás alkalmazásával a sértett és a sérelmet elszenvedő fél
azzal egyetért, az intézmény vezetője a fegyelmi eljárást a szükséges időre, de
legföljebb három hónapra felfüggeszti.
Az egyeztetést vezetőnek és az intézmény vezetőjének arra kell törekednie, hogy
az egyeztető eljárás – lehetőség szerint – 30 napon belül írásos megállapodással
lezáruljon.
Az egyeztető eljárás lezárásakor a sérelem orvoslásáról írásos megállapodás
készül, amelyet az érdekelt felek és az egyeztetést vezető pedagógus írnak alá.
Az egyeztető eljárás időszakában annak folyamatáról a sértett és a sérelmet
okozó tanuló osztályközösségében kizárólag tájékoztatási céllal és az ennek
megfelelő mélységben lehet információt adni, hogy elkerülhető legyen a két fél
közötti nézetkülönbség fokozódása.
Az egyeztető eljárás során jegyzőkönyv vezetésétől el lehet tekinteni, ha a
jegyzőkönyvezéshez egyik fél sem ragaszkodik.
A sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban foglaltakat a
kötelességszegő tanuló osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az
írásbeli megállapodásban meghatározott körben nyilvánosságra lehet hozni.

-

-

-

-

-

-

-
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11. AZ INTÉZMÉNYI HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSA
Iskolai hagyományaink őrzése, ápolása és továbbfejlesztése szervesen illeszkedik
nevelési elgondolásainkba. A hagyományok ápolásának alapvető célja, hogy diákjaink ne
csak racionálisan, hanem érzelmileg is kötődjenek iskolánkhoz. A hagyományok őrzése egy
sajátos, speciális arculatot biztosít az iskolának, és segít megkülönböztetni intézményünket a
többi hasonló képzést nyújtó iskolától. Színesíti a diákéletet, s tovább bővíti a tanórán kívüli
lehetőségeket.
Tanórán kívüli hagyományos rendezvényeink:
-

A tanév a kilencedikesek fogadásával kezdődik.
A kilencedikesek sajátos felavatásának színtere az októberben megrendezésre
kerülő gólyaavatón történik.
- Az érettségi előtt álló évfolyam hagyományos rendezvénye a szalagavató
ünnepség, melyre meghívást kapnak az ünnepeltek hozzátartozói is.
- A téli szünet előtti héten karácsonyfát állít a DÖK.
- Decemberben Nyílt napot tartunk
- Májusban búcsúznak a ballagó diákjaink az iskolától, közülük a legkiválóbbak
Petzelt-díjat vehetnek át az iskola alapítványától.
- Júniusban pedagógusnapot szervezünk.
- Minden évben legalább egy pedagógus kirándulást szervezünk
- Érettségi találkozók bensőséges megünneplése, iskola fejlődésének bemutatása.
- Az iskola évfordulóinak méltó megünneplése.
- Nyugdíjba vonuló dolgozóink búcsúztatása.
Hagyományos versenyeink
A tanév során előzetes ütemezés szerint országos, megyei és iskolai versenyen veszünk
részt. Az iskolai szintű szaktárgyi versenyek megrendezéséről a munkaközösségek döntenek.
A verseny időpontját és jellegét munkaterven rögzítik. Ez a verseny selejtezőjét képezheti
magasabb szintű versenyeknek.
Kulturális és sporthagyományaink
-

-

Az évente megrendezett ünnepélyeink – aktualitásuk mellett – jó alkalmat
teremterek kulturális célok megvalósítására. Március 15-e, október 6-a, és
október 23-a megünneplése mellett a ballagás, s a tanévzáró is lehetőséget kínál
irodalmi és zenei betétek előadására, meghallgatására. Az ünnepségeken a
műfaji sokszínűségre törekszünk.
Hagyományos iskolai esemény az évente megrendezett sportnap. A sportnapot a
testnevelő tanárok szervezik, s a tanárok és a diákok egyaránt részt vesznek a
programban.
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Minden évben megemlékezünk a kommunizmus és a holocaust áldozatairól,
továbbá ünnepeljük a Nemzeti Összetartozás Napját.

-

Kapcsolat a szülőkkel és leendő tanulóinkkal
Az iskola elsősorban a város és környéke igényeit elégíti ki, de az ország
bármely területéről fogadunk tanulókat.
- Évenként írásos tájékoztató készül a következő tanév tudnivalóiról.
-

Évente „nyílt napot” szervezünk, ahol az intézményvezetői tájékoztató
meghallgatása után megismerkedhetnek az érdeklődők az iskolával, az itt folyó
képzésekkel.
- Információkat adunk iskolánkról a helyi TV-ben és a hírlapban, rádióban, stb.
-

12. A FELNŐTTOKTATÁS FORMÁI
-

Az iskolában felnőttoktatási tagozat működhet.

-

A felnőttoktatás az iskolai nappali, esti, levelező oktatás munkarendje szerint folyhat.

-

Az iskolánkban folyó felnőttoktatás formái:

-

A felnőttoktatás óraszámát, munkarendjét az egyes szakmákra, képzési programokra
vonatkozó tantervek, óratervek alapján kell megállapítani.

13. Adatkezelési szabályzat
13.1 Általános rendelkezések
A Magyar Köztársaság Országgyűlése Magyarország európai uniós jogharmonizációs
kötelezettségeinek teljesítése érdekében megalkotta az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt.
13.1.1. Adatkezelési szabályzatunk jogszabályi alapja és célja
Az intézményünkben folyó adatkezelés és továbbítás rendjét jelen adatkezelési szabályzat
határozza meg, mivel iratkezelési szabályzat készítését a jogszabály nem rendeli el.
a) Adatkezelési szabályzatunk az alábbi jogszabályok alapján készült:
•
•
•

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény
a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
a
100/1997.
(VI.13.)
vizsgaszabályzatáról.

Kormányrendelet

az

érettségi

vizsga

b) Az adatkezelési szabályzat legfontosabb céljai az alábbiak:
•
•

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény végrehajtásának biztosítása,
az intézményi adatkezelés és adatfeldolgozás szabályainak rögzítése,
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•

•

azon személyes és különleges adatok körének megismertetése az intézménnyel
jogviszonyban állókkal, amelyeket az iskola tanulóiról, munkavállalóiról az
intézmény nyilvántart,
az adattovábbításra meghatalmazott munkavállalók körének rögzítése,

•

az adatok továbbítási szabályainak rögzítése,

•

a nyilvántartott adatok helyesbítési, törlési rendjének meghatározása,

•

az adatnyilvántartásban érintett személyek jogai és érvényesítésük rendjének
közlése,
• a szolgálati titok védelmével kapcsolatos rendelkezések meghatározása.
Összefoglalva tehát szabályzatunk célja az adatkezelésben érintettet személyek egyértelmű és részletes - tájékoztatása az adataik kezelésével kapcsolatos minden tényről, így
különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra
jogosult személyéről az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az
adatokat.
13.1.2. Az adatkezelési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése
a) Az intézmény működésére vonatkozó adatkezelési szabályzatot az intézmény
vezetőjének előterjesztése után a nevelőtestület elfogadta.
b) Jelen adatkezelési szabályzatot a tanulók, szüleik megtekinthetik az iskola honlapján,
valamint az intézményvezetői irodában. Tartalmáról és előírásairól a tanulókat és
szüleiket szervezett formában tájékoztatni kell, egyéb esetekben az intézményvezető
ad felvilágosítást.
13.1.3. Az adatkezelési szabályzat személyi és időbeli hatálya
a) Az adatkezelési szabályzat betartása az intézmény vezetőjére, és valamennyi
munkavállalójára és tanulójára nézve kötelező érvényű.
b) Az adatkezelési szabályzat a nevelőtestület elfogadásának időpontjával lép
hatályba, és határozatlan időre szól.
c) Adatkezelési szabályzatunkat az elfogadást követő dátummal létesített tanulói
jogviszony esetén a tanuló – a kiskorú tanuló szülője – köteles tudomásul venni, a
beiratkozáskor az intézmény adatkezelési tevékenységéről a tanulót és a szülőt írásban
tájékoztatni kell. A tanulói adatkezelés időtartama a középiskolába való jelentkezéstől
kezdődően legfeljebb a tanulói jogviszony megszűnését követő harmadik év december
31-ig terjedhet. Kivételt képez ez alól a nem selejtezhető törzskönyv, a beírási napló,
amelyekre vonatkozóan az irattári őrzési idő az irányadó. Az irattári őrzési idő
leteltével az adatkezelést meg kell szüntetni.
d) Adatkezelési szabályzatunkat az elfogadást követő dátummal létesített munkavállalói
jogviszony esetén a munkavállaló köteles tudomásul venni, erről a Munka
törvénykönyve 46.§ (1) szakasza szerint készült írásos tájékoztatóban figyelmét fel
kell hívni. A munkavállalók adatainak kezelése a jogviszony kezdetétől a jogviszony
megszűnését követő harmadik év december 31-ig terjedhet. Kivételt képeznek ez alól
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a jogszabályok által kötelezően megőrzendő dokumentumok. Az irattári őrzési idő
leteltével az adatkezelést meg kell szüntetni.

13.2 Az intézményben nyilvántartott adatok köre
A nyilvántartott adatok körét a köznevelési törvény 43-44.§-ai rögzítik. Ezek az adatok
kötelezően nyilvántartandóak az alábbiak szerint
13.2.1.

Az intézmény nyilvántartja és kezeli a munkavállalók alábbi adatait

13.2.1.1. Az intézmény kezeli a Közoktatás Információs Rendszerében nyilvántartott,
a jogszabály által meghatározott munkavállalói adatokat
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

nevét, anyja nevét,
születési helyét és idejét,
oktatási azonosító számát, pedagógusigazolványa számát,
végzettségére és szakképzettségére vonatkozó adatokat: felsőoktatási intézmény
nevét, a diploma számát, a végzettséget, szakképzettséget, a végzettség,
szakképzettség, a pedagógus-szakvizsga, PhD megszerzésének idejét,
munkaköre megnevezését,
a munkáltató nevét, címét, valamint OM azonosítóját,
munkavégzésének helyét,
jogviszonya kezdetének idejét, megszűnésének jogcímét és idejét,
vezetői beosztását,
besorolását,
jogviszonya, munkaviszonya időtartamát,
munkaidejének mértékét,
tartós távollétének időtartamát.
óraadó esetében az oktatott tantárgy, foglalkozás megnevezését.

13.2.1.2. Kezeli továbbá a munkavállalással és alkalmassággal kapcsolatos további adatokat
a) családi állapota, gyermekei születési ideje, egyéb eltartottak száma, az eltartás
kezdete
b) állampolgárság;
c) TAJ száma, adóazonosító jele
d) a munkavállalók bankszámlájának száma
e) állandó lakcíme és tartózkodási helye, telefonszáma;
f) munkaviszonyra, munkavállalói jogviszonyra vonatkozó adatok, így különösen
- iskolai végzettség, szakképesítés, alkalmazási feltételek igazolása,
-

-

munkában töltött idő, munkaviszonyba beszámítható idő, besorolással
kapcsolatos adatok, korábbi munkahelyek megnevezése, a megszűnés
módja és időpontja,
a pedagógus továbbképzésben való részvétellel, a várakozási idő
csökkentésével kapcsolatos adatok, idegennyelv-ismerete
a munkavállaló jelenlegi besorolása, annak időpontja, FEOR-száma,
a munkavállaló minősítésének időpontja és tartalma,
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-

13.2.2.

a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány száma,
kelte,
az alkalmazott egészségügyi alkalmassága,
alkalmazott által kapott kitüntetések, díjak és más elismerések, címek,
munkakör, munkakörbe nem tartozó feladatra történő megbízás,
munkavégzésre irányuló további jogviszony, fegyelmi büntetés,
kártérítésre kötelezés,
munkavégzés ideje, túlmunka ideje, munkabér, illetmény, továbbá az
azokat terhelő tartozás és annak jogosultja,
szabadság, kiadott szabadság,
alkalmazott részére történő kifizetések és azok jogcímei,
az alkalmazott részére adott juttatások és azok jogcímei,
az alkalmazott munkáltatóval szemben fennálló tartozásai, azok jogcímei,
a többi adat az érintett hozzájárulásával.

A tanulók nyilvántartott és kezelt adatai

13.2.2.1. Az intézmény kezeli a Közoktatás Információs Rendszerében nyilvántartott,
a jogszabály által meghatározott tanulói adatokat
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)

nevét,
nemét,
születési helyét és idejét,
társadalombiztosítási azonosító jelét,
oktatási azonosító számát,
anyja nevét,
lakóhelyét, tartózkodási helyét,
állampolgárságát,
sajátos nevelési igénye, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézsége tényét,
diákigazolványának számát,
jogviszonyával kapcsolatban azt, hogy magántanuló-e, tanköteles-e, jogviszonya
szünetelésének kezdetét és befejezésének idejét,
jogviszonya keletkezésének, megszűnésének jogcímét és idejét,
nevelési-oktatási intézményének nevét, címét, OM azonosítóját,
jogviszonyát megalapozó köznevelési alapfeladatot,
nevelésének, oktatásának helyét,
felnőttoktatás esetében az oktatás munkarendjével kapcsolatos adatokat,
tanulmányai várható befejezésének idejét,
évfolyamát.

13.2.2.2. Kezeli továbbá a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos további adatokat
a) a tanuló állampolgársága,
b) állandó lakásának és tartózkodási helyének címe és telefonszáma,
c) nem magyar állampolgár esetén a tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító
okirat megnevezése, száma;
d) szülő neve, állandó lakásának és tartózkodási helyének címe, telefonszáma;
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e) a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok, így különösen
- felvételivel kapcsolatos adatok,
- a tanuló magatartásának, szorgalmának és tudásának értékelése és
minősítése,
- vizsgaadatok,
- a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok,
- a sajátos nevelési igényre vonatkozó adatok és ezzel összefüggő
mentességek,
- beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló
rendellenességére
- vonatkozó adatok,
- hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetre vonatkozó adatok
f) a tanulói balesetekre vonatkozó adatok,
g) a tanuló személyi igazolványának száma,
h) többi adatot az érintett hozzájárulásával.
13.2.3. A beléptető rendszerben kezelt adatok
Az iskolában portaszolgálat működik, amely vendégek belépésekor és kilépésekor rögzíti
és egy tanév időtartamra tárolja az alábbi adatokat:
• a belépő/kilépő személy neve,
•

a belépés/kilépés időpontja,

•

a belépés célja.

13.3 Az adatok továbbításának rendje
13.3.1.

A pedagógusok adatainak továbbítása

Az intézmény alkalmazottainak a 2.1. fejezet szerint nyilvántartott adatai
továbbíthatók a fenntartónak, a kifizetőhelynek, bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek,
helyi önkormányzatnak, államigazgatási szervnek, a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések
ellenőrzésére jogosultaknak, a nemzetbiztonsági szolgálatnak.
13.3.2.

A tanulók adatainak továbbítása

Az intézmény csak azokat a tanulói adatokat továbbítja, amelyeket jogszabály rendel el.
Az elrendelést a Köznevelési törvény 44. §-a rögzíti. Ennek legfontosabb és iskolánkban
leggyakoribb eseteit közöljük az alábbiakban:
A tanulók adatai továbbíthatók:
a) fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, önkormányzat, államigazgatási szerv,
nemzetbiztonsági szolgálat részére valamennyi adat,
b) tanulási nehézségre, magatartási rendellenességre, a beilleszkedési zavarra,
sajátos nevelési igényre vonatkozó adatok a pedagógiai szakszolgálat
intézményeinek,
c) a magatartás, szorgalom és tudás értékelésével kapcsolatos adatok az érintett
osztályon belül, a nevelőtestületen belül, a szülőnek, a vizsgabizottságnak,
iskolaváltás esetén az új iskolának, a szakmai ellenőrzést végzőjének,
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d) a diákigazolvány - jogszabályban meghatározott - kezelője részére a
diákigazolvány kiállításához szükséges valamennyi adat,
e) a tanuló iskolai felvételével, átvételével kapcsolatosan az érintett iskolához,
felsőoktatási intézménybe történő felvétellel kapcsolatosan az érintett
felsőoktatási intézményhez és vissza;
f) az egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó intézménynek a tanuló
egészségügyi állapotának megállapítása céljából,
g) a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermek- és
ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek, intézménynek a gyermek, tanuló
veszélyeztetettségének feltárása, megszüntetése céljából,
h) az állami vizsgák alapján kiadott bizonyítványokat nyilvántartó szervezetnek a
bizonyítványok nyilvántartása céljából.
Az intézmény nyilvántartja továbbá azokat az adatokat, amelyek a jogszabályokban
biztosított kedvezményekre való igényjogosultság (pl. ingyenes tankönyv-ellátás, tanuló
étkezési kedvezménye, stb.) elbírálásához és igazolásához szükségesek. E célból
azok az adatok kezelhetők, amelyekből megállapítható a jogosult személye és a kedvezményre
való jogosultsága.

13.4. Az adatkezeléssel foglalkozó munkavállalók körének
meghatalmazása
Az intézmény adatkezelési tevékenységéért, jelen adatkezelési szabályzat
karbantartásáért az intézmény intézményvezetője a felelős. Jogkörének gyakorlására az
ügyek alább szabályozott körében helyetteseit, az egyes pozíciókat betöltő
pedagógusokat, a gazdaságvezetőt és az iskolatitkárt hatalmazza meg.
A nem szabályozott területeken az adatkezeléssel kapcsolatos feladatokat az intézmény
intézményvezetője személyesen vagy - utasítási jogkörét alkalmazva - saját felelősségével
látja el.
Az intézményvezető személyes feladatai:
•
•
•
•
•

•

a 2.1. fejezetben meghatározott adatok továbbítása,
a 2.2. fejezetben meghatározott adatok továbbítása,
a 2.1. és 2.2. fejezetekben meghatározott adatok kezelésének rendszeres
ellenőrzése,
a 2.1. és 2.2. fejezetekben meghatározott adattovábbítás rendszeres ellenőrzése,
a 2.2.2. fejezet e) szakaszában meghatározottak közül a magatartás, szorgalom és
tudás értékelésével kapcsolatos adatok továbbítása iskolaváltás esetén az új
iskolának, a szakmai ellenőrzés végzőjének,
a 2.2.2. fejezet h) szakaszában meghatározott egyéb adatok kezelésének
elrendelése, az érintettek hozzájárulásának beszerzése.

Az intézményben folyó adatkezelési tevékenység során adatkezelői feladatokat látnak el
az alábbi munkavállalók a beosztás után részletezett tevékenységi körben.
Intézményvezető-helyettesek:
•

a munkaköri leírásukban meghatározott felosztás szerint felelősek a 2.2.2. fejezet
e), f) szakaszaiban meghatározott adatok kezeléséért,
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•

a 2.2.2. fejezet e), f) szakaszaiban szereplő adattovábbítás.

Gazdasági ügyintézők:
•

•
•
•
•

az érvényes munkaköri leírásuk szerint feladatait továbbadhatja, az adatkezelői
feladatkörért azonban személyes felelősséggel tartozik az alábbi körben,
• a 2.1. fejezetben meghatározott munkaviszonyra, munkavállalói jogviszonyra
vonatkozó összes adat kezelése,
• a 2.1. fejezetben részletezett adatok továbbítása a 3.1. fejezetben meghatározott
esetekben,
kezeli a munkavállalók bankszámlájának számát,
a pedagógusok és munkavállalók személyi anyagának kezelése,
a pedagógusok erkölcsi bizonyítványának nyilvántartása a 2.1.2. f) szakasza
szerint,
adatok továbbítása a 2.2.2. f) szakaszában meghatározott esetben.

Iskolatitkár:
•

tanulók adatainak kezelése a 2.2. fejezetben meghatározottak szerint,

•

a tanulók felvételire vonatkozó adatainak kezelése a 2.2.2. e) szakasza szerint,

•

a pedagógusok és munkavállalók adatainak kezelése a 2.1.1. a), b) és c) szakaszai
szerint,
Osztályfőnökök:
•

a 2.2.2. fejezet e) szakaszában szereplők közül az alábbiakat: a magatartás,
szorgalom és tudás értékelésével kapcsolatos adatok az érintett osztályon belül, a
nevelőtestületen belül, a szülőnek,
• a 2.2.2. fejezet f) szakaszában meghatározott tanulói baleseteket a
tudomásszerzés napján köteles továbbítani a munkavédelmi felelősnek.
Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatot ellátó tanár:
•

a 2.2.2. fejezet e) szakaszában szereplő adatok,

•

a 2.2.2. fejezet d) szakaszában szereplő adattovábbítás.

Munkavédelmi felelős:
•

2.2.2. fejezet f) szakaszában meghatározott nyilvántartás vezetése és az adatok
jogszabályban előírt továbbítása.
Az érettségi és szakmai vizsgabizottság jegyzője:
•

a 2.2.2. fejezet e) szakaszában meghatározottak közül a magatartás, szorgalom és
tudás értékelésével kapcsolatos adatok továbbítása az érintett osztályon belül, a
nevelőtestületen belül, adattovábbítás a vizsgabizottság, továbbá a rendszergazda
számára.
Az iskolai rendszergazda:
-

az iskolai weblap szerkesztésével kapcsolatban:
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•

-

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 csoportképeken szereplő személyektől hozzájárulást kérni nem
szükséges),
• a fentiekben említett hozzájárulás általában szóbeli, kritikus esetekben
írásos.
az iskolai elektronikus napló kezelésével kapcsolatban (részletes szabályozás az
Elektronikus napló kezelési szabályzatában):
•

-

az elektronikus naplóban rögzíti a tanulók és pedagógusok adatait a KIR-es
nyilvántartás és a személyi adatlapok alapján,
• kiosztja a szülőknek, tanulóknak és pedagógusoknak az elektronikus
naplóba való belépéshez szükséges felhasználóneveket és jelszavakat,
kezeli a jogosultságokat.
az iskolai elektronikus levelezés kezelésével kapcsolatban:
•

Elkészíti
az
intézmény
elektronikus
levelezéséhez
szükséges
felhasználóneveket és jelszavakat, a szerveren tárolt levelek biztonságáról
gondoskodik.

13.5 Az adatkezelés technikai lebonyolítása
13.5.1.

Az adatkezelés általános módszerei

Az intézményünkben kezelt adatok nyilvántartási módja a következő lehet:
•

nyomtatott irat,

•

elektronikus adat,

•

elektronikusan létrehozott, de papír alapon archivált adat,

•

az iskola weblapján elhelyezett (elektronikus) adat, fénykép.

Az adatkezelő lapok hagyományos nyomtatott formában vagy számítógépes módszerrel
is vezethetők. Az oktatásért felelős miniszter az elektronikus módszert kötelezően is
elrendelheti.
13.5.2.

Az munkavállalók személyi iratainak vezetése

13.5.2.1. Személyi iratok
Személyi irat minden - bármilyen anyagon, alakban és bármilyen eszköz felhasználásával
keletkezett - adathordozó, amely a munkaviszony létesítésekor, fennállása alatt,
megszűnésekor, illetve azt követően keletkezik és a munkavállaló személyével
összefüggésben adatot, megállapítást tartalmaz.
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A személyi iratok köre az alábbi:
•
•

a munkavállaló személyi anyaga
a munkavállaló tájékoztatásáról szóló irat, 2

•

a munkavállalói jogviszonnyal összefüggő egyéb iratok (pl. illetményszámfejtéssel
kapcsolatos iratok),
a munkavállaló bankszámlájának száma

•
•

a munkavállaló saját kérelmére kiállított vagy önként átadott adatokat tartalmazó
iratok.
2

Lásd a Munka törvénykönyve 46.§ (1) szakaszát

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

a közokirat vagy a munkavállaló írásbeli nyilatkozata,

•

a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásbeli rendelkezése,

•

bíróság vagy más hatóság döntése,

•

jogszabályi rendelkezés.

13.5.2.3. A személyi iratokba való betekintésre az alábbi személyek jogosultak:
•

az intézmény vezetője és helyettesei,

•

az intézmény gazdasági ügyintézői a munkaköri leírásuk alapján,

•

az iskolatitkár és a munkaügyi előadó mint az adatkezelés végrehajtója,

•

a vonatkozó törvény szerint jogosult személyek (adóellenőr, revizor, stb.),

•

saját kérésére az érintett munkavállaló.

13.5.2.4. A személyi iratok védelme
A személyi iratok kezelői kizárólag az alábbi személyek lehetnek:
•

az intézmény intézményvezetője

•

az intézmény gazdasági ügyintézői

•

az adatok kezelését végző munkaügyi előadó és iskolatitkár.

A személyi iratokat és a személyi adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés,
valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Ha az adatok továbbítása hálózaton vagy
egyéb informatikai eszköz útján történik, a személyes adatok technikai védelmének
biztosítása érdekében az adatkezelőnek és az adat továbbítójának külön védelmi
intézkedéseket (ellenőrzés jelszavas védelem, az elküldés után a hálózatról való törlés, stb.)
kell tennie.
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13.5.2.5. A személyi anyag vezetése és tárolása
A munkavállalói jogviszony létesítésekor az intézmény vezetője gondoskodik a
munkavállaló személyi anyagának összeállításáról, s azt a vonatkozó jogszabályok és jelen
szabályzat szerint kezeli. A személyi anyagban az 5.2.1. fejezetben felsoroltakon kívül más
anyag nem tárolható. A személyi anyagot tartalmuknak megfelelően csoportosítva,
keletkezésük sorrendjében, az e célra személyenként kialakított gyűjtőben zárt szekrényben
kell őrizni.
A személyi anyag része a munkavállalói alapnyilvántartás. Az alapnyilvántartás első
alkalommal papír alapon készül, majd a továbbiakban számítógépes módszerrel is vezethető.
A számítógéppel vezetett munkavállalói alapnyilvántartást ki kell nyomtatni a következő
esetekben:
• a munkaviszony első alkalommal való létesítésekor
•

a munkaviszony megszűnésekor

•

ha a munkavállaló adatai lényeges mértékben megváltoztak.

A munkavállaló 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 a munkavállalók munkaköri leírása alapján az anyag karbantartását a
gazdasági ügyintéző, a munkaügyi előadó és az iskolatitkár végzik.
13.5.3.

A tanulók személyi adatainak vezetése

13.5.3.1. A tanulók személyi adatainak védelme
A tanulók személyi adatainak kezelői kizárólag az alábbiak lehetnek
•
•
•
•
•
•

az intézmény vezetője
az intézményvezető-helyettesek
az osztályfőnök
az intézmény gazdasági ügyintézői
az iskolatitkár
a rendszergazda.

Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és
sérülés ellen. Ha az adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján
történik, a személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében az adatkezelőnek és
az adat továbbítójának külön védelmi intézkedéseket (ellenőrzés, jelszavas védelem, az
elküldés után a hálózatról való törlés, stb.) kell tennie.
13.5.3.2. A tanulók személyi adatainak vezetése és tárolása
A tanulói jogviszony létesítésekor az intézmény vezetője gondoskodik a tanulók személyi
adatainak összeállításáról, s azt a vonatkozó jogszabályok és jelen szabályzat szerint kezeli. a
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diákok személyi adatai között az 2.2. fejezetben felsoroltakon kívül más anyag nem tárolható.
A személyi adatokat osztályonként csoportosítva az alábbi nyilvántartásokban kell őrizni:
• összesített tanulói nyilvántartás,
•

törzskönyvek,

•

bizonyítványok,

•

beírási napló,

•

osztálynaplók,

•

a diákigazolványok nyilvántartó dokumentuma.

13.5.3.2.1. Az összesített tanulói nyilvántartás
Célja az iskolában tanuló diákok legfontosabb adatainak naprakész tárolása a szükséges
adatok biztosítása, igazolások kiállítása, tanügy-igazgatási feladatok folyamatos ellátása
céljából. Az összesített tanulói nyilvántartás a következő adatokat tartalmazhatja:
• a tanuló neve, osztálya,
•

a tanuló azonosító száma, diákigazolványának száma,

•

születési helye és ideje, anyja neve,

•

állandó lakcíme, tartózkodási helye, telefonszáma,

•

a tanuló általános iskolájának megnevezése.

A nyilvántartást az intézményvezető utasításait követve az iskolatitkár vezeti. A tanulói
nyilvántartás minden év szeptember 1-jéig első alkalommal papír alapon készül, majd a
továbbiakban digitális módszerrel vezethető. A számítógéppel vezetett tanulói nyilvántartás
folyamatosan pontos és teljes vezetéséért az iskolatitkár felelős. Tárolásának módjával
biztosítani kell, hogy az adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá. Az elektronikus
formában vezetett tanulói nyilvántartás másodpéldányban történő tárolását biztosítani kell.
A tanuló és szülője a tanuló adataiban bekövetkező változásokról 8 napon belül köteles
tájékoztatni az osztályfőnököt, aki 8 napon belül köteles intézkedni az adatok átvezetéséről.
13.5.4.

A szolgálati titok védelmével kapcsolatos rendelkezések3

Az intézmény minden munkavállalójának kötelessége az adatkezelés jogszabályokban és
e szabályzatban meghatározott rendjének betartása. Az adatkezelők, illetve az iskola tanárai,
vezetői feladatkört ellátó munkavállalói felelősek a tudomásukra jutott adatok védelméért. A
tanulók és munkavállalók személyi adatait kizárólag az e szabályzatban meghatározott
személyek az itt meghatározott módon továbbíthatják. A személyi adatok bármely más jellegű
(szóbeli, telefonon történő, írásos vagy bármely más módon történő) továbbítása szigorúan
tilos. 3 Lásd a 100/1997. (VI.13.) Kormányrendelet 60/A. § előírásait.
Az érettségi vizsga „korlátozott terjesztésű” minősítésű feladatlapjait – amennyiben
azokat az erre jogosult minősítő szolgálati titoknak minősítette, a minősítés érvényességi ideje
alatt a szolgálati titokra vonatkozó rendelkezések szerint kell kezelni. Az érettségi vizsgákkal
kapcsolatos tanulói adatok (a dolgozatok pontszáma, eredménye, a szóbeli feleletekre
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vonatkozó adatok) szintén szolgálati titkot képeznek. Hasonlóképen szolgálati titoknak
minősülnek a szóbeli és írásbeli érettségi tételekre és feladatlapokra vonatkozóan a vezetők
vagy munkavállalók birtokába jutott információk, továbbá az érettségizők szereplésével és
eredményeivel kapcsolatos bármely adat. A szolgálati titok védelmének kötelezettsége az
érettségi vizsga minden adatára vonatkozóan érvényes.
13.5.5.

Az adatnyilvántartásban érintett munkavállalók, tanulók és szülők jogai és
érvényesítésük rendje

13.5.5.1. Az érintettek tájékoztatása, kérelem az érintett 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 munkavállaló, a tanuló vagy gondviselője tájékoztatást kérhet személyes adatainak
kezeléséről, valamint kérheti személyi adatainak helyesbítését illetve kijavítását, amelyet az
adatkezelő köteles teljesíteni. A munkavállaló, a tanuló illetve gondviselője jogosult
megismerni, hogy az adatkezelés során adatait kinek, milyen céljából és milyen terjedelemben
továbbították.
A munkavállaló 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 munkavállaló, tanuló illetve gondviselője kérésére az intézmény vezetője
tájékoztatást ad az intézmény által kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által
feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó
nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és
milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az intézmény intézményvezetője a
kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban, közérthető formában köteles megadni
a tájékoztatást.
13.5.5.2. Az érintett személyek tiltakozási joga
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az
adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha
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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 intézményvezetője - 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 továbbította, 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 adatkezelési
törvény szerint bírósághoz fordulhat.
13.5.5.3. A bírósági jogérvényesítés lehetősége
Ha az intézmény adatkezelési tevékenysége során az érintett jogait megsérti, az érintett
munkavállaló, tanuló vagy annak gondviselője az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A
bíróság az ügyben soron kívül jár el.

14. KÖNYVTÁRI SZMSZ
Az iskolai könyvtár működési szabályzata a könyvtári jogszabályoknak, útmutatóknak
és az iskola pedagógiai programjának megfeleltetett, hivatalosan jóváhagyott dokumentuma.
A dokumentum célja, hogy szabályozza és meghatározza a könyvtár
feladatát és gyűjtőkörét,
kezelésének és működésének rendjét,
fenntartásának, fejlesztésének, gazdálkodásának módját,
állományvédelmi eljárásait és
használatának rendjét.

14.1. Az iskolai könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának
alapdokumentumai
A dokumentum elkészítésének jogszabályi és iskolai forrásai:
- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
-

1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről
és a köznevelési intézmények névhasználatáról
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-

a 22/2005.(VII.18.) NKÖM rendelet a muzeális könyvtári dokumentumok
kezelésével és nyilvántartásával kapcsolatos szabályokról.
- a 3/1975. (VIII.17.) KM-PM együttes rendelet a könyvtári állomány ellenőrzéséről
(leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról
-

16/2013.(II.28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás,
valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
- az intézmény pedagógiai programja

14.2. Az iskolai könyvtár azonosító adatai
Neve: Váci Szakképzési Centrum Petzelt József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Címe: 2000 Szentendre, Római sánc köz 1.
Elérhetősége: 06-26-312167
Létesítésének időpontja: 1986.
Fenntartója: VSZC PJSZSZ 143105
Az iskolai könyvtár működését az intézmény intézményvezetője irányítja és ellenőrzi.

14.3. A könyvtár elhelyezése, a működés feltételei
A könyvtár SzMSz-e szabályozza a könyvtár működésének és igénybevételének
szabályait. Az iskolai könyvtár állományába csak a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó
dokumentum vehető fel. A tankönyveket külön gyűjteményként kezeljük, a külön gyűjtemény
nyilvántartásának és használatának sajátos szabályait a tankönyvtári szabályzat tartalmazza.
- A könyvtár az iskolaépületen belül, az emeleten található.
- A könyvtárhelyiség alapterülete 12 m2, szűken alkalmas a könyvtári
állomány szabadpolcon való elhelyezésére.
- A tankönyvek egy 18 m2-es könyvtári raktárhelyiségben kaptak helyet.
- Mindkét helyiség zárható, azok a könyvtáros engedélyével használhatók.
- Az iskolai könyvtár biztosítja a különböző információhordozók, informatikai
eszközök használatát.
- A tanítási napokon a tanulók, pedagógusok részére a megfelelő időpontban
biztosítja az iskolai könyvtár a nyitva tartást.
- A könyvtári munkát megbízott könyvtáros látja el.
- A jogszabályban előírt legalább háromezer könyvtári dokumentum megvan.
A könyvtár kapcsolatot tart más iskolai könyvtárakkal, a pedagógiai-szakmai
szolgáltatásokat ellátó intézmények könyvtáraival, a nyilvános könyvtárakkal, és
együttműködik az iskola székhelyén működő könyvtárral.
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Az intézmény számára vásárolt dokumentumokat könyvtári nyilvántartásba kell venni. A
könyvtáron kívül elhelyezett dokumentumokról lelőhely-nyilvántartást kell vezetni.

14.4. A könyvtár működésének célja
Az iskolai könyvtár az iskola működéséhez, pedagógiai programjának megvalósításához,
a neveléshez, tanításhoz szükséges dokumentumok rendszeres gyűjtését, feltárását,
megőrzését, a könyvtári rendszer szolgáltatásának elérését és mindezek használatát, továbbá a
könyvtárhasználati ismeretek oktatását biztosító, az intézmény könyvtár-pedagógiai
tevékenységét koordináló szervezeti egység.

14.5. A könyvtár feladatai
Az iskolai könyvtár az iskola szerves része, az oktató-nevelőmunka eszköztára, szellemi
bázisa. Gyűjtőkörének igazodnia kell a tanított tantárgyak követelményrendszeréhez és az
intézmény tevékenységének egészéhez.
14.5.1. Az iskolai könyvtár alapfeladata
- gyűjteményének folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése,
rendelkezésre bocsátása
- tájékoztatás nyújtása a dokumentumokról és szolgáltatásokról

gondozása

és

- az intézmény helyi pedagógiai programja és könyvtár-pedagógiai programja
szerinti tanórai foglalkozások tartása
- könyvtári dokumentumok kölcsönzése, beleértve a tartós tankönyvek,
segédkönyvek kölcsönzését
- könyvtári dokumentumok egyéni és csoportos helyben használatának biztosítása
- tartós tankönyvek, segédkönyvek kölcsönzése tanulóink számára
- a könyvtári állomány pedagógiai programnak megfelelő, a tanulók és a
pedagógusok igényeinek figyelembevételével történő fejlesztése.
14.5.2. Az iskolai könyvtár kiegészítő feladata
- egyéb foglalkozások tartása
- a nevelő-oktató munkához szükséges dokumentumok többszörözése
- számítógépes informatikai szolgáltatások biztosítása
- tájékoztatás nyújtása az iskolai, kollégiumi könyvtárak, a pedagógiai-szakmai
szolgáltatásokat ellátó intézményekben működő könyvtárak, a nyilvános
könyvtárak dokumentumairól, szolgáltatásairól
- más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása
- részvétel a könyvtárak közötti dokumentum– és információcserében

14.5.3. Tankönyvellátás
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- Az iskolai könyvtár közreműködik az iskolai tankönyvellátás megszervezésében,
lebonyolításában.
- Könyvtárunk közreműködik a könyvtár számára szükséges ingyenes és tartós
tankönyvek beszerzésében és a tankönyvekkel kapcsolatos feladatok
megszervezésében, lebonyolításában.
- Ennek végrehajtására a következő feladatokat látja el:
Előkészíti az ingyenes tankönyvellátással kapcsolatos iskolai feladatok
végrehajtását, előkészítő felmérést végez.
Közreműködik a tankönyv-rendelés előkészítésében.
Figyelemmel kíséri az ingyenes tankönyvellátásra szoruló tanulók
számának változását.
Követi az ingyenes tankönyvellátásban részesülő diákoknak kiadott kötetek
számának alakulását.
Követi a kiadott kötetek elhasználódásának mértékét.
Éves tankönyvrendeléskor a tankönyvfelelőssel együtt beszerzi az
elhasználódott kötetek pótlására az új tankönyveket.
A kötetek beérkezésekor a könyvtár állományába veszi a tankönyveket,
leltári nyilvántartást vezet róluk, majd kikölcsönzi a tanulóknak.

14.6. Az iskolai könyvtár gazdálkodása
Az iskolai könyvtár feladatainak ellátásához, állományának gyarapításához szükséges
anyagi feltételeket az iskola költségvetése irányozza elő. A könyvbeszerzésre fordítható
összeget az iskola, illetve a könyvtáros az év folyamán használja fel. A könyvbeszerzési keret
felhasználásáért a könyvtáros felelős, ezért a könyvtári keretből az iskolai könyvtár számára
könyvet, vagy más könyvtári dokumentumot csak a beleegyezésével lehet vásárolni.
Az SZMSZ-nek a könyvtárhasználat
nyilvánosságra kell hozni az iskola honlapján.

kérdéseit

meghatározó

rendelkezéseit

14.7. A könyvtári állomány feldolgozása és gondozása
14.7.1.

Gyűjteményszervezés

A gyarapítás
Az iskolai könyvtár állománya vétel és ajándék útján gyarapodik. Az állománygyarapítást
a könyvtáros végzi, figyelembe véve a munkaközösség-vezetők és szaktanárok javaslatait.
Vétel
A vásárlás történhet:
- Jegyzéken megrendelve átutalással és előfizetéssel.
- A dokumentum megtekintése alapján készpénzes fizetéssel vagy átutalással.
Ajándék
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Az ajándékozás mint gyarapítási mód független a könyvtári költségvetéstől. A könyvtár
intézményektől, vagy magánszemélyektől kaphat ajándékot. Az ajándékozóval tisztázni kell a
feltételeket, a gyűjtőkörbe nem illő művek elcserélhetőek, jutalmazásra felhasználhatók.
14.7.2.

Nyilvántartás

Számlanyilvántartás
A könyvtárba érkezett dokumentumok számláinak kiegyenlítése és a pénzügyi
szabályoknak megfelelő könyvelése az iskola gazdasági szakemberének a feladata. A
beérkezett számlára rákerül a dokumentum leltári száma.
Állománynyilvántartás
Az új szerzeményeket a leltárbavétellel egy időben könyvtári tulajdonbélyegzővel, leltári
számmal és leltári jelzet jelöléssel kell ellátni.
A tartós megőrzésre szánt dokumentumokat végleges egyedi nyilvántartásba kell venni.
A végleges nyilvántartás formái:
- leltárkönyv
- számítógépes feldolgozás
A különböző típusú dokumentumokról külön-külön nyilvántartás készül.
A gyorsan avuló tartalmú, vagy egy ívnél kisebb terjedelmű kiadványokról, a nevelői
kézipéldányokról összesített, brosúra nyilvántartás készül.
Külön összesített nyilvántartásba kerülnek a tankönyvek.
14.7.3.

Állományapasztás

Az állományból a dokumentum a következő okok miatt törölhető
- Tervszerű állományapasztás
- Tartalmi elavulás miatti selejtezés
A tartalmilag elavult dokumentum selejtezése mindig tartalmi értékelés alapján
történik. A selejtezés előtt a könyvtáros kikéri és figyelembe veszi a szaktanárok
véleményét.
- A fölösleges dokumentumok selejtezése
Az iskolai könyvtárban fölös példány keletkezik, ha:
megváltozik a tanterv,
változik a tanított idegen nyelv,
változik az iskola profilja, szerkezete.
- Természetes elhasználódás miatti selejtezés
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A használat során megrongálódott, elhasználódott, rendeltetésszerű használatra
alkalmatlanná váló könyvek tartoznak ide. Az esztétikai nevelés érdekében fontos
a dokumentumok selejtezése.
- Hiány miatti selejtezés
Ide sorolhatók azok a dokumentumok, amelyek:
elháríthatatlan esemény miatt semmisülnek meg,
az olvasónál maradtak (behajthatatlan),
az állományellenőrzésnél hiányoznak.
A könyvtárostanár az állományapasztásra javaslatot tehet, a törlés végrehajtását az iskola
intézményvezetője engedélyezi.
Az állományapasztás nyilvántartásai:
Az iskola intézményvezetőjének aláírásával és az iskola bélyegzőjével hitelesített
jegyzőkönyv, mely tartalmazza a törlés okát.
- A jegyzőkönyv melléklete:
-

törlési jegyzék,
gyarapodási jegyzék,
törlési ügyirat (időleges nyilvántartású dokumentumoknál)
14.7.4.

Állományvédelem

Jogi védelem
Az iskolai könyvtáros felelős a könyvtár állományáért, a gyűjtemény folyamatos
gyarapításáért, a könyvbeszerzési keret felhasználásáért. Ezért a könyvbeszerzési keretből a
tudomása nélkül a könyvtár számára dokumentumot senki sem vásárolhat.
A kölcsönző (tanuló, pedagógus, adminisztratív vagy technikai dolgozó) anyagilag
felelős az általa kikölcsönzött dokumentumért. Kiskorú tanuló esetében a szülő a felelős a
kikölcsönzött könyvért, tankönyvért vagy más dokumentumért.
Az elveszett vagy megrongált dokumentumot az olvasó köteles egy kifogástalan
példánnyal, vagy a könyvtár számára szükséges más művel pótolni. Ennek hiányában a
dokumentum beszerzési értékét kell megtéríteni, és az iskola pénztárába befizetni.
Az iskolából távozó tanulók esetében a tanulói jogviszony, a távozó dolgozók esetében a
munkaviszony megszüntetésének időpontjáig a kölcsönzött könyvtári dokumentumokat,
tankönyveket vissza kell szolgáltatni a könyvtárba.
A tanulói jogviszony, illetve a dolgozói munkaviszony megszüntetése csak a fennálló
könyvtári tartozás rendezése, és a könyvtáros erről adott igazolása után történhet. Az
iskolából eltávozó (év közben másik iskolába távozó, sikeres érettségi, szakmai vizsgát tett),
kimaradó, kizárt diák lapját a könyvtárossal igazoltatni kell. A dolgozók munkaviszonyának
megszüntetése előtt a könyvtárosnak igazolnia kell, hogy a távozó dolgozónak nincs
könyvtartozása.
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Amennyiben elmulasztják a könyvtárost értesíteni, az igazolást kérni, akkor az anyagi
felelősség nem a könyvtárostanárt terheli.
Ha a könyvtárral szembeni tartozás fennállásakor a jogviszony (munkaviszony) a
könyvtáros igazolása nélkül szűnik meg, akkor az anyagi felelősség a kiléptetést végző
személyt (munkaügyi előadó), tanuló esetében az osztályfőnököt terheli.
Ha a tanuló, dolgozó mégsem rendezi tartozását, a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 59. §. (1) és (2) bekezdések alapján az iskola jogi úton érvényesítheti
követelését.
Fizikai védelem
A könyvtári állomány megóvása érdekében
minden tűzvédelmi intézkedést meg kell tenni, és be kell tartani a tűzrendészeti
szabályokat,
- gondoskodni kell a megfelelő szellőztetésről, ügyelni kell a könyvtár tisztaságára,
-

- a könyvtárból való távozás után be kell zárni a nyílászárókat.
14.7.5.

Az állomány ellenőrzése (leltározás)

A könyvtári állomány ellenőrzése (leltározás) a könyvtári nyilvántartás alapján történik.
Az időleges megőrzésre szánt dokumentumok nem leltárkötelesek.
A könyvtári állomány ellenőrzését az iskola intézményvezetője rendeli el. Kivételt képez
a személyi változás, mert ebben az esetben az átvevő könyvtáros kezdeményezi a leltárt.
Az állomány ellenőrzésének végrehajtásáért, annak személyi és tárgyi feltételeinek
biztosításáért a gazdasági ügyintéző mint az iskolai leltározási bizottság vezetője a felelős.
Az állományellenőrzés jellege szerint lehet időszaki vagy soron kívüli, módja szerint
folyamatos vagy fordulónapi, mértéke szerint teljes vagy részleges.
Az állomány ellenőrzését a szorgalmi időn kívül kell lebonyolítani.
Az ellenőrzés előkészítése:
- ütemterv készítése, jóváhagyásra be kell nyújtani az iskola intézményvezetőjének,
- raktári rend megteremtése,
- nyilvántartások felülvizsgálata,
- revíziós segédeszközök előkészítése,
- pénzügyi dokumentumok lezárása.
Az állományellenőrzés lebonyolítása:
Legalább két személy kell az állományellenőrzés lebonyolításához. Ha egy könyvtáros
dolgozik a könyvtárban, akkor a gazdasági ügyintéző, mint a leltározási bizottság elnöke
köteles gondoskodni a leltározás végéig állandó munkatársról.
Az ellenőrzés módszere lehet:
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- a dokumentumok és az egyedi nyilvántartás összehasonlítása,
- számítógépes.
Az ellenőrzés lezárása:
Az állomány ellenőrzésekor jegyzőkönyvet
intézményvezetőjének kell rendelkezésére bocsátani.

kell

készíteni,

melyet

az

iskola

A jegyzőkönyv mellékletei:
- a leltározás kezdeményezése,
- leltározási ütemterv,
- a hiányzó vagy többletként jelentkező dokumentumok jegyzéke.
A megállapított hiányt csak akkor lehet kivezetni az állományból, ha arra a jegyzőkönyv
alapján az iskola intézményvezetője engedélyt ad.
Az állomány elhelyezése, raktári rendje

14.7.6.

- Az iskolai könyvtár az iskolai épületén belül, könnyen megközelíthető helyen
található.
- Könyvtári állomány
könyvállomány
Az állomány szabályos könyvtári rend szerint tagolódik.
-

kölcsönözhető állomány
szépirodalom: Cutter-számok szerint raktározva

-

ismeretközlő irodalom: ETO jelzet szerint, valamint az író neve
szerinti betűrendben raktározva
kézikönyvek: ETO jelzet szerint találhatóak a polcokon

elektronikus dokumentumok: zárható szekrényben kaptak helyet
periodikák
tankönyvek, segédkönyvek:
csoportosítva találhatóak.
letét

külön

raktárhelyiségben,

témák

szerint

A könyvtárból kihelyezett letétek a szaktanteremben elhelyezett
állományegységek. A kihelyezett gyűjtemény állományvédelméért az átvevő
pedagógus anyagilag felelős.
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Az állomány feltárása

14.7.7.

Az állomány feltárása számítógépes adatbevitellel történik. A könyvtár állományának
feltárása folyamatos. Könyvtárunk az elektronikus feldolgozás SZIRÉN programját
alkalmazza.

14.8. Az iskolai könyvtár szolgáltatásai
14.8.1.
-

Alapszolgáltatások

szakmai segítség nyújtása az információkezelésben, az információhordozók közötti
eligazodásban, a szellemi munka technikájának alkalmazásában
kézikönyvek, lexikonok, alacsony példányszámú dokumentumok olvasótermi
használatának biztosítása
szépirodalmi könyvek, ismeretterjesztő könyvek, nyelvkönyvek, szótárak kölcsönzése

-

tankönyvek, tartós tankönyvek, a tanulmányi munkát segítő dokumentumok,
segédkönyvek kölcsönzése
- könyvtárbemutató foglalkozások, könyvtárhasználati ismereteket nyújtó órák tartása

-

könyvtári szakórák előkészítése, segítése
14.8.2.

A könyvtár egyéb szolgáltatásai

-

adott tantárgyhoz, témakörhöz kapcsolódó irodalomkutatás

-

ajánló bibliográfiák készítése tantárgyi versenyek, ünnepségek megtartásához

-

internethasználat kutatómunkához

-

információszolgáltatás

-

tájékoztatás az iskolai könyvtár dokumentumairól és szolgáltatásairól

-

tájékoztatás más könyvtárak dokumentumairól és szolgáltatásairól

14.9. A könyvtár használóinak köre, a szolgáltatások igénybevételének
feltételei, a beiratkozás módja
Az iskolai könyvtár gyűjteményét, szolgáltatásait az iskola tanulói, pedagógusai,
adminisztratív és technikai dolgozói használhatják, amennyiben elfogadják és betartják a
könyvtárhasználati szabályokat.
A könyvek, a különféle dokumentumok és ismerethordozók kölcsönzése és olvasótermi
használata, a számítógép- és internethasználat térítésmentes. Kölcsönözni csak a beiratkozás
után lehet.
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A beiratkozáskor a tanuló következő adatai kerülnek az osztályonként vezetett kölcsönző
füzetbe: név, osztály, osztályfőnök, lakcím. A tanulók adatainak változását az osztályfőnök
tartja nyilván, és tájékoztatja azokról a könyvtárost.
Az iskolai könyvtár a nyitva tartási időn belül biztosítja a diákok számára a számítógép és
internethasználatot. A számítógépek használatakor elsőbbséget élveznek azok a diákok,
akiknek kutatómunkájukhoz, iskolai feladataik megoldásához van szükségük ezekre az
eszközökre. A számítógépek csak a könyvtárostanár felügyelete mellett használhatók. A
vírusmentesség megtartása érdekében a számítógépekhez tilos külső adathordozó eszközt
csatlakoztatni, illetve programokat telepíteni. A diákok felelősséggel tartoznak az általuk
használt számítógép szabályos működtetéséért, állagának megőrzéséért.

14.10. A könyvtárhasználat szabályai, a kölcsönzés ideje, módja
A könyvtárból bármely dokumentumot a könyvtárostanár tudtával, a kölcsönzési
nyilvántartásba való rögzítés után szabad kivinni. Az átvételt a kölcsönző aláírásával igazolja.
A könyvtár kölcsönözhető állománya a szabadpolcon található, onnan a dokumentum
kiválasztható. Nem kölcsönözhetőek a csak helyben használható
dokumentumok,
kézikönyvek, elektronikus információhordozók.
A könyvek kölcsönzésének időtartama szorgalmi időben 3 hét, szükség esetén
hosszabbítható. A tanév utolsó napjáig a diákoknak minden általuk kölcsönzött könyvet
vissza kell vinni a könyvtárba, beleértve a tankönyveket is. A nyári szünetre a tanulók külön
engedéllyel kölcsönözhetik ki a tankönyveket, melyeket a következő tanév első tanítási
hetében kell visszaadni. A kölcsönzött dokumentum állapotáért a kölcsönző anyagilag felelős.

14.11. A nyitva tartás és a kölcsönzés ideje
Az iskolai könyvtár minden tanítási napon nyitva tart. A könyvtár nyitvatartási idejét a
pedagógusok és a tanulók igényének megfelelően kell alakítani, és évente szabályozni.
A pontos kölcsönzési rendet minden tanév elején a könyvtárhelyiség ajtajára
kifüggesztjük.

14.12. Záró rendelkezések
Az iskolai könyvtár az iskola szerves része. Az iskolai könyvtár Szervezeti és Működési
Szabályzata megtalálható az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatában.
A szabályzat hatálya kiterjed a könyvtárostanárra, a könyvtár szolgáltatásait
igénybevevők körére és mindazokra, akik a könyvtárral kapcsolatos tevékenységet végeznek.
Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot (SzMSz) csak a nevelőtestület módosíthatja
az iskolaszék, a szülői munkaközösség és a diákönkormányzat véleményének kikérésével.
Az iskolai könyvtár SzMSz-ének mellékletét képezi:
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-

Gyűjtőköri szabályzat

-

Könyvtárhasználati és szolgáltatási szabályzat

-

A könyvtárostanár munkaköri leírása

-

Katalógusszerkesztési szabályzat

-

Tankönyvtári szabályzat

Szentendre, 2016.09.01.
...........................................................
könyvtáros

...............................................................
intézményvezető
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I. sz. melléklet a könyvtári SzMSz-hez: Gyűjtőköri szabályzat
Az iskolának fel kell készítenie tanulóit az információra alapozott társadalmunkban való
helytállásra. Az iskola feladata, hogy megtanítsa tanulóit a megfelelő információszerzési,
feldolgozási technikára, valamint megismertesse velük az információkezelés szabályait.
A feladat megvalósítása érdekében olyan iskolai könyvtárra van szükség, amelynek
legalapvetőbb feladata az iskolai nevelő-oktató munka megalapozása. Ennek érdekében a
könyvtárnak biztosítania kell a nevelő-oktató munka, valamint az ismeretszerzés
munkaformáihoz megfelelő információs és dokumentációs bázist.
Az iskolai könyvtár állományának tervszerű fejlesztését, állományának alakítását az
iskola által megfogalmazott, és a nevelőtestület által elfogadott pedagógiai program határozza
meg.

1. Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének kialakításához útmutatást adott
- a 203/1986. (MK. 24) MM sz. útmutatóban felsorolt tényezők
a Művelődési és Közoktatási Minisztérium 1995-ben kiadott
alaptantervének alapelvei
- a NAT alapvizsga, érettségi, illetve a szakmai vizsga követelményei
-

Nemzeti

- az MKM tájékoztatója a műveltségterületekhez szükséges taneszközökről
-

az iskolánk által megfogalmazott és a nevelőtestület által elfogadott pedagógiai
program cél- és feladatrendszere

A fentiek alapján a következő szempontok szerint gyűjti iskolai könyvtárunk a
dokumentumait:
- Az iskolai könyvtár gyűjtőkörét meghatározó tényezők.
- Az iskolai könyvtár gyűjtőköre formai szempontból.
- Gyűjtés terjedelme, szintje és nehézsége.

2. Az állománybővítés fő szempontjai
- Az iskolai könyvtár gyűjtőköre feleljen meg az iskola pedagógiai programjában
megfogalmazott nevelési-oktatási célkitűzéseknek.
- Az érettségi vizsgára való felkészülésben nyújtanak segítséget a szakgimnáziumi
és szakközépiskolai tanulóinknak a kétszintű érettségi és szakmai vizsgához
kapcsolódó oktatási segédanyagok.
- Az idegen nyelvek oktatása, tanulása kiemelkedő szerepet kap iskolánkban. Évrőlévre nő a nyelvvizsgát tevő diákjaink száma. Ezért nagy hangsúlyt fektetünk az
idegen nyelvek tanulását, tanítását segítő nyelvkönyvek, tankönyvek, érettségire
felkészítő oktatási segédanyagok, CD-k, DVD-k, multimédiás anyagok
beszerzésére.
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- Térségünkben egyre több a hátrányos helyzetű tanuló. Segítésük érdekében fontos a
tankönyvek, oktatási segédanyagok mind nagyobb példányszámú beszerzése.

3. Az iskolai könyvtár gyűjtőkörét meghatározó tényezők
- A könyvtár feleljen meg az iskola elvárásainak, lássa el az iskolai könyvtár
alapfunkcióit.
- A dokumentumok gyűjtésével az iskolai könyvtár kiemelten vegyen részt az iskola
pedagógiai programjának megvalósításában, nyújtson segítséget az iskola
nevelési-oktatási feladatainak megvalósításához.
- Biztosítsa az oktatásban szükséges információs eszközöket, forrásokat,
dokumentumokat.
- Adjon lehetőséget az iskola pedagógusai számára az önműveléshez, szakirodalmi
igényeinek kielégítéséhez.
- Járuljon hozzá a tanulók olvasóvá neveléséhez, az önálló ismeretszerzés
elsajátításához.
- Feleljen meg a helyi sajátosságokból fakadó célkitűzéseknek.
- Fejezze ki iskolánk sajátos arculatát, irányultságát.
- Segítse az iskolában folyó speciális munkát:
Iskolánkban szakgimnáziumi, szakközépiskolai és érettségire épülő OKJ
képzés szinten szakmai oktatás folyik, a könyvtár feladata, hogy a
könyvtár állományával segítse a tanulókat szakmájuk mind teljesebb
elsajátításában.
A tehetséggondozás keretében szaktárgyi és közismereti versenyeken
vesznek részt diákjaink, a könyvtár a dokumentumok beszerzésekor gondot
fordít felkészülésük segítésére.
Iskolánkban fontos szerepet tölt be a lemaradt tanulóink felzárkóztatása
közismereti és szakmai tárgyakból egyaránt. Könyvtárunk gyűjtőkörében
kiemelten helyet kapnak azok a művek, amelyek felzárkóztatásukat segítik.
Könyvtárunk tankönyvrészlege lehetőséget ad egyre több diák számára a
tanulmányaikhoz szükséges tankönyvek és az oktatási segédeszközök
egész tanévi kikölcsönzésére.

4. Az iskolai gyűjtőkör formai szempontból
- Írásos, nyomtatott dokumentumok
könyv, segédkönyv, tankönyv, tartós tankönyv
periodikák
egyéb nyomtatott termékek
- Audiovizuális, elektronikus információhordozók
hangkazetta, videokazetta
CD, DVD
- Multimédiás információhordozók
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5. A gyűjtés terjedelme, szintje és mélysége
Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének igazodnia kell a NAT-ban szereplő műveltségi
területek követelményrendszeréhez és az iskola tevékenységének egészéhez.
5.1.

Főgyűjtőkör
- antológiák a világ- és magyar irodalom köréből
- a helyi tantervhez kapcsolódó kötelező és ajánlott irodalom
- a magyar és világirodalom egyes klasszikusainak gyűjteményes munkái
- a magyar és világirodalom egyes kortárs szerzőinek gyűjteményes munkái
- általános lexikonok
- enciklopédiák
- a szaktudományok kézikönyvei
- a tananyagokhoz kapcsolódó tudományokat összefoglaló ismeretterjesztő művek
- az iskolai szaktantárgyaknak megfelelő tudományok legújabb eredményeit
összefoglaló alkotások
- a szaktantárgyakhoz kapcsolódó ismeretközlő művek, segédkönyvek, történeti
összefoglalók
- pszichológiai művek, személyiségformálással, életvitellel kapcsolatos alkotások
- nevelés és oktatás elméletével foglalkozó fontosabb művek
- pedagógiai, pszichológiai lexikonok, enciklopédiák
- a különféle tantárgyak oktatását segítő módszertani kézikönyvek, segédletek
- egészségvédelemmel, életmóddal, környezetvédelemmel foglalkozó művek
- helytörténeti dokumentumok
- iskolatörténeti dokumentumok
- az iskola és a könyvtár működésével kapcsolatos ügyviteli, jogi dokumentumok
- oktatással, tanügyigazgatással kapcsolatos dokumentumok
- középiskolai tankönyvek, segédkönyvek, atlaszok, szótárak

5.2.

Mellékgyűjtőkör

A nevelő-oktató munkában felhasználható, a főgyűjtőkört kiegészítő válogatással
gyűjtött dokumentumok.
- a tanulók nevelését, egyéni művelődését szolgáló igényes szépirodalom
- a tananyagban való tájékozódást segítő ismeretközlő irodalom
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- a tanuláshoz, a tanítási órákhoz felhasználható információhordozók:
audiovizuális dokumentumok
multimédiás dokumentumok
5.3. Állományrészek
Az iskolai könyvtár válogatva gyűjt. Az egyes állományrészek alakítását az iskola által
megfogalmazott pedagógiai program határozza meg.
Kézikönyvtári állomány
Válogatva gyűjtendők az általános művelődéshez, az egyes művelődési területekhez
szükséges alapdokumentumok. A nevelő-oktató munkához felhasználható általános
szakirányú kézikönyvek, lexikonok, enciklopédiák, szótárak.
Szépirodalom
A teljesség igényével gyűjti az iskolai könyvtár az
követelményrendszerének figyelembe vételével a következő műveket:
- antológiák a világ- és magyar irodalmának köréből

érettségi

vizsga

- a helyi tantervhez kapcsolódó kötelező olvasmányok
- a munkaközösség megállapodása szerinti ajánlott irodalom
- a magyar és világirodalom klasszikusainak gyűjteményes munkái
- a magyar és világirodalom egyes kortárs szerzőjének gyűjteményes munkái
Válogatva gyűjti a könyvtár:
- Azokat az értékes szépirodalmi alkotásokat, amelyek a tantervi anyag tanításához
közvetlenül nem kapcsolódnak, de amelyek a nevelő munkában felhasználhatóak:tematikus antológiákat
- életrajzokat
- történelmi regényeket
- az iskolában tanított nyelvek gyakorlásához szükséges idegen nyelvű
szépirodalmat
- az iskolai rendezvényekhez, műsorokhoz felhasználható gyűjteményes műveket
Ismeretközlő irodalom
A teljesség igénye nélkül gyűjtendő az érettségi vizsga és a szakmai vizsga
követelményrendszerének megfelelő középszintű irodalom.
- A tananyaghoz kapcsolódó középszintű segédkönyvek, történeti összefoglalók.
- A középiskolában használt tankönyvek, munkafüzetek, feladatlapok.
- Az iskola arculatának, a helyi pedagógiai programnak megfelelően kiemelt
állományegységet alkot a kereskedelemmel és vendéglátással foglalkozó művek
köre:
A kereskedelem és vendéglátás történetét bemutató munkák.
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A kereskedelem és vendéglátás gyakorlati kérdéseivel foglalkozó irodalom.
Ételkészítéssel, italismerettel, felszolgálással, stb. foglalkozó művek.
Szakmai módszertani kiadványok, térképek, audiovizuális, multimédiás
ismerethordozók.
Válogatva gyűjtendők:
- A tudományok, a kultúra, a művelődéstörténet összefoglalói.
- A tananyaghoz kapcsolódó tudományokat részben, vagy teljesen összefoglaló
művek.
- A szaktantárgyakhoz kapcsolódó elmélet és történeti összefoglaló irodalom.
- Az idegen nyelv oktatásához szükséges:
Egy és többnyelvű szótárak.
Feladatgyűjtemények.
Tesztkönyvek.
Hangkazetták, CD-k, CD-ROM-ok.
Multimédiás dokumentumok.
Pedagógiai gyűjtemény
Gyűjteni kell a pedagógiai szakirodalom és határtudományainak dokumentumait:
- Pedagógiai és pszichológiai lexikonokat, enciklopédiákat.
- Egyetemes és magyar neveléstörténeti összefoglaló műveket.
- A nevelőtestület mindennapi gyakorlatát segítő szakirodalmat:
Az iskolában oktatott különféle tantárgyak oktatását segítő
módszertani kézikönyveket, segédleteket.
A felvételi követelményekről, a továbbtanulás lehetőségeiről készített
kiadványokat.
A személyiségformálással, családi életre neveléssel, illemmel, életvitellel,
kommunikációs
kultúrával,
környezetvédelemmel
foglalkozó
dokumentumokat.
A tehetséggondozással, fölzárkóztatással foglalkozó módszertani műveket.
Könyvtári szakirodalom
Gyűjtendők az iskolai könyvtárral kapcsolatos művek:
-

A könyvtárhasználat, a modern információszerzés tanításával kapcsolatos
módszertani irodalom.
- A könyvtári feldolgozómunka szabályait tartalmazó dokumentumok.
- Az iskolai könyvtár tevékenységét érintő jogszabályok.
Hivatali segédkönyvtár
Gyűjteni kell az iskola irányításával, igazgatásával, gazdálkodásával kapcsolatos
műveket.
Különgyűjtemény
Különgyűjteményt alkotnak a helytörténettel, az iskola alapítójával foglalkozó művek:
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- Városunk, megyénk történetével foglalkozó dokumentumok.
- Iskolánk történetével foglalkozó irodalom.
- Iskolánk névadójáról szóló alkotások.
Az iskolai könyvtár gyűjtőköre magában foglalja az iskola nevelő-oktató feladatának
ellátásához szükséges alábbi dokumentumtípusokat is:
- Periodikai gyűjtemény.
- Pedagógiai folyóiratok.
- Ismeretterjesztő folyóiratok.
- Az iskola speciális arculatát bemutató szaktárgyi folyóiratok.
- Egyéb dokumentumok: térképek, atlaszok.
- Elektronikus dokumentumok
- Audiovizuális és multimédiás dokumentumok, CD-k, DVD-k.
- Tankönyvek, oktatási segédanyagok.
Az iskolai könyvtár állományának gyarapítása függ az iskola mindenkori pénzügyi
helyzetétől. A könyvtári dokumentumok beszerzése a könyvtáros tanár javaslata alapján az
iskola intézményvezetőjének írásbeli jóváhagyásával történik.

II. sz. melléklet a könyvtári SzMSz-hez: Könyvtárhasználati szabályzat
Az iskolai könyvtár feladata, hogy a tanítás ideje alatt és a tanítási órán kívül lehetővé
tegye a könyvtári állomány használatát.

1. A könyvtár használóinak köre
Az iskolai könyvtár korlátozottan nyilvános könyvtár. Az iskolai könyvtár gyűjteményét
az iskola tanulói, pedagógusai, adminisztratív és technikai dolgozói használhatják,
amennyiben a könyvtárhasználati szabályokat elfogadják és betartják.
A beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele díjtalan. A beiratkozáskor a tanulóktól a
könyvtáros a következő adatokat kéri: név, osztály, osztályfőnök neve, lakcím, mely adatokat
az osztályonként vezetett kölcsönző füzetbe rögzíti.
Ha a könyvtárostanárnak egyéb adatra van szüksége a könyvtári munkája során, azt az
iskola számítógépes adatbázisából az osztályfőnök segítségével kapja meg.
A tanulók adatainak változásait az osztályfőnök tartja nyilván, és tájékoztatja arról a
könyvtárost.
Az adatokat a könyvtár rögzíti, azokat csak az olvasóval való kapcsolattartáshoz, a
könyvtári nyilvántartásokhoz illetve tartozás esetén a végrehajtási eljáráshoz használja fel. Az
adatok a könyvtári tagság megszüntetése után törlésre kerülnek.

2. A könyvtárhasználat módjai
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2.1. Helybenhasználat
Az iskolai könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatóak:
-

kézikönyvtári állományrész,

-

audiovizuális és számítógépes információhordozók.

A helyben használható dokumentumokat a nevelőtestület tagjai 1-1 tanítási órára, és a
tanítási órára való felkészülés idejére kikölcsönözhetik.
A könyvtárban található számítógépeket és internetet a tanulók a könyvtár nyitvatartási
ideje alatt használhatják, elsősorban tanulmányi munkájukhoz, iskolai feladataik
megoldásához. A számítógépek használatakor elsőbbséget élveznek azok a diákok, akiknek
kutatómunkájukhoz, iskolai feladataik megoldásához van szükségük ezekre az eszközökre. A
számítógépek csak a könyvtárostanár felügyelete mellett használhatók. A vírusmentesség
megtartása érdekében a számítógépekhez tilos külső adathordozó eszközt
csatlakoztatni,illetve programokat telepíteni. A diákok felelősséggel tartoznak az
általuk használt számítógép szabályos működtetéséért, állagának megőrzéséért.
A könyvtárostanár szakmai segítséget ad:
-

az információk közötti eligazodásban,

-

az információk kezelésében,

-

a szellemi munka technikájának alkalmazásában,

-

a technikai eszközök használatában.

2.2. Kölcsönzés
A könyvtárból bármely dokumentumot csak a könyvtárostanár tudtával, a kölcsönzési
nyilvántartásban való rögzítés után szabad kivinni. A könyvtári dokumentum átvételét a
kölcsönvevő aláírásával kell hitelesíteni. A kölcsönzés az osztályonként vezetett füzetes
kölcsönzéssel történik.
A könyvtárból egy alkalommal három dokumentum kölcsönözhető 3 hét időtartamra. A
kölcsönzési idő két alkalommal hosszabbítható meg. Amennyiben a tanuló a könyvtárral
szembeni tartozását többszöri felszólítás ellenére sem rendezi, a könyvtáros a tanuló
osztályfőnökéhez fordulhat.
A tanév utolsó napjáig a tanulók által kölcsönzött valamennyi könyvet vissza kell vinni a
könyvtárba, beleértve az egész évre kölcsönzött tankönyveket is.
A nevelőtestület számára kölcsönzött dokumentumok száma nem korlátozott, a szükséges
mennyiségű dokumentumot az anyagrész feldolgozásához szükséges ideig használhatják.
A kölcsönző (tanuló, pedagógus, adminisztratív vagy technikai dolgozó) anyagilag felel
az általa kikölcsönzött dokumentumokért. Kiskorú tanuló esetén a szülő a felelős.
Az elveszett vagy megrongált dokumentumot az olvasó köteles egy kifogástalan
példánnyal, vagy a könyvtár számára szükséges más művel pótolni. Ennek hiányában a
dokumentum beszerzési értékét kell megtéríteni, és az iskola pénztárába befizetni.
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Az iskolából távozó tanulók esetében a tanulói jogviszony, a távozó dolgozók esetében a
munkaviszony megszüntetésének időpontjáig a kölcsönzött könyvtári dokumentumokat,
tankönyveket vissza kell szolgáltatni a könyvtárba.
A tanulói jogviszony, illetve a dolgozói munkaviszony megszüntetése csak a fennálló
könyvtári tartozás rendezése és a könyvtáros erről adott igazolása után történhet. Az iskolából
eltávozó, kimaradó, kizárt diák lapját a könyvtárosnak igazolnia kell. A dolgozók
munkaviszonyának megszüntetése előtt a könyvtárosnak szintén igazolnia kell, hogy a távozó
dolgozónak nincs könyvtartozása.
Amennyiben elmulasztják értesíteni a könyvtárost, akkor az anyagi felelősség nem a
könyvtárost terheli. Ha a könyvtárral szembeni tartozás fennállásakor a jogviszony
(munkaviszony) a könyvtáros igazolása nélkül szűnik meg, akkor az anyagi felelősség a
kiléptetést végző személyt (munkaügyi előadó), tanuló esetében az osztályfőnököt terheli.
Ha a tanuló, dolgozó, kiskorú tanuló estén a szülő, a többszöri felszólítás ellenére sem
rendezi tartozását, akkor a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 59. §. (1) és
(2) bekezdések alapján az iskola jogi úton érvényesítheti követelését.
2.3. Csoportos használat
-

Osztályok, tanulócsoportok számára az iskolai pedagógiai program alapján a
könyvtárostanár könyvtárhasználati órákat tart.
Az osztályok, tanulócsoportok számára az iskolai pedagógiai program alapján a
szaktanárok a könyvtárra épülő szakórákat tarthatnak.
A könyvtárostanár szakmai segítséget nyújt a szakórák, foglalkozások tartásához.

3. A könyvtár egyéb szolgáltatásai
-

tájékoztatás az iskolai könyvtár dokumentumairól és szolgáltatásairól

-

adott tantárgyhoz, témakörhöz kapcsolódó témafigyelés, irodalomkutatás

-

tankönyvek kölcsönzése

-

könyvtárköri kölcsönzés

-

számítógép, internet használata

-

tájékoztatás nyújtása más könyvtárak szolgáltatásairól

4. A könyvtár nyitva tartása
-

heti 22 óra

-

az iskolai könyvtár nyitva tartásának idejét a pedagógusok és tanulók igényének
megfelelően kell alakítani, és évente szabályozni

5. A könyvtári helybenhasználat szabályai
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-

Az iskolai könyvtárban folyó munkát nem szabad hangos beszélgetéssel zavarni.

-

A táskát, kabátot az ajtónál kijelölt helyen kell elhelyezni.

-

A könyvtárba a mobiltelefonokat kikapcsolva, lehalkítva lehet behozni.

-

A könyvtárban étkezni nem szabad.

-

Az olvasónak kötelessége vigyázni a könyvtári dokumentumokra.

-

Meg kell tartani a könyvtár rendjét és tisztaságát.
III. sz. melléklet a könyvtári SzMSZ-hez: A könyvtáros tanár munkaköri
leírása (jelenleg nincs státusz)

A munkakör megnevezése:
Munkaköre kiterjed:

könyvtárostanár
a pedagógiai program szerint

Munkaidő tartama:

40 óra

Közvetlen felettes munkakör:

intézményvezető

Közvetlen beosztottak:

nincs

Ügyeleti szolgálatra való behívhatósága:

a törvényi előírások szerint

Helyettesíteni tartozik tartós távollét esetén:

intézményvezető utasítottja

A munkavégzésre vonatkozó főbb feladatok:
1 Jogai, kötelezettségei és feladatai
Az iskolai könyvtárat könyvtárosi szakismerettel és pedagógiai képesítéssel rendelkező
könyvtárostanár vezeti.
Az iskolai könyvtárostanár az iskola nevelőtestületének tagja, munkája pedagógiai
tevékenység, ezért állandó munkakapcsolatban áll a szaktárgyi munkaközösségekkel,
osztályfőnökökkel.
Segíti az iskola nevelő-oktató munkáját a gyűjtőköri szabályzatban meghatározott
információhordozók gyűjtésével, feldolgozásával és szolgáltatásával.
Munkaideje heti 40 óra, ami a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján a
következőképpen alakul:
-

22 óra nyitva tartás,

-

13 óra könyvtári feldolgozó munka, melyet a könyvtár zárva tartása mellett végez,

-

5 óra iskolán kívüli felkészülési munka, könyvajánlás, önképzés.

Az iskolai könyvtárostanár felelős az iskolai könyvtár rendeltetésszerű működéséért.
Tervezője, szervezője, irányítója a könyvtárban folyó munkának.
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2. A könyvtár vezetésével, ügyvitelével összefüggő feladatok
-

Éves munkatervet, tanévvégi beszámolót készít.

-

Tájékoztatást ad a tantestületnek a tanulók könyvtárhasználatáról.
Végzi a könyvtári iratok kezelését.

-

Elkészíti a könyvtári statisztikát.

-

Kezeli a kölcsönzéssel kapcsolatos nyilvántartásokat.

-

Nevelőtestületi és munkaközösségi értekezleteken képviseli a könyvtárat.

-

Részt vesz szakmai értekezleteken, továbbképzéseken.

3. Állományalakítással, feltárással, állományvédelemmel kapcsolatos feladatok
- Az iskola pedagógiai programját alapul véve gondoskodik az állomány
gyarapításáról.
- Összeállítást készít az iskolai könyvtár számára beszerzendő tankönyvekről,
oktatási segédletekről.
- Gondoskodik a dokumentumok állományba vételéről, számítógépes
feldolgozásáról.
- Kivonja az állományból az elhasználódott, tartalmilag elavult dokumentumokat.
- Előkészíti és lebonyolítja az állomány ellenőrzését, elvégzi annak adminisztratív
teendőit.
- Gondoskodik az állomány védelméről, betartja a raktári rendet.

4. Olvasószolgálat, tájékoztatás, kapcsolatok
- Olvasószolgálat keretében a könyvtárostanár biztosítja a könyvtár állományának
egyéni és csoportos helybenhasználatát.
- Végzi a kölcsönzést.
- Segítséget ad az olvasónak a könyvtár használatában, az információk közötti
eligazodásban, és az ehhez szükséges ismeretek elsajátításában.
- Ügyel a könyvtárhasználat szabályainak megtartására.
- Biztosítja az igénylők számára a könyvtárközi kölcsönzés megszervezését.
- Tájékoztat a könyvtári szolgáltatásokról.

5. Könyvtárpedagógiai tevékenység
- Megtartja a tantervben rögzített könyvtárhasználati órákat.
- Előkészíti a könyvtárhasználatra épülő szakórák megtartását.
- A könyvtár eszközeivel segíti az iskola tanórán kívüli tevékenységeit
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(ünnepségek, vetélkedők, versenyek).
Biztosítja a tanulók és a szaktanárok számára az ismeretszerzés folyamatában a könyvtár
eszköztárát, tájékoztató apparátusát és szolgáltatásait.

6. Általános rendelkezések
A dolgozó jogosult feladatainak jobb ellátása érdekében javaslattételre a közvetlen
felettesének, az iskola intézményvezetőjének.
A dolgozó jogosult az iskolai vagyont sértő, károsító bármely cselekmény, mulasztás
esetén bejelentés megtételére.
További jogait a Kjt. ide vonatkozó rendelkezései szabályozzák.
Munkaköri kötelezettségének teljesítésénél:
a hivatali és szolgálati titok megőrzéséért fegyelmi és büntetőjogi felelősséggel
tartozik;
kötelessége a mindenkori tűzvédelmi, munkavédelmi, közegészségügyi előírásokat
betartani;
köteles az intézmény vagyonát gondosan kezelni, arra vigyázni;
anyagilag felelős a nem körültekintően végzett munkavégzése során okozott
károkért és hibákért.
A munkaköri tevékenységként kijelölt feladatokat legjobb tudása szerint köteles
felelősséggel elvégezni a munkavállalótól elvárható gondossággal, pontosan, kellő
intenzitással, a vonatkozó jogszabályoknak és az intézményi elvárásoknak megfelelően.

IV. sz. melléklet a könyvtári SzMSz-hez: Katalógusszerkesztési szabályzat
1. A könyvtári állomány feltárása
A könyvtári állomány feltárása jelenti a dokumentumok formai (dokumentum leírás) és
tartalmi (osztályozás) feltárását, s ezt egészíti ki a raktári jelzet megállapítása.
Az adatokat rögztíő katalóguselem tartalmazza:
-

raktári jelzetet,

-

bibliográfiai és besorolási adatokat,

-

ETO szakjelzeteket,

-

tárgyszavakat.

2. A dokumentumleírás szabályai
A leírás célja, hogy rögzítse a könyvtári állomány dokumentumának adatait (bibliográfiai
leírás) és biztosítsa a visszakereshetőséget (besorolási adatok).
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A bibliográfiai leírás szabályait szabványok rögzítik dokumentumtípusonként. A leírás
forrása minden esetben az adott dokumentum. A szabvány értelmében az iskolai könyvtár az
egyszerűsített leírást alkalmazza, melynek elve az egyes adatok elhagyása. A leírt adatokra
ugyanazok a szabályok érvényesek.
A könyvtárban alkalmazott egyszerűsített bibliográfiai leírás adatai:
-

főcím: párhuzamos cím: alcím: egyéb címadat,
szerzőségi közlés,
kiadás sorszáma, minősége,
megjelenési hely: kiadó neve, megjelenés éve,
oldalszám + mellékletek: illusztráció; méret,
sorozatcím, sorozatszám, ISSN szám
megjegyzések,
kötés: ár,
ISBN szám.

A besorolási adatok biztosítják a katalógustételek visszakereshetőségét. Az iskolai
könyvtárban az alábbi besorolási adatokat rögzítjük:
-

a főtétel besorolási adata (személynév, testületnév vagy a mű címe),

-

cím szerinti melléktétel,

-

közreműködői melléktétel,

-

tárgyi melléktétel.

3. Osztályozás
A könyvtári állomány tartalmi feltárásának eszköze az ETO és a tárgyszó.

4. Raktári jelzetek
A dokumentumok visszakereshetőségét raktári jelzetekkel biztosítjuk. A raktári jelzetet
rávezetjük a dokumentumra. A szépirodalmi műveket a betűrendi jellel, Cutter-számmal, a
szakirodalmat ETO-szakrendi jelzetekkel látjuk el.
Az ETO szakrendi jelzet a tartalmi elkülönítést biztosítja. Az ETO főcsoportjai alapján
kerülnek elrendezésre a szakirodalmi művek a polcokon.

5. Az iskolai könyvtár katalógusa
- Dokumentumtípusok szerint: könyv
- Formája szerint: számítógépes nyilvántartás SZIRÉN könyvtári program
V. sz. melléklet a könyvtári SzMSz-hez: Tankönyvtári szabályzat

1. Jogszabályi rendelkezések az ingyenes tankönyvi ellátás rendjéről
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- 16/2013.(II.28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás,
valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről.

2. A tankönyvek beszerzése
- Az ingyenes és tartós tankönyvek beszerzését a könytárostanár
tankönyvfelelőssel együtt végzi.
- Tartós tankönyvnek minősül az a tankönyv (5/1998. MKM rendelet):

-

a

Amely minősége (tartalmi, fizikai) alapján több tanuló általi, több éven
keresztüli használatára alkalmas.
A tankönyvtámogatás 25 %-ának felhasználásával vásárolt ajánlott és
kötelező irodalom.
A tartós tankönyv fogalma kibővíthető bármely oktatást segítő,
hagyományos és nem hagyományos dokumentummal, ha azt a szülői
szervezet (közösség) jóváhagyja.
Tartós tankönyvre vonatkozó technológiai követelmények (20/2012. (VIII. 31.)
EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról).
A tankönyv lapjainak cérnafűzéses vagy szálfelsütéses eljárással történő
összeillesztése.
Keménytáblás vagy flexibilis kötésmód.
B/5-ös vagy A/4-es méretű könyvtest.
Időtálló, ugyanakkor könnyű kötésmód (könnyített táblakötés) és könnyű
belív papír (volumenizált ofszet).
Keménytábla esetén táblaborító felületkezelése (fólia, lakk).

-

-

Az ingyenes és tartós tankönyvek, segédkönyvek és az oktatást segítő
dokumentumok megrendelése a tanulók, valamint a munkaközösségek igényeinek
feltárása után történhet.
A
tankönyvellátásért
felelős
intézményvezető-helyettessel
együtt
a
könyvtárostanár kiválasztja a megrendelésre kerülő dokumentumokat, majd az
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-

intézményvezető-helyettes engedélyezése után a tankönyvfelelőssel együtt
beszerzi azokat.
A könyvtárostanár elkészíti és közzéteszi azoknak a tankönyveknek és tartós
tankönyveknek a jegyzékét, amelyek a könyvtárból kikölcsönözhetők.
Az ingyenes tankönyvre jogosult diákok az iskolai könyvtár nyilvántartásába
felvett, bélyegzővel ellátott dokumentumokat kapják meg használatra. Ezeket a
tankönyveket a tanulók a könyvtár kölcsönzési szabályai szerint kölcsönzik ki, és a
könyvtári könyvekre vonatkozó szabályok alapján használják.

3. A tankönyvek nyilvántartása
- A tankönyvtámogatás 25 %-ának felhasználása során vásárolt ajánlott és kötelező
irodalom, valamint az oktatást segítő hagyományos és nem hagyományos
dokumentumok egyedi nyilvántartásba vétel után kölcsönözhetők.
- A tankönyvek ideiglenes, összesített nyilvántartásba kerülnek, elkülönítve a tartós,
illetve az ingyenes beszerzésű tankönyveket.

4. A tankönyvek kölcsönzése
A tanulók a tanév során használt tankönyveket és segédkönyveket a tanév elején,
szeptemberben kölcsönzik ki a könyvtárból. A kölcsönzés előtt elolvassák és aláírásukkal
elfogadják a tankönyvek és segédkönyvek használatáról, visszahozásáról és (elvesztés,
megrongálás esetén) a kártérítésről szóló nyilatkozatot.
A tankönyvek átvételét is aláírásukkal igazolják.
A tanév elején, illetve a tanév során kölcsönzött tankönyveket a diákok a tanév utolsó
tanítási napjáig kötelesek visszaadni a könyvtárba. A végzős diákok az utolsó vizsga napjáig
kötelesek a tankönyveket visszajuttatni a könyvtárba.
Ha a tanuló évközben távozik az iskolából (másik iskolába megy, kimarad, kizárásra
kerül) köteles az általa kikölcsönzött tankönyveket visszavinni a könyvtárba. A tanulók
távozásáról minden esetben az osztályfőnökök értesítik a könyvtárostanárt. Amennyiben ezt
elmulasztják, akkor a kiléptetést intéző osztályfőnököt terheli a felelősség. (lásd: Jogi
védelem)
Ha a tanuló (kiskorú tanuló esetében a szülő) mégsem rendezi tartozását, akkor a Nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 59. §. (1) és (2) bekezdések alapján az iskola jogi
úton
érvényesítheti
követelését.
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5. Kártérítés
A tanuló a támogatásként kapott ingyenes tankönyvet (tartós tankönyvet, oktatási
segédanyagot) köteles megőrizni és rendeltetésszerűen használni. Ebből fakadóan elvárható,
hogy a tankönyvek legalább 4 évig használható állapotban legyenek.
Amennyiben a tanuló a tankönyveket elveszítette, úgy annak teljes árát köteles
megtéríteni. Amennyiben a tanuló a tankönyvet visszaadja, de azon szándékos rongálás
tapasztalható (kitépett lapok, összefirkált oldalak), a tankönyv teljes ára megtérítendő.
A tankönyvkölcsönzéssel, a kártérítési kötelezettség mérséklésével, illetve elengedésével
kapcsolatban a szülő által benyújtott kérelem hatáskörének elbírálása az intézményvezető
hatásköre.
A tankönyvek rongálásából eredő kártérítési összeg tankönyvek és segédkönyvek
(kötelező olvasmányok, feladatgyűjtemények, szótárak) beszerzésére fordítható.

15. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Jelen szervezeti és működési szabályzatot (SzMSz) a nevelőtestület, az iskolai
diákönkormányzat és a szülői munkaközösség véleményének kikérésével, a Közalkalmazotti
Tanács egyetértésével a mai napon elfogadta, és módosításig, illetve felülvizsgálatig
érvényben van. Az SzMSz-t a tanulók, szüleik, a munkavállalók megtekinthetik
munkaidőben az intézményvezetői irodában, az iskola könyvtárában, a tanári szobában
(CD-n), továbbá munkaidőn túl is az intézmény honlapján.
Az SzMSz-t csak a nevelőtestület módosíthatja az iskolaszék, a szülői munkaközösség és
a diákönkormányzat véleményének kikérésével.
Az SzMSz módosításának kezdeményezői:







fenntartó,
centrum,
nevelőtestület,
intézményvezető,
szülői munkaközösség iskolai vezetőse,
diákönkormányzat iskolai vezetősége.

Az SzMSz felülvizsgálata jogszabályi változás esetén szükséges.
Szentendre, 2016. szeptember 1.
...............................................................
intézményvezető
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