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1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja
A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket
a szervezeti és működési szabályzat (a továbbiakban:SZMSZ) határozza meg. Megalkotása a
Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. §-ában foglalt felhatalmazás alapján
történik. A szervezeti és működési szabályzatban a köznevelési intézmény szervezetével és
működésével kapcsolatosan minden olyan ügyben dönt, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe.
A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi törvények,
kormányrendeletek és miniszteri rendeletek:
 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről
 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról
 2011. évi CLXXXVI. törvény a szakképzésről
 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról és az azt módosító a 2016. évi
LXIV. törvény
 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról
 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről
 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről
 Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelet A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet a Kjt. végrehajtására (Vhr.)
 277/1997. (XII. 22.) Kormányrendelet a pedagógus továbbképzésről
 A pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet
 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről
 26/1997. (IX.3.) NM rendelet iskola-egészségügyi ellátásról
 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben
történő végrehajtásáról
 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
 2013. évi CCXXXII. törvény a tankönyvellátás rendjéről
 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról és az ezt módosító 2018. évi XXXVIII. törvény
 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról
 A tanév rendjéről szóló aktuális rendelet
 277/1997. (XII. 22.) Kormányrendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről
 110/2012. (VI. 4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről, és alkalmazásáról
 5/2018. (VII.9.) ITM rendelet a szakképzési kerettantervekről
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 51/2012 (XII. 21) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról
 51/2012 (XII. 21) EMMI rendeletet módosító 26/2018 (VIII.7) EMMI rendelet
 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a
tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
 362/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet az oktatási igazolványokról
 44/2007. (XII. 29.) OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem
ágazati feladatairól
 1061/2014. (II.18.) Kormányhatározat a védelmi igazgatás tervrendszerének bevezetéséről
 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról
 l33/1998. (VI.24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről
 4/2010. (I.19.) OKM rendelet a pedagógiai szakszolgálatokról
 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáró
 100/1997 (VII.13) kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról
 14/1994 (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről, a pedagógiai szakszolgálatokról
 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési
Jegyzék módosításának eljárásrendjéről

1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, módosítása, megtekintése
A köznevelési intézmény szervezeti és működési szabályzatát a nevelési-oktatási intézményben
a nevelőtestület az iskolai diákönkormányzat véleményének kikérésével fogadja el.
Az SZMSZ azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra többletkötelezettség hárul, a fenntartó egyetértése szükséges.
Az SZMSZ módosítását kezdeményezheti:
 a fenntartó, főigazgató
 a nevelőtestület
 az iskola tagintézmény-vezetője
 a diákönkormányzat iskolai vezetősége
Az iskola szervezeti és működési szabályzatát, a házirendet, valamint a pedagógiai programot a
könyvtárban és az iskola honlapján kell elhelyezni, egy-egy példányban, hogy mindenki számára hozzáférhető legyen.

1.3 A szervezeti és működési szabályzat személyi és időbeli hatálya
A szervezeti és működési szabályzat és a mellékletét képező szabályzatok, tagintézményvezetői utasítások betartása az intézmény valamennyi munkavállalójára, tanulójára – ide értve a
felnőttoktatásban részt vevőket – nézve kötelező érvényű. A szervezeti és működési szabályzat
a nevelőtestület jóváhagyásának időpontjával lép hatályba, és határozatlan időre szól.
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2. AZ INTÉZMÉNY ALAPADATAI:
- Az intézmény megnevezése: Egri Szakképzési Centrum Bornemissza Gergely Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, és Kollégiuma
- Az intézmény jogállása: Egri Szakképzési Centrum tagintézménye
- Az intézmény szervezeti egységei:
- intézményegység: kollégium
- Az intézmény székhelye:
3300 Eger, Kertész u. 128.
- OM-azonosító:
203035
- Adószáma:
15831939-2-10
- Működési területe:
Magyarország
- Önkormányzati tulajdonú telephelyek:
Építős tanműhely: 3300 Eger, Vincellériskola u. 1.
- Fenntartója: 2015. július 1.-től Nemzetgazdasági Minisztérium
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Fenntartó váltás 2018-tól:
Innovációs és Technológiai Minisztérium
1011 Budapest, Fő utca 44-50.
Működtető:
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
1089 Budapest, Kálvária tér 7.
- Az intézmény tevékenységi köre:
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3.

A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE,
VEZETÉSI
SZERKEZETE,
A
VEZETŐK
KÖZÖTTI
FELADATMEGOSZTÁS
3.1 Az intézetvezetés feladata

Az iskolavezetés a nevelési-oktatási, szakmai-gyakorlati célok megvalósításának munkáját
szervezi, vezeti és irányítja.
Kötelezettsége, hogy a pedagógusok és tanulók, az iskolai közösségek szervezeteit a vezetési
feladatok megoldásába bevonja, jogosítványaik gyakorlását elősegítse.
A vezetés tevékenységének a munkával összefüggésben történő rendszeres értékelése az egyik
legfőbb hozzájárulás ahhoz, hogy a közösségek saját ügyüknek tekintsék az iskolavezetés problémáit, támogatásáért és fejlesztéséért felelősséget érezzen a nevelőtestület valamennyi tagja.

3.2 Vezetési szerkezet
Az iskolavezetés tagjai:

- tagintézmény-vezető/ igazgató
- tagintézmény-vezető-helyettesek/ igazgatóhelyettesek
- gyakorlati oktatásvezető
- kollégiumvezető
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TAGINTÉZMÉNY-VEZETŐ

Általános tagintézményvezetőhelyettes

Szakmai tagintézmény-vezetőhelyettes

Reál munkaközösség

TITKÁRSÁG

Gyakorlati oktatásvezető

Kollégiumvezető

Műszaki vezető I. Műszaki vezető II.

Nevelőtanárok

Gazdasági csoport
Bérszámfejtés
Személyügy

Ápoló
Humán munkaközösség
Idegennyelvi munkaközösség

Műszaki elméleti munkaközösség

Építőipari tanműhely gyakorlati okt.

Gazdasági ügyintéző

Osztályfőnöki-testnevelés munkaközösség

Építőipari- és faipari munkaközösség

Műsszaki gyakorlati munkaközösség

Pénztár

Személyügy

Tanműhelyi ügyvitel

Iskolatitkárság

Rendszergazda
Oktatástechnikus

Iskolapszichológus

Mérés-értékelés csoport
Könyvtár
Diákönkormányzatot segítő
pedagógus

Vezető gondnok

Gépkocsi vezető,anyaggazdálkodó

Tárgyi eszköz nyilvántartása

Karbantartók

Szülői szervezettel kapcsolattartás

Tanszervíz és központi
tanműhely gyak. okt

Szakkörök

TMK, Vezető szerelők
Tanműhelyi ügyvitel

3.3 A vezetők közötti feladatmegosztás
3. 3. l Tagintézmény-vezető
Az iskola egyszemélyi felelős vezetője, aki első fokon ellátja a tanügyigazgatási feladatokat, vezeti és irányítja az iskola pedagógiai munkáját, gyakorolja a Centrum főigazgatójától átruházott munkáltatói jogkört. Felelős az intézet szakszerű és törvényes működéséért,
az ésszerű és takarékos gazdálkodásért.
 Az iskolát az tagintézmény-vezető képviseli.
 Az tagintézmény-vezető vezetői munkáját egyéni felelősséggel, helyettesei közreműködésével végzi. Ebben a minőségben dönt minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály,
avagy az intézet valamelyik belső normatívája nem utal az iskola valamely közösségének vagy más szervnek a hatáskörébe,
 ez utóbbiak körében a döntéseket előkészíti, gondoskodik szakszerű végrehajtásuk megszervezéséről és annak ellenőrzéséről,
 gondoskodik az előírt egyetértési, véleményezési és egyéb jogosultságok gyakorlásának
biztosításáról,
 biztosítja az intézet demokratikus szervezetei (ún.: KT, PSZ, diákönkormányzat, munkaközösségek stb.) működtetésének tárgyi feltételeit,
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 biztosítja az intézet munkatervének megvalósítását, munkarendjének megtartását, a nevelő-, oktatómunka és a gyakorlati szakképzés feltételeit,
 kezdeményezi és támogatja a nevelő-oktató és szakmai-gyakorlati munka tervszerű fejlesztését,
 kijelöli a szakmai vizsgabizottságok munkájában résztvevő iskolai képviselőt,
 kijelöli a továbbképzésben résztvevő pedagógusokat,
 gondoskodik a közalkalmazottak személyügyi nyilvántartásának vezetéséről.
 Az intézmény által kibocsátott dokumentumoknak, hivatalos leveleknek, kibocsátott iratoknak és szabályzatoknak aláírására az intézmény vezetője egyszemélyben jogosult.
Az intézmény cégszerű aláírása az tagintézmény-vezető és a műszaki tagintézmény-vezetőhelyettes aláírásával és az intézmény pecsétjével érvényes.

Az tagintézmény-vezető feladatait közvetlen munkatársai közreműködésével látja el.
Az tagintézmény-vezető közvetlen munkatársai:
 az tagintézmény-vezető-helyettesek, gyakorlati oktatásvezető
 a gazdasági ügyintéző
Az tagintézmény-vezető közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az
tagintézmény-vezető közvetlen irányítása mellett végzik. Az tagintézmény-vezető közvetlen
munkatársai az tagintézmény-vezetőnek tartoznak közvetlen felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel.
Az tagintézmény-vezető-helyetteseket a tantestület véleményezési jogkörének megtartásával az
tagintézmény-vezető bízza meg. Tagintézmény-vezető-helyettesi megbízást az intézmény határozatlan időre alkalmazott pedagógusa kaphat. Az tagintézmény-vezető-helyettesek feladat- és
hatásköre, valamint egyéni felelőssége mindazon területekre kiterjed, amelyet munkaköri leírásuk tartalmaz. Személyileg felelnek az tagintézmény-vezető által rájuk bízott feladatokért.
3. 3. 2 Általános tagintézményvezető-helyettes
Az tagintézmény-vezetőt vezetői munkájában közvetlenül segíti, távolléte esetén - helyettesíti. Irányítja az intézet közismereti oktatási munkáját, a közismereti tantárgyak szakszerű oktatását, valamint a tanórán kívüli tevékenység egyes területeit. Irányítja az iskola
neveléssel összefüggő területeit és azok munkáját. valamint a tanórán kívüli tevékenység
egyes területeit.
Előkészíti:
 az órafelosztást, a tanárok terhelését, javaslatot ad az órarend kialakítására
 a javító-, pótló- és osztályozó vizsgák tervét
 az érettségi vizsgákat
Szervezi:
 a közismereti tantárgyi, valamint a testnevelés és az osztályfőnöki munkaközösségek
munkáját
 a tantárgyi tanulmányi versenyeket a közismereti tantárgyakból
 a mérés és értékelési csoport munkáját
 az iskola hagyományaihoz kapcsolódó rendezvényeket
11
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Felelős:
 a tanulók vétségeivel és szabálysértésével összefüggő ügyek intézéséért, a fegyelmi eljárás szabályainak megtartásáért
 a kulturális és sport programok szervezéséért, az iskolai hagyományok ápolásáért, kulturális versenyek, vetélkedők lebonyolításáért
 a könyvtár szakmai állományának fejlesztéséért, a közegészségüggyel kapcsolatos feladatok ellátásáért
 könyvtár gyűjtőköri szabályzatának elkészítésért és véleményeztetéséért
 iskolapszichológus munkájáért
 az ifjúságvédelmi munkáért
 kapcsolatot tart az iskola-egészségügyi szolgálattal, a szülői szervezettel, és az iskolai diákönkormányzat képviselőivel, munkájukat segíti
 felügyeli tömegsportot
 az iskolai közismereti felnőttoktatás szervezéséért
Gondoskodik:
 az iskola nevelési és pedagógiai programja elkészítéséről
 az érettségi vizsgák lebonyolításáról, koordinálja a közismereti munkaközösségek tevékenységét
 az iskolai ünnepségek, megemlékezések programjának elkészítéséről a szabadidő szervezők bevonásával
 a közismereti tantermek, előadótermek és szertárak tárgyi feltételeinek fejlesztéséről
 javító- , pótló-, és érettségi vizsgák beosztási rendjéről, feladatairól
 az elsőéves tanulók év eleji fogadásáról
 osztályfőnöki tevékenység ellenőrzéséről
 szülői értekezletek megtartásáról
 szülői szervezet munkájának segítéséről
 a diákönkormányzat működésének tárgyi feltételeiről
 a könyvtár folyamatos és rendeltetésszerű működtetéséről
 a tanórán kívüli munka megszervezéséről és feltételeinek biztosításáról
 a tanulói jutalmak és kitüntetések előkészítéséről
 a házirend elkészítéséről
Közreműködik:
 más kulturális és sportintézetekkel, honvédséggel, rendőrséggel, iskola egészségügyi
szolgálatokkal, valamint szakszolgálatokkal való kapcsolattartás is feladata
 az iskolavezetés értekezletein, az iskolaszintű döntések, stratégiák kialakításában
 az iskolai ünnepségek, megemlékezések megszervezésében
3. 3. 3 Szakmai tagintézményvezető-helyettes
Az tagintézmény-vezetőt vezetői munkájában közvetlenül segíti, közismereti tagintézmény-vezető-helyetest – akadályoztatása vagy távolléte esetén – helyettesíti. Irányítja az
intézet szakmai elméleti munkáját. Irányítja a tanügyigazgatási teendőket. Ápolja az iskola nemzetközi kapcsolatait.
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Előkészíti:
 az órafelosztást, a tanárok terhelését, javaslatot ad az órarend kialakítására
 a szakmai vizsgákat
 tanügyigazgatási dokumentumokat, határozatokat
 a szakmai munkaközösségek tevékenységét
 az iskola szakmai programját
Szervezi:
 a szakmai elméleti oktatást a szakközépiskolában és a szakiskolában
 a szakmai vizsgákat
 az országos szakmai versenyek iskolai előkészületeit
 a szakmai elméleti tantárgyak szakköreit
 szakmai vizsgára történő felkészítést
 pályaválasztással kapcsolatos tevékenységeket
 beiskolázást
 nemzetközi kapcsolatokat
Gondoskodik:
 a tanulói jogviszony létesítésével, megszüntetésével kapcsolatos ügyek intézéséről
 a műszaki tantermek és szertárak tárgyi feltételeinek fejlesztéséről
 a tantárgyi és a szakmai vizsgák elméleti tételeinek összeállításáról
 a szakmai vizsgák szervezésével, irányításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátásáról
 a szakmai program elkészítéséről, egyeztetési eljárásának lefolytatásáról
 az SZMSZ előkészítéséről
 nyílt napok, szakmai rendezvények szervezéséről
Elkészíti:
 a tanulói beiskolázási létszámtervét
 a gazdálkodó szervezetek és a vállalkozók igényeinek felmérésével a tanulói beiskolázási
tervet
 az elméleti és gyakorlati képzés fejlesztését elősegítő ( biztosító ) pályázatokat
 a szakmai vizsgák ütemtervét
 a helyi szakmai programot
 a jelentések, statisztikák szakmai anyagát
Felelős:
 a tanügyigazgatással kapcsolatos dokumentációk szabályszerű vezettetéséért, kezeléséért,
és irattározásáért
 az éves statisztikai jelentés elkészítéséért
 a tanulók kül- és belföldi üdültetésével kapcsolatos teendők ellátásáért
Közreműködik:
 az iskolavezetés értekezletein, az iskolaszintű döntések, stratégiák kialakításában
 kamarával
 munkaügyi központtal
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 az iskolai ünnepségek, megemlékezések megszervezésében
3. 3. 4 Gyakorlati oktatásvezető
Az tagintézmény-vezetőt vezetői munkájában közvetlenül segíti, szakmai tagintézményvezető-helyettest – akadályoztatása vagy távolléte esetén – helyettesíti. Irányítja az intézet
szakmai gyakorlati munkáját. Irányítja az épület üzemeltetésével kapcsolatos teendőket.
Elkészíti:
 órarendet és óramegbízó lapokat
 a tantárgyi és órafelosztási tervet
 a tantermek leterhelési és az iskola műszakbeosztási tervét
 karbantartási és felújítási tervet
 félévkor és év végén a munkaterületét érintő elemző jelentését
Szervezi:
 az épület karbantartási felújítási munkálatait
 az iskola munka- és tűzvédelmi teendőit valamint a szabványossági vizsgálatokat
 a tanműhelyi gyakorlati képzést
 az intézmény vállakozói tevékenységeit
Felelős:
 tanműhelyi gyakorlati képzésért
 gondnokág, karbantartók munkájáért
 oktatástechnikus és a rendszergazda munkájáért
 az iskolai szakmai felnőttoktatás szervezéséért

Közreműködik:
 kamarával
 munkaügyi központtal
 részt vesz az iskolavezetés értekezletein, közreműködik az iskola szintű döntések, stratégiák kialakításában
 az iskolai ünnepségek, megemlékezések megszervezésében
Irányítja az intézet szakmai gyakorlati munkáját az adott szakmacsoportokban.
Elkészíti:
 a szakmai gyakorlati vizsgák ütemtervét, beosztását
 a helyi szakmai program vonatkozó részét
 a gazdálkodó szervezetek és a munkaerőpiac igényei alapján a tanulói beiskolázási tervet
 az elméleti és gyakorlati képzés fejlesztését segítő pályázatokat
 a szakmai gyakorlati vizsgák ütemtervét
 a jelentések, statisztikák szakmai anyagát
 részt vesz az iskolavezetés értekezletében, közreműködik az iskolaszintű döntések, stratégiák kialakításában
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Szervezi:
 a szakmai gyakorlati oktatást
 a szakmai vizsgák gyakorlati vizsgarészeit
 az SZKT versenyekre való felkészítést
 a szakmai vizsgára történő felkészítést
 a tanműhelyek munka- és tűzvédelmi tevékenységét
Gondoskodik:
 a tanműhely működési rendjének elkészítéséről
 a műszaki tantermek, osztályok és gyakorlati oktatóhelyek tárgyi feltételeinek fejlesztéséről
 szakmai vizsgák gyakorlati feltételinek biztosításáról
 a szakmai gyakorlati vizsgák szervezésével, irányításával és ellenőrzésével kapcsolatos
feladatok ellátásáról
 a területileg illetékes kamarákkal való kapcsolattartásról
 az iskolán kívüli gyakorlóhelyekkel való kapcsolattartásról
Közreműködik:
 iskolavezetés értekezletében, az iskolaszintű döntések, stratégiák kialakításában
3. 3. 6 Kollégiumvezető
A tagintézmény-vezetőt vezetői munkájában közvetlenül segíti.
Munkáját a általános tagintézményvezető-helyettes közvetlen irányítása alatt végzi.
Elkészíti:
 a kollégiumi elhelyezést igénylő tanulók jegyzékét
 a kollégiumban foglalkoztatott közalkalmazottak munkaköri leírását
 az éves programtervet, szakmai célkitűzéseket, követelményeket
 a kollégiumi fekvőhelyek hasznosítására a szerződéseket, illetőleg koordinálja ezt a munkát
 a kollégium pedagógiai programját, házirendjét
Irányítja, szervezi:
 a nevelőtanárok pedagógiai munkáját, értékeli a végrehajtást
 a kollégiumi munkarend kialakítását
 a kollégiumi nevelők kapcsolattartását az iskolával, a gyakorlati munkahelyekkel és a
szülőkkel
Felelős és gondoskodik:
 a kollégiumi SZMSZ elkészítéséről (1. sz. melléklet)
 a kollégiumi programterv végrehajtásáról
 a kollégiumi házirend betartásáról
 I. fokon a tanulók kollégiumi felvételéről, szükség esetén és a hatályos jogszabályok maradéktalan betartása mellett a kizárásról
 az étkezési megrendelések elkészítéséről, időben történő leadásáról
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 az intézet vezetése által biztosított költségvetési keret felhasználásáról, a takarékos gazdálkodásról
 óraelszámolások, túlórák összesítéséről, ellenőrzéséről
 az iskola lehetőségeivel kapcsolatban megjelenő pályázatok felkutatásáért
Közreműködik:
 iskolavezetés értekezletében, az iskolaszintű döntések, stratégiák kialakításában

3.4 A tagintézmény-vezető által átadott feladat- és hatáskörök
Az tagintézmény-vezető döntési és egyéb jogait (pl. felvételi döntések esetén) részben vagy egészben átruházhatja az tagintézmény-vezető-helyettesekre, az iskolavezetés vagy a tantestület más
tagjaira. A döntési jog átruházása minden esetben írásban történik, kivéve az tagintézmény-vezetőhelyettesek felhatalmazását. Átruházott jogok:
 a szakmai tagintézmény-vezető-helyettes számára a tanulók felvételi ügyeiben való döntést
 az általános tagintézmény-vezető-helyettes számára a választott tantárgyak meghirdetésének
jogát, a tantárgyválasztással kapcsolatos tanulói módosítási kérelmekkel kapcsolatos döntések jogát
 gyakorlati oktatás vezető számára az épület üzemeltetésével és az órarend készítésével kapcsolatos döntések jogát
 az általános tagintézmény-vezető-helyettes számára az intézményi rendezvények szervezésével kapcsolatos tárgyalásokon az intézmény képviseletét és a rendezvényekkel kapcsolatos
döntés jogát

Tagintézmény-vezető részére meghatározott felAz átadott feladat- és hatáskör új
adat-és hatáskörök
címzettje
a) adatnyilvántartással, -kezeléssel összefüggő feladatok közül átadott feladat- és hatáskörök
- KIR-rendszer kezelése
- iskolatitkár
- ISZIIR-rendszer kezelése
- szakmai tagintéményvezető-helyettes
- KIFIR-rendszer kezelése
- iskolatitkár
- Taninform tanulói nyilvántartása
- iskolatitkár
- érettségi vizsgák rögzítése
- jegyző
- szakmai vizsgák rögzítése
- jegyző
- szakmai vizsgák bejelentése, adatszolgáltatás
- szakmai tagintézmény-vezetőhelyettes
Tagintézmény-vezető részére meghatározott felAz átadott feladat- és hatáskör új
adat-és hatáskörök
címzettje
- nyomtatványok kezelése, megrendelése
- iskolatitkár
- munkavállalók személyi adatainak kezelése
- bér és személyügyi ügyintézők
b) a tanuló veszélyeztetettséggel összefüggő feladatok közül átadott feladat- és hatáskörök
- HH, HHH és veszélyeztetett tanulók listájának
- iskolatitkár
összeállítása
c) a munkaidő nyilvántartással összefüggő feladatok közül átadott feladat- és hatáskörök
- a munkaidő-nyilvántartás (jelenléti ívek) összesíté- bér és személyügyi ügyintéző
se, ellenőrzése
- távollétek nyilvántartása
- bér és személyügyi ügyintéző
- szabadságok nyilvántartása
- bér és személyügyi ügyintéző
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d) gazdálkodással összefüggő feladatok közül átadott feladat- és hatáskörök
- költségvetés előkészítése, beszámolók előkészítése - gazdasági ügyintéző

3.5 Az tagintézmény-vezető vagy tagintézmény-vezető-helyettes akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje
Az tagintézmény-vezető távollétében a helyettesítés a 2.3 pontban leírtak alapján történik. Az tagintézmény-vezető-helyettesek hatásköre az tagintézmény-vezető helyettesítésekor – saját munkaköri leírásukban meghatározott feladatok mellett – az azonnali intézkedést igénylő döntések meghozatalára, az ilyen jellegű feladatok végrehajtására terjed ki.
Az tagintézmény-vezető-helyettesek távollétük vagy egyéb akadályoztatásuk esetén teljes hatáskörrel veszik át egymás munkáját, ennek során – az intézmény tagintézmény-vezetőjével
egyeztetve – bármely olyan döntést meghozhatnak, amely a távollévő tagintézmény-vezetőhelyettes hatáskörébe tartozik.

3.6 Kiadmányozás , képviselet szabályai
Az tagintézmény-vezető kiadmányozási hatáskörét az Eri Szakképzési Centrum SZMSZ-e határozza meg
- Az intézmény hivatalos dokumentumainak, határozatainak, leveleinek kiadmányozója az
tagintézmény-vezető. Akadályoztatása esetén a 2.3 pontban leírtak alapján történik a kiadmányozás.
- Az elektronikusan küldött hivatalos levelek az tagintézmény-vezető nevében az eljáró
ügyintéző alaírásával kerül kiadmányozásra, amely levélből másolati példány az tagintézmény-vezető hivatali címére is elküldésre kerül.
- A tanuló félévi tanulmányi eredményeit, az értesítést szolgáló leveleket kiadmányozza az
érintett osztályfőnök.
- A tanulói jogviszony igazolásokat kiadmányozza az iskolatitkár.
- Az intézmény képviseletében alapvetően az tagintézmény-vezető jár el.
- A 2.2 pontban meghatározott iskolavezetés tagjai munkaköri leírásuknak megfelelően
járnak el az intézmény képviseletében.
- Egyedi esetekben tagintézmény-vezetői szóbeli ill. írásbeli megbízás esetén más határozatlan kinevezésű munkavállaló is eljárhat az intézmény képviseletében.

3.7 Az intézet szervezeti egységeinek tagozódása
A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája, szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje
Az iskola szervezeti egységei napi munkájuk során rendszeres munkakapcsolatban állnak egymással a szervezeti egységek vezetőin keresztül. Feladatkörükben a mindennapos feladatok
ellátása során önálló döntéseket hozhatnak, ezeket az érintett szervezeti egységekkel előzetesen
megvitatják. Az iskola szervezeti egységei a felettes vezetők révén kapcsolódnak az iskolavezetéshez, rajtuk keresztül érvényesül az tagintézmény-vezető utasítási-ellenőrzési jogköre.
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3. 7. 1 Kollégium
Az iskola kollégiuma feladatait az SZMSZ 1.sz. mellékletében meghatározott módon végzi.
3. 7. 2 Szervezeti egységként nem, de önálló munkaterülettel működő egységek
3. 7. 2. 1 Iskolatitkárság
Munkáját a szakmai tagintézmény-vezető-helyettes közvetlen irányítása alatt végzi.
Elkészíti az iskolával összefüggő statisztikákat, a beiskolázási és pályaválasztási tudnivalókat.
Irányítja és szervezi a tanulói számítógépes adatfeldolgozást, a beiskolázási és pályaválasztási
információk áramlását, az érintettekkel való tudatosítását, a szakmai és érettségi vizsgákat, a
tanulói irattárat.
Felelős és gondoskodik a szükséges igazolások kiadásáról, valamint kezelésükről és nyilvántartásukról, az áthelyezések lebonyolításáról, valamint az intézeten belüli adatszolgáltatásról.
3. 7. 2. 2 Gondnokság
A gondnokság vezetését - a műszaki tagintézmény-vezető-helyettes, valamint a gazdasági ügyintéző útmutatásai alapján- a gondnok végzi. Feladata az iskola takarító és műszaki alkalmazottainak irányításával, az iskola területének és épületeinek tisztántartása, parkgondozás, karbantartási munkák elvégzése, a hibaelhárítás, valamint az állagmegőrzés.
Folyamatosan ellenőrzi a területéhez tartozó raktárak, helyiségek, műhelyek állapotát és rendjét.
3. 7. 2. 3 Tagintézmény-vezetői titkárság
Az tagintézmény-vezető közvetlen irányítása alatt áll. Feladata a napi adminisztráció ellátása,
levelezés, irattározás, tagintézmény-vezetői ill. tagintézmény-vezető-helyettesi telefonok bonyolítása, intézeti iratok gépelése, helyettesítések nyilvántartása.
3. 7. 2. 4 Ügyvitel
Munkáját a gazdasági csoportvezető irányítása alapján végzi.
Feladatai közé tartozik a bérelszámolási és pénzügyi, valamint a számviteli feladatok felügyelete.
3. 7. 2. 5 Műszaki vezető I.
A gyakorlati oktatásvezető irányításával végzi a munkáját. Felügyeli a Központi tanműhely és a
Tanszervíz, valamint a TMK műhely munkáját, ellátja a központi tanműhelyt a gyakorlati oktatáshoz szükséges anyagokkal és munkával.
Műszaki vezető II. Támogatja a műszaki vezető I. munkáját. Irányítja a munkaszámrendszer
vezetését a kereskedelmi levelezést, végrehajtja az előkalkulációs feladatokat. Irányítja az
anyagbeszerzést, raktározási feladatokat, szerszámok kiadását.

3.8 A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje
Az intézményben folyó pedagógiai munka belső ellenőrzésének megszervezése, a szakmai feladatok végrehajtásának ellenőrzése az tagintézmény-vezető feladata. Az intézményben az ellenőrzés az tagintézmény-vezető kötelessége és felelőssége. A hatékony és jogszerű működéshez azonban rendszeres és jól szabályozott ellenőrzési rendszer működtetése szükséges.
Az oktató-nevelő munka belső ellenőrzésére jogosultak:
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 tagintézmény-vezető
tagintézmény-vezető-helyettesek
kollégiumvezető
műszakivezető I.
munkaközösség-vezetők

A belső ellenőrzés formái:
 tanórák, gyakorlati foglalkozások, tanulószoba, tanórán kívüli foglalkozások ellenőrzése,
 tanulói munkák ellenőrzése, értékelése
 adminisztratív munkák ellenőrzése, vizsgálata
 egy-egy tantárgynak, szakmának, szakmacsoportnak vagy egy tanműhelynek az ellenőrzése
 teljes nevelés-oktatás területének komplex vizsgálata
 beszámoltatás szóban vagy írásban
 tanítási órák ellenőrzése (tagintézmény-vezető, tagintézmény-vezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők)
 tanítási órák látogatása
 ügyelet ellenőrzése
 a digitális napló folyamatos ellenőrzése
 az igazolt és igazolatlan tanulói hiányzások ellenőrzése
 az SZMSZ-ben előírtak betartásának ellenőrzése az osztályfőnöki, tanári intézkedések folyamán
 a tanítási órák kezdésének és befejezésének ellenőrzése
A belső ellenőrzés célja:
 tájékozódás, segítségnyújtás
 feladatok, utasítások, a munkaköri leírásba foglaltak végrehajtásának ellenőrzése a kiegyensúlyozott színvonalas munka biztosítása céljából - eredményesség, hatékonyság
tartása a problémafeltáráson keresztül
 a rendszeres vizsgálatokon keresztül folyamatosan tájékozódni az egyének, közösségek,
tanműhelyek végzett munkájáról
Az ellenőrzések tapasztalatait értékelni kell:
 szóban
 írásban, feljegyzés vagy emlékeztető formájában
 az értékeléshez a hibák, hiányosságok kiküszöbölésére és pótlására vonatkozó határidős
feladat vagy utasítás is kapcsolódik
Az ellenőrzések a Kjt. és az Nkt. alapján készült munkaköri leírásokban foglalt kötelezettségek
teljesítésére az intézeti, munkaközösségi, kollégium és tanműhelyi munkatervben szereplő feladatok végrehajtására terjednek ki.
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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:
 a közismereti tagintézmény-vezető-helyettes,
 a szakmai tagintézmény-vezető-helyettes,
 a gyakorlato oktatás vezető,
 a munkaközösség-vezetők,
 az osztályfőnökök,
 a pedagógusok.
A munkavállalók munkaköri leírását az érintettel alá kell íratni, az aláírt példányokat vagy azok
másolatát az irattárban kell őrizni. Az tagintézmény-vezetőhelyettesek és a munkaközösségvezetők elsősorban munkaköri leírásuk, továbbá az tagintézmény-vezető utasítása és a munkatervben megfogalmazottak szerint részt vesznek az ellenőrzési feladatokban.
A munkaköri leírásminták az SZMSZ 2. számú mellékletében találhatóak.

3.9. A pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak minősítése
A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.
30.) Kormányrendelet módosult az alábbiak szerint:
8. § (1b) A pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel rendelkező nevelő és oktató
munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak esetében a minősítő vizsga - az (1)
bekezdésben foglaltaktól eltérően - magában foglalja
a) az intézményvezető által a helyi értékelési szabályzatban a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörhöz igazodóan meghatározott, a munkakör ellátásának célkitűzéseit, tervezését magában foglaló helyi minősítési, vagy gyakornoki követelmények teljesítését, valamint
b)a hospitálási napló bemutatását és elemzését.
1. Jelen szabályzat a ESZCBGSZSZK és a vele munkaviszonyban/közalkalmazotti jogviszonyban álló, pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra terjed ki.
2. Jelen szabályzat alkalmazásában
- gyakornok: a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján Gyakornok fokozatba besorolt nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy,
- intézményvezető: a köznevelési intézmény vezetője,
- közvetlen felettes: a köznevelési intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata alapján a
nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott munkaköri leírásában
közvetlen felettesként megjelölt személy,
- mentor: a gyakornok szakmai fejlődését segítő, az intézményvezető által kijelölt, pedagógus
vagy nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy.
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3. A gyakornokokra vonatkozó, a minősítés alapjául szolgáló, a munkáltató szervezetéhez és a
betöltött munkakör követelményeihez kapcsolódó szakmai követelményrendszer
3.1. A pedagógus szakképzettséghez vagy szakképesítéshez kapcsolódó követelmény a hospitálás: a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott nevelési, vagy
tanítási félévenként legalább öt, pedagógus szakképzettségének vagy szakképesítésének megfelelő tanórát vagy foglalkozást köteles látogatni.
3.2. A betöltött nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörhöz kapcsolódó követelmények:

3.2.1. A gyakornok ismerje meg:
- a köznevelési intézmény hagyományait, történetét, szervezeti felépítését, tevékenységét,
- az intézményi dokumentumokat (pedagógiai program, szervezeti és működési szabályzat, házirend, munkaterv),
- a tanügyigazgatási dokumentumokat, ezek alkalmazásának módját,
- a munkavédelemre, balesetvédelemre, tűzvédelemre vonatkozó általános szabályokat,
- a gyermekek, tanulók, szülők, pedagógusok törvényben meghatározott jogait és kötelezettségeit,
- a fenntartói irányítással kapcsolatos általános rendelkezéseket,
- az intézményre vonatkozó főbb jogszabályokat.
3.2.2. A gyakornok a munkajogi szabályoknak megfelelően lássa el munkaköri kötelezettségeit.
4. A minősítés szempontjai és a teljesítmény mérésének módja
4.1. A hospitálás
A hospitáláson való részvételt a meglátogatott tanórát vagy foglalkozást tartó pedagógus, valamint - ha a hospitálás nem a gyakornokot foglalkoztató intézményben történt - az intézményvezető az aláírásával igazolja.
4.1.1. A hospitálási napló tartalmazza:
- a tanóra vagy foglalkozás időpontját, helyét, az azt tartó pedagógus nevét, tárgyát illetve témáját,
- a tanóra, foglalkozás menetének leírását,
- a tanóra, foglalkozás pedagógus által megfogalmazott céljait,
- a tanóra, foglalkozás céljának megvalósulásával kapcsolatos gyakornoki értékelést, a tapasztalatok, tanulságok megfogalmazását.
4.1.2. A hospitálási naplót a tanórát, foglalkozást követő 30 napon belül el kell készíteni és azt
a mentornak be kell mutatni.
4.2. A szakmai követelmények teljesítésének mérése
A gyakornok köteles számot adni a megismert dokumentumokról. Munkateljesítményét a következő szempontok szerint kell értékelni:
- A munkakör ellátása szempontjából szükséges szakmai ismeretek
- A munkakör ellátása során végzett szakmai, gyakorlati munka
- A szakmai munkával kapcsolatos problémamegoldó képesség
- A munkavégzéssel kapcsolatos felelősség és hivatástudat
- A munkavégzéssel kapcsolatos pontosság, szorgalom, igyekezet
Az egyes szempontokra a következő értékelés és pontszám adható: Kiemelkedő (3 pont) - Megfelelő (2 pont) - Kevéssé megfelelő (1 pont) - Nem megfelelő (0 pont)
A pontszámok alapján a gyakornok munkájának értékelése lehet: kiválóan alkalmas (80-100%)
alkalmas (60-79%) - kevéssé alkalmas (30-59%) - alkalmatlan (30% alatt)
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4.3. A gyakornok a Pedagógus I. fokozatba sorolás feltételeit teljesítette, ha:
- az előírt számú hospitáláson részt vett,
- a hospitálási naplót hiánytalanul vezette, és
- a szakmai munka értékelése legalább „kevéssé alkalmas” eredményt ért el.
5. A minősítési követelmények teljesítésével és a teljesítmény mérésével összefüggő eljárási
rend
5.1. A gyakornok a hospitálás igazolását, a hospitálási naplót az intézményvezetőnek köteles
bemutatni a szakmai munka értékelését megelőzően.
5.2. A mentor írásban beszámol a gyakornok fejlődéséről, szövegesen értékeli teljesítményét,
szervezetbe való beilleszkedésének sikerességét, a szükséges dokumentumok megismerését.
5.3. A szakmai munka értékelését az intézményvezető a mentor beszámolója és a közvetlen
vezető véleményének kikérése alapján írásban végzi el, a gyakornoki idő lejártát megelőző 60
napon belül. A minősítő lapot az intézményvezető, a mentor és a gyakornok írja alá.
5.4. Az intézményvezető írásos igazolást készít arról, hogy a gyakornok a Pedagógus I. fokozatba sorolás feltételeit teljesítette-e, és ezt továbbítja az Oktatási Hivatal részére.
5.5. Az átsorolást az Oktatási Hivatal által kiállított tanúsítvány alapján kell elvégezni.

3.10 Önértékelés rendszere
3.10.1. Az intézmény önértékelése az alábbi területekre terjed ki:
1. Pedagógiai folyamatok
2. Személyiség- és közösségfejlesztés
3. Eredmények
4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció
5. Az intézmény külső kapcsolatai
6. A pedagógiai munka feltételei
7. A Nemzeti alaptantervben megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés (az intézménytípusra
vonatkozó nevelési, nevelési-oktatási irányelvet megállapító jogszabályban meghatározott országos szakmai elvárásoknak és az intézményi céloknak való megfelelés).
Az 1-2. és 4-6. területeken az intézményi adottságokat, az intézmény működésének jelenlegi
állapotát méri fel az intézmény, a 3. és 7. területeken pedig az elért eredményeit veszi.
Gyakoriság: 5 évente
3.10.2. A vezetői önértékelés
A vezetői önértékelés során az alábbi területekről származó adatok és tapasztalatok kerülnek
felhasználásra:
1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása
2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása
3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása
4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása
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5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása
Gyakorisága: a vezetői megbízás 2. és 4. éve
3.10.3. A pedagógus önértékelése
A pedagógus önértékelés az alábbi területekre terjed ki:
A területek a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI-rendeletben meghatározott követelményterületeknek felelnek meg. A tanfelügyelet pedagógiai ellenőrzést végez, melynek során ellenőrzi, hogyan valósulnak meg a gyakorlatban a képzés folyamatában kimeneti követelményként
megfogalmazott kompetenciák.
1. Pedagógiai módszertani felkészültség
2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése, és a megvalósításukhoz kapcsolódó
önreflexiók
3. A tanulás támogatása
4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos
helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel
küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez,
oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség
5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység
6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése,
elemzése
7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás
8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért
Az ellenőrzés területei – az első pont kivételével – megegyeznek a pedagógusok előmeneteli
rendszerében használt pedagógusminősítési területekkel.
Gyakoriság: 5 évente
3.10.4. Az Önértékelési csoport
Éves önértékelési terv készítésének menete: az önértékelési csoport létrehozása
Feladata: meghatározza az adott tanévben elvégzendő önértékelési feladatokat az alábbiak figyelembe vételével:
Az intézményi önértékelési csoport tagjai:
 Bózsóné Szabó Ágnes – szakmai tagintézményvezető-helyettes
 Pergéné Mankovics Anikó – általános tagintézményvezető-helyettes
 Bodor Sarolta – szaktanár
 Hevesi Mária – szaktanár
 Fülep Norbert – gyakorlati oktató
 Fábiánné Kovács Mária– szaktanár
 Magyar Viktória– szaktanár
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Az éves önértékelési tervnek tartalmaznia kell, hogy mely pedagógusok önértékelésére kerül
sor, hogy sor kerül-e a vezető értékelésére, illetve, hogy az intézményi önértékelés mely elemeit
végzik el az adott tanévben.
A terv rögzíti, hogy kik, milyen részfeladatok ellátásával és milyen ütemezés szerint végzik az
egyes értékelési feladatokat.
Az éves önértékelési tervnek meg kell adnia az értékelésben közreműködő partnerek bevonásának módját is.
Az önértékelési programot és az éves önértékelési tervet az intézményvezető vagy az önértékelési csoport erre kijelölt tagja rögzíti az Oktatási Hivatal által működtetett informatikai felületen, amely a tervben rögzítettnek megfelelően teszi elérhetővé az adatgyűjtő és az értékelő
funkciókat az értékelésben részt vevők számára.
3.10.5. Az intézményi önértékelés módszerei, eszközei

Pedagógus
Dokumentumelemzés

•
•
•
•

Korábbi értékelések.
Tervezési és értékelési dokumentumok.
Tanulói produktumok.
Egyéb.

Megfigyelés

•

Óra/foglalkozás-látogatás, megbeszélés

Interjú

•
•

a pedagógussal,
a vezetővel.

Kérdőíves kikérdezés

•

munkatársak véleménye

3.10.6. Az önértékelésre kijelölt pedagógusok kiválasztásának elvei:
-

akiknél tanfelügyeleti ellenőrzés várható
akiknek a minősítése várható
vezető, ha munkájának 2. vagy 4. évében van.
fennmaradó helyekre a vezető jelöl ki kollégákat.

3.10.7. Az önértékelési feladatok elosztása:
Pedagógus önértékelés:
Dokumentumelemzés
A dokumentumok és javasolt vizsgálati szempontjaik a következők:
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Amennyiben releváns: Az előző, pedagógusra vonatkozó ellenőrzés(ek) fejlesztési tervei (az önértékelés során feltöltött önfejlesztési terv módosítása)
és az intézményi önértékelés(ek) adott pedagógusra vonatkozó értékelőlapjai, önfejlesztési tervei
A tanmenet és az éves tervezés egyéb dokumentumai
Óraterv (elméleti és gyakorlati órák) és egyéb foglalkozások tervezése
Napló
Tanulói füzetek
Óra-/foglalkozáslátogatás: két óra/foglalkozás látogatása, valamint a látottak megbeszélését
foglalja magában. Az óralátogatáson és az azt követő megbeszélésen az önértékelő pedagóguson és az önértékelési tervben az óralátogatásra kijelölt kollégán kívül egy, a pedagógus által
felkért további kolléga is részt vehet.
Interjúk
A pedagógussal
Az intézményvezetővel/vezetővel
Kérdőíves felmérés (1. és 3. számú melléklet); 2. és 4 számú: a szülői szervezet vagy a diákönkormányzat írásban benyújtott kifejezett kérelme alapján.
4 munkatársi kérdőív: 2-t a vezető jelöl ki, 2-t az önértékelt pedagógus.
Vezetői önértékelés:
Nevelőtestületi kérdőív: 14 db
Munkaközösségenként (elmélet és gyakorlat) 2-2 fő, összesen 14 fő

4. AZ INTÉZMÉNY KÖZÖSSÉGEI, KAPCSOLATARTÁSUK MŰKÖDÉSI
FORMÁI ÉS MŰKÖDÉSÜKRENDJE
4.1 Iskolai közösségek
 szülői szervezetek
 tanulói közösségek: osztályközösség
 diákönkormányzat
Az egyes közösségeket illetve azok képviselőit jogi normatívákban maghatározott:





véleményezési,
egyetértési,
döntési,
részvételi jog illeti meg.

4.2 A szülői szervezet
A szülők jogaik érvényesítésére, kötelességük teljesítése érdekében, az intézmény működését,
munkáját érintő kérdésekben véleményezési, javaslattevő joggal rendelkező szülői szervezetet
(közösséget) hozhatnak létre. Működési rendjét maga állapíthatja meg.
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A szülői munkaközösség és az e feladattal megbízott vezető (v. helyettes) kapcsolattartása az
iskola vezetésével folyamatos. Meghívás alapján részt vehet a közösség programján, figyelemmel kísérheti működését. Az iskolavezetés legalább évenként - de a feladat jellegétől függően
szükség szerint - információkat ad az intézet helyzetéről, a tanulókat érintő juttatásokról, és
általában mindenről, ami az intézmény működését érinti.
A szülői választmány elnöke folyamatosan és szükség esetén azonnal jelezheti a megoldást
igénylő szülői problémákat az tagintézmény-vezetőnek.
A szülői választmány elnök megbízottja - meghívás alapján - részt vehet a nevelőtestületi értekezleteken.
Az iskola szülői szervezetet véleményezési és egyetértési joggal a törvényekben, jogszabályoban foglaltakon kívül nem ruház fel.
A szülőkkel való kapcsolattartás egyéb formái:
– osztály-szülői értekezlet,
– egyéni fogadóórák (délelőtti vagy délutáni órarendbe illesztve),
– iskolai rendezvények,
– ellenőrző könyvön keresztül

4.3 Tanulói közösség (diákönkormányzat)
Az iskola, a kollégium tanulói a nevelés-oktatással összefüggő közös tevékenységük megszevezésére, a demokráciára, közéleti felelősségre nevelés érdekében – a házirendben meghatározottak szerint – diákköröket hozhatnak létre, amelyek létrejöttét és működését a nevelőtestület segíti.
A tanulók, diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak létre.
A diákönkormányzat munkáját az e feladatra kijelölt, felsőfokú végzettségű és pedagógus szakképzettségű személy segíti, akit a diákönkormányzat javaslatára az tagintézmény-vezető bíz
meg ötéves időtartamra. Munkáját a szervezeti élettel kapcsolatos kérdésekben önállóan, más
kérdésekben az intézet igazgatójával, nevelőtestületével együttműködve végzi. Szervezeti és
működési szabályzatát a választó tanulóközösség fogadja el és a nevelőtestület hagyja jóvá.
Az iskolai fórumokat a diákönkormányzat készíti elő, s a tapasztalatokat az tagintézményvezetővel megtárgyalja.
A működésükhöz szükséges helyiséget, infrastruktúrát, valamint a diákönkormányzat által
szervezett programokhoz szükséges forrásokat a költségvetés adta kereteken belül az iskola
vezetése biztosítja.
A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény
működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.
A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni:
– az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt,
– a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt,
– az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor,
– a házirend elfogadása előtt,
– fegyelmi eljárás során,
– adatkezelési szabályzat elkészítésénél,
– munkaterv elfogadása előtt,
– érettségi vizsgára való felkészítésről szóló tájékoztatóról,
– a tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál,
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–
–
–
–
–

– a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához,
a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez,
az iskolai sportkör működési rendjének megállapításához,
az egyéb foglalkozás formáinak meghatározásához,
a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához,
az intézményi SZMSZ-ben meghatározott ügyekben.

A diákönkormányzatot – ezen SZMSZ alapján – megillető további véleményezési jogokat nem
határoz meg az intézmény.
Azokban az ügyekben, amelyekben a diákönkormányzat véleményének kikérése kötelező, a
diákönkormányzat képviselőjét a tárgyalásra meg kell hívni, és az előterjesztést, valamint a
meghívót – ha jogszabály másképp nem rendelkezik – a tárgyalás határnapját legalább tizenöt
nappal megelőzően meg kell küldeni a diákönkormányzat részére.
A tanulók szervezett véleménynyilvánításának formái:
– a diákközgyűlés a tájékoztatás közvetlen fóruma, évenként legalább egy alkalommal
kell tartani,
– az iskolavezetői megbeszélés a közvetett vélemény-nyilvántartás és tájékoztatás fóruma,
– osztálygyűlés szükség szerint,
– képviselet nevelőtestületi értekezleten,
– képviselet az osztály szülői értekezletén,
Kapcsolattartás formái:
– személyes megbeszélés,
– tárgyalás, gyűlés, értekezlet,
– írásos tájékoztatók.

4.4 Az iskola külső kapcsolatainak rendszere
4. 4. 1 A pedagógiai szakszolgálattal való kapcsolattartás
Az intézmény a nevelési-oktatási feladatainak ellátása érdekében kapcsolatot tart a pedagógiai
szakszolgálattal. A pedagógiai szakszolgálat és az intézmény a következő területen működik
együtt:
 a gyógypedagógiai tanácsadás
 szakértői bizottsági tevékenység
 a nevelési tanácsadás
 a logopédiai ellátás
 a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás
 a konduktív pedagógiai ellátás
 a gyógytestnevelés
 az iskolapszichológiai ellátás
 a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása
A kapcsolattartás formáit, lehetséges módjait a szakszolgálat működését meghatározó jogszabályok tartalmazzák.
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4. 4. 2 A pedagógia szakmai szolgálatokkal való kapcsolattartás
Az intézmény kapcsolatot tart a pedagógiai szakmai szolgáltatásokat nyújtó, az oktatásért felelős miniszter által kijelölt intézménnyel.
A pedagógiai szakmai szolgáltatás és az intézmény a következő területeken működik együtt:
 a pedagógiai értékelés
 a szaktanácsadás, tantárgygondozás
 a pedagógiai tájékoztatás
 a tanügy-igazgatási szolgáltatás
 a pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése
 a tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása
 tanulótájékoztató, - tanácsadó szolgálat
A kapcsolattartás formáit, lehetséges módjait a szakszolgálat működését meghatározó jogszabályok tartalmazzák.
4. 4. 3 A gyermekjóléti szolgálattal és egyéb gyermekvédelmi, családjogi szervezettel
való kapcsolattartás
Az intézmény kapcsolatot tart a tanulók súlyos veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében:
 a gyermekjóléti szolgálattal, illetve
 a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal
 az ifjúságvédelmi, családjogi területen működő szolgálattal
Az intézmény a fenti szervekkel közvetlen kapcsolatot tart fenn. Az intézmény segítséget kér,
ha a tanulókat veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem tudja megszüntetni.
A kapcsolattartás formái, lehetséges módjai:
- a szervek értesítése – ha az intézmény a szolgálat beavatkozását szükségesnek látja
- a gyermekjóléti szolgálat közreműködésének kérése a tanuló igazolatlan mulasztása miatt,
- esetmegbeszélés – az intézmény részvételével a szolgálat felkérésére
- a gyermekjóléti szolgálat címének és telefonszámának intézményben való kihelyezése,
lehetővé téve a közvetlen elérhetőséget
- előadásokon, rendezvényeken való részvétel az intézmény kérésére
4. 4. 4 Az egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartás
Az intézmény a tanulók mindennapos, rendszeres egészségügyi felügyeletét az iskolai- egészségügyi feladatokat ellátó egészségügyi szolgáltató bevonásával oldja meg. Az egészségügyi
szolgáltatóval az intézménynek folyamatos kapcsolata van. A szolgáltatatást a szolgáltató szolgáltatási szerződés alapján biztosítja az intézménynek. A szolgáltatás díját az intézmény költségvetésében tervezni kell.
A kapcsolattartás részletes formáját, módját a szerződésben az intézményben jelentkező jogos
igények szerint kell rendezni.
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A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendjét jelen SzMSz 5.1. pontja részletesen tárgyalja.
4. 4. 5 A gyakorlati képzést folytatókkal és szervezőkkel való kapcsolattartás formái
és rendje
Információ tartalom, kapcsolat
Tájékoztatás a tanév legfontosabb
eseményeiről. Óratervek, táblázatok. A helyi szakmai program
kivonata. Vizsga feladatok SZVK
szerint

Kapcsolattartás
módja

E-mail

Kapcsolattartás
gyakorisága

Tanév eleje szeptember eleje

Értesítő minta a hiányzások és
értékelések havi lekönyveléséhez

E-mail

Tanév eleje szeptember eleje

Érdemjegyek, hiányzások megküldése a gyakorlati helyről az osztályfőnöknek

E-mail

Minden hónap 5-ig

Értesítés elmaradása hiányzásról,
értékelésről.

E-mail
Telefon

Eseti

Vizsga program egyeztetés

Személyes megbeszélés

Tanulóval kapcsolatos fegyelmi
probléma

E-mail
Telefon
Személyes megbeszélés

Oktatási anyagok egyeztetése

E-mail
Személyes megbeszélés

A külső gyakorlati hely munkarendjét érintő kérdések: Szintvizsga szervezés, Diáknap, Tanítási
szünet, SZKTV indítás, versenyeztetés. Véradás

E-mail
Telefon

Tanulók fogadása a külső gyakorlati helyen
Tanuló szerződés megkötéséről
értesítés
Tanuló szerződés megszüntetéséről értesítés

Igény szerint

Igény szerint

Igény szerint
(új képzés beindításakor)

Kapcsolattartó személy
Külső gyakorlati
Intézménynél
helynél
Gyak. okt.
vezetők
Műszakivezető I.
Gyak. okt.
vezetőkGyak.
okt. vezetők
Műszakivezető I.
Osztályfőnök
,másolatot
kapnak Gyak.
okt. vezetők
Műszakivezető I.
Gyak. okt.
vezetők
Műszakivezető I.
Gyak. okt.
vezetők
Műszakivezető I.
Gyak. okt.
vezetők
Műszakivezető I.
Gyak. okt.
vezetők
Műszakivezető I.

Ügyvezető, tulajdonos, képzéssel
megbízott személy
Ügyvezető, tulajdonos, képzéssel
megbízott személy

Ügyvezető, tulajdonos, képzéssel
megbízott személy
Ügyvezető, tulajdonos, képzéssel
megbízott személy
Ügyvezető, tulajdonos, képzéssel
megbízott személy
Ügyvezető, tulajdonos, képzéssel
megbízott személy
Ügyvezető, tulajdonos, képzéssel
megbízott személy

Eseti

Gyak. okt.
vezetők
Műszakivezető I.

Ügyvezető, tulajdonos, képzéssel
megbízott személy

Telefon,
Személyes megbeszélés

Eseti

Gyak. okt.
vezetők
Műszakivezető I.

Ügyvezető, tulajdonos, képzéssel
megbízott személy

levél

eseti

Iskolatitkár

Kamara

eseti

Gyak. okt.
vezetők
Műszakivezető
I.Iskolatitkár

Kamara

levél
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4. 4. 6 Egyéb külső kapcsolattartás
-Az iskolát külső kapcsolataiban az tagintézmény-vezető, távollétében, az SzMSz helyettesítési rendje szerint helyettesei képviselik.
-A fenntartóval az tagintézmény-vezető ill. helyettesei és a gazdasági ügyintéző tartják a
kapcsolatot szóban, írásban és elektronikus rendszeren keresztül.
-Az iskolát támogató Bornemissza Gergely Alapítvány kuratóriumával az tagintézményvezető tartja a kapcsolatot. A kuratórium rendszeresen tájékoztatja az intézet vezetőjét az alapítvány tevékenységéről, és javaslatokat kér a felhasználás elveiről, gyakorlatáról.
-Az tagintézmény-vezető és az tagintézmény-vezető-helyettesek kapcsolatot tartanak
fenn a Heves megyei általános iskolákkal és évente tájékoztatják azokat a felvéeli eljárásról, valamint az iskola beiskolázási programjáról.
-A gyermekjóléti szolgálattal az tagintézmény-vezető, a munkaköri leírásban részletezett
esetekben az ifjúságvédelmi felügyelő tartja a kapcsolatot.
-Az iskolát támogató cégekkel az tagintézmény-vezető, a gazdasági csoportvezető, a
gyakorlati oktatásvezetők tartják a kapcsolatot.
-Az iskola vállalkozási feladatain belül a megrendelőkkel a kapcsolatot az tagintézményvezető és a műszaki intézmény-vezető tartja.
-Különböző kulturális és sport intézményekkel az tagintézmény-vezető és az tagintézmény-vezető-helyettesek tartják a kapcsolatot.
-Az iskolán kívüli gazdasági egységeknél lévő gyakorlati helyekkel a gyakorlati oktatásvezetők tartják a kapcsolatot.
-Az tagintézmény-vezető és az tagintézmény-vezető-helyettesek kapcsolatot tartanak
fenn a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara illetékes szerveivel.

5.

AZ INTÉZMÉNY NEVELŐTESTÜLETE ÉS
MUNKAKÖZÖSSÉGEK JOGKÖREI ÉS FÓRUMAI

A

SZAKMAI

5.1 A nevelőtestület
5. 1. 1 A nevelőtestület fogalma, jogköre
A nevelési-oktatási intézményben közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony keretében pedagógus-munkakörben, valamint a felsőfokú végzettséggel rendelkező, nevelő és oktató munkát
közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak közössége.
Nevelőtestületi értekezletet kell összehívni:
 az tagintézmény-vezető,
 a kollégiumvezető,
 a nevelőtestület tagjai egyharmadának,
 a közalkalmazotti tanács,
 a szülői szervezet,
 az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat kezdeményezésére.
30

Eg ri SZC B O RNEM ISSZA GERGELY
SZAK GIM NÁZIUM A,SZAK K Ö ZÉPISK O LÁJ A ÉS K O LLÉGIUM A
SZERVEZETI ÉS M ŰK Ö DÉSI SZAB ÁLYZATA – 2 0 1 8

A nevelőtestület véleményét
 az iskolai felvételi követelmények meghatározásához,
 a tantárgyfelosztás, kollégiumi feladatmegosztás elfogadása előtt,
 az igazgatóhelyettesek megbízása, megbízásnak visszavonása előtt,
 külön jogszabályban meghatározott ügyekben
ki kell kérni.
A közalkalmazottak körén belül a nevelőtestület feladataival, azok ütemezésével kapcsolatos
tudnivalókat a munkaterv tartalmazza.
Az intézetvezetés évente legalább két alkalommal beszámol a testületnek, értékelve a nevelőtestület és saját munkáját.
5. 1. 2 A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések
A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból – meghatározott időre vagy alkalmilag – bizottságot hozhat létre, valamint egyes jogköreinek gyakorlását
átruházhatja a szakmai munkaközösségre, az iskolaszékre vagy a diákönkormányzatra. Az átruházott jogkör gyakorlója a nevelőtestületet tájékoztatni köteles – a nevelőtestület által meghatározott
időközönként és módon – azokról az ügyekről, amelyekben a nevelőtestület megbízásából eljár.
E rendelkezéseket nem lehet alkalmazni a pedagógiai program, az SZMSZ és a házirend elfogadására.
A nevelőtestület által átruházottt jogkör:

Jogkör megnevezése Jogkör jellege

Megbízott szervezet

Beszámolás módja és ideje

fegyelmi eljárás

Fegyelmi bizottság

nevelőtestületi értekezleten
szóbeli beszámoló

döntés

A Fegyelmi bizottság 5 tagját a tanévnyitó értekezleten kell megválasztani, és személyüket a
jegyzőkönyvben rögzíteni.

5.2 A szakmai munkaközösségek
5. 2. 1 A szakmai munkaközösségek jogköre
A nevelési-oktatási intézményben legalább öt pedagógus hozhat létre szakmai munkaközösséget. Egy nevelési-oktatási intézményben legfeljebb tíz szakmai munkaközösség hozható létre. A
szakmai munkaközösséget munkaközösség-vezető irányítja, akit a munkaközösség véleményének kikérésével az tagintézmény-vezető bíz meg legfeljebb öt évre.
A szakmai munkaközösség dönt
 működési rendjéről és munkaprogramjáról,
 szakterületén a nevelőtestület által átruházott kérdésekről,
 az iskolai tanulmányi versenyek programjáról.
A szakmai munkaközösség – szakterületét érintően – véleményezi a nevelési-oktatási intézményben folyó pedagógiai munka eredményességét, javaslatot tesz a továbbfejlesztésére.
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A szakmai munkaközösség véleményét – szakterületét érintően – a pedagógiai program, továbbképzési program elfogadásához,
– az óvodai nevelést és az iskolai nevelés-oktatást segítő eszközök, a taneszközök, tankönyvek, segédkönyvek és tanulmányi segédletek kiválasztásához,
– a felvételi követelmények meghatározásához,
– a tanulmányok alatti vizsga részeinek és feladatainak meghatározásához be kell szerezni.
5. 2. 2 Szakmai munkaközösségek








Építőipari- és faipari munkaközösség
Műszaki elméleti munkaközösség
Műszaki gyakorlati munkaközösség
Humán munkaközösség
Természettudományi munkaközösség
Idegen nyelvi munkaközösség
Osztályfőnöki és testnevelés munkaközösség
5. 2. 3 A szakmai munkaközösségek együttműködése, kapcsolattartásának rendje,
részvétele a pedagógusok munkájának segítésében

A kapcsolattartás célja:
 a tanulmányi munka folyamatos nyomon követhetősége, a felmerülő problémák jelzése,
megoldásuk során egységes állásfoglalás kialakítása,
 az iskola működési dokumentumai folyamatos karbantartásának összehangolása, figyelemmel kísérése (Pedagógiai Program, Helyi tanterv, Szakmai program),
 tanulók értékeléséhez szükséges követelmények és mérőeszközök meghatározása,
 mérési területek, eszközök meghatározása, mérési adatok elemzése, felhasználása,
 versenyekre való komplex felkészítés,
 a tanulók leterhelhetőségének koordinálása,
 segítségnyújtás a gyakornoki követelmények teljesítéséhez,
 segítségnyújtás új kolléga beilleszkedéséhez.
A kapcsolattartás rendje:
 heti rendszerességgel munkaközösség-vezetők számára információs értekezlet tartása
 az adott tanévben jelentkező feladatokat a nevelőtestület tagjai és a munkaközösségek
számára a munkaköri leírás tartalmazza (aktualizálva minden tanév szept. 1-ig), illetve
írásbeli utasítás és megbízás alapján látják el,
 a munkaköri leírások a jogszabályban meghatározottakon kívül tartalmazzák a tanügyigazgatási feladatokat, az aktuális osztályfőnöki megbízást, a szakköri tevékenységben
való részvételt, versenyekre történő felkészítés megbízását, az iskolában ill. iskolán kívüli munkavégzés időarányát, a munkaközösség-vezetők megbízását, a dolgozó közvetlen vezetőjét. A napi feladatokon túl, a tanév elején megfogalmazott munkatervekből
adódó célfeladatok megvalósítása az igazgató által létrehozott team-ekben történik,
 a team-ek tagjainak kijelölése vezetői megbízás, ill. önként jelentkezés alapján történik,
 a pedagógusok és munkaközösségek együttműködése során a vezetőség segíti, engedi,
támogatja az ún. alulról jövő kezdeményezések megvalósítását, így pl. csapatépítő

32

Eg ri SZC B O RNEM ISSZA GERGELY
SZAK GIM NÁZIUM A,SZAK K Ö ZÉPISK O LÁJ A ÉS K O LLÉGIUM A
SZERVEZETI ÉS M ŰK Ö DÉSI SZAB ÁLYZATA – 2 0 1 8

 tréningek, iskolai rendezvények, önszerveződő szakmai csoportok, pl. környezettudatos
munkacsoport működést, megszervezését, munkaközösségi javaslatok alapján is.
5. 2. 4 A szakmai munkaközösségekre átruházott feladatok
A nevelőtestület jogköréből:
– Együttműködnek egymással az iskolai nevelő-oktató munka színvonalának javítása, a
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 nevelőtestület feladatait az általa megbízott személyekre ideiglenesen átruházhatja, különösen:
•
az iskolai munkaterven belül az egyes tantárgyakra vonatkozó feladatokat
•
a tantárgyfelosztás munkaközösségi szintű elkészítését és módosítását
– A feladatok ellátásával megbízott személyek a tantestületi értekezleteken kötelesek beszámolni tevékenységükről a tantestületnek. A tantestület értékeli munkájukat.
Az iskola vezetősége jogköréből:
A vezetőség megosztja az egyes pedagógusok külön megbízásának elosztását, óralátogatásokat.

5.3 Közalkalmazotti Tanács
A Közalkalmazotti Tanács megszűnt.

5.4 A pedagógusok számára biztosított informatikai eszközök
Az intézmény a pedagógusok számára több helyszínen lehetővé teszi számítógép használatát, a
lehetőségeihez méreten biztosítja:
– a munkaközösségi szertárakban 1db számítógép/szertár
– a tanári konferencia teremben 3 db számítógép
– a könyvtárban 4 db számítógép
– osztályfőnököknek 1 db laptop/fő
A pedagógus átvételi elismervény ellenében átveszi a laptopot, melyet kivihet az iskolából, otthon használhatja, azonban tagintézmény-vezetői utasításra haladéktalanul vissza kell adni.
A pedagógus felelős a számára átadott laptop rendelkezésszerű használatáért.
Az intézményben több teremben van lehetőség aktívtábla használatára, a termek zárva vannak,
óra előtt a portáról lehet felvenni a tanterem kulcsát.
Projektor is több tanteremben van elhelyezve. A könyvtárból lehet kivenni oktatófilmeket,
szoftvereket, melyek a tanítási órát segítik.

33

Eg ri SZC B O RNEM ISSZA GERGELY
SZAK GIM NÁZIUM A,SZAK K Ö ZÉPISK O LÁJ A ÉS K O LLÉGIUM A
SZERVEZETI ÉS M ŰK Ö DÉSI SZAB ÁLYZATA – 2 0 1 8

6. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE ÉS AZ INTÉZMÉNYBEN
TÖRTÉNŐ BENNTARTÓZKODÁS SZABÁLYAI
6.1 Az tagintézmény-vezetők munkarendjének, benntartózkodás rendjének szabályozása
Az intézmény vezető beosztású közalkalmazottai kötetlen munkaidőben dolgoznak.
Általában 7-15 óráig tartózkodnak az intézményben. Az intézmény vezetője vagy helyettesei
közül egyiküknek az intézményben kell tartózkodnia abban az időszakban, amikor tanítási órák,
tanulók számára szervezett iskolai rendszerű délutáni tanrendi foglalkozások vannak.
Hetente egy alkalommal (hétfő) tartanak vezetőségi ülést, melyen az tagintézmény-vezetőhelyettesek, a gyakorlati oktatás vezető, valamint a kollégiumvezető vesznek részt. Alkalomszerűen kibővített értekezletet tarthatnak a tagintézményvezető kezdeményezésére, melyen a
napirendtől függően, PSZ bizottság elnöke, a munka-közösség-vezetők, a diákönkormányzat
képviselői vesznek részt.

6.2 A pedagógusok munkarendjének, benntartózkodás rendjének szabályozása
A pedagógusok az intézményben a nyitva tartási idő alatt tartózkodhatnak benn az intézményben.
Az intézmény pedagógusai heti 40 órás munkaidőkeretben végzik munkájukat. Munkanapokon a
rendes munkaidő hossza legalább 4 óra, de nem haladhatja meg a 12 órát.
A fogadóórákat általában szerdai napokon tarjuk, ezért ezeken a napokon a napi átlagban 8-órásnál
hosszabb, legfeljebb azonban 12 órás munkaidőre kell számítani.

A nevelési-oktatási intézményekben pedagógus-munkakörökben dolgozó pedagógus heti teljes
munkaidejének nyolcvan százalékát (a továbbiakban: kötött munkaidő) az tagintézmény-vezető
által ––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 nevelés-oktatást előkészítő, nevelés-oktatással összefüggő
egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lát el.
A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az tagintézmény-vezető
vagy az tagintézmény-vezető-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 figyelembevételére.
A pedagógus köteles 10 perccel tanítási, foglalkozási, ügyeleti beosztása előtt a munkahelyén (illetve a tanítás nélküli munkanapok programjának kezdete előtt annak helyén) megjelenni. A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát lehetőleg előző nap, de legkésőbb az

34

Eg ri SZC B O RNEM ISSZA GERGELY
SZAK GIM NÁZIUM A,SZAK K Ö ZÉPISK O LÁJ A ÉS K O LLÉGIUM A
SZERVEZETI ÉS M ŰK Ö DÉSI SZAB ÁLYZATA – 2 0 1 8

adott munkanapon 7.20 óráig köteles jelenteni az intézmény vezetőjének vagy
helyettesének, hogy közvetlen munkahelyi vezetője helyettesítéséről intézkedhessen.
A táppénzes papírokat legkésőbb a táppénz utolsó napját követő 3. munkanapon le kell adni a személyzeti irodában.
Rendkívüli esetben a pedagógus az tagintézmény-vezetőtől kérhet engedélyt legalább két nappal
előbb a tanítási óra (foglalkozás) elhagyására. A tanítási órák (foglalkozások) elcserélését az tagintézmény-vezető engedélyezi.

6.3 Az intézmény nem pedagógus munkavállalóinak munkarendje, benntartózkodás rendje
Az intézményben a nem pedagógus munkavállalók munkarendjét a jogszabályok betartásával az
intézmény zavartalan működése érdekében az tagintézmény-vezető állapítja meg. Munkaköri leírásukat az tagintézmény-vezető és a gazdasági csoport vezető közösen készíti el.
A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott munkavállalók munkaidejének beosztása:
hétfő:
kedd:
szerda:
csütörtök:
péntek:

7-15 óra
7-15.30
7-15 óra
7-15.30
7-14 óra

A takarító, portás, udvaros-fűtő munkakörben foglakoztattok a heti munka idő figyelembe vétele
mellett de. és du. műszakban látják el feladatukat.
Az iskola titkárság ügyfélfogadási rendje:
hétfő:
7 -15 óra
kedd:
11-15.30
szerda:
7 -15 óra
csütörtök:
11- 15.30
péntek:
7-11

6.4 A tanulók benntartózkodásának rendje
Az intézmény szorgalmi időben, tanítási napokon reggel 7 órától a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások, egyéb szervezett programok befejezéséig, de legkésőbb 19 óráig van nyitva a tanulók számára. Ettől eltérő nyitvatartás csak tagintézmény-vezető engedéllyel lehetséges.
A tanulói munkarendet a házirend tartalmazza.

6.5 Működési rend
Az intézmény szorgalmi időszakban 6 órától 19 óráig tart nyitva. Az intézmény tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva munkanapokon. Az iskolát szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon – rendezvények hiányában – zárva kell tartani. A szokásos nyitvatartási rendtől
való eltérésre – eseti kérelmek alapján – az tagintézmény-vezető ad engedélyt.
A tanítási órák közötti szünet időtartama 10 ill. 5 perc, a harmadik szünet 15 perces.
Az iskolai foglalkozásokon kívül a tanulók csak tanári felügyelettel tartózkodhatnak az épületekben.
Az iskolai létesítmények használati rendjét a házirend melléklete tartalmazza.
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6.6 A tanév helyi rendjét
A tanév helyi rendjét -az aktuális miniszteri rendelet alapján - a nevelőtestület a szülői szervezet, diákönkormányzat véleményének, továbbá a gazdálkodó szervek javaslatának figyelembevételével, munkatervben határozza meg.
Kötelezően meg kell határozni:
 a tanítás nélküli munkanapok időpontját, felhasználását,
 a szünetek időtartamát,
 az iskolában a nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, példáját őrző, az aradi vértanúk (október 6.), a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai (február 25.), a holokauszt áldozatai (április 16.), a Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.), a március 15-ei és az október 23-ai nemzeti ünnepek, valamint az
iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb emléknapok,
 az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplésének időpontját,
 a nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek, fogadóórák időpontját,
 az iskolai nyílt nap tervezett időpontját,
 a tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontját,
 a nevelőtestületi értekezletek időpontját és témáját.
A tanítási napokat és az egyes tantárgyakból megtartott órákat az osztálynaplóban sorszámozni
kell.
A szorgalmi idő két félévre oszlik. A félévek tagolását az oktatásért felelős miniszter rendelete,
a tanuló szorgalmi idejének hosszát a köznevelésről szóló törvény határozza meg. A szorgalmi
idő befejezését követő munkanapon kezdődik az összefüggő szakmai gyakorlat, melyet a tanév végéig be kell fejezni (óraterv szerint).
Az iskolában csak olyan versenyt, vetélkedőt stb., lehet kötelezően elrendelni, amelyet a rendező szervek a tanévkezdés előtt meghirdettek és a tanév helyi rendjében a nevelőtestület
meghatározott. Szorgalmi időben tanítási nap vagy tanítási óra, csak rendkívül indokolt esetben
maradhat el.
Ha rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt a nevelésioktatási intézmény működtetése nem lehetséges,
a) az intézményre kiterjedő veszélyhelyzet esetében az tagintézmény-vezető a fenntartó egyidejű értesítése mellett,
b) a településre kiterjedő veszélyhelyzet esetében a jegyző a kormányhivatal vezetőjének egyidejű értesítése mellett,
c) a megyére, fővárosra kiterjedő veszélyhelyzet esetében a kormányhivatal vezetője az oktatásért felelős miniszter egyidejű értesítése mellett rendkívüli szünetet rendel el.

6.7 Szünetek, tanítás nélküli munkanapok
Szorgalmi időben a szünetek időtartamát az ágazati miniszter határozza meg. A gyakorlati képzésben tanulószerződéssel rendelkező tanulót, tanévenként, legalább 30 nap oktatási szünet
illeti meg. A gyakorlati képzést folytató szervezet a heti pihenőnapokon és a munkaszüneti napokon, valamint az őszi, a téli és a tavaszi szünet időtartama alatt a tanulót gyakorlati képzésre
csak a rendeltetése folytán e napon is működő gyakorlati képzési helyen és a szakképző iskola
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hozzájárulásával veheti igénybe vagy abban az esetben, ha a tanuló mulasztását pótolja. Az igénybe vett idő helyett - a mulasztás pótlásának esetét kivéve, lehetőleg a
következő gyakorlati képzési napon - ugyanolyan mértékben kell szabadidőt biztosítani.
A tanév folyamán a tanítás nélküli munkanapok időpontjáról és felhasználásáról a nevelőtestület dönt.
Egy tanítás nélküli munkanap kiválasztásáról és felhasználásáról (programjáról) a diákönkormányzat dönt.

7. AZ ISKOLAÉPÜLET ÉS A HELYISÉGEK HASZNÁLATI RENDJE
7.1 Az iskola területére történő belépés rendje
Portaszolgálat feladata:
 Ellenőrizze az iskolába jövő idegen személyek adatait, személyazonosságáról győződjön
meg.
 Az iskolába illetéktelen személyek nem léphetnek be és a portások szolgálati helyüket
nem hagyhatják el.
 A leadott igazgatói utasítás alapján, az intézetbe érkező vendégeknek a megfelelő útbaigazítást megadja.
 Az intézménybe előrejelzés nélkül érkező személyektől megkérdezi jövetelének célját, és
megfelelő útbaigazítást ad. Az ügyintézés céljából érkezőket útbaigazítja.
 Fogadóóra, szülői értekezlet esetén a portán elhelyezett kiírás alapján igazolja a szülő az
épületbe való belépés jogosultságát. A kiírást az osztályfőnök biztosítja a porta számára.
 Hétvégén az épületekben csak írásos engedéllyel rendelkezők tartózkodhatnak. Az írásos
engedély kiadására az tagintézmény-vezető jogosult.
 Az iskola épületeinek parkolójában csak az intézet dolgozói által vezetett gépkocsi parkolását engedélyezi.
 A bejárati kaput folyamatosan zárva tartja.
 A nyári turizmus alatt a kollégiumban tartózkodó csoportokat ellenőrzi a leadott névsor
alapján és megfelelő tájékoztatást ad a részükre.
 Az étkezési célból az iskolába érkező személyeket az ebédjegy felmutatása jogosítja a belépésre. A jegyeket a portás köteles ellenőrizni.
 Köteles megakadályozni, hogy ügynöki tevékenység céljából bárki az iskolába bejusson.
 Bemutatkozás nélküli hívás esetén ne hallgassa végig a telefonálást, ne kapcsoljon további mellékállomást, ezt a hívás fogadó minden esetben közölje a telefonálóval.

7.2 Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek általános használati
rendje
Az iskola működési rendje
-

Az iskola épületei szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 6 órától este 19 óráig
látgathatók, belépéskor az iskolai tanulóviszonyt tanúsító diákigazolvány felmutatásával.

-

Az iskolában tartózkodó tanulók felügyeletét a mindenkori érvényes osztályórarend,
tanműhelyi munkabeosztás, ügyeleti beosztás illetve a szakkörök, öntevékenységi körök,
csoportok, és az ISK foglalkozások időrendje határozza meg.
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- A tanulóknak a tanítási óra, gyakorlati oktatás, valamint a szabadidős
tevékenységi foglalkozások megkezdése előtt 10-15 perccel kell megérkezniük.
Az iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje a következő:
A gyakorlati oktatás terén: az iskolai képzésben részvevő gyakorlati órái 45 percesek 7. 45-től
14. 35-ig tartanak.
A szünetek rendje:
8.40-9.10
11.45- 12.10
A délutáni órák is 45 percesek. 14 órától 19.30-ig tartanak.
Az elméleti órák: a csengetési rend
1. óra

7.45 – 8.30

2. óra

8.40 – 9.25

3. óra

9.35 – 10.20

4. óra

10. 30 - 11. 15

5. óra

11.25 - 12.10

6. óra

12. 25 - 13.05

7. óra

13. 10 - 13.50

8. óra

13.55 - 14.35

Az órák a 6. órától 40 percesek, a szünetek 5 percesek.
Vegyes órarend (a gyakorlati és az elméleti órák váltakozása) esetén az elméleti órák
csengetési rendjéhez kell igazodni.
Felnőtt oktatás esti munkarend:
A tanulók munkhelyi elfoglaltságához igazodóan a képzés a de.-i munkarend szerint is
megszervezhető.
Esti tagozat órái:
1. óra

14.00 – 14.40

2. óra

14.45 – 15.25

3. óra

15.30 – 16.10

4. óra

16.15 – 16.55

5. óra

17.00 – 17.40

6. óra

17.45 – 18.25

7. óra

18.30 – 19.10

 A tanítási óra kezdetét jelző becsengetés előtt 3 perccel jelzőcsengő figyelmeztet a szünet
végére.
 Az iskola működésével kapcsolatban indokolt esetben a rövidített tanítási órák rendje is
alkalmazható, ami 30 perces órákat és 5 perces szüneteket jelentenek.
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 A tanuló tanítási idő alatt az iskola épületét csak a szülő személyes vagy írásbeli kérésére
az osztályfőnöke (távolléte esetén az intézményvezető vagy az intézményvezető-helyettes)
 vagy a részére órát tartó szaktanár írásos engedélyével hagyhatja el. Szülői kérés
hiányában az iskolából való távozásra az osztályfőnök adhat engedélyt.
 A kilépő a tanulónak távozáskor be kell mutatnia a portán az engedélyt.
 Munkanapokon a hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában az intézményvezető
utasítása alapján ügyfélfogadási rend szerint történik.
 Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint
tart nyitva. Az ügyeleti rendet az intézményvezető határozza meg, és a hirdetőtáblán
kifüggeszti, az iskola honlapján közzéteszi.
 A tanulók az iskola szaktantermeit, létesítményeit, speciális helyiségeit csak valamelyik
tanár, oktató, nevelő felügyeletével használhatják. Ez alól felmentést csak az
intézményvezető adhat.
 Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és az iskola tanulóin kívül csak a hivatalos
ügyet intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az intézményvezetőtől engedélyt
kaptak.
 Az iskola épületébe érkező szülők, illetve idegenek belépését a portaszolgálat ellenőrzi.
Az iskolába érkező szülőket, illetve idegeneket a portaszolgálat nyilvántarthatja.
 Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint
tart nyitva. Az ügyeleti rendet az intézményvezető határozza meg, és a hirdetőtáblán
kifüggeszti, az iskola honlapján közzéteszi.
 Az iskolai könyvtár a tanulók számára a tanítási napokon 8.00 órától 15.00 óráig tart
nyitva.

7.3 A tanulók díjazásának mértéke, amennyiben az intézmény a tanulók
által készített termék értékesítésével bevételre tesz szert
A Egri Szakképzési Centrum Bornemissza Gergely Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és
Kollégiuma a gyakorlati képzés során arra törekszik, hogy lehetőséget biztosítson a tanulóknak,
hogy ne csak tanműhelyi, hanem külső gyakorlati munkahelyeken, produktív munkával is elősegítsék a különböző technológiai folyamatok könnyebb és alaposabb elsajátítását, az önálló és
csoportosan végezhető felelősségteljes, fegyelmezett, alkotó munkát.
A Köznevelési törvény előírja, hogy a nevelési-oktatási intézmény, valamint a tanuló közötti
eltérő megállapodás hiányában a tanuló jogutódjaként a nevelési-oktatási intézmény szerzi meg
a tulajdonjogát minden olyan, a birtokába került dolognak, amelyet a tanuló állított elő a tanulói
jogviszonyából eredő kötelezettségének teljesítésével összefüggésben, feltéve, hogy az annak
elkészítéséhez szükséges anyagi és egyéb feltételeket a nevelési-oktatási intézmény biztosította.
Amennyiben a nevelési-oktatási intézmény a tulajdonába került dolog értékesítésével, hasznosításával bevételre tesz szert, a tanulót díjazás illeti meg. A megfelelő díjazásban a tanuló – tizennegyedik életévét be nem töltött tanuló esetén szülője egyetértésével – és a nevelési-oktatási
intézmény állapodik meg. A megállapodás alapja minden esetben a tanuló szellemi és fizikai
teljesítményének mértéke, valamint a dolog létrehozására fordított becsült munkaidő.
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8. EGYÉB TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK SZERVEZETI
FORMÁI ÉS RENDJE
8. 1 Tanórán kívüli tevékenységek köre
szakkörök, az ISK szakosztályai, tanulmányi, szakmai, kulturális versenyek, énekkar, diákszínpad, tömegsport, fakultációk, felzárkóztató korrepetálások, kirándulások, kiállítások, diáknap,
városi rendezvények

8. 2 A tanulók részvétele
A tanuló tanórán kívül az iskola irányításával, iskolán kívüli foglalkozásokon vehet részt.
A tanuló valamely intézmény vagy szervezet, egyesület, vállalkozás munkájában - amennyiben
az oktatási időt is érinti - osztályfőnök javaslatára, az tagintézmény-vezető engedélyével vehet
részt. A részvételhez a szülő beleegyezése is szükséges.
A tanulók részvétele a tanórán kívüli foglalkozásokon általában önkéntes.

8. 3 Kezdeményezők köre
A tanórán kívüli foglalkozások szervezését a tanulók, a diákönkormányzat, a nevelőtestület, a
szülői szervezet, az ISK, továbbá más, az iskolán kívül működő szervek, szervezetek is kezdeményezhetik.
A tanórán kívüli foglalkozások tényleges körét és az adott tanévre érvényes időbeosztását - az
igények és az anyagi lehetőségek felmérését és mérlegelését követően - az tagintézmény-vezető
és az intézményi vezetőség alakítja ki.

8. 4 Kirándulások, színház, tárlat, múzeum, stb. látogatása
Foglalkozási időn túl bármikor, oktatási idő alatt ugyanakkor csak az tagintézmény-vezető előzetes engedélyével szervezhető.
A tanév elején tervezett osztálykirándulások időpontját minden tanév elején - október l-jéig be
kell jelenteni írásban az tagintézmény-vezetőnek
A tanulmányi kirándulás, az üzemek és kulturális intézmények látogatása az iskolai munkatervnek, tovább az osztályfőnökök és a pedagógusok tanmenetének szerves része.
A kirándulásokat a diákképviselőkkel és a szülői szervezettel közösen, a tanulók és a szülők
elfogadható kérésének és javaslatainak, továbbá anyagi lehetőségeinek figyelembe vételével
kell megtervezni és szervezni. Egynél több napos kirándulás csak tanítás nélküli munkanapon,
illetve a tanítási szünetekben szervezhető.
Az iskola által szervezett kirándulások, látogatások alkalmával annyi kísérő tanárt kell biztosítani, amennyi a zavartalan és biztonságos lebonyolításhoz szükséges, de 20 tanulóként legalább
1 főt. A kirándulásokra el kell vinni az elsősegélynyújtáshoz szükséges felszerelést.
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8. 5 Külföldi utazások általánosan kötelező szabályai
Tanítási idő alatt vagy azon kívül a tanulók, szorgalmi időben a közalkalmazottak minden olyan
egyéni és csoportos utazáshoz, amelynek célja külföldi tanulmányok folytatása, tanulmányút,
külföldi továbbképzésen, tudományos, művészeti vagy egyéb kulturális rendezvényeken való
részvétel, az tagintézmény-vezető előzetes engedélye szükséges.
Csoportos utazás esetén a kérelmet, az utazócsoport vezetője az utazás előtt egy hónappal az
tagintézmény-vezetőnek írásban nyújtja be.
A kérelemnek tartalmaznia kell:
- a kinntartózkodás időpontját,
- útvonalát,
- a szálláshelyet,
- résztvevő tanulók nevét, osztályát, számát,
- kísérő tanárok nevét.
Tanítási idő alatt szervezett utazás céljára az alkalmazottak részére szabadságot, a tanulók részére a tanításból való távolmaradást az tagintézmény-vezető a hatályos jogszabályok, a KSZ és
az SzMSz rendelkezései alapján jogosult engedélyezni.
Az tagintézmény-vezető szorgalmi időben történő külföldi távollétéhez munkáltatójának engedélye szükséges.

8.6 A felnőttoktatás formái
Az intézményben felnőttoktatásra van lehetőség.
A tanuló attól az évtől kezdődően, amelyben középiskola és szakiskola esetén huszonegyedik
életévét betölti, kizárólag felnőttoktatásban kezdhet új tanévet.
A felnőttoktatásban az oktatás megszervezhető a nappali oktatás munkarendje, továbbá esti és
levelező munkarend szerint.
A nappali oktatás munkarendje szerint azok részére szervezhető meg az oktatás, akik nem kizárólag felnőttoktatásban vehetnek részt Nappali oktatás munkarendje szerint azok részére szervezhető meg az oktatás, akik nappali rendszerű iskolai oktatásban vehetnek részt. A nappali
oktatás munkarendje szerint folyó oktatás esetében a tanórák számának a kerettantervben a
nappali rendszerű oktatás munkarendje szerinti kötelező tanórai foglalkozások legalább kilencven százalékát el kell érnie.
Az esti oktatás munkarendje szerint megszervezett felnőttoktatás keretében a gyakorlati képzés
jelenléti óraszáma legalább a nappali rendszerű képzésre meghatározott gyakorlati óraszám
hatvan százaléka. Az elméleti képzés jelenléti óraszáma az esti oktatás munkarendje szerint
megszervezett felnőttoktatás keretében a nappali rendszerű képzésre meghatározott elméleti
óraszám legalább tíz százaléka azzal, hogy az összes kötelező jelenléti óraszám eléri a Nemzeti
köznevelésről szóló törvényben az esti oktatás munkarendjére meghatározott óraszámot (nappali 50 %-a).
Az intézmény a képzés indítását legalább harminc nappal megelőzően a képzés indításának
tényét az iskola honlapján nyilvánosságra hozza.
Az iskolának dokumentálnia kell a tanuló tanórai foglalkozásokon való jelenlétét, távolmaradását, távolmaradásának indokát, továbbá a távolmaradás igazolását. Az iskola félévenként összesíti az igazolatlan mulasztásokat, és ennek alapján megállapítja, hogy melyik tanulónak szűnik
meg a tanulói jogviszonya.
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Az iskolának a tanítási év megkezdésekor írásban tájékoztatnia kell a felnőttoktatásban részt
vevő tanulót arról, hogy az adott évfolyam adott félévében, az adott osztályban hány tanítási
órát szervez az iskola. A tájékoztatásnak ki kell terjednie a mulasztások jogkövetkezményeire.
Megszűnik a tanuló tanulói jogviszonya, ha a szorgalmi időszakban húsz tanóránál többet mulasztott igazolatlanul.
Ha a tanuló a tanórai foglalkozások több mint ötven százalékáról távol maradt, félévkor és év
végén minden esetben osztályozó vizsgán köteles számot adni tudásáról. Az osztályozó vizsga
alól felmentés nem adható. Az osztályozó vizsga helyéről és időpontjáról a vizsgát legalább tíz
nappal megelőzően értesíteni kell a vizsgát szervező intézmény feladatellátási helye szerint
illetékes kormányhivatalt. A kormányhivatal megbízottja megfigyelőként részt vehet a vizsgán.
Intézményünkben felnőttoktatás keretében folyhat a képzés:
– jelentkezők számától függően a szakmai programban meghatározottak szerint az alapító
okiratnak megfelelően

9. AZ ISKOLAI HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS
FELADATOK
9.1 Általános feladatok
Az iskolai ünnepségek és megemlékezések tartalmukban és külsőségeikben szolgálják a nevelési célokat, segítsék elő az intézet jó hírének öregbítését!
Az első tanítási napot megelőzően - az általános munkaidőn kívüli időpontban- tanévnyitó, az
utolsó tanítási napot követő héten pedig tanévzáró ünnepség tartható.
Az ünnepségek megtartásáról a diákönkormányzat egyetértésével a nevelőtestület dönt.
Az ünnepélyek helyét, időpontját, megrendezésének módját, a rendezésért felelős közösséget és
a nevelőtestületi tagokat a munkaterv illetve ütemterv tartalmazza.
Az iskolai ünnepségeken a nevelőtestület és a tanulóifjúság minden tagja köteles megjelenni.
Meghívandók köre: szülői szervezet, fenntartó, egyes gazdálkodó szervezetek, vállalkozók
képviselői, más szervezetek, hivatalok
A megtartott ünnepségeket, megemlékezéseket az osztályfőnök az osztálynaplóba bejegyzi.
A tanítási év során felmerülő megemlékezések, ünnepségek, hagyományőrző rendezvények az alkalom jellegétől függően – lehetnek:

9.2 Iskolai és állami ünnepek
 március 15. - iskolai és városi ünnepség az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc
 október 23. - iskolai és városi ünnepség az 1956. évi forradalom és szabadságharc emlékére.
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9.3 Az iskola hagyományos rendezvényei

















Gombavató (minden év decemberében a hét utolsó tanítási napján)
Ballagás
Bornemissza Gergely Emléknap
Pedagógusnap
Diáknap
Föld napja projekt
tanévnyitó- és tanévzáró ünnepség
tanévnyitó, tanévzáró, félévi nevelőtestületi értekezlet
Év eleji tréning a kezdő évfolyamoknak
DÖK tréning
Mikulásjárás
Karácsonyi ünnepség
Nyugdíjas találkozó
Kiállítások a Kátai Galériában
Városi idegennyelvi szépkiejtési verseny
Szülői értekezletek, fogadónapok

9.4 Megemlékezések





október 6. - Aradi vértanúk emlékéről
február 25. - A kommunista diktatúrák áldozatainak emlékéről
április 16. - A holokauszt áldozatainak emléke
június 4. – Nemzeti összetartozás napja

9.5 Speciális rendezvények





pályaválasztási kiállítás, szakmák éjszakája
városi rendezvények
cégek bemutató előadásai
csapatépítő tréningek

10.
INTÉZMÉNYI
DOKUMENTUMOK
KEZELÉSÉNEK,
HITELESÍTÉSÉNEK, KIADMÁNYOZÁSÁNAK, NYILVÁNOSSÁGRA
HOZATALÁNAK RENDJE
10.1 Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje
Az iskolánkban használatos digitális napló elektronikusan előállított, papíralapon is tárolt adatként kezelendő. A KRÉTA 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, az adatbázis mentés legalább napi gyakorisággal történik. A digitális napló elektronikus úton tárolja a tanulók adatait, osztályzatait, a
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tanítási órák tananyagát, a hiányzókat, valamint a tanulókkal kapcsolatos intézkedéseket, a szülők értesítését.
Havi gyakorisággal ki kell nyomtatni a pedagógusok által bejegyzett órákat, azokat elsődlegesen pedagógusonként, másodsorban dátum szerint sorba rendezve ki kell nyomtatni. A pedagógusok a havonta megtartott óráikat kötelesek aláírni, az aláíráskor nem kell minden
megtartott órát külön aláírni, de az aláírásnak át kell nyúlnia az aláírt tartományon. A pedagógus akadályoztatása esetén a területért felelős is igazoló aláírást tehet.
Havi gyakorisággal ki kell nyomtatni a pedagógusok által az adott hónapban megtartott órák,
túlórák, helyettesítések, stb. számáról készített kimutatást, azt az tagintézmény-vezetőnek alá
kell írnia, az intézmény körbélyegzőjével le kell pecsételni és irattározni kell.
Féléves gyakorisággal kell kinyomtatni a tanulók által elért félévi eredményeket, a tanulók igazolt és igazolatlan óráit. Félévkor a tanuló előbb felsorolt adatait tartalmazó kivonatot ki kell
nyomtatni, azt az osztályfőnöknek alá kell írnia, az iskola körbélyegzőjével le kell pecsételni, a
kinyomtatott iratot pedig át kell adni a tanulónak vagy a szülőnek.
A tanév végén a digitális napló által generált papír alapú naplókivonatokat kell kiállítani,
amelynek adattartalmát és formáját jogszabály határozza meg ezeket tanulónként az osztályfőnök aláírásával hitelesít.
Eseti gyakorisággal kell kinyomtatni a tanuló által elért eredményeket, az igazolt és igazolatlan
órák számát, szülői értersítéséeket amelyet az osztályfőnök ír alá és az intézmény körbélyegzőjének lenyomatával látja el.
A tanulói jogviszonyt igazoló nyomtatványokat aaz iskolatitkárság írja alá és az intézmény körbélyegzőjének lenyomatával látja el.
Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésére az intézmény vezetője
jogosult aláírással és az intézmény körbélyegzőjének lenyomatával.
Dokumentum hitelesítésénél a másolati példányra rá kell vezetni „Az eredetivel mindenben
megegyező hiteles másolat.Hitelességét igazolom.” kelet, körbélyegző, aláírás.
Az elektronikus úton előállított érettségi és a szakmai vizsga dokumentumokat a jegyzők készítenek el és a vizsga elnökök ill. az tagintézmény-vezető jogosult aláírni.

10.2 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 tagintézmény-vezető
alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére.
Az elektronikus rendszer használata során feltétlenül ki kell nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni az alábbi dokumentumok papír alapú másolatát:
 az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása,
 az alkalmazott pedagógusokra, óraadó tanárokra vonatkozó adatbejelentések
 a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések,
 az október 1-jei pedagógus és tanulói lista
 az elektronikus napló haladási részét tartalmazó napló kivonatot havi bontásban
 az elektronikus napló tanulói napló kivonatát osztályonként évvégén
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 az elektronikus napló óra elszámolás, helyettesítés, elmaradt órák jegyzékét havi bontásban
 a közösségi szolgálatra vonatkozó dokumentációt.
Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és az
tagintézmény-vezető aláírásával hitelesített formában kell tárolni.
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 tagintézmény-vezető által felhatalmazott személyek
(az iskolatitkár és az tagintézmény-vezetőhelyettesek) férhetnek hozzá.
10. 2. 1 Az elektronikus aláírás
Az elektronikus aláírással rendelkező természetes személy az intézmény nevében és képviseletében jogosult elektronikus aláírás elhelyezésére. Köteles az elektronikus aláírást létrehozó eszközzel kapcsolatban minden adatvédelmi és biztonsági előírást megtartani.
Fokozott biztonságú elektronikus aláírás szükséges a szakmai vizsgák bejelentéséhez, szakmai
írásbeli tételek rendeléséhez és a szakmai vizsgát követő adatszolgáltatáshoz.

11. A TANULÓK EGÉSZSÉGÜGYI
ELLÁTÁSÁNAK RENDJE

FELÜGYELETÉNEK

ÉS

11.1 A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje
Az iskolában az iskola-egészségügyi munkát főállású ifjúsági orvos és védőnő végzi, akik a
illetékes egészségügyi szerv alkalmazásában, vagy vele szerződéses viszonyban állnak.
Feladatuk a tanulók megelőző jellegű egészségügyi ellátása, testi, szellemi fejlődésük ellenőrzései, közegészségügyi - járványügyi feladatok ellátása, egészségnevelés végzése.
11. 1. 1 Gyógyító - megelőző ellátás
 elsősegély jellegű betegellátás, az elsősegély feltételeinek ellenőrzése, elsősegély oktatása
 beiskolázáskor pályaalkalmassági vizsgálat végzése az Orvosi útmutató és szakmai munkaköri tájékoztató előírásai szerint
 szakmai alkalmatlanság esetén megjelöli az egészségügyi állapotnak megfelelő szakmát,
segíti a sikeres pályaválasztást
 az iskola minden tanulójánál évente részletes orvosi vizsgálatot végeznek (fizikális vizsgálat, testi fejlettség, érzékszervi-, mozgásszervi vizsgálat), az adatok rögzítése a "Dolgozók Eü. Törzslapja" elnevezésű nyomtatványon történik
 a testi, szellemi vagy érzékszervi elváltozás miatt kiszűrt tanulók gondozásba vétele,
szükség esetén kiegészítő vizsgálatra küldése,
 intézkedés a kóros állapot megszüntetéséről
 a krónikus betegek gondozása, a háziorvossal, gondozóintézeti orvossal együttműködve;
a gondozott gyermek életvitelének segítése
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 az egészséget veszélyeztető anyaggal dolgozó tanulóknál (festék, vegyszer) félévente ún.
időszakos szűrővizsgálat végzése (vér, vizelet), esetleges elváltozások kezelése, szükség
esetén szakmamódosításra javaslás
 testnevelési csoportbeosztás elkészítése, szükség esetén gyógytestnevelésre irányítás, ezzel kapcsolatos iskola-egészségügyi feladatok ellátása
 a tanulók gyakorlati oktatásával kapcsolatos munkahelyi körülmények figyelemmel kisérése
 részvétel munkavédelmi szemlén.
Az intézmény biztosítja, hogy az iskolába járó tanuló évenként legalább egyszer fogászati, szemészeti és általános szűrővizsgálaton vegyen részt.
11. 1. 2 Közegészségügyi - járványügyi munka
 járványügyi előírások betartásának ellenőrzése, fertőző betegségek esetén az elrendelt járványügyi intézkedések elrendelése, dokumentálása
 közegészségügyi hiányosságok észlelésekor javaslattétel a hibák megszüntetésére, ill. az
ÁNTSZ értesítése
 tanulók személyi higiénéjének ellenőrzése
11. 1. 3 Egészségnevelés
 részvétel az iskolai egészséges életmódra nevelésben
 felkérésre osztályfőnöki órák tartása a kért témában
 egészségügyi információk közlése a szülőkkel és pedagógusokkal
11. 1. 4 A dohányzással kapcsolatos előírások
Az intézményben – ide értve az iskola udvarát, a főbejárat előtti 5 méter sugarú területrészt és az
iskola parkolóját is – 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 intézmény munkavállalói, az intézményben tartózkodó vendégek számára a dohányzás tilos.

11.2 A tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelésére irányuló eljárásrend
11. 2. 1. Kockázatfelmérés
Az intézményben minden tanév megkezdése előtt sor kerül a munkavédelmi, a tanulók egészségét veszélyeztető, egészségvédelmi helyszíni bejárásra, melynek során megtörténik az intézményi kockázatok felmérése, majd a kockázatok értékelése.
11. 2. 2. Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása
 Az osztályfőnök felméri és nyilvántartásba veszi a hátrányos és halmozottan hátrányos
helyzetű tanulókat szem előtt tartva a személyiségi jogokat és az adatvédelmi előírásokat.
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 Az osztályfőnök, továbbá valamennyi pedagógus, illetve intézményi alkalmazott feladata,
hogy haladéktalanul jelezze az tagintézmény-vezetőnek, ha valamely tanulót veszélyeztető helyzetet felételez vagy tapasztal.
 Az tagintézmény-vezető köteles a veszélyeztetés tényének kivizsgálása céljából megbeszélni a jelzést az észlelővel, a gyermek, tanuló osztályfőnökével, iskolapszichológussal.. A veszélyeztetés tényállás tisztázása érdekében meghallgatható az érintett tanuló.
 Ha a gyermeket veszélyeztető tényezők a rendelkezésre álló pedagógiai eszközökkel nem
szüntethetők meg, az tagintézmény-vezető illetve utasítása alapján a osztályfőnök ill. iskolapszichológus

a gyermek- és ifjúságvédelmi szolgálattól,

az ifjúságvédelem területén működő szervezetektől, hatóságtól

az oktatásügyi közvetítői szolgálattól.
Az oktatásügyi közvetítőt a fenntartó egyeztetésével az tagintézmény-vezető kéri fel és bízza
meg a feladat ellátásával.
Amennyiben az intézmény valamely tanuló tekintetében testi-lelki egészségét veszélyeztető
körülményt tapasztal, javasolja a tanuló kollégiumi elhelyezését.
Az osztályfőnök kiemelt feladata, hogy a veszélyeztetett gyermek helyzetét folyamatosan figyelemmel kísérje, a helyzet javítása érdekében szükség szerint együttműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi jelzőrendszer tagjaival és más hatóságokkal.

12. A TANULÓ FEGYELMI- ÉS AZ AZT MEGELŐZŐ EGYEZTETŐ ELJÁRÁSOKRÉSZLETES SZABÁLYAI
12. 1 A fegyelmi eljárás
A 2011. évi CXC. Törvény (Nkt) 32. fejezet 58-59. § és a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
című törvény alapján készült.
A nevelési-oktatási intézményben folytatott tanulói fegyelmi eljárás és a fegyelmi tárgyalás
pedagógiai célokat szolgál.
Az eljárás részletes szabályai:
Ha a tanuló megsérti a Knt. rá vonatkozó szabályait, ill. vét a házirendbe foglalt kötelességek
ellen, felelősségre kell vonni.
A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések
Azt a tanulót, aki
– tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti,
– vagy a tanulói házirend előírásait megszegi,
– vagy igazolatlanul mulaszt,
figyelmeztetésben lehet részesíteni.
Az iskolai figyelmeztetés formái
– tanári, oktatói, nevelői figyelmeztetés, intés
– osztályfőnöki figyelmeztetés, intés
– igazgatói figyelmeztetés, intés.
A fegyelmi eljárás: a fegyelmi eljárás megindításáról az tagintézmény-vezetővel egyeztetve a
nevelőtestület által megbízott minimum háromtagú fegyelmi bizottság dönt.
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Iskolánkban a nevelőtestület öttagú bizottságot választ.
A fegyelmi bizottság
Mint a nevelőtestület választott megbízottja, az első fokú fegyelmi jogkör gyakorlója a nevelőtestület hatáskörébe tartozó fegyelmi büntetések kiszabásakor. A fegyelmi bizottság tagjai közül választ elnököt.
Munkája során együttműködik az tagintézmény-vezetővel, a fegyelmi eljárásban érintett tanulók osztályfőnökeivel, szakoktatóival, illetve a munkáltatók képviselőivel.
A tanuló kötelességszegése esetén - amennyiben az osztályfőnök javaslata, illetve az ügy súlyossága ezt indokolja - megindítja a fegyelmi eljárást.
Ha a fegyelmi ügy tisztázása szükségessé teszi, a tárgyalást megelőzően az érdekelt vezetők
bevonásával, a fegyelmi ügyben érintett felek meghallgatásával elkészíti, illetve elkészítteti a
bizonyítási eljárás során a meghallgatási jegyzőkönyveket.
Intézi a fegyelmi tárgyalás összehívásával kapcsolatos ügymenetet, vezeti a fegyelmi tárgyalást,
a bizottság ezzel megbízott tagja elkészíti a jegyzőkönyvet, kihirdeti a határozatot.
Tanév végén írásban beszámol végzett munkájáról, tapasztalatairól, értékeli az iskola fegyelmi
helyzetét, javaslatot tesz annak javítására.

12. 2 A fegyelmi eljárás rendje
A fegyelmi megindítása előtt sor kerülhet fegyelmező beszélgetésre.
Eljárásrend: az iskola igazgatója értesíti a szülőt, aki köteles megjelenni, ha a tanuló kiskorú.
Az igazgató, az ifjúságvédelmi felügyelő, az iskolapszichológus, az osztályfőnök és az érintettek a szülőket bevonva feltárják a konfliktushoz vezető okokat.
Ha a megállapodást írásba foglalják, és mint akaratukkal egyezőt, aláírták, a további intézkedést
fel kell függeszteni.
Az osztályfőnöknek kezdeményeznie kell a fegyelmi eljárást, ha a megelőző fegyelmi intézkedések hatástalanok voltak.
A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a tanulóval szemben a törvény szerint azonnal fegyelmi eljárást kell indítani az alábbiak szerint:
 a tanuló súlyos kötelességszegéséről feljegyzés készül.
 az osztályfőnök az ügy tisztázása érdekében felveszi a kapcsolatot az illetékes igazgatóhelyettessel, a fegyelmi bizottság elnökével és az ifjúságvédelmi felügyelővel.
 a fegyelmi eljárást a fegyelmi bizottság elnöke írásba foglalja, és azt levélben a szülő tudomására hozza.
 a fegyelmi eljárás részét képezheti az egyeztető eljárás, amelynek célja a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése, ennek alapján a kötelességszegéssel gyanúsított és a sérelmet elszenvedő közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében.

12. 3 Az egyeztető eljárás lefolytatása
Egyeztető eljárás lefolytatására akkor kerülhet sor, ha: azzal a sérelmet elszenvedő fél, kiskorú
sérelmet elszenvedő fél esetén a szülő, valamint a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló, kiskorú kötelességszegéssel gyanúsított tanuló esetén a szülő egyetért.
A tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő a fegyelmi tárgyalást megelőzően az egyeztető eljárás
igénybevételéről szóló értesítés kézhezvételétől számított öt tanítási napon belül írásban jelentheti be, ha kéri az egyeztető eljárás lefolytatását.
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Az ifjúságvédelmi felügyelő, az iskolapszichológus, az osztályfőnök és az érintettek a szülőket
bevonva feltárják a konfliktushoz vezető okokat. Felhívják az érintettek figyelmét az egyeztető
eljárás lehetőségére.
Az iskolapszichológus vezeti a beszélgetést, jelen vannak: az érintettek, az ifjúságvédelmi felügyelő, az osztályfőnök.
Sikeres egyeztetés esetén írásbeli megállapodás készül.
A sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban a felek kikötik az egyeztető eljárás
megállapításait és a megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő tanuló osztályközösségében
meg is vitatják.
Ezután a fegyelmi eljárást a sérelem orvoslásához szükséges időre, de legfeljebb három hónapra
fel kell függeszteni. Ha a felfüggesztés ideje alatt a sérelmet elszenvedő fél, kiskorú sérelmet
elszenvedő fél esetén a szülő nem kérte a fegyelmi eljárás folytatását, a fegyelmi eljárást meg
kell szüntetni.
A fegyelmi eljárást folytatni kell, ha az egyeztető eljárás lefolytatását nem kérik, továbbá ha a
bejelentés iskolába történő megérkezésétől számított tizenöt napon belül az egyeztető eljárás
nem vezetett eredményre.
Harmadszori kötelességszegés esetén a fegyelmi bizottság az egyeztető eljárás alkalmazását
nem javasolja.

12. 4 A fegyelmi eljárás menete
A fegyelmi eljárás menete az 2011. évi CXC. Törvény (Nkt) 32. fejezet 58. § alapján.
A fegyelmi eljárás megindításáról a tanulót, a kiskorú tanuló szülőjét, a gyakorlati képzés során
elkövetett fegyelmi vétség esetén – ha a fegyelmi vétséggel érintett gyakorlati képzés folytatója
nem az iskola – a gyakorlati képzés folytatóját, tanulószerződés esetén a területileg illetékes
gazdasági kamarát értesíti a fegyelmi bizottság elnöke a tanuló terhére rótt kötelességszegés
megjelölésével. Az értesítésben feltünteti a fegyelmi tárgyalás időpontját és helyét, azzal a tájékoztatással, hogy a tárgyalást akkor is meg lehet tartani, ha a gazdálkodó szervezet vagy a területileg illetékes gazdasági kamara képviselője szabályszerű értesítés ellenére, valamint a tanuló,
a szülő ismételt szabályszerű meghívás ellenére nem jelenik meg. Az értesítést a tárgyalás előtt
legalább nyolc nappal meg kell kapniuk.
Ha az értesítő levélben megjelölt időpontban sem a tanuló, sem a törvényes képviselője nem
jelenik meg, újabb időpont kerül kitűzésre, amiről a fegyelmi bizottság elnöke értesítést küld.
A fegyelmi eljárásban a kiskorú tanuló szülője mindig részt vehet. A tanulót szülője, törvényes
képviselője képviselheti, akadályoztatása esetén írásbeli felhatalmazást adhat az ifjúságvédelmi
felügyelőnek is.
A fegyelmi eljárást – a megindításától számított harminc napon belül – egy tárgyaláson be kell
fejezni. Az eljárás során lehetőséget biztosítunk arra, hogy a tanuló, a szülő, továbbá a gazdálkodó szervezetet érintő kérdésekben a gazdálkodó szervezet képviselője az üggyel kapcsolatban
tájékozódhasson, véleményt nyilváníthasson, és bizonyítási indítvánnyal élhessen.
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12. 5 A fegyelmi tárgyalás
A fegyelmi tárgyalás megkezdésekor a tanulót a levezető elnök figyelmezteti a jogaira, ezt követően ismerteti a terhére rótt kötelességszegést, valamint a rendelkezésre álló bizonyítékokat.
A tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról jegyzőkönyv készül, amelyben fel kell tüntetni a tárgyalás helyét és idejét, a tárgyaláson hivatalos minőségben részt vevők nevét, az elhangzott
nyilatkozatok főbb megállapításait. Szó szerint kell rögzíteni az elhangzottakat, ha a tárgyalás
vezetője szerint ez indokolt, valamint ha azt a tanuló, a szülő kéri. Indokolt esetben a fegyelmi
tárgyalásról felvétel készülhet.
A fegyelmi bizottság a szükséges tényállást tisztázza. Ha ehhez a rendelkezésre álló adatok nem
elegendők, hivatalból vagy kérelemre bizonyítási eljárást folytat le. Bizonyítási eszközök a tanuló és a szülő nyilatkozata, az irat, a tanúvallomás, a szemle és a szakértői vélemény.
A fegyelmi határozatot a fegyelmi tárgyaláson szóban kihirdetjük. A kihirdetéskor ismertetjük a
határozat rendelkező részét és rövid indokolását.

12. 6 Fegyelmi büntetések
Fegyelmi büntetések a 2011. évi CXC. Törvény (Nkt) 32. fejezet 58. § alapján szabhatók ki.
A büntetés akkor lép életbe, ha a fegyelmi bizottság öt tagja közül három fő egyetért a büntetéssel.
(4) A fegyelmi büntetés lehet
a) megrovás,
b) szigorú megrovás,
c) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása,
d) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába,
e) eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától,
f) kizárás az iskolából.
(5) Tanköteles tanulóval szemben a (4) bekezdés e)–f) pontjában és a (7) bekezdés e) pontjában
meghatározott fegyelmi büntetés csak rendkívüli vagy ismétlődő fegyelmi vétség esetén alkalmazható. Ekkor a szülő/nem tanköteles tanuló köteles új iskolát keresni.
A(4) bekezdés d) pontjában szabályozott fegyelmi büntetés akkor alkalmazható, ha az iskola
igazgatója a tanuló átvételéről a másik iskola igazgatójával megállapodott.
Az iskolai diákönkormányzat véleményét a fegyelmi eljárás során be kell szerezni.
A tanulóval szemben ugyanazért a kötelességszegésért csak egy fegyelmi büntetés állapítható
meg.
A gyakorlati képzés keretében elkövetett kötelességszegésért a fegyelmi eljárást az iskolában
kell lefolytatni.
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A büntetések értelmezése: a törvény rendelkezik
55. § (1) Eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától fegyelmi büntetés nem szabható ki, ha
a tanév végi osztályzatokat megállapították. Ez a rendelkezés nem alkalmazható, ha a tanuló a
nyári gyakorlat teljesítése során követ el fegyelmi büntetéssel sújtható kötelességszegő magatartást.
(2) Ha az eltiltás a tanév folytatásától, kizárás az iskolából fegyelmi büntetést a bíróság a tanuló
javára megváltoztatja, a tanuló osztályzatait meg kell állapítani, ha ez nem lehetséges, lehetővé
kell tenni, hogy a tanuló – választása szerint az iskolában vagy a független vizsgabizottság előtt
– osztályozó vizsgát tegyen.
(3) Ha a kizárás az iskolából fegyelmi büntetést megállapító határozat az iskola tizedik évfolyamának, a középiskola utolsó évfolyamának vagy a szakiskola utolsó szakképzési évfolyamának sikeres elvégzése után válik végrehajthatóvá, a tanuló nem bocsátható érettségi vagy szakmai vizsgára. A tanuló a megkezdett vizsgát nem fejezheti be addig az időpontig, ameddig a
kizárás fegyelmi büntetés hatálya alatt áll.
(4) A tanuló – a megrovás és a szigorú megrovás kivételével – a fegyelmi határozatban foglaltak szerint a fegyelmi büntetés hatálya alatt áll. A fegyelmi büntetés hatálya nem lehet hosszabb
a) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése vagy megvonása fegyelmi büntetés
esetén hat hónapnál,
b) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, eltiltás az adott iskolában a tanév
folytatásától és kizárás az iskolából fegyelmi büntetések esetén tizenkét hónapnál.
(5) A fegyelmi jogkör gyakorlója a büntetés végrehajtását a tanuló különös méltánylást érdemlő
körülményeire és az elkövetett cselekmény súlyára tekintettel legfeljebb hat hónap időtartamra
felfüggesztheti.

12. 7 Végrehajtás
Végrehajtani csak jogerős fegyelmi határozatot lehet.
Ha a végrehajtás elmaradása a többi tanuló jogait súlyosan sértené vagy más elháríthatatlan
kárral, veszéllyel járna, az elsőfokú határozat a fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.
A fegyelmi határozatot a kihirdetést követő hét napon belül a fegyelmi bizottság elnöke elkészíti, s írásban elküldi az ügyben érintett feleknek, kiskorú fél esetén a szülőjének, ha a gazdálkodó szervezet képviselője az eljárásban részt vett, a gazdálkodó szervezetnek.
Megrovás és szigorú megrovás fegyelmi büntetés esetén a határozatot nem kell írásban megküldeni, ha a fegyelmi büntetést a tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülő is – tudomásul vette, a
határozat megküldését nem kéri, és eljárást megindító kérelmi jogáról lemondott.
A fegyelmi határozat formai követelményei a törvényben foglaltaknak megfelelőek.
A fegyelmi határozat záró része tartalmazza a határozat meghozatalának helyét és idejét, a határozatot hozó aláírását és a hivatali beosztásának megjelölését: a nevelőtestület nevében az írja
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alá, aki a tárgyalást vezette, továbbá a nevelőtestület egy kijelölt, a tárgyaláson végig jelen lévő
tagja, valamint az iskola igazgatója.
A határozat tartalmazza a fellebbezéshez szükséges tudnivalókat.

12. 8 Fellebbezés
A fegyelmi büntetést megállapító határozat ellen benyújtott kérelmet az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlója a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül továbbítja a másodfokú
fegyelmi jogkör gyakorlójához: a felterjesztéssel együtt az ügy valamennyi iratát továbbítja az
elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlójának az ügyre vonatkozó véleményével ellátva.

12. 9 Egyéb
60. § (1) A fegyelmi ügy elintézésében és a határozat meghozatalában nem vehet részt a tanulónak a Ptk. 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozója, továbbá az, akit a tanuló által elkövetett kötelességszegés érintett.
Akivel szemben kizárási ok áll fenn, köteles azt bejelenteni. A kizárási okot a tanuló és kiskorú
tanuló esetén a szülő is bejelentheti. A nevelőtestület tagja ellen bejelentett kizárási ok esetén
az iskola igazgatója megállapítja a kizárási ok fennállását.
12. 9. 1 Károkozás
Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségeinek teljesítésével összefüggésben a nevelési-oktatási
intézménynek vagy a gyakorlati képzés szervezőjének jogellenesen kárt okoz, a Ptk. szabályai
szerint kell helytállnia.
Ha a vizsgálat megállapítása szerint a kárt az iskola tanulója okozta, a vizsgálat eredményéről a
tanulót, kiskorú tanuló esetén szülőjét haladéktalanul tájékoztatni kell. A tájékoztatással egyidejűleg a szülőt fel kell szólítani az Nkt. 59. § (1)–(2) bekezdésében meghatározottak szerint az
okozott kár megtérítésére.
Károkozás esetén az iskola pedagógusai, dolgozói kötelesek a károkozás körülményeit kivizsgálni, az okozott kár nagyságát felmérni, és a károkozó személyét megállapítani. Az okozott kár
megtérítésére lehet és kell kötelezni - a hatályos jogszabályi előírások keretei között - azt a tanulót, aki tulajdon elleni vétséget követett el.
Az okozott kár megtérítését az igazgató rendelheti el.
12. 9. 2 A fegyelmező intézkedések adminisztrációja:
Ellenőrző könyvbe kell bejegyezni az írásbeli figyelmeztetést, intést, kedvezmények,
megbízatások visszavonását.
A fegyelmi tárgyalással hozott büntetésekről a tanuló, illetve törvényes képviselője írásbeli határozatot kap, kivéve, ha Megrovás és szigorú megrovás fegyelmi büntetés esetén a határozatot,
a fegyelmi büntetést a tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülő is – tudomásul vette, a határozat
megküldését nem kéri, és eljárást megindító kérelmi jogáról lemondott.
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Az osztálynaplóba(E-napló) minden fegyelmező intézkedést, büntetést be kell jegyezni.
A törzslapra a fegyelmi határozattal hozott büntetéseket kell bejegyezni.

13. AZ ISKOLA VÉDŐ ÉS ÓVÓ ELŐÍRÁSAI
13.1 Feladatok a tanulóbaleset megelőzésében
Az intézményben a tanév első napján az osztályfőnök munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetmegelőzési oktatást tart. A gyakorlati oktatók megismertetik a tanműhely rendjét, valamint a munkavédelmi előírások szerint rendszeresen munkavédelmi oktatást tartanak.
Az oktatás tartalmát és tényét dokumentálni kell, a diákok aláírásukkal igazolják az oktatás
megtörténtét. Külön balesetvédelmi, munkavédelmi tájékoztatót kell tartani a diákok számára
minden olyan esetben, amikor a megszokottól eltérő körülmények között végeznek valamely
tevékenységet (pl. osztálykirándulás, gyárlátogatás). A tájékoztatást a foglalkozást vezető pedagógus köteles elvégezni, adminisztrálni és dokumentációját 1 évig megőrizni.
Az egyes szaktantermekben, tornateremben érvényes óvó és védő előírásokat a házirend tartalmazza, amelyeket a tanulókkal az osztályfőnök és a szaktanár a tanév elején köteles megismertetni.
A pedagógusok és egyéb munkavállalók számára minden tanév elején tűz-, baleset-, munkavédelmi tájékoztatót tart az intézmény munkavédelmi felelőse.
A nevelési-oktatási intézményben a nyitvatartási időben biztosítani kell a gyermekek, tanulók
felügyeletét, védelmét, figyelemmel a baleset-megelőzés szempontjaira. Elméleti tanórán az
órát tartó pedagógus, szünetben az ügyeletes, gyakorlati foglalkozáson a szakoktató felügyeli a
szabályok betartását.
13. 1. 1 Az tagintézmény-vezető feladata
 olyan környezetet teremtsen, amely alkalmas a balesetbiztonsággal kapcsolatos szokások,
magatartási formák kialakítására
 felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek
megvalósításáért
 gondoskodik a gyakorlati képzés ideje alatt a tanulók rendszeres orvosi vizsgálatáról
 a tanműhelyben elhelyezett tanulók számára munkaruhát és egyéni védőeszközöket biztosít
 nyitvatartási időben biztosítja a tanulók felügyeletét
 lehetővé teszi, hogy a szülői szervezet és a diákszervezet részt vegyen a tanulóbalesetek
kivizsgálásában
 a tanulóbalesetekről nyilvántartást vezet
 tájékoztatja a tanulószerződéssel rendelkező diákok munkáltatóit a tanulóbalesetek ügyviteléről
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13. 1. 2 A pedagógus feladata
 a tanórán és óraközi szünetekben a munka- és balesetvédelmi előírásokat a tanulókkal betartatja,
 a veszélyhelyzeteket felismeri, szükség esetén elhárítja,
 mindent megtesz a tanulók testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében,
 a tanórai és az egyéb foglalkozások során a nevelési-oktatási intézmény sajátosságaira figyelemmel ki kell alakítani a tanulókban a biztonságos intézményi környezet megteremtésének készségét, át kell adni a baleset-megelőzési ismereteket a főbb közúti közlekedési balesetek, a mérgezés, fulladás veszélyei, az égés, az áramütés, valamint az esés
témakörében,
 fejleszteni kell a gyermek, a tanuló biztonságra törekvő viselkedését,
 a szakképzésben történő gyakorlati képzés során az adott szakma elsajátításához szükséges bemutatás és eszközhasználat esetét kivéve a tanuló által nem használható gép, eszköz különösen:
a) a villamos köszörűgép,
b) a barkácsgép faesztergálásra,
c) a faipari szalagfűrész, a körfűrész, a kombinált gyalugép,
d) a szalagfűrészlap-hegesztő készülék, valamint
e) a jogszabályban, használati utasításban veszélyesnek minősített gép, eszköz.
 a tízennégyévesnél idősebb tanulók által pedagógus felügyelete és irányítása mellett használható eszköz, gép:
a) a villamos fúrógép,
b) a barkácsgép a következő tartozékokkal: korong- és vibrációs csiszoló,
dekopírfűrész, polírkorong,
c) a törpefeszültséggel működő forrasztópáka,
d) a 220 V feszültséggel működő, kettős szigetelésű úgynevezett „pillanat”forrasztópáka,
e) a villamos háztartási gép,
f) a segédmotoros kerékpár, szerelési gyakorlathoz (az üzemanyagot és a
motort nem kezelheti a tanuló),
g) a kerti gép, szerelési gyakorlathoz (az üzemanyagot és a motort nem kezelheti a tanuló).
 jelzi a Gondnokságon, ha az épületben baleseti veszélyforrást tapasztal (pl. kiszakad a
konnektor)
 ügyelnek arra, hogy a gépeket, berendezéseket a tanulók csak felügyelettel használhassák
 a pedagógus a védő, óvó előírások figyelembevételével viheti be az iskolai tanórákra az
általa készített, használt pedagógiai eszközöket
 új eszköz esetén minden tanulóval ismertetni kell annak használatát
13. 1. 3 Munkavédelmi felelős feladatai





megtervezi a balesetvédelmi oktatások témáját
munkavédelmi, balesetvédelmi oktatást tart
vezeti a baleseti nyilvántartást
kivizsgálja a 8 napon túl gyógyuló sérüléssel járó balesetet
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 baleseti jegyzőkönyvet készít az iskola területén és a tanuló szerződéssel rendelkező diákok balesete ügyében is
 kockázatértékelést végez
13. 1. 4 Más alkalmazott feladata
 tevékenységükkel a tanulók testi épségét nem veszélyeztethetik
 rendkívüli eseményt kötelesek az iskola vezetőinek jelenteni

13.2 Feladatok tanulóbaleset esetén
 Akinek a felügyelete alatt tanulóbaleset történt, köteles az iskola vezetőinek azt bejelenteni, a sérülést a tőle elvárható módon ellátni, intézkedni orvos vagy mentő hívásáról, a
baleseti naplót kitölteni.
 Az tagintézmény-vezető intézkedik a baleset kivizsgálásáról és a baleseti jegyzőkönyv elkészítéséről.
 A jegyzőkönyv egy példányát a sérültnek meg kell küldeni.
 A baleset kivizsgálását munkavédelmi szakképesítésű személy végzi.
 Amennyiben a tanulót a gyakorlati képzés során éri baleset, úgy munkabaleseti és tanulóbaleseti jegyzőkönyvet is kell készíteni. A saját tanműhelyben elhelyezett tanuló esetében mindkét jegyzőkönyvet az iskola munkavédelmi felelőse készíti el. A tanulószerződéssel rendelkező tanuló üzemi balesetét a munkáltató jelenti a munkavédelmi szabályok szerint jelenti a munkabaleseti jegyzőkönyv kiállításával. A munkabaleseti jegyzőkönyv egy példányát az iskola részére megküldi. Ennek alapján az iskola elkészíti a tanulóbaleseti jegyzőkönyvet is.
 A súlyos balesetet az iskola azonnal jelenti a fenntartónak (telefonon, faxon, e-mailen) a
rendelkezésre álló adatok közlésével. Súlyos baleset kivizsgálást középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személy végezheti.
 A tanulóbaleset után az igazgató intézkedik a hasonló balesetek elkerülését illetően.

13.3 Bármely rendkívüli esemény esetén szükséges teendők
A rendkívüli esemény észlelésekor, tudomásra jutásakor haladéktalanul tájékoztatni kell az tagintézmény-vezetőt vagy helyettesét, aki a rendkívüli esemény jellegének megfelelően
a) haladéktalanul értesíti:
- az érintett hatóságokat,
- a fenntartót,
- a szülőket.
b) megtesz minden olyan szükséges intézkedést, amelyek a tanulók, védelmét, biztonságát szolgálják.
Rendkívüli eseménynek számít:
- a tűzriadó.
Amennyiben a rendkívüli esemény jellege indokolja, gondoskodni kell az intézmény kiürítéséről, amely a tűzriadó terv szerint kell, hogy történjen.
- a bombariadó
Aki közveszélyes fenyegetést követ el - bombával - az bűncselekménynek számit és a
Btk. 270/a. § (1) és (2) bekezdés alapján 2 -3 évig terjedő szabadság vesztéssel büntetendő. Bombariadóval fenyegető telefonálásnál:
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• figyeljen telefonáló személyére, hangjára, beszéd jellegzetességeire, korára, háttérzajokra
• fenyegetés után a hívást fogadó, értesítse a rendőrséget és az iskola vezetését az
alábbi sorrendben: tagintézmény-vezető, tagintézmény-vezető-helyettes, munkevédelmi felelős
Amennyiben ez lehetséges a lehető legpontosabban írja le a beszélgetést, a hívás idejét, a
beszélgetés időtartamát, valamint hogy mely számon vették a hívást.
Bombariadónál pánikot ne keltsünk!
Az iskola vezetősége intézkedik az iskola szervezett kiürítéséről.
Egyéb veszélyes helyzet, illetve az oktató munkát akadályozó, nehezítő körülmény:
• egésznapos áram-, gáz-, vízszünet,
• az épület biztonságos használhatóságát veszélyeztető körülmény,
• a tanulók és a dolgozók közlekedését nehezítő helyzet,
• járvány.
A rendkívüli esemény során az tagintézmény-vezetőnek gondoskodnia kell:
- amennyiben a tanulók intézményben történő elhelyezését meg kell szüntetni, a szülők mielőbbi értesítése, a tanulók hazajutásának, illetve más intézményben történő elhelyezésének megszervezése,
- a következő napot, esetleg napokat érintő tanítási szünet elrendeléséről, s a szülők tájékoztatásáról,
- olyan intézkedések meghozataláról, melyek biztosítják a tanulók maximális védelmét.
Figyelemfelhívás, tűzriadónál és bombariadónál, valamint rendkívüli esemény bekövetkezése esetén szaggatott csengetés.
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14.
AZ
SZMSZ
JÓVÁHAGYÁSA,
FELÜLVIZSGÁLATA, HATÁLYBA LÉPTETÉSE

NYILVÁNOSSÁGA,

14.1 Az SZMSZ nyilvánosságra hozatala
Az SZMSZ a fenntartói egyetértést követően az iskola (www.bgeger.hu) honlapján keresztül
kerül nyilvánosságra.
Az SZMSZ nyomtatott formában az alábbi helyeken kerül elhelyezésre:
– igazgatói irodában,
– könyvtárban
Az érdeklődők számára az SZMSZ az iskolai könyvtárban vehető át betekintés céljára.

14.2 Az SZMSZ felülvizsgálata
Az SZMSZ felülvizsgálatára évente kerül sor.
A tervezett felülvizsgálaton kívül is sor kerülhet felülvizsgálatra az alábbi esetekben:
– jogszabályi változások,
– az iskola szervezetében bekövetkezett változások,
– az együttműködő partnerek megalapozott kérése esetén.

14.3 Hatálybaléptetés
Az SZMSZ-t az iskola vezetője elkészíti, és a nevelőtestület fogadja el. A szervezeti és működési szabályzat a nevelőtestület jóváhagyásának időpontjával lép hatályba, és határozatlan időre
szól.
Jelen SZMSZ hatályba lépésével egyidejűleg a korábbi SZMSZ hatályát veszíti és bevonásra
kerül.

57

Eg ri SZC B O RNEM ISSZA GERGELY
SZAK GIM NÁZIUM A,SZAK K Ö ZÉPISK O LÁJ A ÉS K O LLÉGIUM A
SZERVEZETI ÉS M ŰK Ö DÉSI SZAB ÁLYZATA – 2 0 1 8

15. MELLÉKLETEK
1. számú melléklet: A kollégium szervezeti és működési szabályzata
2. számú melléklet: Munkaköri leírás minták
3. számú melléklet: Az iskolai könyvár szervezeti és működési szabályzata
4. számú melléklet: Iratkezelési szabályzat
5. számú melléklet: Adatkezelési szabályzat
6. számú melléklet: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata
7. számú melléklet: Szülői választmány szervezeti és működési szabályzata
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1.sz mellélet
A ESZC BORNEMISSZA GERGELY SZAKGIMNÁZIUMA SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS
KOLLÉGIUMÁNAK
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA
I. ÁLTALÁNOS RÉSZ
1. A Szabályzat hatálya
A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya kiterjed az itt lakó kollégistákra valamint
a kollégium dolgozóira.
2. A kollégium rendeltetése, feladata
2.1. A kollégium középfokú oktatási intézményekbe ( elsősorban a Bornemissza Gergely
Szakközép-, Szakiskola és Kollégiumba - de más középiskolákba is ) járó tanulók elhelyezését
szolgálja. Elsősorban azok számára biztosít elhelyezést, akik vidéki lakóhelyükről nehezen
tudják megoldani az iskolába járást, illetve ezt családi körülményeik indokolják.
2.2. A kollégium a tanulmányok folytatására felvételt nyert tanulóknak biztosít elhelyezést,
lehetőséget nyújt a nyugodt tanulás, az önképzés, önmegvalósítás, a tehetség kibontakoztatására, elősegíti művelődésüket, testedzésüket, a szabadidő hasznos és tartalmas eltöltését.
2.3. A kollégium egy, az iskolától különálló épületben működik, koedukált, az első két szinten fiúk, a harmadik emeleten lányok vannak elhelyezve.
II. A KOLLÉGIUM MUNKARENDJE
1. A kollégium működési rendje
1.1. A dolgozókra vonatkozó általános rendelkezések :
- A kollégium dolgozóinak munkarendjét a törvényi rendelkezések figyelembe vételével a kollégiumvezető készíti el. A munkaidő felhasználása a mindenkor érvényben lévő kollégiumi
munkabeosztás szerint történik. A heti munkarenden túl vasár- és ünnepnapokon ( a tanulók
visszaérkezésekor) ügyeleti szolgálatot is el kell látni. Az ügyeleti beosztást a kollégiumvezető
készíti el, megjelölve a helyettesítés rendjét.
- A napi operatív feladatok megoldására ügyeletes nevelőtanári szolgálatot kell ellátni.
Az ügyeletben lévő tanár – távollétében – helyettesíti a kollégium vezetőjét.
- A dolgozó köteles a munkahelyén a munkaidő megkezdése előtt legalább 15 perccel munkára
kész állapotban megjelenni. A munkát a Mt. idevonatkozó szabályai szerint kell végezni. Alkoholos vagy más szer befolyása alatti állapotban munkát nem folytathat.
- A dolgozó munkaidő beosztásának elcserélése, helyettesítése, szabadságra menetele, munkahelyének munkaidőben történő - nem munkájával összefüggő - elhagyása a kollégiumvezető
engedélyével történhet.
- Megbetegedés esetén a dolgozó azt haladéktalanul köteles a kollégium vezetőjének vagy az
ügyeletes nevelőtanárnak jelezni, hogy helyettesítéséről időben gondoskodni lehessen.
- A dolgozó köteles betartani és betartatni a kollégium munkavédelmi - és tűzrendészeti, valamint környezetvédelmi előírásait. Az előírt időszakokban részt vesz a munkavédelmi oktatásban.
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- A dolgozó konkrét feladatát, a munkavégzéssel kapcsolatos egyéni elvárásokat a személyre szóló munkaköri leírás tartalmazza, amelyet a kollégium vezetője készít el.
- Szabadságra szorgalmi időszakban csak rendkívüli esetben lehet menni, úgy hogy a kollégium
zavartalan működése biztosítva legyen. A szabadságot a kollégiumvezető engedélyezi.
1.2. A nevelőtestület
- A kollégiumi nevelőtestület tagjai a kollégiumban dolgozó pedagógusok
-A nevelőtestület rendszeresen, hetente egy alkalommal értékeli az eltelt időszakot, meghatározza a következő hét feladatait. Dönt a kollégiumvezető által ráruházott kérdésekben, javaslatot
tesz a hatáskörébe tartozó ügyekben.
- A nevelőtanár feladata, hogy megfelelő pedagógiai felkészültséggel segítse a fiatalok személyiségének sokoldalú kibontakoztatását. Részt vesz a közösségi élet formálásában, közreműködik a kollégium életét szabályozó dokumentumok elkészítésében, azok végrehajtása szervezésében.
1.3. A tanulócsoportok
- A kollégiumba felvett tanulókból tanulócsoportokat kell kialakítani.. Összetételét a nevelőtestület javaslatára a kollégiumvezető határozza meg. A közösség élén a nevelőtanár áll. A csoportok közötti tanulói áthelyezésről a kollégiumvezető dönt az érintett csoportvezető nevelőtanárok
bevonásával.
1.4 Tanulószobán kívüli foglalkozások szervezett formái :
-

csoportfoglalkozások
egyéni és kiscsoportos foglalkozások
kulturális rendezvények, mozi, színházlátogatás
rendszeres sportfoglalkozások
ismeretterjesztő előadások
felzárkóztató foglalkozások
szakköri foglalkozások

1.5. A belépés, a benttartózkodás és a távozás rendje
- A kollégiumban csak az itt lakó kollégisták, illetve a hozzájuk érkező, - és a látogatásra engedélyt kapó látogatók tartózkodhatnak.. Az itt tartózkodásra engedélyt a kollégium vezetője, távollétében az ügyeletes nevelőtanár adhat. A látogatásra kijelölt helyek: az emeleti közösségi
területek és az aula. A lakószobákba csak közvetlen hozzátartozó léphet be a nevelőtanár tudtával. Idegeneknek minden esetben a portán kell jelezniük belépési szándékukat.
- A tanulók minden hétvégén hazautaznak, ( eltávozás ) kivéve, ha szabadidejükre az iskola
vagy a kollégium igényt tart. Eltávozás időtartama: péntek 16.00 órától legkésőbb hétfő 07.00óráig tart. Minden más esetben eltávozási engedélyt kell kérnie a tanulónak nevelőtanárától. A
18. életévüket betöltött és nem tanköteles tanuló hétvégi benttartózkodási kérelmét legkésőbb
csütörtök estig köteles jelezni nevelőtanárának. (Másoknak a hétvégi benttartózkodási lahetőség
nem biztosítható!) Hétközben a tanuló, - betegség vagy egyéb rendkívüli okok kivételével – a
kollégiumban tartózkodik. Belépéskor diákigazolványát köteles felmutatni.
- Eltávozás hét közben csak igen indokolt esetben, szülő kérésére adható. Olyan helyre, ahol a
tanuló esetleges veszélynek van kitéve, csak írásbeli szülői beleegyezéssel kérhető engedély.
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- A kollégiumon kívüli elfoglaltságokra kimenőt kell kérni. A tanulmányi
munka és magatartás alapján a csoportvezető nevelőtanár a tanulónak szabadkimenőt adhat,
mely naponta 18.00 órától 20.45 óráig tarthat. Egyéb esetekben egyszeri engedélyt a csoportvezető nevelőtanár adhat. Esti órákra szóló engedély csak közös rendezvényekre vagy rendkívüli esetben adható.
- A kimenőt, eltávozást kapott tanulónak megérkezésekor azonnal jelentkeznie kell a csoportvezető nevelőtanárnál vagy az ügyeletes nevelőtanárnál. Beérkezése után a napirend betartása
számára is kötelező.
2.

Éves munkaterv

- A tervszerű nevelési tevékenység biztosítása érdekében a tanév elején a nevelőtestület - a diákönkormányzat véleményének figyelembe vételével - éves munkatervet készít.
- A munkatervben szerepeltetni kell a tanév legfontosabb eseményeit, a kollégiumi szintű programokat, az ünnepélyeket, megemlékezéseket. A szervezés és a lebonyolítás érdekében meg
kell jelölni az időpontot és a felelős személyét.
3. A kollégium házirendje
- A házirendet a diákönkormányzat véleményének figyelembevételével a nevelőtestület határozza meg. A házirend tartalmazza a tanulók jogait és kötelességeit, valamint a kollégiumi élettel kapcsolatos fontos rendelkezéseket. Kétévenként felül kell vizsgálni és szükség szerint módosítani. Ettől eltérő időben a felülvizsgálást a kollégiumvezető, a nevelőtestület és a diákönkormányzat kezdeményezheti.
- A házirendet a tanulókkal és szüleikkel meg kell ismertetni.
4. A napirend
A napirend az iskolai és a gyakorlati oktatás napi foglalkoztatási rendjéhez igazodva a
tanuló részletezett időbeosztását tartalmazza. A kollégium vezetője a diákönkormányzat egyetértésével évente hagyja jóvá.
5.

A pedagógiai program

A pedagógiai program a kollégium stratégiai dokumentuma, amely a külső és belső tényezők figyelembevételével meghatározza a kollégium nevelési filozófiáját, pedagógiai célrendszerét, a kollégium által preferált értékeket, a nevelés-oktatás folyamatának helyi pedagógiai elveit, a nevelési tervet, gyakorlatát, működésének feltételrendszerét.
A program alapján megvalósuló munkáról félévente készül beszámoló, melyet az intézet
tantestülete hagy jóvá.
III. A TANULÓKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
1. A felvétel és a kollégiumi tagság megszűnése
1.1. Felvétel a kollégiumba

61

Eg ri SZC B O RNEM ISSZA GERGELY
SZAK GIM NÁZIUM A,SZAK K Ö ZÉPISK O LÁJ A ÉS K O LLÉGIUM A
SZERVEZETI ÉS M ŰK Ö DÉSI SZAB ÁLYZATA – 2 0 1 8

- A kollégiumba a felvételt a tanuló az iskola útján vagy közvetlenül kérheti
az arra rendszeresített formanyomtatványon. A kérelmet a szülőnek (a gondviselőnek) kell aláírnia. A felvétel egy tanévre szól. A felvételről I. fokon a kollégiumvezető dönt.
- A kollégiumi elhelyezési kérelmet évente meg kell újítani. A kollégiumi tagság megújítását a
nevelőtestület véleményezi az előző évi tanulmányi munka, a közösségi tevékenység és a magatartás figyelembe vételével. A kérelem elbírálása a kollégiumvezető joga és feladata.
- A felvételről a kollégium vezetője írásban értesíti a szülőt ( gondviselőt ). Tájékoztatja egyben
a legfontosabb tudnivalókról és követelményekről ( beköltözés időpontja, milyen felszerelési
tárgyak kellenek, étkezésről ).
1.2. A kollégiumi tagság megszűnése
A tanuló kollégiumi tagsági jogviszonya megszűnik :
- A tanulói jogviszony megszűnésével, illetve a tanév végén
- A kollégiumból kizáró fegyelmi határozat jogerőre emelkedésével
- Ha fizetési hátralék miatt a kollégiumvezető - a tanuló, majd a szülő eredménytelen felszólítása és a tanuló szociális helyzetének vizsgálata után - megszünteti ( a megszűnés tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedése napján ).
- Ha a tanuló arról írásban, a szülő egyetértésével lemond. Ez esetben a díjfizetési kötelezettség
a lemondás napjáig fennáll.
- Ha a tanulót másik kollégium átvette, az átvétel napján.
2. A tanulók véleménynyilvánítási, tájékoztatási formái, színterei
2.1. Kollégiumi Közgyűlés
A kollégium közösségi életének legfőbb véleménynyilvánító fóruma. Itt történik a tanulók
tájékoztatása, értékelése. Évente két alkalommal - szeptemberben és februárban- kell összehívni. Előkészítésébe a kollégiumvezető bevonja a diákönkormányzatot. Rendkívüli közgyűlés
összehívását kezdeményezheti az iskola igazgatója, a kollégium vezetője, a nevelőtestület és a
diákönkormányzat .
2.2. Kollégiumi Diákkör
- A tanulócsoportok társaik köréből delegálva választják meg a Diákkörtanács tagjait, akik maguk közül megválasztják annak elnökét.
- A Diákkört segíti a kollégium közösségi életének alakítását, a közösségfejlesztő tevékenységet. Részt vesz a programok szervezésében, a hagyományok ápolásában.
- Kollégiumi fegyelmi eljárás során képviseli a diákifjúságot.
- A diákkör integrálódik az intézményi diákönkörmányzatba, véleményezési jogát ezen keresztül gyakorolja.
3. A tanulók kollégiumon belüli értékelése
3.1. A tanulók évközi teljesítményét - a tanulmányi munkát, a közösségért végzett tevékenységet, tisztasági rendet és a magatartást - a csoportvezető nevelőtanár havonként, a csoporttal
együttesen végzi. Az értékelést a tanuló jelenlétében, csoportfoglalkozás keretében kell végezni.
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3.2. A munkáját példásan végző, tartósan színvonalasan dolgozó, vagy kiemelkedő eredményt
elérő kollégisták dicséretben, valamint jutalomban részesülnek.
A jutalmazás fokozatai, formái :
- nevelőtanári dicséret
szóban-írásban
- diákönkormányzati dicséret
szóban-írásban
- kollégiumvezetői dicséret
szóban-írásban
- tárgyjutalom adása
3.3. A kollégium rendjének betartása minden tanuló számára kötelező, a kollégiumi tagság
alapfeltétele. Annak szándékos vagy gondatlan megszegése fegyelmi felelősségrevonást eredményez. (A fegyelmi- és egyeztető eljárás rendjét a vonatkozó jogszabály alapján az iskolai
SZMSZ szabályozza..)
A szabálysértés mértékétől és ismétlődésétől függően a fegyelmező fokozatok a következők :
- nevelőtanári figyelmeztetés
szóban-írásban
- kollégiumvezetői megrovás
írásban
- kollégiumvezetői szigorú megrovás
írásban
4. A tanulók egészségének védelme, védő-óvó előírások
4.1. A tanulóknak végre kell hajtaniuk mindazokat a teendőket, melyek egészségügyi ellátásukat segítik, gyógykezelésüket biztosítják. Betegségüket, balesetüket jelezniük kell a nevelőtanáruknak ( ügyeletes nevelőtanárnak ), a kollégium ápolónőjének. Tanév elején (beköltözés
napja ) baleset, -tűz -és környezetvédelmi oktatásban részesülnek a tanulók, amiről jegyzőkönyv készül.
4.2. A tanulók egészségvédelmét segíti az orvosi rendelő és két betegszoba, melyből az egyik
elkülönítő fertőző betegség gyanúja esetére. A beteg tanulók ellátásáról a kollégiumi ápolónő
gondoskodik. A beteg tanulót a vizsgálat és a betegsége idejére a betegszobán kell elhelyezni.
4.3. A gyógyszerek és egyéb egészségügyi felszerelések biztonságos tárolását, szükség esetén
hozzáférhetőségét az ápolónő ( ügyeletes nevelőtanár ) biztosítja. Sürgős esetekre mentőládát
kell elhelyezni a portán és a tanári szobákban.
4.4 A beteg tanuló betegsége idejére orvosi vagy ápolónői engedéllyel távozhat állandó lakhelyére. Erről a csoportvezető nevelőtanárát vagy az ügyeletes nevelőtanárt értesítenie kell.
4.5. A baleset,- munka és tűzvédelmi szabályokat az 1.sz. melléklet, a rendkívüli esemény
( tűz – bombariadó ) bekövetkezte esetén szügséges teendőket a 2.sz. melléklet tartalmazza.
IV. A KOLLÉGIUM KAPCSOLATAI
1. Kapcsolat az iskolával, intézményekkel.
- A kollégium a nevelés terén az iskola legfőbb segítője, ezért alapvető jelentőségű az együttműködés. A nevelőtanárok kapcsolatot tartanak, együttműködnek az osztályfőnökökkel, szaktanárokkal és gyakorlati oktatókkal, tájékozódnak és tájékoztatnak a tanuló tanulmányi munkájáról, magatartásáról.
- Szükség esetén keresni kell az illetékes önkormányzati, társadalmi és egyéb szervezeteket a
fennálló problémák megoldása érdekében.
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- A kollégium nevelőtestülete, diákönkormányzata törekedjen a más kollégiumokkal meglévő kapcsolatok további lehetséges bővítésére.
- A kollégium kollektívája igyekezzen jó kapcsolatok kialakítására a versenyszféra képviselőivel, megnyerve némelyeket a kollégium patronálására.
2. Kapcsolat a kollégium és a szülők között
- A kollégium törekszik a szülőkkel való eredményes együttműködésre. A nevelőtanár a tanuló
magatartásáról, tanulmányi eredménye alakulásáról indokolt esetben írásban is értesíti a szülőket. Szükség esetén személyes találkozót kér.
- A szülők személyes tájékoztatása érdekében a nevelőtanárok az iskolai szülői fogadónapon
fogadóórát tartanak. A tanév elején erről a szülőket az ellenőrző útján kell értesíteni. A fogadóórákat az iskolai szülői értekezletek napjára is kell ütemezni.
- A szülőkkel ismertetni kell a működési szabályzatot, a pedagógiai programot, a házi - és napirendet. Ezek elkészítése során ki kell kérni a véleményüket.
1.sz. melléklet
BALESET,-MUNKA ÉS TŰZVÉDELMI RENDSZABÁLYOK
I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK:
1.
A kollégiumban lakó, illetve ott munkát végző tanulók, vezetők, alkalmazottak kötelesek a biztonságos és egészséges munkavégzésre vonatkozó szabályokat betartani és betartatni.
2.
A nevelőtanár, az alkalmazott és a tanuló csak olyan tevékenységet végezhet, amelyhez
a szükséges munkavédelmi ismeretekkel rendelkezik.
3.
Életet, testi épséget, egészséget közvetlenül veszélyeztető munkakörülmények esetén a
munkát elvégezni, illetve elvégeztetni tilos.
4.
A kollégium területén tilos minden olyan magatartás, amely a biztonságos munkavégzést veszélyezteti.
II. ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS BALESETELHÁRÍTÓ ÉS
RENDSZABÁLYOK:

EGÉSZSÉGVÉDŐ, ÓVÓ

1.
A kollégium helyiségeit úgy kell berendezni, hogy a biztonságos közlekedéshez és veszély esetén a meneküléshez a megfelelő szélességű utak szabadon maradjanak. Az ajtókat,
folyosókat, a közlekedés céljára fenntartott helyeket eltorlaszolni, a közlekedési útvonalakba
táskát, csomagot stb. még átmeneti időre sem szabad elhelyezni.
2.
Ha a közlekedés céljaira fenntartott felületre megcsúszásra lehetőséget adó anyag kerül,
azt azonnal el kell távolítani. Ezért az a személy felelős, aki azt előidézte.
3.
A lépcsők járófelületét csúszásmentes állapotban kell tartani. Felmosás alatt álló lépcsőn, folyosón lehetőleg ne közlekedjünk, - amennyiben ez elkerülhetetlen, csak óvatosan.
4.
Az ablakokba kiülni, kiállni szigorúan tilos.
5.
Villamos berendezéseken szerelési, karbantartási munkát csak szakember végezhet.
6.
Villamos berendezéseket üzem közben ellenőrzés nélkül hagyni nem szabad, azokon
átalakításokat végezni tilos.
7.
A villamos berendezéseket úgy kell elhelyezni, hogy tüzet ne okozzanak..
8.

Villanykapcsolókat, elektromos gépek kapcsolóit nedves kézzel érinteni tilos.
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9.
Kilazult, törött kapcsolókat, konnektorokat, dugaszolóvillákat használni tilos.
10.
Az elektromos áram okozta tüzeket vízzel oltani tilos. Ilyen eredetű tüzeket az áram
kikapcsolása után poroltóval kell oltani.
11.
Saját tulajdonú eszközök behozatalát a csoportvezető nevelőtanár engedélyezheti. Ezekért a kollégium felelősséget nem vállal.
12.
Tilos a helyiségeket belülről bezárni.
13.
Tilos a kollégium területén tartani:
•
Tűz- és robbanásveszélyes anyagokat, eszközöket,
•
Mérgező vegyi anyagokat,
•
Alkoholos italokat ,drogokat, kábítószereket,
•
Dohányárukat
•
8-cm.-nél hosszabb pengéjű késeket,
•
harci eszközöket( nuncsaku, pillangókés, boxer, elektromos sokkoló,stb.),
•
fegyvert, vagy fegyvernek látszó tárgyakat,
•
balesetveszélyes eszközöket, gépeket,
14. Meghibásodásokat, baleseteket minden esetben jelenteni kell a nevelőtanárnak.
2.sz. melléklet
RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK
1.

BOMBARIADÓ

- A jelzést vevő személy értesíti a kollégiumvezetőt (távollétében az ügyeletes nevelőtanárt, a
portaszolgálatot), ezzel egyidőben bejelenti a rendőrségre (107, 112 ) a fenyegetést és elrendeli
az épület kiürítését.
- A jelentésnek tartalmaznia kell:
- a kollégium pontos nevét és címét, telefonszámát;
- a telefonszámot melyre a jelzés érkezett;
- a fenyegetés időpontját, tartalmát ( lehetőleg a pontos szöveget );
- a fenyegető hangjának jellegzetességeit (férfi, nő, gyerek, akcentus, beszédmód stb.)
- a hallható háttérzajokat;
- A riasztás módja:
- A 2. emeleti tanári szobában és a portán felszerelt csengővel: A BOMBARIADÓ jelzése: 3 x
15” – es csengetés, közte 5”-es szünetekkel.
- Áramkimaradás esetén: a lépcsőházban felszerelt folyamatos 1’-ig tartó, vas kongatásával.
- Az épület kiürítése:
- A kijelölt menekülési útvonalakon a nevelőtanár (ügyeletes nevelő) irányítása mellett a lehető
legrövidebb idő alatt a tanulók levonulnak a gyülekező helyre.
- A tanárok ellenőrzik a helyiségeket (hálók, tanulók, vizesblokk, étkezők, klubhelyiségek stb.)
hogy mindenki levonult-e, és utolsónak hagyják el az épületet.
- Gyülekezési hely: iskolai sportpálya
- A mentési munkák irányításáért a kollégiumvezető felelős (távollétében az ügyeletes nevelőtanár)
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- A portaszolgálat a helyét a rendőrség kiérkezése után hagyhatja el.
Amennyiben emberélet is veszélybe került, vagy személyi sérülés történt értesíti a mentőket. (
104-es telefonszámon )
- A veszély elhárítása után a tanulók a nevelőtanár vezetésével visszavonulnak a tantermekbe.
A nevelőtanár összeírja a hiányzó tanulók neveit, lakcímüket, és ezt azonnal leadja a kollégiumvezetőnek.
- A bombariadó miatt kiesett kollégiumi foglalkozásokat az igazgató által elrendelt szabadidőben pótolni kell.
2.

TŰZRIADÓ

Aki a tűzesetet észleli köteles azonnal jelenteni a kollégiumvezetőnek (távollétében az ügyeletes nevelőtanárnak és a portaszolgálatnak).
A portaszolgálat azonnal értesíti a tűzoltóságot a 105-ös telefonszámon, ezzel egyidőben elrendeli a TŰZRIADÓT.
A jelentésnek tartalmaznia kell:
- a kollégium pontos nevét, címét, telefonszámát;
- a tűzeset pontos helyét (hol és mi ég, mi van veszélyben , stb.)
- emberélet van-e veszélyben?
- robbanásveszély van-e?
A riasztás módja:
A 2. emeleti tanári szobában és a portán felszerelt csengővel: A TŰZRIADÓ jelzése: 1’-ig tartó
folyamatos csengetés.
áramkimaradás esetén: a lépcsőházban felszerelt folyamatos 1’-ig tartó vas kongatásával.
Az épületek kiürítése:
A kijelölt menekülési útvonalakon – a keletkezett tűzeset helyétől – sorrendben a nevelőtanár
irányítása mellett, a lehető legrövidebb idő alatt a tanulók levonulnak a gyülekezési helyre.
Gyülekezési hely: iskolai sportpálya
A tanárok ellenőrzik a helyiségeket, hogy mindenki levonult-e és a rendelkezésre álló tűzoltó
eszközökkel a kijelölt tanulókkal megkezdik a tűz oltását, valamint a személy és vagyonmentést, a katasztrófa elhárítását, a tűzoltóság megérkezéséig illetve a személyi biztonságuk határáig.
A mentési munkák irányításáért a kollégiumvezető felelős (távollétében ügyeletes nevelőtanár )
A karbantartók (távollétükben a portaszolgálat) végrehajtják az áramtalanítást és elzárják a gázfőelzáró csapot.
Amennyiben emberélet is veszélybe került a portaszolgálat értesíti a mentőket a 104-es telefonszámon.
Elsősegélynyújtás felelőse: az ápolónő.
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2. sz. melléklet:

Munkaköri leírás minták

…………………………
tanár
munkaközösség-vezető
osztályfőnök
munkaköri leírása
Munkakör megnevezése: tanár
FEOR SZÁM: 2421
A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója: iskola igazgatója
A munkakör szakmai irányítója:
közismereti igazgatóhelyettes
Utasítást adó felettes munkakörök:
iskolaigazgató, - igazgató-helyettesek osztályfőnöki munkaközösség vezető
A munkakörnek alárendelt munkakörök: humán munkaközösség tagjai
A munkakör célja:
A nemzeti köznevelési törvényben előírtak alapján, az intézmény oktatási-nevelési feladatainak
ellátása gyakorlatilag megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában.
Helyettesítés rendje:
a munkakör az alábbi munkaköröket helyettesítheti:
pedagógus és szakvizsgázott pedagógus munkakörök
a munkakört az alábbi munkakörök helyettesíthetik:
pedagógus és szakvizsgázott pedagógus munkakörök.
A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások:
1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról,
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet,
1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről,
2011. évi CLXXXVII. Törvény a szakképzésről
Alapító okirat, SZMSZ,
Pedagógiai program,IMIP - MIK.
A munkavégzés helye:
az intézmény székhelye: 3300 Eger, Kertész út 128.
A tanár a munkaköri leírásában foglaltakat személyesen, illetve az utasításra jogosult munkaköröket betöltők iránymutatása alapján látja el, valamint munkáját az iskolai Feladatellátási terv
alapján köteles végezni.
A munkakör tartalma
Pedagógusként végzendő szakmai feladatok
I.

Általános szakmai feladatok
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1.
Együttműködés a szülőkkel
Munkája során együttműködik a szülőkkel a tanuló személyiségének fejlesztésében,
képességeinek kibontakoztatásában.
A szülők közösségével együttműködve végzi nevelő munkáját a tanulóközösség kialakítása, fejlesztése során.
Feladatának ellátása során tiszteltben tartja a szülőnek azt a jogát, hogy vallási és világnézeti meggyőződésüknek megfelelő oktatásban és nevelésben részesülhessenek gyermekeik.
2. Az egyes jogok biztosítása
Gondoskodik a tanulók közoktatási törvényben foglalt jogainak biztosításáról.
Gondoskodik a szülők jogainak biztosításáról.
Megtartja az egyenlő bánásmód követelményét a tanulókkal kapcsolatos döntései, intézkedései meghozatalakor.
A pedagógus munkakörben foglalkoztatottak heti munkaideje 40 óra.
Heti kötelező tanítási órája: 22 - 26 óra.
A pedagógus kötelességei (az oktató-nevelő munkával, szakfeladattal összefüggő tevékenység)
- ismerje és alkalmazza az iskola pedagógiai és nevelési programjában és helyi tantervében foglaltakat
- ismerje és alkalmazza a közoktatással összefüggő törvényeket, rendeleteket és utasításokat
- ismerje és alkalmazza az iskola minőségbiztosítási programjában foglaltakat
- nevelő és oktató tevékenysége keretében gondoskodjon a tanuló testi épségének megóvásáról, erkölcsi védelméről, személyiségének fejlődéséről
- az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan közvetítse
- az iskola alkalmazottjához illően képviseli az iskolát
A pedagógus feladatai különösen (az oktató-nevelő munkával összefüggő egyéb feladatok)
-

-

szakszerű felkészülés a tanítási órákra
a tanítás órarend szerinti megtartása
a tanítás elméleti feltételeinek előkészítése, elkészítése, karbantartása és alkalmazása
(pl. tanmenetek)
a tanítási órákhoz szükséges eszközök, segédletek kiválasztása, előkészítése és azok alkalmazása az oktatás folyamatában (pl. forrásanyagok gyűjtése, multimédiás eszközök
előkészítése és alkalmazása, feladatlapok összeállítása, kísérleti eszközök és anyagok
előkészítése-karbantartása stb.)
a tanulók ismereteinek folyamatos ellenőrzése, számonkérése, az ezzel kapcsolatos feladatok elvégzése (dolgozatok javítása, házi feladatok ellenőrzése stb.)
a tanügyi dokumentumok folyamatos és pontos vezetése és kezelése (pl. napló, ellenőrző könyv, törzslap, elektronikus-napló)
tanári ügyelet ellátása a tanulók közötti tartózkodás idején, ill. a kiírt ügyeleti rend alapján
helyettesítés alkalomszerűen, a helyettesítési rend alapján
a szülők és a tanulók folyamatos és rendszeres tájékoztatása az őket érintő ügyekről
az iskolai rendezvényeken való tevékeny részvétel
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-

folyamatos szakmai önképzés, továbbképzéseken, munkaközösségi értekezleteken való
részvétel
az iskola kulturális -, sportéletének, a tanulói szabadidő hasznos eltöltésének szervezése
a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása és a tehetséges tanulók képességeinek fejlesztése
kapcsolattartás a szülőkkel, tájékoztatás nyújtása a tanuló előmeneteléről, fejlődéséről, a
tanulóval kapcsolatos, szükséges intézkedések meghozataláról
a szülők és a tanulók javaslataira érdemi választ adni
munkaköréhez kapcsolódó pontos statisztikai adatok szolgáltatása
tájékozódás a helyben szokásos módon az iskola mindennapi munkáját érintő programokról, eseményekről
részvétel a munkakör ellátásához kapcsolódó megbeszéléseken, tájékoztatókon, a munkahely által kezdeményezett továbbképzéseken
hét évenként a jogszabályban meghatározott keretek között továbbképzésen részt venni

Kiegészítés testnevelő tanár esetén:
- minden tanév első testnevelés óráján balesetvédelmi oktatást tart tanítványainak, a testnevelés órán
- bekövetkezett baleset esetében az oktatást megismétli, az oktatást dokumentálja
- különös figyelmet fordít a testnevelési órákon a balesetek megelőzésére
- a bekövetkezett balesetet azonnal jelenti az intézmény vezetőinek és a munkavédelmi
felelősnek
- kapcsolatot tart a gyógytestnevelési órákra beosztott diákok szüleivel
- a tanév első tanítási óráján megtartja a tantárgyhoz kapcsolódó tűz-, baleset- és munkavédelmi tájékoztatást
Kiegészítés testnevelő tanár esetén:
- a tanév első tanítási óráján megtartja a tantárgyhoz kapcsolódó tűz-, baleset- és munkavédelmi tájékoztatást
- bekövetkezett baleset esetében az oktatást megismétli, az oktatást dokumentálja
- különös figyelmet fordít a gyakorlati órákon a balesetek megelőzésére
- a bekövetkezett balesetet azonnal jelenti az intézmény vezetőinek és a munkavédelmi
felelősnek
II. Osztályfőnöki feladatok
-

Feladata, hogy megismerje az osztályába tartozó tanulók személyiségét, s ezek alapján
segítse az egyes tanuló személyiségének helyes irányba fejlődését.
Tevékenységével aktívan elősegítse az osztályközösség kialakulását, illetve megerősödését.
Rendszeresen áttekinti az osztályában tanuló gyermekek tanulmányi eredményeit, konzultál tanár társaival a tanulók haladásáról.
Közreműködik a tanulók és tanárok konfliktusai megoldásában, szükség szerint a problémamegoldásba bevonja a szülőket is.
Elvégzi az osztályába járó tanulók magatartásának és szorgalmának értékelési feladatait,
ehhez kikéri tanár társai, valamint a diákok véleményét is.
Ellátja az osztályfőnöki teendőkel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat.
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- Szülői értekezletet tart, melyen megadja a szülőknek az oktatássalneveléssel, a szülőket érintő egyéb kérdésekkel kapcsolatos legfontosabb aktuális tájékoztatást.
Rendszeresen fogadóórát tart, mely során tárgyilagosan tájékoztatást nyújt a szülőknek a
gyermekük fejlődéséről, viselkedéséről.
Az osztályában tanulókat ellátja az iskola életével, működésével kapcsolatos fontosabb
információkkal, segíti felkészülésüket, támogatja részvételüket az iskolai rendezvényeken, programokon.

III. Munkaközösség-vezetői faladatok
-

a munkaközösség szakmai irányítása és szervezése
új kollégák betanítása, beilleszkedésük segítése
a munkaközösség szakmai munkatervének és beszámolóknak elkészítése
a munkaközösségi tagok alapfeladatokból eredő munkájának folyamatos szakmai támogatása, ellenőrzése és értékelése
munkaközösségi értekezletek megtartása
folyamatos kapcsolattartás az iskola vezetőségével, erről tájékoztatás a munkaközösségi
tagok részére
tantervek, tanmenetek elkészítése, elkészíttetése és karbantartása
munkaközösségen belüli helyettesítések elkészítése és ellenőrzése
tantárgyfelosztás előkészítése
vizsgák és azokkal kapcsolatos szakmai tevékenység előkészítése, szervezése és irányítása (javító, pótló, osztályozó)

A pedagógus munkaidejének beosztása
Kötelező tanórák megtartása heti 22-26 órában.
Pedagógus az óra megbízó lapon feltüntetett tanítási órában köteles az iskola területén tartózkodni, ill. távolmaradásáról hivatalos helyettesítési nyomtatványt vezetni.
Iskolai rendezvények, ünnepségek az óramegbízó lapon kívül eső időtartamban is megrendezésre kerülhetnek, amelyek hivatalos munkaköri feladatnak minősülnek
A rendkívüli munkavégzés ideje egy hónap munkaidő keretre vetítve kerül megállapításra.
A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek.
A munkaköri leírás egy példányát átvettem, az abban foglaltakat tudomásul vettem.
20…. szeptember 01.

……………………………………………
igazgató

…………………………………………
alkalmazott
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…………………………………..
általános-közismereti tagintézmény-vezető helyettes
munkaköri leírása
Munkakör megnevezése:
Tanár, általános-közismereti tagintézmény-vezető helyettes, FEOR SZÁM: 1328
A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója:
Egri Szakképzési Centrum főigazgató
SZMSZ szerint átruházott esetben: tagintézmény vezető
A munkakör szakmai irányítója:
tagintézmény vezető/igazgató
Utasítást adó felettes munkakörök:
tagintézmény vezető/igazgató
A munkakörnek alárendelt munkakörök: az SZMSZ szerint
A munkakör célja:
A közoktatási törvény szerint az intézmény iskolaigazgatói vezetői feladatai ellátásában való
aktív közreműködés.
Helyettesítés rendje:
- a munkakör az alábbi munkaköröket helyettesítheti:
- pedagógus és szakvizsgázott pedagógus munkakörök
- a munkakör helyettesítésére vonatkozó szabályokat az intézmény SZMSZ-e tartalmazza
A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások:
- 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról,
- 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről,
- 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról,
- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről,
- 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet,
- 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet,
- 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről,
- Alapító okirat, SZMSZ, Pedagógiai program, Házirend,
A munkavégzés helye:
- az intézmény székhelye: 3300 Eger, Kertész út 128.
- az intézmény telephelye: 3300 Eger, Vincellériskola út 1.
A általános-közismereti tagintézmény-vezető helyettes a munkaköri leírásában foglaltakat
- az iskolaigazgató utasítása, rendelkezései szerint, személyesen, illetve
- a további - munkakörnek közvetlenül alárendelt - vezetői munkaköröket ellátók bevonásával, a feladat ellátására történő utasítással látja el.
Egyéb megbízásait a feladat ellátási terv alapján köteles végezni.
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A munkakör tartalma
Vezetési feladatok
Általános vezetési feladatok
1. A Szervezeti és Működési Szabályzattal kapcsolatos feladatok
- Közreműködik az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának elkészítésében.
- Részt vesz az SZMSZ rendszeres felülvizsgálatában, kiegészítésében.
2. Házirenddel kapcsolatos feladatok
- Közreműködik a házirend elkészítésében, aktualizálásában.
- Javaslatokat tesz a házirend módosítására.
3. Önértékeléssel minősítéssel kapcsolatos feladatok
- Javaslatokat fogalmaz meg az intézmény önértékelésével, pedagógus minősítésével kapcsolatosan
- Közreműködik az intézményi önértékelési program elkészítésében, működtetésében.
4. Adat nyilvántartás, kezelés
- Részt vesz a köznevelésről szóló törvényben meghatározott adatok nyilvántartásában, kezelésében.
5. A meghatározó intézményi dokumentumok nyilvánossága
- Közreműködik az SZMSZ, a házirend, a pedagógiai program, nyilvánosságra hozatalában.
6. Vezetői jogkörök gyakorlása
- A tagintézmény-vezető helyettesítése során, az SZMSZ-ben meghatározott helyettesítési
rend szerint gyakorolja a vezetői jogokat.
Az intézmény közoktatási feladatihoz kapcsolódó vezetési feladatok
Pedagógiai programmal kapcsolatos feladatok
Szaktudásával támogatja a pedagógiai program elkészítését.
Részt vesz a pedagógiai program összeállításában.
Munkatervvel kapcsolatos feladatok
Feladatokat lát el az iskolai munkaterv elkészítése során, a munkaterv keretében részt vesz a
nevelési év rendjének meghatározásában.
- A munkaterv elkészítése során kikéri a diákönkormányzat, a szülői szervezet véleményét.
3. Nevelőtestülettel kapcsolatos feladatok
- Segíti a nevelőtestület vezetését.
- Támogatja a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítési feladatait, részt vesz
azok megszervezésében, valamint azok végrehajtása ellenőrzésében.
- Támogatja az iskolaigazgató nevelő és oktató munkát irányító és ellenőrző tevékenységét.
4. Döntési, együttműködési feladatok
- Döntés- előkészítési feladatokat lát el az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, melyben az intézményvezető dönt, s a döntés-előkészítésre utasította.
- Együttműködik a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel, diákönkormányzattal, szülői
szervezetekkel.
5. Az iskolai oktatás megszervezése
- Közreműködik a tanulók nevelésének, oktatásának megszervezésében.
- Részt vesz a pedagógiai programmal kapcsolatos tájékoztatási feladatok ellátásában.
- Támogatja az iskolaigazgató azon tevékenységét, melynek során biztosítja, illetve folyamatosan figyelemmel kíséri, hogy a tanuló a lelkiismereti, világnézeti, politikai meggyőződése
megvallására, illetve megtagadására ne kényszerüljön.
1.
2.
-
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6. Egyéb feladatok
- Közreműködik a nemzeti és az iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezésében.
- Segíti az iskolaigazgató gyermek-és ifjúságvédelmi munkát irányító tevékenységét.
- Segíti a tanulóbaleset megelőzésével kapcsolatos irányítási tevékenységet.
- Közreműködik a tanuló felvételével, a tanulói jogviszony megszűnésével, a tanuló fejlődésével, tanulmányi előmenetelével kapcsolatos, továbbá a működés rendjéről való értesítési
feladatok ellátásában.
I.

Az intézmény működéséből fakadó vezetési feladatok

1. Az intézmény működtetése
- Segíti az iskolaigazgatót az intézmény költségvetési gazdálkodása során abban, hogy a működéshez szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítottak legyenek.
- Támogatja az iskolaigazgatót az intézmény takarékos gazdálkodása érdekében.
2. Költségvetési tervezéssel, beszámolással kapcsolatos feladatok.
- Részt vesz a költségvetési tervezési feladatok ellátásában.
- Részt vesz az intézmény költségvetési koncepciójának összeállításában.
- Közreműködik a beszámolási tevékenységben.
- Segíti az iskolaigazgató az intézmény költségvetésével, beszámolásával kapcsolatos adatszolgáltatási feladatainak ellátását.
- Szaktudásával hozzájárul a fenntartó által az iskolaigazgatótól kért információk biztosításához a költségvetési gazdálkodás témában.
II.

Szakmai vezetéssel kapcsolatos feladatok

1. Az intézmény elhelyezkedése az oktatási struktúrában
- Segíti az igazgató tájékozódási tevékenységét az intézmény oktatási struktúrában való elhelyezkedése tárgyában, támogatja az igazgatót a szakképzés országos, területi, és helyi helyzetének, körülményeinek, várható irányainak meghatározásában, megismerésében.
- Megalapozott információkkal segíti az igazgató azon tevékenységét, mely az intézményben
kialakítandó szakok, szakmastruktúrák igényekhez igazodó formálására irányul.
- Figyeli a szakmai képzéssel kapcsolatos jogszabályokat.
2. A szakképzés feltételeinek megteremtése
- Segíti az intézményen belül, illetve azon kívül a szakképzés személyi, tárgyi, szakmai követelményeinek biztosítását. Ennek keretében:
- felel a közismereti elméleti oktatásért,
- felel a közismereti képzés eszközfeltételeinek megteremtéséért, beszerzéséért.
- Közreműködik az intézményen kívül bonyolódó szakképzéshez kapcsolódó szerződések
megkötésében, rendszeres felülvizsgálatában.
- Kidolgozza, aktualizálja, esetenként ellenőrzi a szakmai dokumentumokat.
3. Szakképzés lebonyolításával kapcsolatos feladatok
- Közreműködik a érettségi vizsgák megszervezésében, lebonyolításában.
- A közismereti elméleti oktatási feladataihoz a szükséges eszközöket, berendezéseket (szemléltető eszközök, kisebb berendezések stb.) biztosítja, ezek karbantartásának megszervezéséről gondoskodik.
- Felügyeli a közösségi szolgálat megszervezését
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Pedagógusként végzendő szakmai feladatok
I.

Általános szakmai feladatok

1. Együttműködés a szülőkkel
- Munkája során együttműködik a szülőkkel a tanuló személyiségének fejlesztésében,
képességeinek kibontakoztatásában.
- A szülők közösségével együttműködve végzi nevelő munkáját a tanulóközösség
kialakítása, fejlesztése során.
- Feladatának ellátása során tiszteltben tartja a szülőnek azt a jogát, hogy vallási és világnézeti
meggyőződésüknek megfelelő oktatásban és nevelésben részesülhessenek gyermekeik.
2. Az egyes jogok biztosítása
- Gondoskodik a tanulók közoktatási törvényben foglalt jogainak biztosításáról.
- Gondoskodik a szülők jogainak biztosításáról.
- Megtartja az egyenlő bánásmód követelményét a tanulókkal kapcsolatos döntései, intézkedései meghozatalakor.
A pedagógus munkakörben foglalkoztatottak heti munkaideje 40 óra.
Heti kötelező tanítási órája : 4 óra
Megtartandó tanórák száma: 4 óra
A pedagógus kötelességei (az oktató-nevelő munkával, szakfeladattal összefüggő tevékenység)
- ismerje és alkalmazza az iskola pedagógiai és nevelési programjában és helyi tantervében
foglaltakat
- ismerje és alkalmazza a közoktatással összefüggő törvényeket, rendeleteket és utasításokat
- nevelő és oktató tevékenysége keretében gondoskodjon a tanuló testi épségének megóvásáról, erkölcsi védelméről, személyiségének fejlődéséről
- az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan közvetítse
- az iskola alkalmazottjához illően képviselje az iskolát
A pedagógus feladatai különösen (az oktató-nevelő munkával összefüggő egyéb feladatok)
- szakszerű felkészülés a tanítási órákra
- a tanítás órarend szerinti megtartása
- a tanítás elméleti feltételeinek előkészítése, elkészítése, karbantartása és alkalmazása
(pl. tanmenetek)
- a tanítási órákhoz szükséges eszközök, segédletek kiválasztása, előkészítése és azok alkalmazása az oktatás folyamatában (pl. forrásanyagok gyűjtése, multimédiás eszközök
előkészítése és alkalmazása, feladatlapok összeállítása, kísérleti eszközök és anyagok
előkészítése, karbantartása stb.)
- a tanulók ismereteinek folyamatos ellenőrzése, számonkérése, az ezzel kapcsolatos feladatok elvégzése (dolgozatok javítása, házi feladatok ellenőrzése, bemeneti-kimeneti
mérések elvégzése stb.)
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- a tanügyi dokumentumok folyamatos és pontos vezetése és kezelése
(pl. ellenőrző könyv, törzslap, elektronikus-napló)
helyettesítés alkalomszerűen, a helyettesítési rend alapján
a szülők és a tanulók folyamatos és rendszeres tájékoztatása az őket érintő ügyekről
az iskolai rendezvényeken való tevékeny részvétel
folyamatos szakmai önképzés, továbbképzéseken, munkaközösségi értekezleteken való
részvétel
az iskola kulturális -, sportéletének, a tanulói szabadidő hasznos eltöltésének szervezése
a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása és a tehetséges tanulók képességeinek fejlesztése
kapcsolattartás a szülőkkel, tájékoztatás nyújtása a tanuló előmeneteléről, fejlődéséről, a
tanulóval kapcsolatos, szükséges intézkedések meghozataláról
a szülők és a tanulók javaslataira érdemi választ adni
munkaköréhez kapcsolódó pontos statisztikai adatok szolgáltatása
tájékozódás a helyben szokásos módon az iskola mindennapi munkáját érintő programokról, eseményekről
részvétel a munkakör ellátásához kapcsolódó megbeszéléseken, tájékoztatókon, a munkahely által kezdeményezett továbbképzéseken
hét évenként a jogszabályban meghatározott keretek között továbbképzésen részt venni
az e-naplóban ill. foglakozási naplóban - eltérő utasítás hiányában - heti rendszerességgel könyveli a kötött munkaidő neveléssel-oktatással lekötött ill. le nem kötött részének
tevékenységét

A pedagógus munkaidejének beosztása
Tanóráinak megtartása heti 4 órában.
A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek.
A munkaköri leírás egy példányát átvettem, az abban foglaltakat tudomásul vettem.
Eger 20……..

………………………..

……………………………………………
tagintézmény vezető

…………………………………………
pedagógus
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…………………………………..
szakmai tagintézmény-vezetőhelyettes
munkaköri leírása
Munkakör megnevezése:
Tanár, FEOR SZÁM: 2421
A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója:
Egri Szakképzési Centrum főigazgató
SZMSZ szerint átruházott esetben: tagintézmény vezető
A munkakör szakmai irányítója:
- tagintézmény-vezető/igazgató
Utasítást adó felettes munkakörök:
- tagintézmény-vezető/igazgató
A munkakörnek alárendelt munkakörök: az SZMSZ szerint
A munkakör célja:
A köznevelési törvény szerint a kollégium vezetői feladatainak ellátása.
Helyettesítés rendje:
- a munkakör az alábbi munkaköröket helyettesítheti:
- pedagógus és szakvizsgázott pedagógus munkakörök
- a munkakört az alábbi munkakörök helyettesíthetik:
- a munkakör helyettesítésére vonatkozó szabályokat az intézmény SZMSZ-e tartalmazza
A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások:
- 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról,
- 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről,
- 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról,
- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről,
- 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet,
- 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet,
- 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről,
- Alapító okirat, SZMSZ, Pedagógiai program, Házirend
A munkavégzés helye:
- az intézmény székhelye: 3300 Eger, Kertész út 128.
- az intézmény telephelye: 3300 Eger, Vincellériskola út 1.

A szakmai igazgatóhelyettes a munkaköri leírásában foglaltakat
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- az iskolaigazgató utasítása, rendelkezései szerint, személyesen, illetve a további - munkakörnek közvetlenül alárendelt - vezetői munkaköröket ellátók
bevonásával, a feladat ellátására történő utasítással látja el.
Egyéb megbízásait a feladat ellátási terv alapján köteles végezni.
A munkakör tartalma
Vezetési feladatok
I.

Általános vezetési feladatok

2. A Szervezeti és Működési Szabályzattal kapcsolatos feladatok
- Közreműködik az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának elkészítésében.
- Részt vesz az SZMSZ rendszeres felülvizsgálatában, kiegészítésében.
2. Házirenddel kapcsolatos feladatok
- Közreműködik a házirend elkészítésében, aktualizálásában.
- Javaslatokat tesz a házirend módosítására.
3. Önértékeléssel, minősítéssel kapcsolatos feladatok
- Javaslatokat fogalmaz meg az intézmény önértékelésével, pedagógusminősítésével kapcsolatban főbb irányaira, javaslatait továbbítja az iskolaigazgató felé.
- Közreműködik az intézményi önértékelési program elkészítésében, működtetésében
4. Adat nyilvántartás, kezelés
- Részt vesz a köznevelésről szóló törvényben meghatározott adatok nyilvántartásában, kezelésében.
5. A meghatározó intézményi dokumentumok nyilvánossága
- Közreműködik az SZMSZ, a házirend, a pedagógiai program, a minőségirányítási program
nyilvánosságra hozatalában.
6. Vezetői jogkörök gyakorlása
- Az iskolaigazgató helyettesítése során, az SZMSZ-ben meghatározott helyettesítési rend
szerint gyakorolja a vezetői jogokat.
II.

Az intézmény közoktatási feladatihoz kapcsolódó vezetési feladatok

Pedagógiai programmal kapcsolatos feladatok
Szaktudásával támogatja a pedagógiai program elkészítését.
Részt vesz a pedagógiai program összeállításában.
Munkatervvel kapcsolatos feladatok
Feladatokat lát el az iskolai munkaterv elkészítése során, a munkaterv keretében részt vesz a
nevelési év rendjének meghatározásában.
- A munkaterv elkészítése során kikéri a diákönkormányzat, a szülői szervezet véleményét.
3. Nevelőtestülettel kapcsolatos feladatok
- Segíti a nevelőtestület vezetését.
- Támogatja a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítési feladatait, részt vesz
azok megszervezésében, valamint azok végrehajtása ellenőrzésében.
- Támogatja az iskolaigazgató nevelő és oktató munkát irányító és ellenőrző tevékenységét.
4. Döntési, együttműködési feladatok
- Döntés- előkészítési feladatokat lát el az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, melyben az intézményvezető dönt, s a döntés-előkészítésre utasította.
- Együttműködik a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel, diákönkormányzattal, szülői
szervezetekkel.
3.
4.
-
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5. Az iskolai oktatás megszervezése
Közreműködik a tanulók nevelésének, oktatásának megszervezésében.
Részt vesz a pedagógiai programmal kapcsolatos tájékoztatási feladatok ellátásában.
Támogatja az iskolaigazgató azon tevékenységét, melynek során biztosítja, illetve folyamatosan figyelemmel kíséri, hogy a tanuló a lelkiismereti, világnézeti, politikai meggyőződése
megvallására, illetve megtagadására ne kényszerüljön.

6. Egyéb feladatok
- Közreműködik a nemzeti és az iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezésében.
- Segíti az iskolaigazgató gyermek-és ifjúságvédelmi munkát irányító tevékenységét.
- Segíti a tanulóbaleset megelőzésével kapcsolatos irányítási tevékenységet.
- Közreműködik a tanuló felvételével, a tanulói jogviszony megszűnésével, a tanuló fejlődésével, tanulmányi előmenetelével kapcsolatos, továbbá a működés rendjéről való értesítési
feladatok ellátásában.
- Segíti az iskolaigazgató tanügyi, munkaügyi nyilvántartást irányító munkáját
Az intézmény működéséből fakadó vezetési feladatok
1. Az intézmény működtetése
- Segíti az iskolaigazgatót az intézmény költségvetési gazdálkodása során abban, hogy a működéshez szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítottak legyenek.
- Támogatja az iskolaigazgatót az intézmény takarékos gazdálkodása érdekében.
2. Költségvetési tervezéssel, beszámolással kapcsolatos feladatok.
- Részt vesz a költségvetési tervezési feladatok ellátásában.
- Részt vesz az intézmény költségvetési koncepciójának összeállításában.
- Közreműködik a beszámolási tevékenységben.
5. A költségvetési szervként való működéssel kapcsolatos információ-szolgáltatási feladatok
- Segíti az iskolaigazgató az intézmény költségvetésével, beszámolásával kapcsolatos
adatszolgáltatási feladatainak ellátását.
- Szaktudásával hozzájárul a fenntartó által az iskolaigazgatótól kért információk biztosításához a költségvetési gazdálkodás témában.
Szakmai vezetéssel kapcsolatos feladatok
4. Az intézmény elhelyezkedése az oktatási struktúrában
- Segíti az igazgató tájékozódási tevékenységét az intézmény oktatási struktúrában való elhelyezkedése tárgyában, támogatja az igazgatót a szakképzés országos, területi, és helyi helyzetének, körülményeinek, várható irányainak meghatározásában, megismerésében.
- Megalapozott információkkal segíti az igazgató azon tevékenységét, mely az intézményben
kialakítandó szakok, szakmastruktúrák igényekhez igazodó formálására irányul.
- Figyeli a szakmai képzéssel kapcsolatos jogszabályokat.
5. A szakképzés feltételeinek megteremtése
- Segíti az intézményen belül, illetve azon kívül a szakképzés személyi, tárgyi, szakmai követelményeinek biztosítását. Ennek keretében:
- Felel a szakmai elméleti oktatásért,
- Támogatja a szakképzés eszközfeltételeinek megteremtéséért, beszerzéséért.
- Közreműködik az intézményen kívül bonyolódó szakképzéshez kapcsolódó szerződések
megkötésében, rendszeres felülvizsgálatában.
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6.
-

-

- Kidolgozza, aktualizálja, esetenként ellenőrzi a szakmai dokumentumokat.
Szakképzés lebonyolításával kapcsolatos feladatok
Közreműködik a szakmai vizsgák megszervezésében, lebonyolításában.
A szakképzés elméleti oktatási feladataihoz a szükséges eszközöket, berendezéseket (szemléltető eszközök, kisebb berendezések stb.) biztosítja, ezek karbantartásának megszervezéséről gondoskodik.
Közreműködik a felnőttképzés szervezésében, az iskolarendszeren kívüli képzések bonyolításában, adminisztrációs rendjének kialakításában.

Pedagógusként végzendő szakmai feladatok
II.

Általános szakmai feladatok

2. Együttműködés a szülőkkel
- Munkája során együttműködik a szülőkkel a tanuló személyiségének fejlesztésében,
képességeinek kibontakoztatásában.
- A szülők közösségével együttműködve végzi nevelő munkáját a tanulóközösség
kialakítása, fejlesztése során.
- Feladatának ellátása során tiszteltben tartja a szülőnek azt a jogát, hogy vallási és világnézeti meggyőződésüknek megfelelő oktatásban és nevelésben részesülhessenek gyermekeik.
2. Az egyes jogok biztosítása
- Gondoskodik a tanulók közoktatási törvényben foglalt jogainak biztosításáról.
- Gondoskodik a szülők jogainak biztosításáról.
- Megtartja az egyenlő bánásmód követelményét a tanulókkal kapcsolatos döntései, intézkedései meghozatalakor.
A pedagógus munkakörben foglalkoztatottak heti munkaideje 40 óra.
Heti kötelező tanítási órája : 4 óra
Megtartandó tanórák száma: 4 óra
A pedagógus kötelességei (az oktató-nevelő munkával, szakfeladattal összefüggő tevékenység)
- ismerje és alkalmazza az iskola pedagógiai és nevelési programjában és helyi tantervében foglaltakat
- ismerje és alkalmazza a közoktatással összefüggő törvényeket, rendeleteket és utasításokat
- ismerje és alkalmazza az iskola minőségbiztosítási programjában foglaltakat
- nevelő és oktató tevékenysége keretében gondoskodjon a tanuló testi épségének megóvásáról, erkölcsi védelméről, személyiségének fejlődéséről
- az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan közvetítse
- az iskola alkalmazottjához illően képviseli az iskolát
A pedagógus feladatai különösen (az oktató-nevelő munkával összefüggő egyéb feladatok)
-

szakszerű felkészülés a tanítási órákra
a tanítás órarend szerinti megtartása
a tanítás elméleti feltételeinek előkészítése, elkészítése, karbantartása és alkalmazása
(pl. tanmenetek)
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- a tanítási órákhoz szükséges eszközök, segédletek kiválasztása, előkészítése és azok alkalmazása az oktatás folyamatában (pl. forrásanyagok gyűjtése, multimédiás eszközök előkészítése és alkalmazása, feladatlapok összeállítása, kísérleti eszközök és anyagok előkészítése-karbantartása stb.)
a tanulók ismereteinek folyamatos ellenőrzése, számonkérése, az ezzel kapcsolatos feladatok elvégzése (dolgozatok javítása, házi feladatok ellenőrzése stb.)
a tanügyi dokumentumok folyamatos és pontos vezetése és kezelése (pl. napló, ellenőrző könyv, törzslap, elektronikus napló)
helyettesítés alkalomszerűen
a szülők és a tanulók folyamatos és rendszeres tájékoztatása az őket érintő ügyekről
az iskolai rendezvényeken való tevékeny részvétel
folyamatos szakmai önképzés, továbbképzéseken, munkaközösségi értekezleteken való
részvétel
az iskola kulturális -, sportéletének, a tanulói szabadidő hasznos eltöltésének szervezése
a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása és a tehetséges tanulók képességeinek fejlesztése
kapcsolattartás a szülőkkel, tájékoztatás nyújtása a tanuló előmeneteléről, fejlődéséről, a
tanulóval kapcsolatos, szükséges intézkedések meghozataláról
a szülők és a tanulók javaslataira érdemi választ adni
munkaköréhez kapcsolódó pontos statisztikai adatok szolgáltatása
tájékozódás a helyben szokásos módon az iskola mindennapi munkáját érintő programokról, eseményekről
részvétel a munkakör ellátásához kapcsolódó megbeszéléseken, tájékoztatókon, a munkahely által kezdeményezett továbbképzéseken
hét évenként a jogszabályban meghatározott keretek között továbbképzésen részt venni

A pedagógus munkaidejének beosztása
Tanóráinak megtartása heti 4 órában.
A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek.
A munkaköri leírás egy példányát átvettem, az abban foglaltakat tudomásul vettem.
Eger, 20…..

…………………..

……………………………………………
Igazgató

…………………………………………
Alkalmazott
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………………………………………..
gyakorlati oktatás vezető
munkaköri leírása
Munkakör megnevezése:
Tanár, gyakorlati oktatás vezető, FEOR SZÁM: 1328
A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója:
Egri Szakképzési Centrum főigazgató
SZMSZ szerint átruházott esetben: tagintézmény vezető
A munkakör szakmai irányítója:
tagintézmény vezető/igazgató
Utasítást adó felettes munkakörök:
tagintézmény vezető/igazgató
A munkakörnek alárendelt munkakörök: az SZMSZ szerint
A munkakör célja:
A közoktatási törvény szerint az intézmény iskolaigazgatói vezetői feladatai ellátásában való
aktív közreműködés.
Helyettesítés rendje:
- a munkakör az alábbi munkaköröket helyettesítheti:
- pedagógus és szakvizsgázott pedagógus munkakörök
- a munkakör helyettesítésére vonatkozó szabályokat az intézmény SZMSZ-e tartalmazza
A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások:
- 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról,
- 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről,
- 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról,
- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről,
- 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet,
- 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet,
- 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről,
- Alapító okirat, SZMSZ, Pedagógiai program, Házirend,
A munkavégzés helye:
- az intézmény székhelye: 3300 Eger, Kertész út 128.
- az intézmény telephelye: 3300 Eger, Vincellériskola út 1.
A gyakorlati oktatásvezető a munkaköri leírásában foglaltakat
- az iskolaigazgató utasítása, rendelkezései szerint, személyesen, illetve a további - munkakörnek közvetlenül alárendelt - vezetői munkaköröket ellátók bevonásával, a feladat
ellátására történő utasítással látja el.
Egyéb megbízásait a feladat ellátási terv alapján köteles végezni.
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A munkakör tartalma
Vezetési feladatok
Általános vezetési feladatok
3. A Szervezeti és Működési Szabályzattal kapcsolatos feladatok
- Közreműködik az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának elkészítésében.
- Részt vesz az SZMSZ rendszeres felülvizsgálatában, kiegészítésében.
2. Házirenddel kapcsolatos feladatok
- Közreműködik a házirend elkészítésében, aktualizálásában.
- Javaslatokat tesz a házirend módosítására.
3. Önértékeléssel minősítéssel kapcsolatos feladatok
- Javaslatokat fogalmaz meg az intézmény önértékelésével, pedagógus minősítésével kapcsolatosan
- Közreműködik az intézményi önértékelési program elkészítésében, működtetésében.
4. Adat nyilvántartás, kezelés
- Részt vesz a köznevelésről szóló törvényben meghatározott adatok nyilvántartásában, kezelésében.
5. A meghatározó intézményi dokumentumok nyilvánossága
- Közreműködik az SZMSZ, a házirend, a pedagógiai program, nyilvánosságra hozatalában.
6. Vezetői jogkörök gyakorlása
- A tagintézmény-vezető helyettesítése során, az SZMSZ-ben meghatározott helyettesítési
rend szerint gyakorolja a vezetői jogokat.
Az intézmény közoktatási feladatihoz kapcsolódó vezetési feladatok
Pedagógiai programmal kapcsolatos feladatok
Szaktudásával támogatja a pedagógiai program elkészítését.
Részt vesz a pedagógiai program összeállításában.
Munkatervvel kapcsolatos feladatok
Feladatokat lát el az iskolai munkaterv elkészítése során, a munkaterv keretében részt vesz a
nevelési év rendjének meghatározásában.
- A munkaterv elkészítése során kikéri a diákönkormányzat, a szülői szervezet véleményét.
3. Nevelőtestülettel kapcsolatos feladatok
- Segíti a nevelőtestület vezetését.
- Támogatja a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítési feladatait, részt vesz
azok megszervezésében, valamint azok végrehajtása ellenőrzésében.
- Támogatja az iskolaigazgató nevelő és oktató munkát irányító és ellenőrző tevékenységét.
4. Döntési, együttműködési feladatok
- Döntés- előkészítési feladatokat lát el az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, melyben az intézményvezető dönt, s a döntés-előkészítésre utasította.
- Együttműködik a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel, diákönkormányzattal, szülői
szervezetekkel.
5. Az iskolai oktatás megszervezése
6.
7.
-
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- Közreműködik a tanulók nevelésének, oktatásának megszervezésében.
Részt vesz a pedagógiai programmal kapcsolatos tájékoztatási feladatok ellátásában.
Támogatja az iskolaigazgató azon tevékenységét, melynek során biztosítja, illetve folyamatosan figyelemmel kíséri, hogy a tanuló a lelkiismereti, világnézeti, politikai meggyőződése
megvallására, illetve megtagadására ne kényszerüljön.
6. Egyéb feladatok
- Közreműködik a nemzeti és az iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezésében.
- Segíti az iskolaigazgató gyermek-és ifjúságvédelmi munkát irányító tevékenységét.
- Segíti a tanulóbaleset megelőzésével kapcsolatos irányítási tevékenységet.
- Közreműködik a tanuló felvételével, a tanulói jogviszony megszűnésével, a tanuló fejlődésével, tanulmányi előmenetelével kapcsolatos, továbbá a működés rendjéről való értesítési
feladatok ellátásában.
-

III.

Az intézmény működéséből fakadó vezetési feladatok

1. Az intézmény működtetése
- Segíti az iskolaigazgatót az intézmény költségvetési gazdálkodása során abban, hogy a működéshez szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítottak legyenek.
- Támogatja az iskolaigazgatót az intézmény takarékos gazdálkodása érdekében.
- Segíti az iskolaigazgatót az iskolaépület jogszabály szerinti működtetésében, tervszerű felújítási, karbantartási munkálatok megszervezésében
2. Költségvetési tervezéssel, beszámolással kapcsolatos feladatok.
- Részt vesz a költségvetési tervezési feladatok ellátásában.
- Részt vesz az intézmény költségvetési koncepciójának összeállításában.
- Közreműködik a beszámolási tevékenységben.
- Segíti az iskolaigazgató az intézmény költségvetésével, beszámolásával kapcsolatos adatszolgáltatási feladatainak ellátását.
- Szaktudásával hozzájárul a fenntartó által az iskolaigazgatótól kért információk biztosításához a költségvetési gazdálkodás témában.
IV.

Szakmai vezetéssel kapcsolatos feladatok

7. Az intézmény elhelyezkedése az oktatási struktúrában
- Segíti az igazgató tájékozódási tevékenységét az intézmény oktatási struktúrában való elhelyezkedése tárgyában, támogatja az igazgatót a szakképzés országos, területi, és helyi helyzetének, körülményeinek, várható irányainak meghatározásában, megismerésében.
- Megalapozott információkkal segíti az igazgató azon tevékenységét, mely az intézményben
kialakítandó szakok, szakmastruktúrák igényekhez igazodó formálására irányul.
- Figyeli a szakmai képzéssel kapcsolatos jogszabályokat.
8. A szakképzés feltételeinek megteremtése
- Segíti az intézményen belül, illetve azon kívül a szakképzés személyi, tárgyi, szakmai követelményeinek biztosítását. Ennek keretében:
- Felel a szakmai gyakorlati oktatásért,
- Felel a szakképzés eszközfeltételeinek megteremtéséért, beszerzéséért.
- Közreműködik az intézményen kívül bonyolódó szakképzéshez kapcsolódó szerződések
megkötésében, rendszeres felülvizsgálatában.
- Kidolgozza, aktualizálja, esetenként ellenőrzi a szakmai dokumentumokat.
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9. Szakképzés lebonyolításával kapcsolatos feladatok
- Közreműködik a szakmai vizsgák megszervezésében, lebonyolításában.
- A szakképzés gyakorlati oktatási feladataihoz a szükséges eszközöket, berendezéseket
(szemléltető eszközök, kisebb berendezések stb.) biztosítja, ezek karbantartásának megszervezéséről gondoskodik.
- Közreműködik a felnőttképzés szervezésében, az iskolarendszeren kívüli képzések bonyolításában, adminisztrációs rendjének kialakításában.
Pedagógusként végzendő szakmai feladatok
III.

Általános szakmai feladatok

3. Együttműködés a szülőkkel
- Munkája során együttműködik a szülőkkel a tanuló személyiségének fejlesztésében,
képességeinek kibontakoztatásában.
- A szülők közösségével együttműködve végzi nevelő munkáját a tanulóközösség
kialakítása, fejlesztése során.
- Feladatának ellátása során tiszteltben tartja a szülőnek azt a jogát, hogy vallási és világnézeti meggyőződésüknek megfelelő oktatásban és nevelésben részesülhessenek gyermekeik.
2. Az egyes jogok biztosítása
- Gondoskodik a tanulók közoktatási törvényben foglalt jogainak biztosításáról.
- Gondoskodik a szülők jogainak biztosításáról.
- Megtartja az egyenlő bánásmód követelményét a tanulókkal kapcsolatos döntései, intézkedései meghozatalakor.
A pedagógus munkakörben foglalkoztatottak heti munkaideje 40 óra.
Heti kötelező tanítási órája: 4 óra.
Megtartandó tanórák száma: 4 óra
A pedagógus kötelességei (az oktató-nevelő munkával, szakfeladattal összefüggő tevékenység)
- ismerje és alkalmazza az iskola pedagógiai és nevelési programjában és helyi tantervében
foglaltakat
- ismerje és alkalmazza a közoktatással összefüggő törvényeket, rendeleteket és utasításokat
- nevelő és oktató tevékenysége keretében gondoskodjon a tanuló testi épségének megóvásáról, erkölcsi védelméről, személyiségének fejlődéséről
- az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan közvetítse
- az iskola alkalmazottjához illően képviselje az iskolát
A pedagógus feladatai különösen (az oktató-nevelő munkával összefüggő egyéb feladatok)
- szakszerű felkészülés a tanítási órákra
- a tanítás órarend szerinti megtartása
- a tanítás elméleti feltételeinek előkészítése, elkészítése, karbantartása és alkalmazása
(pl. tanmenetek)
- a tanítási órákhoz szükséges eszközök, segédletek kiválasztása, előkészítése és azok alkalmazása az oktatás folyamatában (pl. forrásanyagok gyűjtése, multimédiás eszközök
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-

-

előkészítése és alkalmazása, feladatlapok összeállítása, kísérleti
eszközök és anyagok előkészítése, karbantartása stb.)
a tanulók ismereteinek folyamatos ellenőrzése, számonkérése, az ezzel kapcsolatos feladatok elvégzése (dolgozatok javítása, házi feladatok ellenőrzése, bemeneti-kimeneti
mérések elvégzése stb.)
a tanügyi dokumentumok folyamatos és pontos vezetése és kezelése (pl. ellenőrző
könyv, törzslap, elektronikus-napló)
helyettesítés alkalomszerűen, a helyettesítési rend alapján
a szülők és a tanulók folyamatos és rendszeres tájékoztatása az őket érintő ügyekről
az iskolai rendezvényeken való tevékeny részvétel
folyamatos szakmai önképzés, továbbképzéseken, munkaközösségi értekezleteken való
részvétel
az iskola kulturális -, sportéletének, a tanulói szabadidő hasznos eltöltésének szervezése
a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása és a tehetséges tanulók képességeinek fejlesztése
kapcsolattartás a szülőkkel, tájékoztatás nyújtása a tanuló előmeneteléről, fejlődéséről, a
tanulóval kapcsolatos, szükséges intézkedések meghozataláról
a szülők és a tanulók javaslataira érdemi választ adni
munkaköréhez kapcsolódó pontos statisztikai adatok szolgáltatása
tájékozódás a helyben szokásos módon az iskola mindennapi munkáját érintő programokról, eseményekről
részvétel a munkakör ellátásához kapcsolódó megbeszéléseken, tájékoztatókon, a munkahely által kezdeményezett továbbképzéseken
hét évenként a jogszabályban meghatározott keretek között továbbképzésen részt venni
az e-naplóban ill. foglakozási naplóban - eltérő utasítás hiányában - heti rendszerességgel könyveli a kötött munkaidő neveléssel-oktatással lekötött ill. le nem kötött részének
tevékenységét

A pedagógus munkaidejének beosztása
Tanórák megtartása heti 4 órában.
A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek.
A munkaköri leírás egy példányát átvettem, az abban foglaltakat tudomásul vettem.
Eger, 20….

……………………….

……………………………………………
tagintézmény vezető

…………………………………………
pedagógus
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………………………………………
Kollégium vezető
munkaköri leírása
Munkakör megnevezése:
Tanár, FEOR SZÁM: 2421
A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója:
Egri Szakképzési Centrum főigazgató
SZMSZ szerint átruházott esetben: tagintézmény vezető
A munkakör szakmai irányítója:
- tagintézmény-vezető/igazgató
Utasítást adó felettes munkakörök:
- tagintézmény-vezető/igazgató
A munkakörnek alárendelt munkakörök: az SZMSZ szerint
A munkakör célja:
A köznevelési törvény szerint a kollégium vezetői feladatainak ellátása.
Helyettesítés rendje:
- a munkakör az alábbi munkaköröket helyettesítheti:
- pedagógus és szakvizsgázott pedagógus munkakörök
- a munkakört az alábbi munkakörök helyettesíthetik:
- a munkakör helyettesítésére vonatkozó szabályokat az intézmény SZMSZ-e tartalmazza
A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások:
- 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról,
- 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről,
- 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról,
- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről,
- 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet,
- 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet,
- 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről,
- Alapító okirat, SZMSZ, Pedagógiai program, Házirend
A munkavégzés helye:
- az intézmény székhelye: 3300 Eger, Kertész út 128.
A kollégium vezető a munkaköri leírásában foglaltakat személyesen, illetve a további munkakörnek közvetlenül alárendelt - vezetői munkaköröket ellátók bevonásával, a feladat ellátására történő utasítással látja el.
Egyéb megbízásait a feladat ellátási terv alapján köteles végezni.
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A munkakör tartalma
Vezetési feladatok
III.

Általános vezetési feladatok

4. A Szervezeti és Működési Szabályzattal kapcsolatos feladatok
- Közreműködik az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának elkészítésében.
- Részt vesz az SZMSZ rendszeres felülvizsgálatában, kiegészítésében.
2. Házirenddel kapcsolatos feladatok
- Közreműködik a házirend elkészítésében, aktualizálásában.
- Javaslatokat tesz a házirend módosítására.
3. Önértékeléssel, minősítéssel kapcsolatos feladatok
- Javaslatokat fogalmaz meg az intézmény önértékelésével, pedagógusminősítésével kapcsolatban főbb irányaira, javaslatait továbbítja az iskolaigazgató felé.
- Közreműködik az intézményi önértékelési program elkészítésében, működtetésében
4. Adat nyilvántartás, kezelés
- Részt vesz a köznevelésről szóló törvényben meghatározott adatok nyilvántartásában, kezelésében.
5. A meghatározó intézményi dokumentumok nyilvánossága
- Közreműködik az SZMSZ, a házirend, a pedagógiai program, nyilvánosságra hozatalában.

IV.

Az intézmény közoktatási feladataihoz kapcsolódó vezetési feladatok

Pedagógiai programmal kapcsolatos feladatok
Szaktudásával támogatja a pedagógiai program elkészítését.
Részt vesz a pedagógiai program összeállításában.
Munkatervvel kapcsolatos feladatok
Feladatokat lát el az iskolai munkaterv elkészítése során, a munkaterv keretében részt vesz a
nevelési év rendjének meghatározásában.
- A munkaterv elkészítése során kikéri a diákönkormányzat, a szülői szervezet véleményét.
3. Nevelőtestülettel kapcsolatos feladatok
- Segíti a nevelőtestület vezetését.
- Támogatja a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítési feladatait, részt vesz
azok megszervezésében, valamint azok végrehajtása ellenőrzésében.
- Támogatja az iskolaigazgató nevelő és oktató munkát irányító és ellenőrző tevékenységét.
4. Döntési, együttműködési feladatok
- Döntés- előkészítési feladatokat lát el az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, melyben az intézményvezető dönt, s a döntés-előkészítésre utasította.
- Együttműködik a, munkavállalói érdekképviseleti szervekkel, diákönkormányzattal, szülői
szervezetekkel.
5. Az iskolai oktatás megszervezése
- Közreműködik a tanulók kollégiumi nevelésének, oktatásának megszervezésében.
- Részt vesz a pedagógiai programmal kapcsolatos tájékoztatási feladatok ellátásában.
- Támogatja az iskolaigazgató azon tevékenységét, melynek során biztosítja, illetve folyamatosan figyelemmel kíséri, hogy a tanuló a lelkiismereti, világnézeti, politikai meggyőződése
megvallására, illetve megtagadására ne kényszerüljön.
6. Egyéb feladatok
8.
9.
-
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- Közreműködik a nemzeti és az iskolai ünnepek munkarendhez igazodó,
méltó megszervezésében.
Segíti az iskolaigazgató gyermek-és ifjúságvédelmi munkát irányító tevékenységét.
Segíti a tanulóbaleset megelőzésével kapcsolatos irányítási tevékenységet.
Közreműködik a tanuló felvételével, a tanulói jogviszony megszűnésével, a tanuló fejlődésével, tanulmányi előmenetelével kapcsolatos, továbbá a működés rendjéről való értesítési
feladatok ellátásában.

Az intézmény működéséből fakadó vezetési feladatok
1. Az intézmény működtetése
- Segíti az iskolaigazgatót az intézmény költségvetési gazdálkodása során abban, hogy a működéshez szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítottak legyenek.
- Támogatja az iskolaigazgatót az intézmény takarékos gazdálkodása érdekében.
2. Költségvetési tervezéssel, beszámolással kapcsolatos feladatok.
- Részt vesz a költségvetési tervezési feladatok ellátásában.
- Részt vesz az intézmény költségvetési koncepciójának összeállításában.
- Közreműködik a beszámolási tevékenységben.
10. A költségvetési szervként való működéssel kapcsolatos információ-szolgáltatási feladatok
- Segíti az iskolaigazgató az intézmény költségvetésével, beszámolásával kapcsolatos
adatszolgáltatási feladatainak ellátását.
- Szaktudásával hozzájárul a fenntartó által az iskolaigazgatótól kért információk biztosításához a költségvetési gazdálkodás témában.
Pedagógusként végzendő szakmai feladatok
IV.

Általános szakmai feladatok

4. Együttműködés a szülőkkel
- Munkája során együttműködik a szülőkkel a tanuló személyiségének fejlesztésében,
képességeinek kibontakoztatásában.
- A szülők közösségével együttműködve végzi nevelő munkáját a tanulóközösség
kialakítása, fejlesztése során.
- Feladatának ellátása során tiszteltben tartja a szülőnek azt a jogát, hogy vallási és világnézeti meggyőződésüknek megfelelő oktatásban és nevelésben részesülhessenek gyermekeik.
2. Az egyes jogok biztosítása
- Gondoskodik a tanulók közoktatási törvényben foglalt jogainak biztosításáról.
- Gondoskodik a szülők jogainak biztosításáról.
- Megtartja az egyenlő bánásmód követelményét a tanulókkal kapcsolatos döntései, intézkedései meghozatalakor.
A pedagógus munkakörben foglalkoztatottak heti munkaideje 40 óra.
Heti kötelező tanítási és kollégiumi foglalkozás órája: 12óra.
Megtartandó órák száma: 12 óra
A kollégiumi nevelőtanár kötelességei (az oktató-nevelő munkával, szakfeladattal összefüggő tevékenység)
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ismerje és alkalmazza az iskola pedagógiai és nevelési programjában és helyi tantervében foglaltakat
ismerje és alkalmazza a közoktatással összefüggő törvényeket, rendeleteket és utasításokat
ismerje és alkalmazza az iskola minőségbiztosítási programjában foglaltakat
nevelő és oktató tevékenysége keretében gondoskodjon a tanuló testi épségének megóvásáról, erkölcsi védelméről, személyiségének fejlődéséről
az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan közvetítse
az iskola alkalmazottjához illően képviseli az iskolát

A pedagógus feladatai különösen (az oktató-nevelő munkával összefüggő egyéb feladatok)
 Munkáját mindenkor az oktatási törvény, az intézmény szabályzatai, munkaterve, szerint köteles végezni.
 Alapvető feladata a kollégiumban lakó tanulók napi tevékenységének irányítása, segítése, folyamatos ellenőrzése.
 Megfelelő pedagógiai felkészültséggel, példamutatással, felelősséggel és önállósággal
céltudatosan válassza ki és használja fel a kollégiumi élet által biztosított nevelő hatásokat és lehetőségeket a fiatalok személyiségének sokoldalú kibontakoztatása érdekében
 a foglakozási órák foglalkozási terv szerinti megtartása
 a foglakozások feltételeinek előkészítése, elkészítése, karbantartása és alkalmazása (foglakozási tervek, vázlatok stb.)
 a foglakozásokhoz szükséges eszközök, segédletek kiválasztása, előkészítése és azok
alkalmazása a nevelés folyamatában (forrásanyagok gyűjtése, multimédiás eszközök
előkészítése és alkalmazása stb.)
 a tanulók ismereteinek folyamatos ellenőrzése, számonkérése, az ezzel kapcsolatos feladatok elvégzése (házi feladatok ellenőrzése stb.)
 a tanügyi dokumentumok folyamatos és pontos vezetése és kezelése (csoport napló,
kollégiumi ellenőrző könyv, szakköri naplók stb.)
 az étkezési szabályzatnak megfelelően felméri a tanulók étkezési igényét.
 az előírásoknak megfelelően munka-, tűz-, és környezetvédelmi oktatást tart, a szabályok tudomásulvételét és betartását a tanulókkal jegyzőkönyvben rögzít.
 a fontos és rendkívüli eseményeket naponta az ügyeleti naplóba rögzíti
 a tanév során igény szerint tanulmányi kimutatást, elemzést, a tanulókról jellemzést öszszegző értékelést készít.
 szükség esetén fegyelmi-, baleseti-, és káreseti feljegyzést ill. jegyzőkönyvet készít.
 helyettesítés alkalomszerűen
 a szülők és a tanulók folyamatos és rendszeres tájékoztatása az őket érintő ügyekről
 a kollégiumi rendezvényeken való tevékeny részvétel
 folyamatos szakmai önképzés, továbbképzéseken, kollégiumi és iskolai értekezleteken
való részvétel
 a kollégium kulturális-, sportéletének, a tanuló szabadidő hasznos eltöltésének szervezése
 Rendszeresen ellenőrzi a tanulók által használt helyiségek rendjét, tisztaságát, a diákok
ápoltságát, a személyi tulajdonukat képező tárgyak rendben tartását.
 Gondoskodik az intézmény helyiségeinek és eszközeinek rendeltetésszerű használatáról.
 Betartatja és betartja a kollégium házirendjét, napirendjét és működési rendjét.
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 Törekszik a károkozások megelőzésére, intézkedik az okozott károk
megtérítésére a gondnok felé a helyreállításra.
A kollégium munka-és tűzrendészeti valamint környezetvédelmi előírásait betartja és
tanulóival betartatja.
a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása és a tehetséges tanulók képességeinek fejlesztése fontos feladata
kapcsolattartás a szülőkkel, tájékoztatás nyújtása a tanuló előmeneteléről, fejlődéséről, a
tanulóval kapcsolatos, szükséges intézkedések meghozataláról
a szülők és a tanulók javaslataira érdemi választ adni
hét évenként legalább egy alkalommal – a jogszabályban meghatározott keretek között
továbbképzésen részt venni
Munkavégzésének akadályoztatása esetén a lehető legrövidebb időn belül az iskola vezetőjét tájékoztatni kell.
Munkavégzést alkoholos állapotban nem folytathat, ilyen esetben a munkahelyet el kell
hagynia.

A pedagógus munkaidejének beosztása
Kollégiumi foglakozások tanítási óráinak megtartása heti 12 órában.
A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek.
A munkaköri leírás egy példányát átvettem, az abban foglaltakat tudomásul vettem.
Eger, 20…. …………………….
……………………………………………
Igazgató

…………………………………………
Alkalmazott
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…………………………………………………….
nevelőtanár
munkaköri leírása
Munkakör megnevezése:
Tanár, FEOR SZÁM: 2421
A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója:
Egri Szakképzési Centrum főigazgató
SZMSZ szerint átruházott esetben: tagintézmény vezető
A munkakör szakmai irányítója:
- kollégiumvezető
Utasítást adó felettes munkakörök:
- kollégiumvezető, tagintézmény-vezető, tagintézmény-vezetőhelyettesek, gyakorlati oktatás
vezető
A munkakörnek alárendelt munkakörök: nincsenek
A munkakör célja:
A köznevelési törvényben előírtak alapján, az intézmény oktatási-nevelési feladatainak ellátása
gyakorlatilag megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában.
Helyettesítés rendje:
- a munkakör az alábbi munkaköröket helyettesítheti:
pedagógus és szakvizsgázott pedagógus munkakörök
- a munkakört az alábbi munkakörök helyettesíthetik:
pedagógus és szakvizsgázott pedagógus munkakörök.
A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások:
- 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról,
- 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről,
- 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról,
- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről,
- 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet,
- 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet,
- 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről,
- Alapító okirat, SZMSZ, Pedagógiai program, Házirend, DINA kézikönyv
A munkavégzés helye:
- az intézmény székhelye: 3300 Eger, Kertész u. 128.
A nevelőtanár a munkaköri leírásában foglaltakat személyesen, illetve az utasításra jogosult munkaköröket betöltők iránymutatása alapján látja el, valamint munkáját az iskolai,
kollégiumi Munkaterv alapján köteles végezni.
A pedagógus munkakörben foglalkoztatottak heti munkaideje 40 óra.
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A pedagógus munkakörben foglalkoztatottak heti kötött munkaideje a
2011. évi CXC. törvény 62. § (5) bekezdése alapján 32 óra, melynek beosztását az óramegbízólap tartalmazza heti bontásban.
A kollégiumi nevelőtanár kötelességei (az oktató-nevelő munkával, szakfeladattal összefüggő tevékenység)
 Ismerje és alkalmazza az iskola pedagógiai és nevelési programjában és helyi tantervében
foglaltakat.
 Ismerje és alkalmazza a közoktatással összefüggő törvényeket, rendeleteket és utasításokat.
 Nevelő és oktató tevékenysége keretében gondoskodjon a tanuló testi épségének megóvásáról, erkölcsi védelméről, személyiségének fejlődéséről.
 Az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan közvetítse.
A kollégiumi nevelőtanár feladatai különösen (az oktató-nevelő munkával összefüggő
egyéb feladatok)
 Munkáját mindenkor a köznevelési törvény, az intézmény szabályzatai, munkaterve, kollektív szerződése és a kollégium vezetőjének feladat-meghatározásai szerint köteles végezni.
 Alapvető feladata a kollégiumban lakó tanulók napi tevékenységének irányítása, segítése,
folyamatos ellenőrzése. Kiemelten a tanulócsoportjába tartozó diákok munkájának, életvitelének felügyelete.
 Megfelelő pedagógiai felkészültséggel, példamutatással, felelősséggel és önállósággal céltudatosan választja ki és használja fel a kollégiumi élet által biztosított nevelő hatásokat és lehetőségeket a fiatalok személyiségének sokoldalú kibontakoztatása érdekében
 Szakszerűen felkészül a kollégiumi foglakozásokra.
 A foglakozásokat terv szerinti megtartja.
 A foglakozásokat megfelelő módon dokumentálja (foglakozási tervek, vázlatok készítése,
dokumentálása stb.).
 A foglakozásokhoz szükséges eszközök, segédleteket kiválasztja, előkészíti és alkalmazza a
nevelés folyamatában (forrásanyagok gyűjtése, multimédiás eszközök előkészítése és alkalmazása stb.).
 A tanulók ismereteit folyamatosan ellenőrzi, számon kéri (házi feladatok ellenőrzése stb.).
 A tanügyi dokumentumokat folyamatosan és pontosan vezeti (csoport napló, szakköri naplók, ügyeleti napló, stb.) Minden tanévben a csoportjába tartozó tanulókról csoportnaplót és
nyilvántartást vezet, amelynek tartalmaznia kell a személyi adatokat, a tanulmányi eredményeket, a tanév főbb eseményeit, étkezési díjbefizetések teljesítését, a fegyelmi büntetéseket,
dicséreteket, a tanuló napi létszám nyilvántartását, távollét esetén tartózkodási helyét.
 Az étkezési szabályzatnak megfelelően felméri a tanulók étkezési igényét, időben és pontosan vezeti az ehhez kapcsolódó nyilvántartást, rendeli és lemondja az étkezést tanulói, szülői
kérésre, betegség esetén.
 Az előírásoknak megfelelően munka-, tűz-, és környezetvédelmi oktatást tart, a szabályok
tudomásulvételét és betartását a tanulókkal jegyzőkönyvben rögzít.
 Minden este a szobákban ellenőrzi a tanulók jelenlétét. a hiányzókról feljegyzést készít.
 A fontos és rendkívüli eseményeket naponta az ügyeleti naplóban rögzíti.
 A tanév során igény szerint tanulmányi kimutatást, elemzést, a tanulókról jellemzést tanulócsoportjáról összegző értékelést készít.
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 Szükség esetén fegyelmi-, baleseti-, és káreseti feljegyzést, ill. jegyzőkönyvet készít.
 Helyettesít alkalomszerűen, csoportösszevonással.
 A szülőket és a tanulókat folyamatosan és rendszeresen tájékoztatja az őket érintő ügyekről
 Folyamatosan képzi magát, továbbképzéseken, kollégiumi és iskolai értekezleteken, rendezvényeken részt vesz
 A kollégium kulturális-, sportéletének, a tanulók szabadidejének hasznos eltöltését szervezi.
 Rendszeresen ellenőrzi a tanulók által használt helyiségek rendjét, tisztaságát, a diákok
ápoltságát, a személyi tulajdonukat képező tárgyak rendben tartását.
 Gondoskodik az intézmény helyiségeinek és eszközeinek rendeltetésszerű használatáról.
 Betartatja és betartja a kollégium házirendjét, napirendjét és működési rendjét.
 Törekszik a károkozások megelőzésére, intézkedik az okozott károk megtérítésére a gondnoknő felé a helyreállításra.
 A kollégium munka-és tűzrendészeti valamint környezetvédelmi előírásait betartja és tanulóival betartatja.
 A hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása és a tehetséges tanulók képességeinek fejlesztése fontos feladata, erről feljegyzést vezet.
 Kapcsolatot tart a szülőkkel, tájékoztatást nyújt a tanuló előmeneteléről, fejlődéséről, a tanulóval kapcsolatos, szükséges intézkedések meghozataláról.
 A szülők és a tanulók javaslataira érdemi választ ad.
 Hét évenként legalább egy alkalommal – a jogszabályban meghatározott keretek között továbbképzésen részt vesz.
 A kollégiumvezető által meghatározott beosztás szerint, valamint pihenő- és munkaszüneti
napokon (éjszaka is) szolgálatot teljesít.
 Az éjszakai ügyeletet ellátja külön beosztás szerint.
 Munkavégzésének akadályoztatása esetén a lehető legrövidebb időn belül a kollégium vezetőjét tájékoztatja.
 A beosztásának elcserélése, szabadsága, helyettesítése a munkahelyének munkaidőben történő - nem munkájával összefüggő- elhagyása a kollégiumvezető engedélyével történhet.
 A napi tevékenységgel összefüggő előre nem tervezhető távollétről, helyéről, várható időtartamáról a kollégiumvezető távollétében a mindenkori ügyeletes nevelőt köteles tájékoztatni.
 A munkaköréhez kapcsolódóan pontos statisztikai adatokat szolgáltat.
 Tájékozódik a helyben szokásos módon az iskola mindennapi munkáját érintő programokról,
eseményekről.
 Részt vesz a munkakör ellátásához kapcsolódó megbeszéléseken, tájékoztatókon, a munkahely által kezdeményezett továbbképzéseken
 Az iskola alkalmazottjához illően képviseli az iskolát.

Csoportvezetői feladatok
 Feladata, hogy megismerje a csoportjába tartozó tanulók személyiségét, s ezek alapján segítse az egyes tanuló személyiségének helyes irányba fejlődését.
 Tevékenységével aktívan elősegítse a csoportközösség kialakulását, illetve megerősödését.
 Rendszeresen áttekinti az osztályában tanuló gyermekek tanulmányi eredményeit, konzultál
tanár társaival a tanulók haladásáról.
 Közreműködik a tanulók és tanárok konfliktusainak megoldásában, szükség szerint a problémamegoldásba bevonja a szülőket is.
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 Ellátja a csoportvezetői teendőkel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat heti rendszerességgel.
 Szükség esetén szülői értekezletet tart, melyen megadja a szülőknek az oktatással-neveléssel,
a szülőket érintő egyéb kérdésekkel kapcsolatos legfontosabb aktuális tájékoztatást.
 Igény esetén fogadóórát tart, mely során tárgyilagosan tájékoztatást nyújt a szülőknek a
gyermekük fejlődéséről, viselkedéséről.
 A csoportjában tanulókat ellátja az iskola, kollégium életével, működésével kapcsolatos fontosabb információkkal, segíti felkészülésüket, támogatja részvételüket az iskolai, kollégiumi
rendezvényeken, programokon.
A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek.
A munkaköri leírás egy példányát átvettem, az abban foglaltakat tudomásul vettem.
Eger, ……………………………
........................................

Tagintézmény- vezető

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

p.h.
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…………………………………………
könyvtárostanár
munkaköri leírása
Munkakör megnevezése:
könyvtáros tanár, FEOR SZÁM: 2421
A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója:
Egri Szakképzési Centrum főigazgató
SZMSZ szerint átruházott esetben: tagintézmény vezető
A munkakör szakmai irányítója:
általános tagintézmény-vezetőhelyettes
Utasítást adó felettes munkakörök:
- tagintézmény-vezető, tagintézmény-vezetőhelyettesek, gyakorlati oktatás vezető, kollégiumvezető
- osztályfőnöki és testnevelés munkaközösség-vezető
A munkakörnek alárendelt munkakörök: nincsenek
A munkakör célja:
Az iskolai könyvtárat könyvtárosi szakismerettel és pedagógia képesítéssel rendelkező könyvtáros tanár vezeti. A könyvtáros tanár az iskolai nevelőtestületnek a tagja, munkája pedagógiai
tevékenység, ezért állandó munkakapcsolatban áll a szaktárgyi munkaközösségekkel, osztályfőnökökkel.
A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások:
- 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról,
- 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről,
- 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról,
- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről,
- 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet,
- 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet,
- 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről,
- Alapító okirat, SZMSZ, Pedagógiai program, Házirend, DINA kézikönyv
A munkavégzés helye:
- az intézmény székhelye: 3300 Eger, Kertész u. 128.
- az intézmény telephelye: 3300 Eger, Vincellériskola út 1.
A könyvtárostanár a munkaköri leírásában foglaltakat személyesen, illetve az utasításra
jogosult munkaköröket betöltők iránymutatása alapján látja el, valamint munkáját az
iskolai Munkaterv alapján köteles végezni.
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A könyvtárostanár munkakörben foglalkoztatottak heti munkaideje: 40 óra
A könyvtárostanár munkakörben foglalkoztatottak heti kötött munkaideje a 2011. évi
CXC. törvény 62. § (5) bekezdése alapján 32 óra. A könyvtárostanár munkaidejének összetevőit melynek beosztását az a 2011. évi CXC. törvény 62. § (12) határozza meg.
Kötelező heti nyitvatartási órák száma: 26 óra
A pedagógus köteles távolmaradásáról hivatalos helyettesítési nyomtatványt vezetni.
Iskolai rendezvények, ünnepségek az óramegbízólapon kívül eső időtartamban is megrendezésre kerülhetnek, amelyek hivatalos munkaköri feladatnak minősülnek.
A pedagógus napi rendszerességgel jelenléti ívet, havi rendszerességgel munkaidőnyilvántartást vezet.
A munkakör tartalma:
Pedagógusként végzendő szakmai feladatok

V.

Általános szakmai feladatok

5. Együttműködés a szülőkkel
- munkája során együttműködik a szülőkkel a tanuló személyiségének fejlesztésében, képességeinek kibontakoztatásában
- a szülők közösségével együttműködve végzi nevelő munkáját a tanulóközösség kialakítása,
fejlesztése során
- feladatának ellátása során tiszteletben tartja a szülőnek 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 szülők jogainak biztosításáról
- megtartja az egyenlő bánásmód követelményét a tanulókkal kapcsolatos döntései, intézkedései meghozatalakor

VI.
-

A könyvtáros tanár szakmai feladatai

Megteremti az iskola szervezeti és működési szabályzatában foglaltak alapján a működéshez szükséges feltételeket, szakszerűen elrendezi a könyvtár állományát.
Végzi a könyvtári ügyviteli dokumentumok kezelését.
Jelentéseket készít a könyvtár fejlődésében bekövetkezett változásokról, könyvtári szükségletekről.
Éves munkatervet, tanév végi beszámolót készít, tájékoztatja a tantestületet a tanulók
könyvtárhasználatáról.
Elkészíti a könyvtár statisztikai jelentését és elemzi azt.
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-

- Számlamásolatok nyilvántartása, reklamációk, vezetése.
Szervezi a könyvtár pedagógiai felhasználását és a könyvtár külső kapcsolatait.
Részt vesz a könyvtár időszakos vagy soros leltározásában.
Nevelőtestületi vagy egyéb értekezleteken képviseli a könyvtárat.
Továbbképzéseken versz részt, szakmai ismereteit önképzés útján is gyarapítja.
Tájékozódik könyvpiacon megjelent könyvekről (katalógusok, új könyvek stb.)
Végzi az állomány folyamatos és tervszerű gyarapítását. A megrendelésekről és a felhasználássásokról nyilvántartást vezet.
- Az iskola oktatási-nevelési programját alapelvként kell alkalmaznia a forrásanyagok kiválasztásánál.
- Megrendeli a folyóiratokat.
- Beszerzi a dokumentumokat, gondoskodik az egyedi leltárkönyv naprakész vezetéséről.
- Gondoskodik az állomány védelméről, a raktári rend megtartásáról.
- Állományellenőrzést tart a könyvtár állományának nagyságától függően. A leltárt a
mindenkor érvényes kezelési szabályzatnak megfelelően a többi könyvtári dogozóval
együtt köteles végezni.
- Biztosítja az állomány egyéni és csoportos helyben használatát.
- Ismernie kell a felhasználók oktatással kapcsolatos igényeit, biztosítani kell a különböző
forráseszközök megfelelő választékát az oktatáshoz és a szabadidős tevékenységekhez.
- Megtartja a könyvtári órákat. Segítséget nyújt a könyvtárban tartandó szakórákhoz.
- Témafigyeléssel tájékoztatja a pedagógusokat.
- Kapcsolatot tart fenn más könyvtárakkal.
- Javaslatot tesz a kötelező évi költségvetési keretre. Figyelemmel kíséri és végzi a
könyvtári célokra jóváhagyott összegek tervszerű, gazdaságos felhasználását.
- az iskola alkalmazottjához illően képviseli az iskolát
- munkaköréhez kapcsolódó pontos statisztikai adatok szolgáltatása
- tájékozódás a helyben szokásos módon az iskola mindennapi munkáját érintő programokról, eseményekről
- részvétel a munkakör ellátásához kapcsolódó megbeszéléseken, tájékoztatókon, a munkahely által kezdeményezett továbbképzéseken
- hét évenként a jogszabályban meghatározott keretek között továbbképzésen részt venni

A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek.
A munkaköri leírás egy példányát átvettem, az abban foglaltakat tudomásul vettem.
Eger, ……………………..
........................................

tagintézmény vezető

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

p.h.
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…………………………………………
iskolapszichológus
munkaköri leírása
Munkakör megnevezése:
Iskolapszichológus, FEOR SZÁM: 2628
A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója:
Egri Szakképzési Centrum főigazgató
SZMSZ szerint átruházott esetben: tagintézmény vezető
A munkakör szakmai irányítója:
általános tagintézmény-vezetőhelyettes
Utasítást adó felettes munkakörök:
- tagintézmény-vezető, tagintézmény-vezetőhelyettesek, gyakorlati oktatás vezető, kollégiumvezető
A munkakörnek alárendelt munkakörök: nincsenek
A munkakör célja:
Szaktudásával az iskola nevelő-oktató munkáját segítse, hatékonyságát növelje. Az iskola vezetésével és más dolgozóival szakszerűen kell elősegítenie, hogy az iskola hatékonyan működő
emberi közösség legyen, az elkerülhetetlenül fellépő konfliktusok körültekintő megoldására
képes rendszerré váljék.
A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások:
- 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról,
- 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről,
- 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról,
- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről,
- 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet,
- 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet,
- 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről,
- Alapító okirat, SZMSZ, Pedagógiai program, Házirend, DINA kézikönyv
A munkavégzés helye:
- az intézmény székhelye: 3300 Eger, Kertész u. 128.
- az intézmény telephelye: 3300 Eger, Vincellériskola út 1.
Az iskolapszichológus a munkaköri leírásában foglaltakat személyesen, illetve az utasításra jogosult munkaköröket betöltők iránymutatása alapján látja el, valamint munkáját az
iskolai Munkaterv alapján köteles végezni.
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A munkakör tartalma:
Szakmai feladatok
VII.

Általános szakmai feladatok

Együttműködés a szülőkkel
- munkája során együttműködik a szülőkkel a tanuló személyiségének fejlesztésében, képességeinek kibontakoztatásában
- a szülők közösségével együttműködve végzi nevelő munkáját a tanulóközösség kialakítása,
fejlesztése során
- feladatának ellátása során tiszteletben tartja a szülőnek azt a jogát, hogy vallási és világnézeti meggyőződésüknek megfelelő oktatásban és nevelésben részesülhessenek gyermekeik
Az egyes jogok biztosítása
- gondoskodik a tanulók köznevelési törvényben foglalt jogainak biztosításáról
- gondoskodik a szülők jogainak biztosításáról
- megtartja az egyenlő bánásmód követelményét a tanulókkal kapcsolatos döntései, intézkedései meghozatalakor
A pedagógus munkakörben foglalkoztatottak heti munkaideje 40 óra.
A pedagógus munkakörben foglalkoztatottak heti kötött munkaideje a 2011. évi CXC.
törvény 62. § (5) bekezdése alapján 32 óra, melynek beosztását az óramegbízólap tartalmazza 2
hetes időkeretben.
VIII. Részletes szakmai feladatok
Iskolapszichológus feladatok
- A nevelési-oktatási intézményben alkalmazott iskolapszichológus ellátja a törvényben meghatározott feladatokat, amelyek elsődleges célja a gyermek, a tanuló személyiségfejlesztése,
lelki egészségvédelme, továbbá a nevelő-oktató munka hatékonyságának segítése.
- A nevelési-oktatási intézményben dolgozó iskolapszichológus közvetlen segítséget nyújt a
pedagógusoknak a nevelő-oktató munkához.
- Az iskolapszichológus a nevelési-oktatási intézményben a gyermekekkel, a tanulókkal közvetlenül, egyéni vagy csoportos foglalkozások keretében közreműködik a gyermekek beilleszkedését, társas kapcsolatait javító és iskolai teljesítményét növelő intézkedésekben, kezeli a tanulóknak a nevelési-oktatási intézménnyel összefüggő személyközi kapcsolati kommunikációs és esetlegesen fellépő teljesítményszorongásos tüneteit, továbbá:
- megszervezi azokat a pszichológiai jellegű szűrővizsgálatokat, amelyek a képességvizsgálatok, szociometriai vizsgálatok, tanulási szokások, tanulási motiváció vizsgálatának körébe tartoznak, vagy a beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségek megelőzése érdekében
szükségesek,
- megszervezi a mentálhigiénés preventív feladatokat a nevelési-oktatási intézményben
az egyén, a tanulócsoport, és az intézményi szervezet szintjén,
- megszervezi a nevelési-oktatási intézményben az egészségfejlesztéssel, a nevelőoktató munka, a szexuális nevelés segítésével, a nevelési-oktatási intézményben észlelt személyközi konfliktusok és az erőszakjelenségek megoldásával kapcsolatos pszichológiai témájú
feladatokat,
- megszervezi a krízistanácsadást a következő váratlan súlyos élethelyzetekben: kortárshaláleset, súlyos iskolai kudarcélmény, váratlan családi krízishelyzet, továbbá terápiás vagy
más kezelés szükségessége esetén továbbirányít a pedagógiai szakszolgálathoz vagy más szak99
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ellátást biztosító intézményhez, valamint a kiemelten tehetséges gyermek,
tanuló tehetséggondozásában a pedagógusokkal és a pedagógiai szakszolgálat szakemberével
közösen kidolgozza az együttműködés és az ellátás kereteit.
- Az iskolapszichológus szükség esetén szűréseket, vizsgálatokat, tréningeket, egyéni és csoportos tanácsadást szervez a gyermek, a tanuló, a pedagógus, továbbá a szülő megkeresésével,
valamint az érintett gyermek, tanuló személyiségének fejlesztésével összhangban a szülő
számára is.
- Az iskolapszichológus szükség esetén az iskolában pályaválasztási és pályaorientációs tanácsadást szervez, amelynek során együttműködik a pedagógusokkal és a kijelölt pedagógiai
szakszolgálat pályaválasztási szakemberével, a helyi lehetőségek függvényében pályaorientációs foglalkozásokat tart a kilencedik évfolyamtól kezdődően az önismereti, képességstruktúra-feltárási, pályaismereti témakörben.
- Az iskolapszichológus segíti a pszichológiai ismereteknek a nevelési-oktatási intézményen
belüli elsajátítását, kapcsolatot tart a környezetében működő, iskolákban dolgozó, iskolapszichológussal, együttműködik a kijelölt pedagógiai szakszolgálatban dolgozó, iskolapszichológussal a nevelési-oktatási intézményben a pszichológiai tevékenységgel érintett
gyermekek, tanulók pedagógiai szakszolgálati vagy egyéb egészségügyi szakellátásra történő utalása vonatkozásában,
- Az iskolapszichológusi munka szakmai minőségbiztosítása érdekében kapcsolatot tart az oktatásért felelős miniszter jogszabályban kijelölt, az Országos Iskolapszichológiai Módszertani Bázis feladatait ellátó intézménnyel,
- Együttműködik a pedagógiai szakszolgálattal az érintett gyermek, tanuló pedagógiai szakszolgálati ellátás keretében történő gondozásában,
- Az osztályokat felkeresve tájékoztatja a tanulókat arról, hogy
- milyen problémával, hol és milyen időpontban fordulhatnak hozzá, továbbá,
- az iskolán kívül milyen szakfeladatot ellátó intézményt kereshetnek fel,
- Szűrés és orientálás, különös tekintettel a beiskolázáskor fellépő beilleszkedési, és tanulási
zavarok előrejelzése, korai azonosítása és elemzése.
- Tevékenységét éves munkaterv alapján látja el, amelynek teljesüléséről évente kétszer írásban
beszámol
- Tevékenységéről munkanaplót vezet, ellenőrizhetőség céljából. Kezelési naplója bizalmas
okmányként titkosan kezelendő.
- Munkakörének megfelelően segíti az iskola pedagógiai és szakmai programjának megvalósítását.
- Szakterületéről továbbképzést nyújt és szervez pedagógustársainak, ismeretterjesztést biztosít
szülők számára is.
- Amennyiben erre lehetőség nyílik, a korszerű műveltség alkotóelemként s az önálló életvezetésre való felkészítés jegyében pszichológiát oktat a tanulóknak, órán kívül, ill. tanórán.
- A iskolapszichológust titoktartási kötelezettség terheli mindazon információkra nézve, melyek
munkája során jutnak birtokába. Köteles megőrizni az intézet szolgálati titkait is. Titoktartási kötelezettsége kiterjed mindazon személyekre is, akik bármilyen formában szükségszerűen a titoktartás kötelezettsége alá eső információ birtokába jutnak. A iskolapszichológus
köteles erről az illető személyeket megfelelő időben és módon felvilágosítani.
- Tevékenysége során az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan közvetíti.
- A gyermekek részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja.
- A szülő javaslataira, kérdéseire érdemi választ ad.
- Tevékenysége során a gyermekek és a szülők emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartja.
A pedagógiai programmal kapcsolatos feladatok
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- A nevelőtestület tagjaként részt vesz a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programjának tervezésében, és értékelésében gyakorolja a nevelőtestület tagjait
megillető jogokat.
- Az iskola pedagógiai programjának gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatai keretében segíti az egészségnevelési, ennek részeként a kábítószer-ellenes program kidolgozását, figyelemmel kíséri végrehajtását; szükség esetén intézkedést kezdeményez az iskola
igazgatójánál, tájékoztatás nyújt a tanulók, a szülők és a pedagógusok részére.
- A pedagógiai program alapján az ismeret átadás, a nevelés módszereit megválasztja.
- A helyi nevelési terv figyelembe vételével az alkalmazott segédleteket, eszközöket, ruházati és
más felszereléseket kiválasztja.
- Az iskola alkalmazottjához illően képviseli az iskolát.
- Munkaköréhez kapcsolódó pontos statisztikai adatokat szolgáltat.
- Tájékozódik a helyben szokásos módon az iskola mindennapi munkáját érintő programokról,
eseményekről
- Részt vesz a munkakör ellátásához kapcsolódó megbeszéléseken, tájékoztatókon, a munkahely által kezdeményezett továbbképzéseken.
- Hét évenként a jogszabályban meghatározott keretek között továbbképzésen részt vesz.
Együttműködési feladatok
Munkája során együttműködik az intézményben tevékenykedő
- a diákönkormányzatok munkáját segítő személlyel
- iskolaorvossal, védőnővel
- fejlesztő pedagógussal
- külső intézményekkel
Munkához szükséges ismeret megszerzése
- a munkájához szükséges aktuális ismereteket megszerzi,
- szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésen való részvétel útján gyarapítja
Feladatait a közismereti intézményvezető-helyettes irányításával, segítségével végzi. A szükséges esetekben vele konzultál.
Jogi asszisztensi végzettségének alapján részt vesz az iskolai hivatalos jogi dokumentumainak
az előkészítésében, pontosításában, javításában.
A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek.
A munkaköri leírás egy példányát átvettem, az abban foglaltakat tudomásul vettem.
Eger, …………………………..
........................................

tagintézmény vezető

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

p.h.
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…………………………………………
rendszergazda
munkaköri leírása
Munkakör megnevezése: rendszergazda
Szakoktató, FEOR SZÁM: 7521
A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója:
Egri Szakképzési Centrum főigazgató
SZMSZ szerint átruházott esetben: tagintézmény vezető
A munkakör szakmai irányítója:
- tagintézmény-vezető
Utasítást adó felettes munkakörök:
-

tagintézmény-vezető, tagintézmény-vezetőhelyettesek, gyakorlati oktatás vezető,

A munkakörnek alárendelt munkakörök: nincsenek
A munkakör célja:
A közoktatási intézmény technikai működésének támogatása, informatikai hálózatának karbantartási, munkálataiban való közreműködés
A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások:
- 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról,
- 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről,
- Alapító okirat, SZMSZ, Pedagógiai program, Házirend,
A munkavégzés helye:
- az intézmény székhelye: 3300 Eger, Kertész u. 128.
- az intézmény telephelye: 3300 Eger, Vincellériskola út 1.
- külső munkavállalások esetén más külső helyszín
Munkaidő beosztás: H, Sze 7.00 – 15.00
K, Cs 7.00 – 15.30
P
7.00 – 14.00

A munkakör fő feladatainak meghatározása:
A munkakör fő célkitűzése:
Az intézményben használt számítástechnikai eszközök működőképességének biztosítása, az
állandó oktatási állapot fenntartása. Munkáját az iskola nevelési- oktatási feladatainak alárendelve, a számítástechnika tanáraival együttműködve és igényeiket figyelembe véve végzi.
Folyamatos feladatai
Általános feladatok
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 Figyelemmel kíséri a számítástechnika legújabb vívmányait, és lehetőség szerint beépíti a rendszerbe, ezzel biztosítva annak folyamatos fejlődését.
A szükséges mértékben figyelemmel kíséri a hardver- és szoftverpiac fejlődését, javaslatot
tesz a beszerzésekre, fejlesztésekre.
Az iskola oktatási céljai, a tantervek és jogszabályok alapján, az anyagi lehetőségek felmérésével, kialakítja és előterjeszti a fejlesztési koncepciókat.
Az állandó működőképesség érdekében biztosított számára a rendezőszekrényekhez,
szerver helyiségbe és a számítástechnika terembe bejutás lehetősége, különösen indokolt
esetben munkaidőn kívül is, 0-24 óráig. A munkaidőn kívül végzett munkát naplóba kell
jegyeznie.
Különös figyelmet fordít a számítógépek vírusmentességének fenntartására és a rendszeres ellenőrzésre. Vírusfertőzés esetén mindent megtesz a fertőzés terjedésének megakadályozására, a fertőzés megszüntetésére, illetve a szoftverekben okozott károk helyreállítására. Az iskola anyagi lehetőségeihez mérten szorgalmazza vírusvédelmi rendszer kiépítését.
Leltárt készít és vezet a gépekről és a hozzá tartozó programokról, a dokumentációkat
nyilvántartja, ellenőrzi, felelősséggel tartozik értük

Hardver
 Elvégzi az új gépek és egyéb hardver eszközök beállításait, majd rendszeres ellenőrzéseket végez az előforduló hibák felderítése érdekében. A tapasztalt hibákat – ha javítása
külső szakembert igényel – jelenti az igazgatónak, és a rendelkezésére bocsátott anyagi
fedezet erejéig megjavíttatja.
 Kapcsolatot tart a szervizelő szakemberekkel, ellenőrzi az elvégzett munkát, erről munkanaplót vezet.
 Jelenti az igazgatónak a károkat és rongálásokat. Ha a károkozó személye kideríthető, javaslatot tesz az anyagi kártérítésre.
 Rendszeres időközönként köteles beszámolni az igazgatónak a számítástechnikai termek
és berendezések állapotáról, állagáról.
Szoftver
 Biztosítja az intézményben az alapfeladatok ellátásához szükséges szoftverek működését.
A meglévő szoftvereket és a hozzájuk tartozó licencszerződéseket nyilvántartja. Összegyűjti a licenccel nem rendelkező programokat, és javaslatot tesz a legalizálásra, vagy
más, hasonló képességű, de ingyenes programok használatára.
 Az intézmény által vásárolt, oktatást segítő programokat feltelepíti, beállításait elvégzi, a
lehetőségekhez mérten biztosítja a beállítások megőrzését.
 Az irodákban szükséges (és beszerzett) új szoftvereket installálja, elindításukat és használatukat bemutatja. A programok kezelésének betanítása is feladata.
 Az szükség esetén biztonsági adatmentést végez.
 Szoftver telepítését visszautasíthatja, ha nem tud meggyőződni a szoftver jogtisztaságáról,
illetve a szoftver veszélyezteti a rendszer biztonságát vagy stabilitását.
Hálózat
 Különös figyelmet fordít az iskolai számítógépes hálózat hatékony, biztonságos üzemeltetésére.
 Megtervezi a hálózat optimális struktúráját, a későbbiekben a tervet a mindenkori állapothoz igazítja.
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 Felhasználói dokumentációt készít, mely ismerteti az informatikai hálózat által nyújtott főbb lehetőségeket.
Szakmai dokumentációt készít a rendszer felépítéséről, működéséről.
Új hálózati azonosítókat ad ki, a hálózati felhasználókat, a felhasználói jogokat karbantartja.
Üzemelteti az iskola szervereit, ügyel azok lehető legmagasabb biztonsági beállításaira.
A hálózati rendszerek belépési jelszavát (administrator, root, supervisor jelszó) lezárt borítékban átadja az igazgatónak, és azt elhelyezik a páncélszekrényben. A borítékot csak
különösen indokolt esetben, az igazgató engedélyével az iskola számítástechnika szakos
tanára bonthatja fel.

Időszakos feladatai
 Az iskolavezetés tájékoztatása szerint a számítástechnikai eszközöket igénylő rendszereket működteti, nyilvántartja és gondoskodik a gépek biztonságos felügyeletéről.
 Részt vesz a hardver és szoftver beszerzések szakmai véleményezésében.
 Anyagbeszerzés, szállítás.
Egyéb
Munkája során tudomására jutott személyes és iskolai információkat, jelszavakat, levelezési
tartalmakat különösen bizalmasan kezeli, azt harmadik fél részére át nem adja.
A munkaköri leírás egy példányát átvettem, az abban foglaltakat tudomásul vettem.
Eger, …………………………..
........................................

tagintézmény vezető

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

p.h.
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS
………………………………………….
munkavállaló
Munkakör megnevezése: karbantartó
Szakoktató, FEOR SZÁM: 7521
A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója:
Egri Szakképzési Centrum főigazgató
SZMSZ szerint átruházott esetben: tagintézmény vezető
A munkakör szakmai irányítója:
Műszaki vezető
Utasítást adó felettes munkakörök:
- tagintézmény-vezető, tagintézmény-vezetőhelyettesek, gyakorlati oktatás vezető(k), vezető
gondnok
A munkakörnek alárendelt munkakörök: nincsenek
A munkakör célja:
A közoktatási intézmény technikai működésének támogatása, karbantartási, felújítási munkálatokban való közreműködés
A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások:
- 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról,
- 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről,
- Alapító okirat, SZMSZ, Pedagógiai program, Házirend,
A munkavégzés helye:
- az intézmény székhelye: 3300 Eger, Kertész u. 128.
- az intézmény telephelye: 3300 Eger, Vincellériskola út 1.
- külső munkavállalások esetén más külső helyszín
Munkaidő beosztás: H, Sze 7.00 – 15.00
K, Cs 7.00 – 15.30
P
7.00 – 14.00

A munkakör fő feladatainak meghatározása:
1. Karbantartói feladatok ellátása gépész ill. épületgépész területen.
2. Külső és vállalkozási munkáknál, valamint a tanulócsoportok felügyeletében, irányításában szükség szerint részt vesz.
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3. A vállalkozási munkáknál előkészítő és kiegészítő munkát végez, illetve azokat a munkákat is elvégzi, melyet a tanulókkal végeztetni nem lehet.
4. Anyagi felelősséggel tartozik a munkaköréből kifolyólag rábízott berendezések, felszerelések és egyéb vagyontárgyak megőrzéséért és állagmegőrzéséért.
5. Évi rendes szabadságát – ha rendkívüli esemény nem jön közbe – lehetőleg a tavaszi,
nyári, téli szünetben veheti igénybe.
6. Munkaidő beosztásának megváltozása csak az tagintézmény vezető engedélyével történhet.
7. Betegség vagy egyéb okok miatt hiányzását és annak várható időtartamát köteles bejelenteni a közvetlen felettesének.
8. A munkarendben meghatározott feladatokat köteles betartani.
9. Részt vesz az intézmény rendezvényeinek előkészítésében, helyiségeinek berendezéseiben.
10. Munkaköri leírásban meghatározott feladatok mellett köteles mindazon a beosztásával
kapcsolatos feladatokat ellátni, amit az utasítást adó felettes munkakörök képviselői
szóban vagy írásban közölnek
11. Köteles betartani és betartatni a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályokat, a felügyeletére bízott tanulókkal.
12. Munkáját az iskola igazgatója vagy igazgató helyettesei és az intézményvezető is jogosan ellenőrzi, és alkalmanként közvetlen utasítást is adhat.
13. Belső utasítás alapján, az elvégzett munkáról munkalapot kell vezetni, hogy abból kitűnjön és visszakereshető legyen az elvégzett munka- és anyagfelhasználás.
14. Amennyiben raktári készleten nincs megfelelő anyag, akkor a műszaki vezetőnek azonnal jelezi.
15. A TMK műhelyt kötelessége mindig rendben és tisztán tartani, hogy az a munkavédelmi
és tűzrendészeti utasításoknak megfelelő legyen.

..............................................
tagintézmény-vezető
A fentieket tudomásul vettem, megértettem:
..............................................
munkavállaló

Kelt: Eger, ………………………….
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3. sz. melléklet:

Az iskolai könyvtár szervezeti és működési szabályzata

Az iskolai könyvtár fenntartása, irányítása, működtetése
az iskolai könyvtári SZMSZ szerves része az ESZC Bornemissza Gergely Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma szervezeti és működési szabályzatának
Az iskolai könyvtár működését meghatározó jogszabályok :
- 2011. évi 190. törvény a nemzeti köznevelésről (53. §, 45. §, 62. §, 63. §, 98. §, 2.
melléklet, 3. melléklet)
- 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról (4.§, 92. §, 120. §, 161. §, 163. §, 164. §, 165. §, 166. §,
167. § valamint a Felszerelési jegyzék)
- 2012. évi CLII. törvény A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról
- 2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvérő
- 2012.évi CXXV. A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001.évi XXXVII. módosításáról
- 2012. évi CLXXXVIII. törvény A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről
A könyvtár bélyegzője ( leírás)
Alakja ovális, szövege: ESZC Bornemissza Gergely Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Könyvtára Eger
A könyvtár helye:
Az iskola főépületének földszintje. Alapterülete 129 nm2
Az iskolai, kollégiumi könyvtár az iskola, kollégium működéséhez, pedagógiai program megvalósításához, a neveléshez, tanításhoz, tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres gyűjtését, feltárását, megőrzését, a könyvtári rendszer szolgáltatásainak elérését és mindezek használatát, továbbá könyvtárhasználati ismeretek oktatását biztosító, az intézmény könyvtár pedagógiai tevékenységét koordináló szervezeti egység.
Könyvtárunk Szervezeti és Működési Szabályzata szabályozza a könyvtár működésének és
igénybevételének szabályait. Az iskolai könyvtár állományába csak a könyvtár gyűjtőkörébe
tartozó dokumentum vehető fel. A tankönyveket elkülönítve kezeljük és gyűjtjük, ennek sajátos
rendjét a tankönyvtári szabályzat rögzíti.
Az ESZC Bornemissza Gergely Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma könyvtára
rendelkezik a jogszabályban előírt alapkövetelményekkel:
a)
a használók által könnyen megközelíthető könyvtárhelyiség, amely alkalmas az állomány szabadpolcos elhelyezésére és legalább egy iskolai osztály egyidejű foglalkoztatására,
b)
legalább háromezer könyvtári dokumentum megléte,
c)
tanítási napokon a tanulók, pedagógusok részére megfelelő időpontban a nyitva tartás
biztosítása,
d)
rendelkezik a különböző információhordozók használatához, az újabb dokumentumok
előállításához, a könyvtár működtetéséhez szükséges nyilvántartások vezetéséhez, katalógus
építéséhez szükséges eszközökkel
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Könyvtárunk kapcsolatot tart más iskolai könyvtárakkal, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat
ellátó intézmények könyvtáraival, a nyilvános könyvtárakkal.
A könyvtáros tanár nevelő-oktató tevékenységét könyvtár-pedagógiai program alapján végzi.
Az intézmény számára vásárolt és ajándékba kapott dokumentumokat könyvtári nyilvántartásba
kell venni. A könyvtáron kívül elhelyezett dokumentumokról lelőhely-nyilvántartást kell vezetni.
Gyűjtőköri szabályzat
Az iskolai könyvtár feladata:
Az iskolai könyvtár gyűjteményének széleskörűen tartalmaznia kell azokat az információkat és
információhordozókat, melyekre az oktató nevelő tevékenységhez szükség van. Az iskolai
könyvtárnak rendelkeznie kell a különböző információhordozók használatához, az újabb dokumentumok előállításához, a könyvtárhasználat nyilvántartásához szükséges eszközökkel.
Az iskolai könyvtár olyan általános gyűjtőkörű szakkönyvtár, amelynek legalapvetőbb sajátos
feladata az iskolai oktató nevelő munka megalapozása.
E feladat ellátása érdekében az iskolai könyvtár szisztematikusan gyűjti, feltárja, megőrzi és
rendelkezésre bocsátja dokumentumait.
Az iskolai könyvtár gyűjtőköre, az állománybővítés fő szempontjai:
Gyűjtőkör: A dokumentumoknak különböző szempontból meghatározott köre. A szisztematikus, tervszerű és folyamatos gyűjtőmunka alapja, az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata. A
gyűjtőmunka más oldalról szelektív is, mely szempontjait a gyűjtőköri szabályzatban leírt fő- és
mellék gyűjtőkör határozza meg.
Az állománybővítés fő szempontjai:
Ahhoz, hogy intézményünk képes legyen akár már a közeljövő újabb kihívásainak, egyre szélesebb körű szükségleteinek, igényeinek is eleget tenni, szükség van a rendszeres, átgondolt, az
igényekhez rugalmasan alkalmazkodó továbbfejlesztésre . A gyarapítás és apasztás helyes arányával a gyűjtemény kívánatos összetételének biztosítására. Arányosan kell gyűjteni az egyes
tantárgyak tanításához, tanulásához szükséges dokumentumokat.
Az állománybővítés fő szempontjai:
Ahhoz, hogy intézményünk képes legyen akár már a közeljövő újabb kihívásainak, egyre szélesebb körű szükségleteinek, igényeinek is eleget tenni, szükség van a rendszeres, átgondolt, az
igényekhez rugalmasan alkalmazkodó továbbfejlesztésre.
Könyvtárunk típusa szerint iskolai könyvtár, mely a tanárok, és a diákok részére biztosítja az
oktatáshoz szükséges dokumentumokat.
Az iskola pedagógiai programja: Könyvtárunk gyűjtőköre eszköze a pedagógiai program megvalósításának, az iskolai könyvtár kiemelten vesz részt az általános és sajátos pedagógiai program megvalósításában, illetve általános nevelési céljainkban. Állományával segíti a diákok és a
pedagógusok felkészülését tanóráikra, illetve az érettségi vizsgákra, ahol biztosítja a szükséges
dokumentumok, pl. verseskötetek, kötelező olvasmányok, növényhatározók, atlaszok stb. használatát is. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a könyvtáros segítségével a magyar nyelv és iroda108
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lom tantárgy tantervi követelményeiben szereplő könyvtári órák megtartásra
kerüljenek, és a gyűjtőköri szabályzatban szereplő dokumentumok, valamint a katalógus és a
könyvtár mint rendszer használatát a diákok elsajátíthassák.
A könyvtár gyűjtőköri szempontjai:
Az iskolai könyvtár olyan általános gyűjtőkörű szakkönyvtár, amely megőrzi, feltárja, szisztematikusan gyűjti és használatra bocsátja azokat a dokumentumokat, amelyek megalapozzák az
iskolában folyó oktató - nevelőmunkát.
A tanulók részéről teljességre törekvő, a pedagógusok részéről értékelő válogatással gyűjt.
Fő gyűjtőkör:
A törzsanyag fő gyűjtési szempontja a viszonylagos teljességre való törekvés.
A tanulás, tanítás során eszközként jelenik meg:
•
lírai, prózai, drámai antológiák
•
klasszikus és kortárs szerzők művei, gyűjteményes kötetei
•
egyes klasszikus és kortárs szerzők teljes életművei
•
nemzetek irodalma (klasszikus és modem irodalom)
•
tematikus antológiák
•
életrajzok, történelmi regények
•
ifjúsági regények
•
általános lexikonok
•
enciklopédiák
•
a tananyaghoz kapcsolódó - a tudományokat részben vagy teljesen bemutató¬ alap- és
középszintű segédkönyvek, történeti összefoglalók, ismeretközlő művek
•
a középiskolában használt tankönyvek, munkafüzetek, feladatlapok
•
a megyére és városunkra vonatkozó helyismereti és helytörténeti kiadványok
•
a helyi tantervekhez kapcsolódó "kötelező" és ajánlott olvasmányok
•
a nevelés, oktatás elméletével foglalkozó legfontosabb kézikönyvek
•
a különféle tantárgyak oktatását segítő módszertani kézikönyvek, segédletek
•
pszichológiai művek, gyermek és ifjúkor lélektana
•
felvételi követelményekről, a továbbtanulás lehetőségeiről készített kiadványok
•
az iskolai könyvtár tevékenységét érintő jogszabályok, állásfoglalások
•
napilapok, szaklapok, magyar és idegen nyelvű folyóiratok,
•
kiadványok az iskolai könyvtár állománygyarapításához, pl. mintakatalógusok, tantárgyi
bibliográfiák, jegyzékek,
•
az oktatással összefüggő statisztikai kiadványok, kimutatások
•
családjogi, gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos jogszabályok, rendeletek és
azok gyűjteményei
•
az oktatással kapcsolatos jogszabályok, rendeletek és azok gyűjteményei
•
a tanügyigazgatással, gazdálkodással kapcsolatos szakirodalom és jogszabályok, illetve
azok gyűjteményei
Mellék gyűjtőkör:
•
a fő gyűjtőkört kiegészítő, erős válogatással gyűjtött dokumentumok köre
•
audiovizuális dokumentumok: CD-k, DVD-k, CD-ROM-ok. (A könyvtár állományába
tartozó, korábban használt egyéb audiovizuális dokumentumok, pl. bakelitlemezek, audio- és
videokazetták, diafilmek válogatásra, selejtezésre szorulnak).
•
a tanítási órán kívüli foglalkozásokhoz, tevékenységekhez kötődő ismerethordozók
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4.2. Tipológia / dokumentumtípusok:
a) Írásos nyomtatott dokumentumok
•
könyv, segédkönyv, tankönyv, tartós tankönyv
•
periodikumok: folyóiratok
•
egyéb nyomtatványok
b) Audiovizuális ismerethordozók
•
képes dokumentumok ( DVD, videokazetta)
•
hangzó dokumentumok
c) Számítógépprogramok, számítógéppel olvasható ismerethordozók: CD-ROM, multimédiás
CD-k
Egyéb dokumentumok:
•
pedagógiai program
•
SzMSz
A gyűjtemény tartalmi összetétele, a gyűjtés témaköre, szintje, mélysége:
a) A teljesség igényével gyűjti a magyar nyelven megjelenő kiadványok közül
•
•
•
•

A Nemzeti alaptantervhez kapcsolódva a teljesség igényével:
lírai, prózai és drámai antológiák
klasszikus és kortárs szerzők művei, gyűjteményes kötetei
klasszikus és kortárs szerzők teljes életművei
közép- és felsőszintű általános lexikonok

A Nemzeti alaptantervhez közvetlenül nem kapcsolódóan a teljesség igénye nélkül:
•
a tananyaghoz kapcsolódó - a tudományokat részben vagy teljesen bemutató - alap- és
középszintű segédkönyvek, történeti összefoglalók, ismeretközlő művek
•
a középiskolában használt tankönyvek, munkafüzetek, feladatlapok
•
a helyi tantervekhez kapcsolódó "kötelező" és ajánlott olvasmányok
•
az újonnan belépő etika- és hittan tantárgyak tanításához szükséges dokumentumok
•
a nevelés, oktatás elméletévei foglalkozó legfontosabb kézikönyvek
•
a különféle tantárgyak oktatását segítő módszertani kézikönyvek, segédletek
•
a felvételi követelményekről, a továbbtanulás lehetőségeiről készített kiadványok
•
az iskolai könyvtár tevékenységét érintő jogszabályok, állásfoglalások
•
családjogi, gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos jogszabályok, rendeletek és
azok gyűjteményei
•
az oktatással kapcsolatos jogszabályok, rendeletek és azok gyűjteményei
•
a tanügyigazgatással, gazdálkodással kapcsolatos szakirodalom és jogszabályok, illetve
azok gyűjteményei
b) Válogatva gyűjti magyar nyelven (az iskola céljait, feladatait, valamint a pénzügyi, tárgyi
szempontokat figyelembe véve):
•
nemzetek irodalma (klasszikus és modem irodalom)
•
tematikus antológiák
•
életrajzok, történelmi regények
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•
ifjúsági regények
•
általános lexikonok
•
enciklopédiák
•
a tananyaghoz kapcsolódó - a tudományokat részben vagy teljesen bemutató alap- és
középszintű segédkönyvek, történeti összefoglalók, ismeretközlő művek
•
Heves megyére és Egerre vonatkozó helyismereti és helytörténeti kiadványok
•
az oktatással összefüggő statisztikai kiadványok, kimutatások
•
pszichológiai művek, gyermek és ifjúkor lélektana
•
napilapok, szaklapok, magyar és idegen nyelvű folyóiratok
•
kiadványok az iskolai könyvtár állománygyarapításához (mintakatalógusok, tantárgyi
bibliográfiák, jegyzékek)
•
audiovizuális dokumentumok: CD-k, DVD-k, CD-ROM-ok. (A könyvtár állományába
tartozó, korábban használt egyéb audiovizuális dokumentumok, pl. bakelitlemezek, audio- és
videokazetták, diafilmek válogatásra, selejtezésre szorulnak).
c) Az iskola könyvtára folyamatosan szerzi be a teljes mélységi szintű dokumentumokat, anyagokat. A válogatott gyűjtési szintű anyagok beszerzése, állománygyarapítása pénzügyi, tárgyi és
egyéb feltételektől függően esetenként történik a könyvtáros javaslata, valamint az intézmény
vezetőjének írásbeli jóváhagyása alapján abban az esetben, ha a könyvtáros részére rendelkezésre álló keretösszeget a beszerzés meghaladja.
Ha az eseti állománygyarapítást az adott időszak keretösszege fedezi, a beszerzésről a könyvtáros dönt, a munkaközösség-vezetők szakmai tanácsait figyelembe véve, kikérve felettese véleményét.
A könyvtár alap-és kiegészítő feladatai
Iskolánk könyvtárának alapfeladatai – a jogszabályoknak megfelelően – a következők:
a) gyűjteményünk folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása és rendelkezésre bocsátása,
b) tájékoztatás nyújtása a dokumentumokról és szolgáltatásokról,
c) az iskola pedagógiai programja és könyvtár-pedagógiai programja szerinti tanórai foglalkozások tartása,
d) könyvtári dokumentumok egyéni és csoportos helyben használatának biztosítása,
e) könyvtári dokumentumok kölcsönzése,
f) tartós tankönyvek, segédkönyvek kölcsönzése tanulóink számára
g) a könyvtári állomány pedagógiai programnak megfelelő, a tanulók és a pedagógusok igényeinek figyelembevételével történő fejlesztése.
Az iskolai, kollégiumi könyvtár kiegészítő feladatai továbbá:
a) a köznevelési törvényben meghatározott egyéb foglalkozások tartása, (Nkt.4.§5 pontja)
b) a nevelő-oktató munkához szükséges dokumentumok többszörözése
c) számítógépes informatikai szolgáltatások biztosítása
d) tájékoztatás nyújtása az iskolai, kollégiumi könyvtárak, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekben működő könyvtárak, a nyilvános könyvtárak dokumentumairól,
szolgáltatásairól,
e) más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása,
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f)
részvétel a könyvtárak közötti információcserében
g) muzeális értékű könyvtári gyűjtemény gondozása
Az iskolai tankönyvellátás megszervezésével kapcsolatos feladatok
Könyvtárunk közreműködik az iskolai tankönyvellátás megszervezésében, lebonyolításában.
Ennek végrehajtására az iskolai könyvtáros-tanár – részben munkaköri feladatként, részben
megbízásos formában – a következő feladatokat látja el:
•
előkészíti az ingyenes tankönyvellátással kapcsolatos iskolai feladatok végrehajtását
előkészítő felmérést végez, és lebonyolítja azt
•
közreműködik a tankönyv-rendelés előkészítésében,
•
megbízást kap a tankönyvek értékesítésének megszervezésére és lebonyolítására,
•
folyamatosan figyelemmel követi az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók számának változását,
•
követi az ingyenes tankönyvellátásban részesülő diákoknak kiadott kötetek számának
alakulását,
•
követi a kiadott könyvek elhasználódásának mértékét,
•
az éves tankönyvrendeléskor beszerzi azokat az elhasználódott kötetek pótlását célzó
vagy újonnan kiadott tankönyveket,
•
a tanév közben lehetőséget biztosít a tanulók számára a tanév közben jelentkező, tankönyv-elhasználódásból, tankönyv elhagyásából keletkező hiány pótlására.
Az iskolai könyvtár állományába veszi az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók számára
beszerzett tankönyveket, azokat leltári nyilvántartásba veszi, majd kikölcsönzi a tanulóknak.
Tankönyvtári szabályzat
I. Jogszabályi rendelkezések az ingyenes tankönyvi ellátás rendjéről:
•
a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. XXXVII. törvény
•
23/2004 (VIII. 27.) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
Az Oktatási Hivatal teszi közzé a tankönyvek hivatalos jegyzékét, amelyet folyamatosan felülvizsgál és frissít. Amennyiben tankönyvet szeretne rendelni, vagy részletesen keresni a tankönyvek között, megteheti a Köznevelési Információs Iroda (www.kir.hu) Tankönyvi Adatbázis-kezelő Rendszerében az alábbi webcímen: http://www.tankonyv.info.hu/
II. Az intézmény a következő módon tesz eleget az ingyenes tankönyvi ellátás kötelezettségének:
1.
Az ingyenes tankönyvre jogosult diákok az iskolai könyvtár nyilvántartásába felvett
tankönyveket kapják meg használatra.
2.
Ezeket a tankönyveket a diákok a könyvtári könyvekre vonatkozó szabályok alapján
használják. Az ingyenes tankönyvtámogatásban részesülő diákok által átvett tankönyvek arra az
időtartamra kölcsönözhetők ki, ameddig a tanuló az adott tárgyat tanulja. Amennyiben az ingyenes tankönyvtámogatás révén kapott tankönyvet a tanuló nem használja folyamatosan, a
tanév végén június 15-ig minden kölcsönzésben lévő dokumentumot vissza kell juttatni az isko112
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lai könyvtárba. Az iskola részére tankönyvtámogatás céljára juttatott ös-szegnek legalább a huszonöt százalékát tartós tankönyv, illetve az iskolában alkalmazott ajánlott és kötelező olvasmányok vásárlására kell fordítani. A megvásárolt könyv és tankönyv az
iskola tulajdonába, az iskolai könyvtár állományába kerül.
4.
A kölcsönzés rendje
A tanulók a tanév során használt tankönyveket és segédkönyveket (atlasz, feladatgyűjtemény)
szeptemberben a könyvtárból kölcsönzik. Aláírásukkal igazolják a könyvek átvételét.
A diákok tanév befejezése előtt, legkésőbb június 15-ig kötelesek a tanév elején, illetve tanév
közben felvett tankönyveket a könyvtárban leadni.
A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a kölcsönzött tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó kárt az iskola házirendjében meghatározottak szerint az iskolának megtéríteni. Nem kell megtéríteni a tankönyv, munkatankönyv stb. rendeltetésszerű használatából
származó értékcsökkenést.
5.

A tankönyvek nyilvántartása

Az iskolai könyvtár külön adatbázisban, „Tankönyvtár” elnevezéssel kezeli az ingyenes tankönyvellátás biztosításához szükséges tankönyveket.
Évente leltárlistát készít:
•
az egyedi kölcsönzésekről (folyamatos)
•
összesített listát az újonnan beszerzett tankönyvekről (szeptember-október)
•
összesített listát készít a készleten lévő még használható tankönyvekről (június 15-ig)
•
listát készít a selejtezendő tankönyvekről (október-november)
•
listát készít a könyvtárban található 25%-ból beszerzett kötelező és ajánlott olvasmányokról
4.

Kártérítés

A tanuló a támogatásként kapott ingyenes tankönyvet (tartós tankönyvet, oktatási segédanyagot
stb., továbbiakban tankönyv) köteles megőrizni és rendeltetésszerűen használni. Ebből fakadóan elvárható tőle, hogy az általa használt tankönyv legalább négy évig használható állapotban
legyen. Az elhasználódás mértéke ennek megfelelően:
•
az első év végére legfeljebb 25 %-os
•
a második év végére legfeljebb 50 %-os
•
a harmadik év végére legfeljebb 75 %-os
•
a negyedik év végére 100 %-os lehet.
Amennyiben a tanuló az iskolai könyvtárból tankönyvet, tartós tankönyvet kölcsönöz, a tanuló,
illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó
kárt az iskolának megtéríteni.
Módjai:
1.
ugyanolyan könyv beszerzése
2.
anyagi kártérítés az igazgató írásos határozatára
Abban az esetben, ha az elhasználódás mértéke a megengedettnél indokolatlanul nagyobb, a
tanulónak a tankönyv átvételekor érvényes vételárának megfelelő hányadát kell kifizetnie. A
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tankönyvkölcsönzéssel, a tankönyv elvesztésével, megrongálásával okozott
kármegtérítésével, a kártérítési kötelezettség mérséklésével, illetve elengedésével kapcsolatban
a szülő által benyújtott kérelem elbírálása az igazgató hatásköre.
A tankönyvek rongálásából eredő kártérítési összeg tankönyvek és segédkönyvek (kötelező
olvasmányok, feladatgyűjtemények, szótárak) beszerzésére fordítható.
4. A könyvtár működésével kapcsolatos szabályok
Az intézmény számára vásárolt dokumentumok nyilvántartása
•
az intézmény számára vásárolt összes dokumentumot könyvtári nyilvántartásba kell
venni
•
a könyvtáron kívül elhelyezett dokumentumokról lelőhely-nyilvántartást kell vezetni
•
az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók számára beszerzett tankönyveket szintén
nyilvántartásba kell venni
4.1. Katalógus szerkesztési szabályzat
1.

A könyvtári állomány feltárása

Az iskolai könyvtár állománya alapkatalógusokkal feltárva áll az olvasók rendelkezésére. A
könyvtári állomány feltárása jelenti a dokumentumok formai (dokumentum leírás) és tartalmi
(osztályozás) feltárását, s ezt egészíti ki a raktári jelzet megállapítása.
Az adatokat rögzítő katalóguselem tartalmazza:
•
raktári jelzet
•
bibliográfiai és besorolási adatokat
•
ETO szakjelzeteket
•
tárgyszavakat
1.1

A dokumentumleírás szabályai

A leírás célja, hogy rögzítse a könyvtári állomány dokumentumainak adatait (bibliográfiai leírás) és biztosítsa a visszakereshetőséget (besorolási adatok).
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
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
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•
•

kötés: ár

ISBN szám

A besorolási adatok biztosítják a katalógustételek visszakereshetőségét.
Az iskolai könyvtárban az alábbi besorolási adatokat rögzítjük:
•
a főtétel besorolási adata (személynév vagy testületnév vagy a mű címe)
•
cím szerinti melléktétel
•
tárgyi melléktétel
1.2

Raktári jelzetek

A dokumentumok visszakereshetőségét raktári jelzetekkel biztosítjuk. A raktári jelzetet rávezetjük a dokumentumra és a dokumentum összes katalóguscédulájára. A szépirodalmi művek
raktári jelzete a betűrendi jel, azaz Cutter-szám.
A szakirodalmat ETO-szakrendi jelzetekkel látjuk el, mely a tartalmi elkülönítést biztosítja.
Az ETO főcsoportjai alapján kerülnek a művek a polcokon elrendezésre.
1.3

Az iskolai könyvtár katalógusa

A tételek belső elrendezése szerint:
- betűrendes leíró katalógus (szerző neve és a mű címe alapján)
- tárgyi katalógus (ETO szakkatalógus)
Dokumentumtípusok szerint:
- könyv
Formája szerint:
- papír alapú (2000-ig)
- digitális nyilvántartás a SZIRÉN könyvtári program segítségével(2000-től)

A könyvtár szolgáltatásai a következők
•
szépirodalmi könyvek, szakkönyvek, idegen nyelvkönyvek kölcsönzése
•
tankönyvek, tartós tankönyvek, különböző, a tanulmányi munkát elősegítő segédeszközök (pl.: atlaszok, példatárak, feladatgyűjtemények stb.) kölcsönzése,
•
információgyűjtés az internetről a könyvtáros-tanár segítségével,
•
lexikonok és különböző alacsony példányszámú könyvek, dokumentumok olvasótermi
használata,
•
tájékoztató a diákok számára a könyvtár használatáról.
•
más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása
•
könyvtári órák, egyéb foglalkozások tartása
•
nevelő-oktató munkához szükséges dokumentumok többszörözése
•
tájékoztatás nyújtása a nyilvános könyvtárak által nyújtott szolgáltatásokról
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A könyvtár használóinak köre, a beiratkozás módja
Az iskolai könyvtár szolgáltatásait az intézmény valamennyi diákja és munkavállalója igénybe
veheti. A könyvtáros engedélyével a könyvtár szolgáltatásait külső személyek is igénybe vehetik. Mindezt az alábbiakban szabályozzuk:
Könyvtárhasználati szabályzat
A könyvtár használóinak köre
Az iskolai könyvtár zárt könyvtár. Az iskolai könyvtárat az iskola tanulói, pedagógusai, adminisztratív és technikai dolgozói használhatják. Szükség esetén az iskola tanulói számára előadást, foglalkozást tartó külső nevelő is igénybe veheti a foglalkozás megtartásához szükséges
könyvtári szolgáltatást.
A beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele díjtalan.
Beiratkozás: a tanulói jogviszony, illetőleg a munkaviszony kezdetekor automatikus, megszűnésekor a könyvtári tagság is megszűnik.
A könyvtár beiratkozásnál a következő adatokat kéri:
•
•
•

név
állandó lakhely, illetve ideiglenes lakcím, ha az helyi vagy környékbeli
munkakör/osztály

Az adatokban bekövetkezett változásokat a könyvtárhasználó köteles bejelenteni az intézménynek. A tanulóknak az iskolából történő eltávozási szándékáról az iskolatitkár tájékoztatja a
könyvtáros tanárt. A nyugdíjba vonuló vagy más okokból, az iskolából eltávozó kollégák az
általuk kölcsönzött anyagokat az intézményből való eltávozásuk előtt leadják.
Az adatokat a könyvtáros papír alapú nyilvántartásban 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. (Az integrált könyvtári rendszerben való adatrögzítés átalakítás alatt áll.)
A könyvtárhasználat módjai
•
helyben használat,
•
kölcsönzés,
•
csoportos használat

116

Eg ri SZC B O RNEM ISSZA GERGELY
SZAK GIM NÁZIUM A,SZAK K Ö ZÉPISK O LÁJ A ÉS K O LLÉGIUM A
SZERVEZETI ÉS M ŰK Ö DÉSI SZAB ÁLYZATA – 2 0 1 8

Helyben használat
Az iskolai könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatók:
•
a kézikönyvtári állományrész,
•
a különgyűjtemények: audiovizuális (AV) anyagok, elektronikus
mok,folyóiratok (legutolsó számok)

dokumentu-

A csak helyben használható dokumentumokat a szaktanárok egy-egy tanítási órára, indokolt
esetben a könyvtár zárása és nyitása közötti időre kikölcsönözhetik.
A könyvtáros-tanár szakmai segítséget ad:
•
az információk közötti eligazodásban,
•
az információk kezelésében,
•
a szellemi munka technikájának alkalmazásában,
•
a technikai eszközök használatában.
Kölcsönzés
A könyvtárból bármely dokumentumot csak a könyvtáros tanár tudtával szabad kivinni.
Dokumentumokat kölcsönözni csak a kölcsönzési nyilvántartásban való rögzítéssel szabad.
A kölcsönzés nyilvántartása még papír alapú nyilvántartással történik (szeretnénk áttérni)
A könyvtárból egy alkalommal legfeljebb három dokumentum kölcsönözhető három hét időtartamra. A kölcsönzési határidő egy – indokolt esetben két – alkalommal meghosszabbítható
újabb három hétre. A több példányos kötelező és ajánlott olvasmányok kölcsönzési határideje
és hosszabbítása szükség esetén négy hét lehet. A kölcsönzésben lévő dokumentumok előjegyezhetők.
Az iskolából távozó, illetőleg az érettségiző tanulók esetében a tanulói jogviszony megszűnésének időpontjáig a kölcsönzött tankönyveket, tartós tankönyveket, egyéb könyvtári dokumentumokat vissza kell szolgáltatni.
A pedagógusok a tanév során egy-egy tananyagrészhez a szükséges mennyiségű dokumentumot az anyagrész feldolgozásához szükséges ideig használhatják.
Az elveszett vagy rongálástól könyvtári használatra alkalmatlanná vált dokumentumot az olvasó köteles egy kifogástalan példánnyal vagy a könyvtár számára szükséges más művel pótolni.
A könyvtár nyitva tartási ideje
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek

9-13
9-14
9-14
9-14
9-13

Csoportos használat
Az osztályok, a tanulócsoportok, a szakkörök részére a könyvtáros-tanár, az osztályfőnökök, a
szaktanárok, a szakkörvezetők könyvtárhasználatra épülő szakórákat, foglalkozásokat tarthat.
A szakórák, foglalkozások megtartására az összeállított, a könyvtári nyitva tartásnak megfeleltetett ütemterv szerint kerül sor.
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A könyvtáros-tanár szakmai segítséget ad a foglalkozások megtartásához.
A könyvtár egyéb szolgáltatásai
•
információszolgáltatás,
•
szakirodalmi témafigyelés,
•
irodalomkutatás,
•
ajánló bibliográfiák készítése
•
internet-használat
•
fénymásolás (a szerzői jogok figyelembe vételével)
A könyvtár használatára vonatkozó egyéb előírások:
- a könyvtárban enni, inni, hangoskodni tilos!
- rendeltetésszerű használatában a többi olvasót nem szabad zavarni!
- a rendre és tisztaságra mindig ügyelni kell!
A szolgáltatások igénybevételének feltételei
A könyvek, a különféle dokumentumok és ismerethordozók kölcsönzése és olvasótermi használata, a számítógép- és internet használat térítésmentes.
A könyvtárhasználat szabályai
A könyvek kölcsönzésének időtartama szorgalmi időben három hét. Tanév végén a diákoknak
minden könyvet vissza kell vinniük a könyvtárba (attól függetlenül, hogy azt mikor vitték ki). A
nyári szünidőre történő kölcsönzési szándékot előre jelezni kell, ez esetben az engedélyezett
kölcsönzési időtartama a szünidő egészére kiterjed. A kikölcsönzött könyveket a következő
tanév első tanítási hetében kell visszahozni. Az ingyenes tankönyvtámogatásban részesülő diákok által átvett tankönyvek arra az időtartamra kölcsönözhetők ki, ameddig a tanuló az adott
tárgyat tanulja. Egyéb ismerethordozók kölcsönzésének időtartama a mindenkori lehetőségek
függvényében változik.
A nyitva tartás és a kölcsönzés ideje
Az iskolai könyvtár minden tanítási napon nyitva tart. A nyitva tartás ideje igazodik a diákok
igényeihez.
A könyvtárban elhelyezett számítógépek használata
A könyvtárban elhelyezett számítógépeket tanítványaink a könyvtár nyitvatartási ideje alatt
szabadon használhatják. Tanári felügyelet nélkül a számítógépek használata tilos. A tanulók
felelősséggel tartoznak a számítógép hibáinak, esetleges hiányosságainak azonnali bejelentéséért. Ha a tanuló nem jelentette be, hogy a számítógépet hibás, működésképtelen, hiányos állapotban találta, akkor a hiba, hiányosság bekövetkeztét az ő munkálkodása következményének
A könyvtáros tanár munkája, feladatai
A könyvtáros tanár munkaköri leírása a könyvtári szmsz-ben meghatározott alap és kiegészítő
feladatok ellátásáról rendelkezik.
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- az állományra és annak használatára vonatkozóak
- olvasószolgálattal és rendezvényekkel kapcsolatosak
A könyvtáros tanár feladata a fentieken kívül a könyv- és könyvtárhasználati órák megtartása az
iskola tantervében leírtak alapján.
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4. sz. melléklet:
ESZC Bornemissza Gergely Szakgimnáziuma Szakközépiskolája és Kollégiuma
EGER
IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
Az ügykör és az ügyvitel fogalma
Az ügykör az intézmény hatáskörébe tartozó személyek vagy szervezetek érdekét érintő helyzetek, tényállások csoportja.
Az ügykörbe tartozó ügyek megoldásáról az intézmény illetékes alkalmazottainak kell gondoskodni.
Az intézmény főbb ügykörei:
vezetési és igazgatási ügykör,
nevelési és oktatási ügykör,
gazdasági ügykör,
közalkalmazotti személyi ügykör,
tanulói ügykör,
egészség- és gyermekvédelmi ügykör,
vállalkozási ügykör.
Az ügyvitel (ügyintézés) az intézmény ügykörébe tatozó hivatalos ügyek intézésében kifejtett
tevékenység.
1.

A intézményi titkár, ügyiratkezelő feladatköre

Az intézményi feladatok ellátásával kapcsolatos hivatalos ügyek szervezése és végzése, valamint az ügyeket kísérő iratkezelés a intézményi titkár munkakörébe tartozik. Fontosabb feladatai az alábbiak:
a hivatali ügyek nyilvántartása,
az ügyiratok és a bélyegzők nyilvántartsa,
a küldemények átvétele, felbontása, kezelése,
a hivatalos ügyek csoportosítása, rangsorolása,
az iratok iktatása, előíratok csatolása, mutatózás,
a határidős ügyek nyilvántartása,
az ügyek irányítása és a szükséges iratok továbbítása az ügyintézőkhöz, valamint az
ezzel kapcsolatos nyilvántartás vezetése,
kiadványozás előkészítése, a kiadványok továbbítása, postai feladása,
az ügyiratokról hivatalos másolat és másodlat készítése,
az elintézett ügyek iratainak irattári elhelyezése,
az irattár kezelése, rendezése, az irattári jegyzékek készítése,
az irattári anyag selejtezése vagy levéltári átadása.
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2.

Az ügyek és az ügyiratok nyilvántartása

Az intézmény vezetője vagy helyettese által szignált határidős és egyéb iratokat a titkárság
elektronikus iktató rendszerébe kell bevezetni, és még a szignálás napján át kell adni az ügyintézőknek, ez történhet email formájában is.
A titkárság vezetője az ügyintézők részére – elintézés céljából – az ügy iratait iktatószám, tárgy
és az átvétel időpontjának feltüntetésével, valamint határidő kitűzésével – aláírásuk ellenében
adja át. Az iratok visszavételét jelezni kell az elektronikus iktató rendszerébe.
Az ügyek határidejének betartásáért a titkárság vezetője felel, ezért a határidőhöz kötött ügyek
határidejéről is nyilvántartást kell vezetni.
Határidő-nyilvántartás az elektronikus iktató rendszerében történik. A határidőt az elektronikus
iktató rendszer „Megjegyzés” vagy „Elintézési határidő” rovatában a naptári nap megjelölésével kell feltüntetni. Az intézményvezető szükség esetén meghosszabbíthatja a határidőt.
3.

Az intézményi bélyegzők nyilvántartása

Az intézményvezető engedélye alapján készített hivatalos bélyegzőket a intézményi titkárnak
kell tartani. A bélyegzők nyilvántartólapján fel kell tüntetni:
a bélyegző lenyomatát,
a bélyegzőt használó szervezeti egység nevét,
a bélyegző használatára jogosultak nevét és aláírását,
a bélyegző kiadásának dátumát,
a bélyegző őrzéséért felelős dolgozó nevét.
Az intézményi titkár gondoskodik – a bélyegzőt használók jelzése alapján – a sérült és elavult
bélyegzők megsemmisítéséről, valamint az új bélyegzők beszerzéséről és a bélyegzők szétosztásáról.
A bélyegző használója felelős a bélyegző biztonságos őrzéséért és a hivatali munkával kapcsolatos rendeltetésszerű és jogszerű bélyegzőhasználatért.
A bélyegző eltűnése esetén a bélyegző felkutatására és az ügyben lefolytatott eljárásra, valamint
szükség esetén a bélyegző érvénytelenítésére a intézmény vezető intézkedik.
4.

Felvilágosítás hivatalos ügyekben

Az intézményben bármely üggyel kapcsolatban érdemi felvilágosítást csak az ügyben eljáró
illetékes ügyintéző vagy vezető (intézményvezető és vezető-helyettes) adhat.
Tanulónak, valamint szülőjének (vagy a tanuló igazolt képviselőjének) a tanulóra vonatkozó
iratokba való betekintést oly mértékben kell biztosítani, amennyire ez mások személyiségi jogainak sérelme nélkül lehetséges – az adatvédelmi törvény rendelkezéseinek megfelelően.
Hivatalos szerveknek (fenntartó, különböző hatóságok) a személyiségi jogokat nem sértő adatokat és információkat csak írásos megkeresés alapján lehet rendelkezésre bocsátani.
A személyesen benyújtott iratok átvételét kérelemre igazolni kell. A benyújtott irat és az igazolásul felhasznált másolat egyezőségéről az ügyiratkezelőnek gondosan meg kell győződni.
Ha az ügy jellege megengedi, az ügyiratban foglaltak távbeszélőn, illetőleg a jelenlévő érdekelt
személyes tájékoztatásával is elintézhetők. Távbeszélőn vagy személyes tájékoztatás keretében
történő ügyintézés esetén az iratra rá kell vezetni a tájékoztatás lényegét, az elintézés határidejét
ész ügyintéző aláírását.
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5.

Az ügyvitel és az ügyiratkezelés irányítása és felügyelete

Az intézmény ügyviteli és iratkezelési feladatait az tag-intézményvezető irányítja, s ellátja annak felügyeletét is.
A pedagógiai tárgykörű ügyvitelt és iratkezelést a pedagógiai vezető-helyettes negyedévenként
ellenőrzi. A gazdasági tárgykörű ügyvitel és iratkezelés közvetlen irányítása és ellenőrzése az
tag-intézményvezető feladata.
Az ellenőrzéssel kapcsolatos észrevételeket és utasításokat jegyzőkönyvbe kell foglalni, ebbe
kell beírni az ellenőrzések során megállapított hiányosságok megszüntetésére tett intézkedéseket.
I.

Az ügyiratok kezelésének rendje

1.

Az ügyiratkezeléssel kapcsolatos fogalmak

Irat minden írott szöveg, rajz, vázlatrajz, terv, tervrajz, fénykép, kép, hangfelvétel, film, térkép,
kotta, mágneses és más adat-hordozó (adattároló), valamint a megjelenés formájától függetlenül
minden más dokumentáció, amely bármilyen anyagon, bármely elnevezéssel (feljegyzés, előterjesztés, jelentés, átirat, tájékoztató, tervezet stb.) bármely eszköz felhasználásával keletkezett.
Irattári anyagnak kell tekinteni az intézmény és jogelődei működése során keletkezett iratokat,
valamint az iratokhoz kapcsolódó mellékleteket, amelyekre ügyviteli szempontból még szükség
van.
Levéltári anyagnak kell tekintetni a gazdasági, társadalmi, politikai, jogi, tudományos, műszaki
kulturális, oktatási, nevelési vagy egyéb szempontból jelentős történeti értékű iratokat, amelyekre az ügyvitelnek már nincs szüksége.
Az irattári terv foglalja rendszerbe az intézmény által ellátott ügyköröket, és az elintézendő
ügyekhez kapcsolódó iratokat, ennek megfelelően tagolja. Az irattári terv ezáltal az iratok
rendszerezésének az alapja.
2.

Az ügyiratok védelmével kapcsolatos egyes szabályok

Iratot a munkaköri feladat ellátásán kívül az intézményi munkahelyről kivinni, valamint munkahelyen kívül tanulmányozni, feldolgozni, tárolni csak az intézményvezető, illetve a felelős
vezető-helyettes engedélyével lehet, ügyelve arra, hogy tartalmát illetéktelen személy ne ismerje
meg.
Az ügykezelőnél lévő iratba akkor lehet betekinteni, ha a munkával, tevékenységgel összefüggő
feladatok ellátása ezt szükségessé teszi.
3.

Az ügyiratok másolatainak és másodlatainak kiadása

Az intézmény ügyeinek iratairól másolatot a titkárságvezető intézményi titkár, vezetői engedéllyel adhat ki. A másolatot „Az eredetivel mindenben megegyező másolat” felirattal, keltezéssel és az engedélyező aláírásával kell ellátni.
Bizonyítványok, törzslapok másolatát az érintett kérelmére az osztályfőnök ill. iskolatitkár adhatja ki az „Az eredetivel mindenben megegyező másolat” felirattal, keltezéssel és aláírással.
Másodlatot kell kiadni az intézmény által kiállított eredeti okmányokról (bizonyítványok, oklevelek, stb.) azok elvesztése vagy megsemmisülése esetén, a törzslap alapján.
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4.

A küldemények átvétele és felbontása

Az intézmény részére postán vagy kézbesítő útján érkező iratokat, tértivevényeket és más küldeményeket, valamint az ügyfelek által közvetlenül benyújtott beadványokat és kérelmeket a
postázással megbízott ügyviteli dolgozó veszi át és átadja az intézményi titkár részére. A nyilvántartott küldeményeket (ajánlott, expressz-ajánlott, távirat, csomag, stb.) a posta szabályainak
megfelelően kézbesítőkönyvvel kell átvenni.
Felbontás nélkül kell a címzetthez továbbítani:
a tévesen címzett küldeményeket,
a névre szóló iratokat, amelyekről az iratkezelő megállapítja, hogy tartalmuk magánjellegű és ezért hivatalos elintézést nem igényelnek,
a diákönkormányzat, az iskolaszék, a szülői szervezetek, a szakszervezet és más társadalmi szervezetek címére érkezett,
továbbá azokat az iratokat, amelyek felbontásának jogát az intézményvezető fenntartotta
magának.
Fel kell bontani minden olyan küldeményt, amelyről a boríték (csomagolás) alapján megállapítható, hogy nem magánjellegű. Így felbontandók azok a levelek is, amelyeken – az intézmény
neve előtt vagy után – névre szóló címzés található, és feltételezhető, hogy a küldemény tartalma hivatalos jellegű. A névre szóló iratot – amennyiben az hivatalos elintézést igényel – a címzett a felbontást követően juttassa vissz az iratkezelőhöz iktatás céljából.
Amennyiben a intézményi titkár azt állapítja meg, hogy a küldemény által jelzett ügyben az
intézménynek nincs hatásköre, akkor köteles a küldeményt a hatáskörrel ellátott intézményhez
továbbítani. Ha az illetékes ismeretlen, a küldeményt – értesítés ellenében – vissza kell küldeni
a feladónak.
5.

A küldemények feldolgozása

A küldemény felbontásakor egyeztetni kell a feltüntetett tartalom meglétét: ellenőrizni kell a
feltűntetett és a ténylegesen beérkezett mellékletek számát. Jelezni kell továbbá, ha a boríték
sérült, illetve a mellékletek között pénz, nemzetközi válaszbélyegszelvény, illetékbélyeg stb.
található. Az esetlegesen felmerülő irathiány okát a küldő szervvel – lehetőleg rövid úton – tisztázni kell, és ennek tényét az iraton rögzíteni kell.
Soron kívül kell az igazgatóhoz továbbítani a fenntartóhoz érkezett megkereséseket, az intézményhez címzett idézéseket, meghívókat.
A vezető nevére érkező küldeményeket az ügyiratkezelő soron kívül továbbítja a címzetthez.
A borítékot akkor kell az irathoz csatolni és ezt az iraton feltűntetni, ha a postára adás időpontjához jogkövetkezmény (fellebbezés, bírósági idézés, jelentkezés, pályázat, stb.) fűződhet, valamint a feladó neve és pontos címe az iratból nem állapítható meg.
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II.

Az ügyiratok iktatása

1.

Az elektronikus iktató rendszer

Az intézményekbe érkezett, illetőleg azon belül keletkezett iratokat iktatni kell.
Az iktatás elektronikus iktató rendszerbe történő bevezetéssel, naptári évenként eggyel kezdődő
sorszámos rendszerben történik az iratok érkezésének sorrendjében.
Az iktatás céljára elektronikus iktató rendszert kell használni. Az irat tárgyát úgy kell megjelölni, hogy az ügy lényegét röviden és szabatosan fejezze ki, valamint ennek alapján a helyes mutatózás elvégezhető legyen.
Az iktatás sorszámozása az első iktatószámtól megszakítás nélkül folyamatosan halad. A dátumot naponta csak az elsőnek iktatott iratnál kell feltüntetni. Az elektronikus iktató rendszerben
iktatószámot üresen hagyni nem szabad.
Az elektronikus iktatórendszer kinyomtatott példányain a téves bejegyzéseket semmiféle technikai eszközzel nem szabad megszüntetni, vagy más módon eltüntetni (radírozás, ragasztás,
kifestés stb.). A tévesen bejegyzett adatokat vékony vonallal át kell húzni úgy, hogy az eredeti
(téves) bejegyzés olvasható maradjon, - és fölé kell írni a helyes szöveget.
Az elektronikus iktatórendszer oldalait évente ki kell nyomtatni és tag-intézményvezetői aláírással hitelesíteni, az így készült dokumentumot az irattár megőrzi. Az elektronikus iktatórendszer adat fájljait e mellett elektronikusan is tárolni kell.
2.

Az iktatási bélyegző

Iktatáskor az irat jobb felső sarkát el kell látni az iktatási bélyegző lenyomatával és ki kell tölteni annak rovatait. A bélyegzőt lehetőleg az irat külső oldalára kell rányomni úgy, hogy az iraton
az írásos intézkedésre elég hely maradjon.
Az iktatási bélyegző tartalmazza:
az érkezés (kiadás) keltét:……..év………………hónap……..nap,
az iktatószámot és a mellékleteinek számát,
az ügyintéző (címzett, az intézkedésben eljáró személy) nevét,
határidőt
3.

Az iktatás szabályai

Az ügyiratok minden mellékletére rá kell írni az irat iktatószámát. A visszaküldendő mellékleteket célszerű már az iktatáskor borítékba tenni és az iktatószámát, évszámot, valamint tételszámot azon feltűntetni.
Az irathoz az iktatást követően csatolni kell az irat előzményeit. Egy iktatószámhoz további
altétel rendezhető. Az összecsatolt, azonos ügyre vonatkozó egyedi iratokat az ügy intézése
után is együtt kell tartani. Ha az új iktatószám alatt korábbi iratra vonatkozó adatok érkeznek,
akkor az új adatra zöld színű tollal rá kell írni a csatolt korábbi iratok számát. A korábbi iratokra ugyanúgy rá kell vezetni a csatolás tényét.
Az iktatókönyvben ugyanezen módszerrel az időrendi sorrendben legutolsónak keletkezett ügyiratszámmal kell kivezetni a korábbi ügyiratokat. Ezt a módszert kell alkalmazni az elérő irattári tételszámú iratok esetében is.
Nem kell iktatni a beérkező küldemények közül az alábbi iratokat:
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amelyekről a vonatkozó rendelkezések értelmében külön nyilvántartást (pl: személyzeti nyilvántartások, gazdasági jellegű nyilvántartások, könyvelési bizonylatok,
stb.) kell vezetni,
a jogkövetkezménnyel nem járó tömeges értesítéseket (meghívókat, közlönyöket, sajtótermékeket, reklámcélú kiadványokat, prospektusokat, szaklapokat és folyóiratokat).
A táviratok és telefaxok iktatása oly módon történik, hogy az értesítés szövegét a vonatkozó
irathoz kell csatolni. Ha az ügynek még nincs írásos előzménye, a távirati-vagy fax-szöveget
előadóívhez kapcsoltan kell beiktatni.
Email-ek iktatása az elektronikus levél kinyomtatása útján történik a szabályzatban foglaltaknak
megfelelően
Gyűjtőszámos iktatást kell alkalmazni akkor, amikor az időszakos jelentések, adatszolgáltatások nagy mennyisége ezt szükségessé teszi, - különösen, ha együttesen történik az ügyek elintézése is.
Gyűjtőszám (közös iktatószám) alatt iktathatók az azonos tartalmú csak a címzett személyében
változó ügyiratokat, ilyenkor az iktatott dokumentum mellé a címzettek névsorát is iktatni kell
III.

Az ügyintézés és a kiadványozás

1.

Az ügyintézők és a kiadványozási jogkör

Az ügyintézők az ügyeket érkezési sorrendben és sürgősségük figyelembevételével kötelesek
elintézni.
2.

A kiadvány tartalma

Az intézmény ügyintézésével kapcsolatban keletkező ügyiratoknak (kiadványoknak) az alábbiakat feltétlenül tartalmaznia kell:
az intézmény nevét, székhelyét,
az iktatószámot és a mellékletek számát,
az ügyintéző nevét,
az ügyintézés helyét és idejét,
az irat aláírójának nevét és beosztását,
az intézmény körbélyegzőjének lenyomatát.
Amennyiben az irat szövege az elintézendő üggyel kapcsolatban hozott határozat, ezt minden
esetben indoklással kell ellátni. A határozat felépítése: bevezető, és rendelkező rész, valamint
indoklás. A határozatnak tartalmazni kell a döntés alapjául szolgáló jogszabály megjelölését,
illetőleg, ha a döntés mérlegelés alapján történt, az erre történő utalást. Utalni kell arra, hogy az
eljárással kapcsolatban jogorvoslatra nyílik lehetőség.
Ha a határozat ellen a törvényben megállapított fellebbezési határidő, kézhezvételtől számított
15 nap) belül fellebbezéssel élnek – és az intézmény elsőfokú határozatát nem vonja vissza,
illetve nem módosítja, - az intézmény 8 napon belül köteles felügyeleti szervének megküldeni
az ügyben keletkezett összes eredeti iratot. Ebben az esetben az irattárba iratpótlóként az eredeti
irat másolata kerül.
A határozatokkal kapcsolatos iratokat úgy kell kézbesíteni, hogy annak megtörténte, továbbá az
irat átvételének napja megállapítható legyen, az esetleges jogviták, illetve fellépő jogkövetkezmények tisztázása érdekében.
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3.

A kiadvány alaki kellékei

A kiadvány alaki kellékekkel rendelkezik, melyeknek egy részét a kiadvány bal felső részén
kell feltüntetni. Ezek az alábbiak:
az intézmény jellemzői (név, cím, irányítószám, postafiók és távbeszélő száma)
az irat iktatószáma,
az ügyintéző neve.
A kiadvány jobb felső részén a következőket kell feltüntetni:
az irat tárgya,
az esetleges hivatkozási szám,
a mellékletek száma.
A fentieket követi a címzés, majd a kiadvány szövege.
4.

A kiadványok leírása (tisztázata)

A kiadványozott iratok leírása (tisztázatának elkészítése) a beosztott munkatárs feladata. A leírást az anyagtakarékosság szem előtt tartásával a szükséges méretű papíron kell elvégezni.
A leírásnál gondot kell fordítani a tisztázat külalakjára. Tintával javított, átütött szövegű vagy
hiányos tisztázat nem küldhető el. A tartós megőrzést igénylő (történeti értékű) iratokat jó minőségű papírra kell írni. A vezető által jóváhagyott iratok tisztázásának elkészítése az érintett
ügyintéző feladata. A leírásnál a kiadvány szövegétől eltérő rövidítések alkalmazása tilos, a
dátum mindig legyen azonos a kiadványozás keltével.

5.

A kiadvány egyeztetése és aláírása

Az elintézett ügyekkel kapcsolatos kiadványokat eredeti aláírással vagy hitelesített kiadványként lehet elküldeni. Ha a kiadványozó eredeti aláírására van szükség, a kiadvány szövegének
végén, a keltezés alatt, a levélpapír jobb oldalán a kiadványozó nevét, alatta pedig a hivatali
beosztását kell feltüntetni.
Ha a kiadványt nem eredeti aláírással kell elküldeni, hanem hitelesített kiadványként, - a keltezés alatt, a levélpapír jobb oldalán a kiadványozó nevét zárójel nélkül „s.k.” toldattal, valamint
alatta a hivatali beosztását kell szerepeltetni. A keltezés alatt baloldalon „A kiadvány hiteles”
záradékot kell rágépelni.
A hitelesítést végző irodai dolgozó a záradékot aláírásával és körbélyegzővel hitelesíti.
Elektronikus levelek aláírásánál a következő forma alkalmazandó:
…………… tag-intézmény/igazgató megbízásából
…………….. (ügyintéző neve) beosztás
6.

A boríték címzése és a kiadványok továbbítása

A borítékokat a kiadványon feltüntetett címzettek részére a leíró készíti el. A borítékon fel kell
tüntetni a kiadvány iktatószámát, a postai irányítószámot és a továbbítás módjára vonatkozó
különleges utasítást (expressz, ajánlott stb.) is. A boríték címzését a postai előírásoknak megfelelően kell végezni.
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A küldeményeket közönséges, ajánlott, elsőbbségi, ajánlott-elsőbbségi, tértivevényes, ajánlott-tértivevényes levélként, csomagban illetve táviraton vagy telefaxon, elektronikus adatátvitel esetén, email-ben lehet elküldeni vagy továbbítani.
Az elküldés módjára – ha az nem közönséges levélként történik – az ügyintéző köteles az iraton
utalást adni. Expressz levélként, táviratként csak a soron kívüli postai kézbesítést igénylő küldeményeket, illetve értesítéseket szabad továbbítani. Ajánlott levélben csak fontos vagy nehezen pótolható iratokat (okmányokat, bizonyítványokat stb.) szabad küldeni.
Tértivevénnyel kell elküldeni az iratot, ha átvételének időpontjáról az intézménynek tudomást
kell szereznie.
Kézbesítéssel csak sürgős, kivételes esetekben szabad küldeményeket továbbítani. A kézbesítés
a kézbesítő vagy a vezető által kijelölt alkalmazott feladata.

IV.

Az irattárazás és az iratselejtezés rendje

1.

Az irattári terv

Az ügykörök (ügycsoportok) tagolása az irattári tervben sorszámmal jelölt irattári tárgykör (tétel, tárgycsoport) szerint történik. Az irattári tárgykört úgy kell meghatározni, hogy az ahhoz
tartozó iratok (az azonos tárgykörön túlmenően) selejtezési határideje, illetve a levéltárnak történő átadása egységes legyen. Valamennyi tételnél jelölni kell a selejtezési határidőt, valamint
azt is, hogy a nem selejtezhető ételeket mikor kell a levéltárnak átadni.
Az irattári tárgykörök (tételek) számát az ügyvitel igényeinek megfelelően növelni vagy csökkenteni lehet. A nagyobb ügyfélforgalmú tételeket altételekre lehet bontani. Az intézmény ügykörében bekövetkező jelentős változás esetén az irattári tervet a következő év elején kell módosítani.
Az irattári tervbe fel kell venni olyan iratféleségeket is, amelyek az általános szabályok szerint
nem kerülnek iktatásra (pl. gazdálkodással kapcsolatos kartonok, bérszámfejtési iratok stb.). Az
irattári tervben az ilyen iratok őrzési helyét fel kell tüntetni, és a megfelelő irattári tételszámot
legkésőbb akkor kell feljegyezni, amikor az irat végleges őrzési helyére kerül.
2.

Az iratok irattárba helyezése

Csak olyan iratot szabad az irattárba elhelyezni, amelynek kiadványai továbbításra kerültek és
határidős kezelést már nem igényel.
Az irattárba helyezés előtt a intézményi titkár köteles az iratot átvizsgálni, hogy nincs-e benne
idegen irat, továbbá, hogy minden kezelési utasításnak eleget tettek-e. Az irattárba helyezést az
az elektronikus iktatórendszer kinyomtatott példánya megfelelő rovatában aláírással, a hónap és
a nap feltüntetésével kell feljegyezni.
3.

A kézi irattár

Az intézmény három évnél nem régebbi iratait a kézi irattárban kell kezelni és őrizni az évek,
(ezen belül az iktatószámok) sorrendjében, jól zárható szekrényben. Minden tárgykört (tételt)
külön dossziéban, a dossziékat pedig dobozokban vagy fedőlemezek között kell tárolni úgy,
hogy egy iratköteg tizenöt centiméternél nagyobb ne legyen.
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4.

Az irattári őrzés

Az irattári őrzés idejét az irattári terv határozza meg. Az irattári őrzés idejét az irat végleges
irattárba helyezésének évétől kell számítani. A határidő nélküli őrzési idővel megjelölt irattári
tételeket, illetve a történeti értékű ügyiratokat meg kell küldeni az illetékes levéltárnak.
Az irattár irattári terv szerint nem selejtezhető tételeit, továbbá azokat a tételeket, amelyek selejtezéséhez az illetékes levéltár nem járult hozzá, a jogszabályban meghatározott idő eltelte
után át kell adni a levéltárnak.
5.

Az irattári anyag selejtezése

Az irattári anyagnak azt a részét, amely nem történeti értékű és amelyre az ügyvitelben már
nincs szükség, a vonatkozó jogszabályok szerint kell selejtezni. A selejtezés az irattári terv
alapján történik, ennek megfelelően az irattárban őrzött iratokat legalább ötévenként felül kell
vizsgálni és ki kell választani azokat, amelyeknek az őrzési ideje az irattári tervben foglaltak
szerint lejárt.
Az iratok selejtezését az tag-intézményvezető rendeli el és ellenőrzi. A tervezett iratselejtezést
harminc nappal előbb be kell jelenteni az illetékes levéltárnak. A bejelentés a intézményi titkár
feladata. A selejtezéssel járó szervezési és ellenőrzési feladatok ellátására selejtezési bizottságot
kell létrehozni. Az intézménynél keletkezett, de nem iktatott iratokat az tagintézmény-vezető
által megállapított őrzési idő után szabályos selejtezési eljárással, - az iratok egyenkénti elbírálásával - kell selejtezni.
6.

Az iratselejtezési jegyzőkönyv

A selejtezésre szánt iratokról három példányban selejtezési jegyzőkönyvet kell készíteni,
amelynek tartalmaznia kell:
az intézmény nevét,
a selejtezett irattári tételeket,
az iratok irattárba helyezésének évét,
az iratok mennyiségét,
az iratselejtezést végző személyek nevét,
a selejtezési jegyzőkönyv kettő példányát meg kell küldeni a levéltárnak. A selejtezett
iratokat megsemmisíteni, hasznosítani csak a levéltárnak – a visszaküldött, selejtezési jegyzőkönyvre vezetett – hozzájárulása alapján lehet. A selejtezés tényét az irattári jegyzéken fel kell
tüntetni.
7.

Az iratok átadása a levéltárnak

A nem selejtezhető iratokat az irattári tervben megjelölt átadási időben – legalább tizenöt évi
őrzési idő után át kell adni az illetékes levéltárnak.
A levéltári átadás, illetve átvétel időpontját esetről esetre a levéltárral egyeztetve kell megállapítani. A levéltárnak csak teljes, lezárt évfolyamú és rendezett irattári tételeket lehet átadni. Az
iratokat jegyzékkel, az intézmény költségén kell a levéltárnak eljuttatni.
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Ha a nevelési-oktatási intézmény jogutódlással megszűnik, az el nem intézett, folyamatban lévő ügyek iratait, továbbá az irattárat a jogutód veszi át. Az irattár átvételéről
jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek egy példányát meg kell küldeni az illetékes levéltárnak.
Ha az intézmény jogutód nélkül szűnik meg, az tagintézmény vezetője a fenntartó intézkedésének megfelelően gondoskodik az iratok elhelyezésével kapcsolatban. Az intézkedésről tájékoztatást küld a levéltárnak.
V.

Záró rendelkezések

1.

A szabályzat időbeli és személyi hatálya

A szabályzat hatálya kiterjed az intézmény valamennyi közalkalmazottjára és más munkavállalójára.
Jelen szabályzat 2018. szeptember 01. napjával lép hatályba és ezzel egyidejűleg minden korábbi vonatkozó belső utasítás hatályát veszti.
2.

A szabályzat hozzáférhetősége és módosítása

A szabályzat tartalmát az tagintézmény vezető-helyettesei kötelesek ismertetni a beosztott
munkatársakkal. A szabályzat egy példányát hozzáférhetővé kell tenni az intézmény valamenynyi alkalmazottja számára a könyvtárban és az iskola honlapján.
A felelős vezető-helyettesnek gondoskodni kell jelen szabályzat olyan módosításáról, amely az
új törvények és rendeletek hatálybalépése miatt szükséges.

Eger, 2018. augusztus 31.
Uzelman Tamás
tagintézmény vezető
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Iratselejtezési jegyzőkönyv minta
isz.:
Selejtezési Jegyzőkönyv,
amely készült az ESZC Bornemissza Gergely Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiumában.
A lejárt őrzési idejű dokumentumok 2018…………hó……..napján az alábbi részletezés szerint selejtezésre kerülnek:
Irattári tétel megnevezése:

Irattárba helyezés éve:

Iratok mennyisége:

A selejtezést végző személy neve:……………………………………..

A selejtezést engedélyezem:
ph.

…………………………….
tagintézmény-vezető

Megsemmisítés módja: …………………………………………………….
Megsemmisítésnél jelen van:
……………………………………

………………………………….
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1. sz. melléklet
IRATTÁRI TERV
Irattári Alábontás
Ügykör megnevezése
tételszám
Vezetési, igazgatási és személyi ügyek
1.
Intézménylétesítés, -átszervezés, -fejlesztés
2.

Iktatókönyvek, iratselejtezési jegyzőkönyvek

3.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.
7.
1.
2.
8.
1.
2.
3.
9.
10.
1.
2.

Személyzeti, bér- és munkaügy
Munkáltató igazolás
Megbízás belső dolgozóknak
Munkaügyi egyéb dokumentumok, pedagógusminősítés
Munkavédelem, tűzvédelem, balesetvédelem
Munka és tűzvédelem
Munkahelyi, tanulói balesetek
Fenntartói irányítás
ESZC- gazdasági
ESZC- humán
ESZC - szakmai
ESZC- egyéb
Városi
Kormányhivatal
Szakmai ellenőrzés
Megállapodások, bírósági, államigazgatási ügyek
Megállapodások, megbízások
Bírósági, államigazgatási ügyek
Belső szabályzatok
Törvényi belső szabályzatok, intézményi tanács
Igazgatói utasítások
Belső szabályzatok
Polgári védelem
Munkatervek, jelentések, statisztikák
Munkatervek, jelentések, jegyzőkönyv
(nev.testületi)
Statisztikák
Panaszügyek

11.
Nevelési-oktatási ügyek
12.
Nevelési-oktatási kísérletek, újítások (versenyek,
továbbképzések)
1.
Szakmai
2.
Közismeret (kompetenciamérés)
3.
Egyéb (utánkövetés)
13.
Törzslapok, póttörzslapok, beírási naplók
131

Őrzési idő
(év)
nem selejtezhető
nem selejtezhető
50

10

10

20
10

10

10
5

5
10

nem selej-
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tezhető
1.
2.
3.
4.
14.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
1.
2.
21.
1.
2.
3.
4.
22.
1.
2.
3.
4.
23.
24.
1.
2.
3.
4.
25.
26.
1.
2.

Törzslapok
Másolatok, másodlatok
Tanulói jogviszony igazolás
Kollégium
Felvétel, átvétel
Jogviszony létesítés
Áthelyezés
Megszüntetés
Magántanulói jogviszony
Mentesség
Szüneteltetés
Beiskolázási eljárás KIFIR
Kollégium felvétel
Tanulói fegyelmi és kártérítési ügyek
Fegyelmi ügyek
Kártérítési ügyek
Naplók
Diákönkormányzat szervezése működése
Pedagógiai szakszolgálat
Szülői munkaközösség, iskolaszék szervezése,
működése
Szaktanácsadói, szakértői vélemények, javaslatok
és ajánlások
Szaktanácsadói vélemények, javaslatok és ajánlások
Nevelési tanácsadói szakértői vélemény SNI- BTMN
Gyakorlati képzés szervezése
Tanulószerződés, együttműködési megállapodás
Gyakorlati képzés mulasztásai
Megállapodások
Egyéb
Vizsgajegyzőkönyvek
Osztályozóvizsga, különbözeti vizsga
Javítóvizsga
Érettségi vizsga
Szakmai vizsga
Tantárgyfelosztás
Gyermek- és ifjúságvédelem
Hiányzás
HH-HHH
Nevelés –pedagógiai jellemzés
Egyéb (lemorzsolódás, szülői behívó)
Tanulók dolgozatai, témazárói, vizsgadolgozatai
Az érettségi vizsga, szakmai vizsga
Érettségi
Szakmai
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5
5
5
5
5

5

5

5
3

1
1
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27.
Gazdasági ügyek
27/a

28.
29.
30.
31.
32.
1.
2.
3.
4.
33.
34.
35.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
36.
37.
1.
2.
3.
38.
39.

Közösségi szolgálat teljesítéséről szóló dokumentum

5

Ingatlan-nyilvántartás, -kezelés, -fenntartás,
épülettervrajzok, helyszínrajzok, használatbavételi engedélyek
Társadalombiztosítás
Leltár, állóeszköz-nyilvántartás, vagyonnyilvántartás, selejtezés
Éves költségvetés, költségvetési beszámolók,
könyvelési bizonylatok
A tanműhely üzemeltetése
A gyermekek, tanulók ellátása, juttatásai, térítési
díjak
Térítési díj, tandíj
Szakiskolai ösztöndíj
Egyéb
Kollégium
Szakértői bizottság szakértői véleménye, pedagógiai szakmai szolgáltatás
Megrendelések
Pályázatok
Útravaló
Leonardo-Erasmus
Comenius
Határtalanul
Decentralizált
Egyéb (TIOP, Tmop2.2.7, Támpo 3.1.4C, Bázisintézmény)
Pályaválasztás
Felnőttképzés
Támop 2.1.6 Felnőttképzési szerződések
Támop2.1.6
Felnőttképzés
Engedélyek,
együtműködési megállapodások
Támop 2.1.6 Személyügy
Felnőttoktatás
Költségvetési támogatási dokumentumok

határidő nélküli
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5. sz. melléklet:
ESZC Bornemissza Gergely Szakgimnáziuma Szakközépiskolája és Kollégiuma
EGER

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS
Az ESZC Bornemissza Gergely Szakgimnáziuma Szakközépiskolája és Kollégiuma adatkezelési és adatvédelmi rendszere a hatályos jogszabályokon alapul, melynek alapelvei a következők:
Az intézményben nyilvántartott és kezelt személyes adatok dokumentálásáért, hozzáférhetőségéért, jogszerű továbbításáért, kérelemre történő kiszolgáltatásáért az intézményvezető
felelős.
Az adatokat csak törvényesen szabad megszerezni, feldolgozni, felhasználni.
Személyes adatot kezelni, csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelesség teljesítése érdekében lehet. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának
megvalósulásához elengedhetetlen.
Az adatoknak pontosaknak és időszerűeknek kell lenniük.
Az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak
a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé.
Nem lehet gépi úton feldolgozni a jogi eredetre, a politikai véleményre, a vallásos vagy
más meggyőződésre, valamint az egészségre, a szexuális életre vonatkozó személyes adatokat.
Megfelelő biztonsági intézkedéseket kell tenni az automatizált adatállomány véletlen
vagy jogtalan megsemmisítése, vagy jogtalan hozzáférés megakadályozására.
Az adatalany szerezzen tudomást személyes adatainak állományáról, annak céljairól, az
adatkezelő személyéről.
Az adatalany kapjon lehetőséget az adatok helyesbítésére.
Az adatalany jogorvoslattal élhessen adatvédelmi jogsérelme esetén.
Az ESZC Bornemissza Gergely Szakgimnáziuma Szakközépiskolája és Kollégiuma
igazgatója gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a törvény érvényre juttatásához szükségesek.
2. A SZABÁLYZAT ALAPJÁT KÉPEZŐ JOGSZABÁLYOK
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII.
törvény.
A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv., különös tekintettel 41-44§.-a
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 83/B-D §-ai és 5. számú melléklete.
A 229/2012 Kormány rendelet
Az információszabadságáról szóló 2011. évi CXII. tv.
3. A KÖZALKALMAZOTTAKRA VONATKOZÓ ADATKEZELÉS
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3.1. AZ ALKALMAZOTTAK NYILVÁNTARTOTT ADATAI
Kjt. 41.§(1) (2) alapján:
A köznevelési intézmény és a köznevelési feladatot ellátó nem köznevelési intézmény (a továbbiakban: köznevelési feladatokat ellátó intézmény) köteles a jogszabályban előírt nyilvántartásokat vezetni, a köznevelés információs rendszerébe bejelentkezni, valamint az Országos statisztikai adatgyűjtési program keretében előírt, valamint a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókról összesített adatokat szolgáltatni.
Minden köznevelési intézmény nyilvántartja a pedagógus oktatási azonosító számát, pedagógusigazolványának számát, a jogviszonya időtartamát és heti munkaidejének mértékét.
Közalkalmazottak esetén:
Az 1992. évi XXXIII. törvény 5. melléklete alapján nyilvántartott adatok:
I.
neve (leánykori neve)
születési helye, ideje
anyja neve
TAJ száma, adóazonosító jele
lakóhelye, tartózkodási hely, telefonszáma
családi állapota
gyermekeinek születési ideje
egyéb eltartottak száma, az eltartás kezdete
II.
legmagasabb iskolai végzettsége (több végzettség esetén valamennyi)
szakképzettsége(i)
- iskolarendszeren kívüli oktatás keretében szerzett szakképesítése(i), valamint meghatározott
munkakör betöltésére jogosító okiratok adatai
- tudományos fokozata
- idegennyelv-ismerete
III.
- a korábbi, 87/A. § (1) és (3) bekezdése szerinti jogviszonyban töltött időtartamok
megnevezése
- a munkahely megnevezése
- a megszűnés módja, időpontja
IV:
a közalkalmazotti jogviszony kezdete
- állampolgársága
- a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány száma, kelte
- a jubileumi jutalom és a végkielégítés mértéke kiszámításának alapjául szolgáló időtartamok
V.
-

- a közalkalmazottat foglalkoztató szerv neve, székhelye, statisztikai számjele
- e szervnél a jogviszony kezdete
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- a közalkalmazott jelenlegi besorolása, besorolásának időpontja,
vezetői beosztása, FEORszáma
- címadományozás, jutalmazás, kitüntetés adatai
- a minősítések időpontja és tartalma
VI.
o
személyi juttatások
VII.
o
a közalkalmazott munkából való távollétének jogcíme és időtartama
VIII:
o
a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének, valamint a végleges és a határozott idejű
áthelyezés időpontja, módja, a végkielégítés adatai
IX:
A közalkalmazott munkavégzésére irányuló egyéb jogviszonyával összefüggő adatai [41. § (1)(2) bek.].
Az óraadó tanárok esetén a Knt: 41.§.(3) alapján:
nevét,
születési helyét, idejét,
nemét, állampolgárságát, nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való
tartózkodás
jogcímét és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezését, számát,
lakóhelyét, tartózkodási helyét,
végzettségével, szakképzettségével kapcsolatos adatokat,
oktatási azonosító számát tartja nyilván.
A felsorolt adatokat az igazgató, mint a munkáltatói jog gyakorlója a célnak megfelelő mértékben a célhoz kötötten kezeli. Az adatok az igazgató hozzájárulásával továbbíthatók az igazgató
által felhatalmazott alkalmazott által a fenntartónak, a kifizetőhelynek, bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, helyi önkormányzatnak, államigazgatási szervnek, a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére jogosultnak, a nemzetbiztonsági szolgálatnak. Pedagógusigazolványra jogosultak esetében a pedagógus-igazolvány kiállításához szükséges valamennyi adat
a KIR adatkezelője, a pedagógusigazolvány elkészítésében közreműködők részére továbbítható.
3.2. A KÖZALKALMAZOTTI ADATKEZELÉSBEN KÖZREMŰKÖDŐK FELADATAI
Az intézmény közalkalmazottainak adatkezelését olyan pedagógiai asszisztens végzi, aki a
munkaügyi feladatokat is ellát.
A magasabb vezető beosztású igazgató tekintetében a közalkalmazotti adatkezelést a munkáltatói jogokat gyakorló fenntartó szerv látja el.
A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatköréből a munkából való rendes szabadság miatti távollét időtartamának nyilvántartását olyan pedagógiai asszisztens vezeti, aki a munkaügyi feladatokat is végzi.
A közalkalmazotti alapnyilvántartás személyi juttatásról szóló adatköréhez tartozó nyilvántartást olyan pedagógiai asszisztens vezeti, aki a munkaügyi feladatokat is végez, melyet a dolgozó
személyi anyagában őriz meg.
Az a pedagógiai asszisztens, aki a munkaügyi feladatokat is végez felelősségi körén belül köteles
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gondoskodni arról, hogy:
Az általa kezelt, a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adat és megállapítás az
adatkezelés teljes folyamatában megfeleljen a jogszabályi rendelkezések tartalmának.
A személyi iratra csak olyan megállapítás kerülhessen, amelynek alapja közokirat, vagy
a közalkalmazott írásbeli nyilatkozata, írásbeli rendelkezése, bíróság, vagy más hatóság döntése, jogszabályi rendelkezés.
A közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adat helyesbítését és törlését egyeztesse az
igazgatóval, ha megítélése szerint a személyi iraton szereplő adat a valóságnak már nem felel
meg.
Ha a közalkalmazott nem általa szolgáltatott adatainak kijavítását vagy helyesbítését
kéri, kezdeményezze az igazgatónál az adathelyesbítés, illetve kijavítás engedélyezését.
A közalkalmazott írásbeli hozzájárulását az önkéntes adatszolgáltatás körébe tartozó
adatok nyilvántartását megelőzően beszerezze.
4. A TANULÓI ADATOK KEZELÉSÉNEK MÓDJA, SZABÁLYAI, TOVÁBBÍTÁSA
A tanulók személyes adatai a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott nyilvántartások
vezetése céljából, pedagógiai célból, gyermek- és ifjúságvédelmi célból, iskola – egészségügyi
célból a
célnak megfelelő mértékben, célhoz kötötten kezelhető.
A nemzeti köznevelésről szóló törvény 41§(4)a alapján nyilvántartott adatok:
tanuló neve, születési helye és ideje, neme, állampolgársága, lakóhelyének, tartózkodási
helyének címe, társadalombiztosítási azonosító jele, nem magyar állampolgár esetén a Magyar
Köztársaság területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése,
száma;
szülője, törvényes képviselője neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma;
a tanuló tanulói jogviszonyával kapcsolatos adatok,
felvételivel kapcsolatos adatok,
az a köznevelési alapfeladat, amelyre a jogviszony irányul,
jogviszony szüneteltetésével, megszűnésével kapcsolatos adatok,
jogviszony szünetelésével, megszűnésével kapcsolatos adatok, időpontja és oka
a gyermek, tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok,
kiemelt figyelmet igénylő tanulóra vonatkozó adatok,
a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok;
évfolyamismétlésre vonatkozó adatok,
a tanuló magatartásának, szorgalmának és tudásának értékelése és minősítése vizsgaadatok,
a tanulóbalesetre vonatkozó adatok,
a tanuló diákigazolványának sorszáma,
a tanuló oktatási azonosító száma; mérési azonosító,
a tankönyvellátással kapcsolatos adatok,
országos méréssel kapcsolatos adatok
magántanulói jogállással kapcsolatos adatok.
41.§(9) alapján: A nevelési-oktatási intézmény nyilvántartja továbbá azokat az adatokat, amelyek a jog-szabályokban biztosított kedvezményekre való igényjogosultság elbírálásához és
igazolásához szükségesek. E célból azok az adatok kezelhetők, amelyekből megállapítható a
jogosult személye és a kedvezményre való jogosultsága.
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Knt. 41.§
(7) A gyermek, tanuló adatai közül:
a) a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője neve, törvényes képviselője neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma, jogviszonya kezdete, szünetelésének ideje, megszűnése, magántanulói jogállása, mulasztásainak
száma a tartózkodásának megállapítása, a tanítási napon a tanítási órától vagy az iskola által
szervezett kötelező foglalkozástól való távolmaradás jogszerűségének ellenőrzése és a tanuló
szülőjével, törvényes képviselőjével való kapcsolatfelvétel céljából, a jogviszonya fennállásával, a tankötelezettség teljesítésével összefüggésben a fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség,
települési önkormányzat jegyzője, közigazgatási szerv, nemzetbiztonsági szolgálat részére,
b) iskolai felvételével, átvételével kapcsolatos adatai az érintett iskolához, felsőoktatási intézménybe történő felvétellel kapcsolatosan az érintett felsőoktatási intézményhez,
c) a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, társadalombiztosítási azonosító
jele, szülője, törvényes képviselője neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási
helye és telefonszáma, az iskolai egészségügyi dokumentáció, a tanuló- és gyermekbalesetre
vonatkozó adatok az egészségi állapotának megállapítása céljából az egészségügyi, iskolaegészségügyi feladatot ellátó intézménynek,
d) a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője, törvényes képviselője
neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma, a gyermek,
tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekre, tanulóra vonatkozó adatok a veszélyeztetettségének feltárása, megszüntetése céljából a családvédelemmel
foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek, intézménynek
e) az igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükséges adatai az igénybe vehető állami
támogatás igénylése céljából a fenntartó részére,
f) a számla kiállításához szükséges adatai a tankönyvforgalmazókhoz,
g) az állami vizsgája alapján kiadott bizonyítványainak adatai a bizonyítványokat nyilvántartó
szervezetnek a bizonyítványok nyilvántartása céljából, továbbá a nyilvántartó szervezettől a
felsőfokú felvételi kérelmeket nyilvántartó szervezethez,
Knt. 41.§ (8) A gyermek, a tanuló
a) sajátos nevelési igényére, beilleszkedési zavarára, tanulási nehézségére, magatartási rendellenességére vonatkozó adatai a pedagógiai szakszolgálat intézményei és a nevelési-oktatási intézmények egymás között,
b) magatartása, szorgalma és tudása értékelésével kapcsolatos adatai az érintett osztályon belül,
a nevelőtestületen belül, a szülőnek, a vizsgabizottságnak, a gyakorlati képzés szervezőjének, a
tanulószerződés alanyainak vagy ha az értékelés nem az iskolában történik, az iskolának, iskolaváltás esetén az új iskolának, a szakmai ellenőrzés végzőjének,
c) diákigazolványa kiállításához szükséges valamennyi adata a KIR adatkezelője, a diákigazolvány elkészítésében közreműködők részére továbbítható.
5. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG
A pedagógust és a nevelő oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottat titoktartási
kötelezettség terheli hivatásánál fogva harmadik személyekkel szemben a tanulóval és családjával kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, információt illetően, amelyről a hivatásának ellátása
során szerzett tudomást. E kötelezettség független a foglalkoztatási jogviszony fennállásától, és
annak megszűnése után, határidő nélkül fennmarad.
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A titoktartási kötelezettség csak akkor vonatkozik a kiskorú tanuló
szülőjére, ha az adat közlése
súlyosan sértené a tanuló testi, értelmi vagy erkölcsi fejlődését.
A titoktartási kötelezettség nem terjed ki a nevelőtestületi értekezletre, a nevelőtestület
tagjainak
egymásközti, a tanuló érdekében végzett megbeszélésre.
A titoktartási kötelezettség nem terjed ki azokra az adatokra, amelyek a köznevelési
törvény alapján kezelhetők és továbbíthatók.
A titoktartási kötelezettség kiterjed azokra is, akik részt vesznek a nevelőtestület ülésén.
Az intézmény a tanulók személyes adatait csak pedagógiai habilitációs és rehabilitációs
feladatok ellátása, gyermek- és ifjúságvédelmi, iskola egészségügyi, a közoktatási szabálysértési eljárásban a büntethetőség és a felelősségre vonás mértékének megállapítása céljából, a célnak megfelelő mértékben, célhoz kötötten kezelheti.
A pedagógus, illetve a nevelő és oktató munkát segítő közalkalmazott az intézmény
igazgatóján
keresztül – a gyermekvédelemről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 17.§-ára is
tekintettel
köteles az illetékes gyermekjóléti szolgálatot haladéktalanul értesíteni, ha megítélése
szerint a kiskorú tanuló – más vagy saját magatartása miatt – súlyos veszélyhelyzetbe kerülhet,
vagy került. Ebben a helyzetben az adattovábbításhoz az érintett, illetve az adattal kapcsolatban
egyébként rendelkezésre jogosult beleegyezése nem szükséges.
Az intézmény az alkalmazottak személyes adatait csak a foglalkoztatással, juttatások,
kedvezmények, kötelezettségek megállapításával és teljesítésével, állampolgári jogok és kötelezettségek teljesítésével kapcsolatosan, nemzetbiztonsági okokból, a közoktatási törvényben
meghatározott nyilvántartások kezelése céljából, a célnak megfelelő mértékben, célhoz kötötten
kezelhetik.
Adattovábbításra az intézmény vezetője és a meghatalmazás keretei között az általa
megbízott vezető vagy más alkalmazott jogosult.
Önkéntes adatszolgáltatás esetén a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt is tájékoztatni
kell arról, hogy az adatszolgáltatásban való részvétel nem kötelező.
Kiskorú tanulónak az önkéntes adatszolgáltatásba történő bevonásához be kell szerezni
a szülő engedélyét.
A szabályzatban felsorolt adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai felhasználás céljára személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók.
6. A KÖZNEVELÉS INFORMÁCIÓS RENDSZERE
Knt. 44.§(2)
A köznevelési feladatokat ellátó intézmény, a jegyző, a közneveléssel összefüggő igazgatási,
ellenőrzési tevékenységet végző közigazgatási szerv és az e törvényben meghatározott feladatok végrehajtásában közreműködő intézményfenntartók, az intézmények és az intézményi tanácsok adatokat szolgáltatnak a KIR-be.
A köznevelés információs rendszere – központi nyilvántartás keretében – a nemzetgazdasági
szintű tervezéshez szükséges fenntartói, intézményi, foglalkoztatási gyermek- és tanulói adatokat tartalmazza. A köznevelés információs rendszeréből személyes adat csak az érdekelt kérése,
illetve hozzájárulása esetén, illetve az érdekelt egyidejű értesítése mellett, meghatározott esetekben adható ki.
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A tanulói nyilvántartásból személyes adat – az érintetten kívül – csak a tanulói jogviszonyhoz kapcsolódó juttatás jogszerű igénybevételének megállapítása céljából továbbítható a szolgáltatást nyújtó vagy az igénybevétel jogosságának ellenőrzésre hivatott részére. A tanulói nyilvántartásban adatot a tanulói jog-viszony megszűnésére vonatkozó bejelentéstől számított öt évig lehet kezelni, kivéve, ha ez alatt az idő alatt az érintettet ismét bejelentik a
nyilvántartásba.
7. A SZABÁLYZAT HATÁLYA
A Szabályzat hatálya kiterjed az intézmény igazgatójára, vezető beosztású beosztottjaira, minden közalkalmazottjára, továbbá az intézmény tanulóira, e Szabályzat szerint kell ellátni a közalkalmazotti alapnyilvántartást, valamint a közalkalmazott személyi iratainak és adatainak kezelését.
A tanulók adatainak nyilvántartását, továbbítását, kezelését is e szabályzat szerint kell végezni.
E szabályzatot megfelelően kell alkalmazni a közalkalmazotti jogviszony megszűnése után,
illetve e jogviszony létesítésére irányuló előzetes eljárásokra. A tanulókkal kapcsolatos titoktartási kötelezettség független a közalkalmazotti jogviszony fennállásától, annak megszűnése után
határidő nélkül fennmarad.
8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A szabályzat elfogadását követően lép hatályba és a fentiekre vonatkozó jogszabályok módosulásáig
érvényes. A szabályzat elfogadásánál és módosításánál a szülői szervezetet és a diákönkormányzatot
véleményezési jog illeti meg. A szabályzat közzététele, a dokumentálás módja és a hozzáférő
elhelyezés biztosítása az intézményben kialakult szokásrend szerint történik. A szabályzatban
foglaltak megismerése és betartása, illetve betartatása az adatnyilvántartásban és – kezelésben
közreműködő intézményi alkalmazottakra kötelező érvényű. Az adatkezelési szabályzatot a
tantestület tagjai megismerték.
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6. számú melléklet:
AZ EGRI SZC BORNEMISSZA GERGELY SZAKGIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

(Készült a 2011.évi CXC törvény és a 20/2012 (VIII. 31.) MKM rendelet vonatkozó részeinek
figyelembevételével)
1. A diákönkormányzat feladata, célja
- A Diákönkormányzat az iskolával tanulói és kollégiumi jogviszonyban álló diákok érdekképviseleti, érdekvédelmi fóruma.
- A Diákönkormányzat feladata, hogy tagjainak érdekeit minden tekintetben képviselje, ill. az
érintett tanulók érdekében eljárjon.
- Segítséget nyújt a tagok törekvéseinek megvalósulásához, lehetőséget biztosít a diákok közös
fellépésére.
- Tagjai számára képviseletet biztosít, jogsértés esetén tagjai számára érdekvédelmi segítséget
nyújt.
- Diákprogramok szervezésével a diákok szabadidejének hasznos eltöltését segíti.
- Tagjai számára képviseletet biztosít, jogsértés esetén tagjai számára érdekvédelmi segítséget
nyújt.
- Kapcsolatot tart más diákönkormányzatokkal, ifjúsági szervezetekkel.
- Az érdekképviseleten túl részt vesz az iskolai programok szervezésében, lebonyolításában is.
2. A diákönkormányzat szervezeti felépítése
- A Diákönkormányzatnak alanyi jogon tagja az Egri SZC Bornemissza Gergely Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma minden tanulója, kivéve, ha írásban nyilatkozik ennek
ellenkezőjéről.
- Az osztályok delegálják az általuk javasolt tanulókat a Diákönkormányzat vezető testületébe,
az Iskolai Diákbizottságba.
- Az Iskolai Diákbizottság tagjai titkos szavazással maguk közül elnököt választanak.
- Az Iskolai Diákbizottság minden tagját jelölhetik elnöknek. A jelöléshez legalább három fő
jelölése szükséges. A tagok önmagukat is jelölhetik.
- A Diákönkormányzat elnökének megbízatása egy tanévre szól. A tanév első ülésén meg kell
választani.
- A Diákönkormányzat elnökének feladatai: összehívja és vezeti az Iskolai Diákbizottság üléseit, külső szervezetek felé képviseli a Diákönkormányzatot.
- Az elnök megbízatása megszűnik:
ha az elnök tanulói jogviszonya az iskolával megszűnik,
lemondással,
visszahívással, (a visszahívásról az Iskolai Diákbizottság titkos szavazással dönt) mandátuma
lejárásával.
- Az Iskolai Diákbizottság tagjai közül megválasztja egyéb felelőseit. A felelősök megválasztásának szabályai megegyeznek az elnök megválasztásának szabályaival.
- Az Iskolai Diákbizottság legalább havonta egyszer ülésezik. Az ülés összehívásáról a Diákönkormányzat elnöke gondoskodik.
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- A DÖK tanévenként legalább egyszer diákközgyűlést hív össze, amelyen
az iskola minden tanulója részt vehet.
- Az Iskolai Diákbizottság határozatait nyílt szavazáson, többségi alapon hozza.
- Az Iskolai Diákbizottság elkészíti (és évente felülvizsgálja SZMSZ-ét).
- Elfogadja a munkatervet.
3. A Diákönkormányzat jogkörei
- A jogszabályok felhatalmazása alapján a Diákönkormányzat dönt:
a Diákönkormányzat tájékoztatási formájáról, módjáról
egy tanítás nélküli munkanap programjáról,
saját működésének kérdéseiről, hatáskörei gyakorlásáról, és a működéséhez biztosított anyagi
eszközök felhasználásáról.
- A Diákönkormányzatnak egyetértési joga van az alábbiakkal kapcsolatban:
- ünnepélyek rendje, hagyományápolás,
- a Diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételek biztosítása
- a mindennapi testedzés formái,
- iskolai sportkör és az iskolavezetés közötti kapcsolattartás formái és rendje,
- szociális támogatás megállapításának, felosztásának elvei,
- tanulói véleménynyilvánítás rendszere,
- tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formái,
- tanulók jutalmazásának elvei és formái,
- fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei,
- tanulói jogviszonnyal összefüggő bármely egyéb kérdés szabályozása,
- az iskolai Házirend elfogadása és módosítása,
- A Diákönkormányzat véleményét kötelező kikérni:
- tanuló ellen indult fegyelmi eljárás során
- az iskola megszüntetésével, átszervezésével, feladatának megváltoztatásával, nevének megállapításával kapcsolatos fenntartói döntés előtt,
- az iskolai tanév helyi rendjének (munkatervnek) nevelőtestületi elfogadásakor a tanulókat
érintő programok tekintetében,
- a tanulók nagyobb közösségét érintő kérdésekre vonatkozó döntések meghozatalához,
- a tanulók helyzetét értékelő és elemző beszámolók elkészítéséhez és elfogadásához,
- a tanulói pályázatok és versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez,
- tanórán kívüli tevékenység formáinak meghatározásához,
- a könyvtár és sportlétesítmények működési rendjének kialakításához.
- A Diákönkormányzatnak joga van általános javaslattételre és véleményezésre a nevelésioktatási intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.
- A tanulók véleménynyilvánítását felettes fórum (nevelőtestület, igazgató, szülői szervezet,
fenntartó) elé viszi.
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- A Diákönkormányzat az iskola helyiségeit a tagintézmény vezetőjével
történt egyeztetés alapján használhatja.
4. A Diákönkormányzatot patronáló pedagógus
- A tagintézmény vezetője kéri fel a Diákönkormányzat munkájának segítésére.
- A Patronáló Pedagógus feladatai:
- kapcsolatot tart a Nevelőtestület és az Iskolai Diákbizottság között,
- szükség esetén összehívja az Iskolai Diákbizottságot,
- A Diákönkormányzat önkormányzatiságát nem sértve segíti annak munkáját,
- aktívan részt vállal az információáramlás folyamatában
- állandó résztvevője az Iskolai Diákbizottság üléseinek, a napirendi pontot terjeszthet elő, felszólalhat, véleményezhet.
5. Záró rendelkezések
- Ezen SZMSZ módosítását az önkormányzat bármely tagja kezdeményezheti.
Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot a Diákönkormányzat Elnöke terjesztette elő, és az
Iskolai Diákbizottság a hatályos szabályzások szerint jóváhagyta.
A Nevelőtestület a Szervezeti és Működési Szabályzathoz egyetértését adta.
Eger, 2016. szeptember 21.

A diákönkormányzat elnöke

patronáló pedagógus
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7. sz melléklet
AZ EGRI SZC BORNEMISSZA GERGELY SZAKGIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA

Szülői Választmányának Szervezeti és Működési Szabályzata
A Szülői Választmány a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011.évi CXC törvény alapján a következők szerint határozza meg a Szervezeti és Működési Szabályzatát:
1. A szabályzat célja, hatálya
A szabályzat célja, hogy meghatározza a Szülői Választmány:
- részletes működési rendjét, ezzel egységes rend alkalmazását követelje meg a szervezet működése során,
- működésével kapcsolatos tájékoztatási rendszert,
- hatáskörei gyakorlási rendjét.
A Szülői Választmány további célja, hogy
- segít megszervezni az Iskola szabadidős és kulturális programjait,
- támogatja a diákkörök,
A szabályzat az elfogadása napján lép hatályba, s rendelkezéseit a szabályzat hatályon kívül
helyezéséig kell alkalmazni.
2. Általános rendelkezések
A Szervezeti és Működési Szabályzatot a Szülői Választmány aktuális vezetősége készíti elő,
vizsgálja felül. Az SzMSz-t a Szülői Választmány tagjai fogadják el.
A Szülői Választmány megnevezése:
ESZC Bornemissza Gergely Szakgimnáziuma Szakközépiskolája és Kollégiuma Szülői Választmánya.
A Szülői Választmány székhelye, címe:
Iskola: ESZC Bornemissza Gergely Szakgimnáziuma Szakközépiskolája és Kollégiuma
cím: 3300 Eger, Kertész út 128
A Szülői Választmányt segítő pedagógusok: általános igazgatóhelyettes, osztályfőnöki munkaközösség vezető, iskolapszichológus
3. A Szülői Választmány szerepe, tevékenysége
A Szülői Választmány szerepe az, hogy a tanulók érdekeinek hatékony képviseletét ellássa.
A szülő joga, hogy a Szülői Választmányhoz fordulhasson érdekképviseletért.
A Szülői Választmány tevékenysége kiterjed a tanulókat érintő valamennyi kérdésre, így különösen a következőkre:
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- a házirendben, Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott jogokra, kötelezettségekre,
- a Szülői Választmány szülői képviselettel kapcsolatos jogaira.
4. A Szülői Választmány működési feltételei
A Szülői Választmány működésének feltételeit az iskola biztosítja.
Az Iskola biztosítja azt, hogy a Szülői Választmány, feladatainak ellátásához, térítésmentesen
használhassa az Iskola helyiségeit, berendezéseit úgy, hogy azzal ne zavarja, korlátozza az Iskola működését.
5. A Szülői Választmány feladata, hatásköre
A Szülői Választmány feladat- és hatáskörét alapvetően a közoktatási törvény határozza meg. A
jogszabályi előírások alapján a Szülői Választmány feladat- és hatásköre a következő:
A Szülői Választmány általános feladata, hogy
- figyelemmel kísérje a tanulói jogok érvényesülését,
A Szülői Választmány jogosítványai:
- döntési jog,
- véleményezési jog,
- javaslattételi jog,
- egyetértési jog,
- kezdeményezési jog,
- joggyakorlás átruházott hatáskörben,
- egyéb jogok.
5.1. A Szülői Választmány döntési jogköre
A Szülői Választmány döntési jogkörét csak a nevelőtestület véleményének kikérésével gyakorolhatja.
A Szülői Választmány joga, hogy döntsön:
- saját működéséről,
- hatáskörei gyakorlásáról,
A Szülői Választmány - a fentieken túl - dönthet:
- munkatervének elfogadásáról,
- az iskola pedagógiai programjáról, SZMSZ-ról.
- tisztségviselőinek megválasztásáról,
A Szülői Választmány az osztály szülői szervezeteivel együtt korlátozásokat állapíthat meg a
ruházati és más felszerelések (tankönyvek, speciális felszerelések) megvételével kapcsolatosan,
a szülőre háruló kiadások tekintetében.
5.2. A Szülői Választmány vélemény-nyilvánítási jogköre
A Szülői Választmány vélemény-nyilvánítási jogköre kiterjed az Iskola működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésre, így különösen a következőkre:

- Iskola
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- megszüntetésével,
- átszervezésével,
- feladatváltozásával,
- nevének megállapításával,
- vezetőjének megbízásával és megbízatásának visszavonásával
kapcsolatos - a végleges döntés meghozása előtti - döntések véleményezésére,
- az iskolai minőségirányítási program véleményezésére,
- a tanulók fegyelmi eljárása során hozott fegyelmi büntetésre,
- a tanulói tankönyvtámogatás módjára, a tankönyvmegrendelés elkészítésére,
- az Iskola munkatervéhez kapcsolódóan a tanulókat érintő programokra.
A Szülői Választmány véleményét ki kell kérni:
- a tanulók többségét érintő kérdések meghozatalánál,
- a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámoló elkészítéséhez, elfogadásához,
- a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez,
- az iskolai sportkör működési rendjének megállapításához, ISK indításához.
- egyes iskolai ellátásokra való felvétel, illetve elhelyezés (lásd 11/1994. (VI. 8.) MKM
rendelet 31. § e) bekezdés) iránti kérelem elbírálás elveinek meghatározásához,
- a tanórán kívüli tevékenység formáinak meghatározásához,
- a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához.
5.3. A Szülői Választmány javaslattételi jogköre
A Szülői Választmány javaslattételi jogköre kiterjed azokra a területekre, melyekre vonatkozóan vélemény-nyilvánítási jogkörrel rendelkezik.
5.4. A Szülői Választmány egyetértési jogköre
A Szülői Választmány egyetértési jogot gyakorolhat az alábbi esetekben akkor, ha az érinti a
tanulókat is:
- a házirend elfogadásakor és módosításakor,
- az Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásakor és módosításakor,
jogszabályban meghatározott témakörökben, (pl.: a tankönyvtámogatás megállapításának, az iskolai tankönyvellátás megszervezésének, a tankönyvmegrendelés helyi szabályozásának elkészítésekor),
- a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározásakor,
- az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor,
- a közoktatási törvényben meghatározott maximális tanulói létszám túllépésének kezdeményezésekor,
- az adatkezelési szabályzat elkészítésekor,
5.5. A Szülői Választmány kezdeményezési jogköre
A Szülői Választmány - a fenntartó egyetértésével - kezdeményezheti a tanítási hetek hat tanítási nappal történő megszervezését a közoktatási törvényben meghatározott feltételekkel.
A Szülői Választmány kezdeményezheti továbbá a nevelőtestületi értekezlet összehívását.
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5.6. Egyéb jogok
A Szülői Választmány további joga, hogy:
- igénybe vegye pedagógusok, más segítő személyek segítségét,
- a Szülői Választmány nevére érkezett küldeményeket bontatlanul megkapja,
- véleményezi az Iskolában folyó hit- és vallásoktatás idejének és helyének
- meghatározására vonatkozó döntési javaslatot,
- egyetértési jogot gyakorol az első tanítási óra nyolc óránál legfeljebb negyvenöt
- perccel korábban való megkezdésére vonatkozó döntési javaslat kérdésében,
- tájékoztatást kapjon a tankönyvtámogatással kapcsolatos felmérés eredményéről.
A Szülői Választmány kötelessége, hogy
- biztosítsa a szülők részvételét a Szülői Választmány tevékenységében.
Jogorvoslat:
- a Szülői Választmány, ha jogainak megsértését tapasztalja vagy vélelmezi, tizenöt napon belül a fenntartóhoz törvényességi kérelmet nyújthat be. A fenntartó döntése ellen a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – bírósághoz lehet fordulni.
6. A Szülői Választmány létrehozása, szervezete
A Szülői Választmány tagjainak aktuális névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza.
A melléklet aktualizálásáért a Szülői Választmány vezetője, valamint a Szülői Választmányt
segítő pedagógusok tartoznak felelősséggel.
A Szülői Választmány megújításáról minden évben, legkésőbb november 15-ig, - a tisztújító
Szülői Választmányi közgyűlés összehívásával - a Szülői Választmány vezetőjének kell gondoskodnia.
A tisztújító közgyűlésen megválasztott tisztségviselők a választást követően gyakorolják a jogaikat.
A Szülői Választmány tagjait a szülök, az osztályok szülői értekezletén bízzák meg. Szülői Választmány tagja csak olyan szülő lehet, aki a jelölést vállalja.
A Szülői Választmányi képviselő joga, hogy lemondjon a Szülői Választmányi tagságáról.
A Szülői Választmány tagjai maguk közül választják meg az elnököt.
7. A Szülői Választmány működési rendje
7.1. Az ülések
A Szülői Választmány szükség szerint, de a tanév folyamán legfeljebb két alkalommal tart
ülést.
A Szülői Választmány ülését az elnök (akadályoztatása esetén a vezetőség további két tagja)
hívja össze és vezeti.
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A Szülői Választmány ülését fő szabályként az Iskola székhelyére kell ös-szehívni. Amennyiben a tárgyalandó napirend, vagy más körülmény indokolja, az ülés a székhelyen kívül máshová is összehívható.
Az ülés összehívása
- szóban, vagy
- írásos meghívó kiküldésével történik.
A meghívónak, meghívásnak (a továbbiakban meghívó) célszerű tartalmaznia:
- az ülés helyét,
- az ülés időpontját,
- a tervezett napirendeket,
- a napirendek előadóit,
- az ülés összehívójának nevét.
7.2. A különböző jogkörök gyakorlása
A Szülői Választmány ülésén a tagok szavazati joggal vesznek részt.
7.3. Az ülés vezetése
A Szülői Választmány ülésének vezetése során ellátandó feladatok:
a) az ülés döntésképességének megállapítása,
b) jegyzőkönyv-hitelesítők választása,
c) napirend elfogadása,
d) napirendenként:
- vita levezetése, ezen belül hozzászólásokra, kérdésekre, kiegészítésekre a szó
megadása,
- a vita összefoglalása,
- az indítványok szavazásra való feltevése,
- döntési javaslatok szavaztatása,
- a szavazás eredményének megállapítása számszerűen,
- a napirend tárgyában hozott döntés(ek) kihirdetése,
e) a rend fenntartása,
f) ügyrendi kérdések szavazásra bocsátása és a szavazás eredményének kihirdetése,
g) időszerű kérdésekről tájékoztatás,
h) tájékoztatás a korábban hozott döntések végrehajtásáról, eredményéről,
i) az ülés bezárása.
7.4. A vita és a döntéshozatal módja
A Szülői Választmány a döntéseit általában egyszerű szótöbbséggel hozza. Minősített többséggel dönt (2/3-os) azonban a következőkről:
- saját Szervezeti és Működési Szabályzatáról,
- az Iskolai Szervezeti és Működési Szabályzattal, valamint a házirenddel kapcsolatos
jogköréhez kapcsolódó kérdésekben.
A Szülői Választmány döntéseit nyílt szavazással, kézfelemeléssel hozza.
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7.5. Előterjesztés
Előterjesztésnek minősül a Szülői Választmány ülésén ismertetett, az ülés napirendjéhez kapcsolódó: tájékoztató, beszámoló, javaslat, döntés-tervezet.
Az előterjesztés általában írásos, melyet a meghívóval együtt ki kell küldeni a tagoknak. Ha a
téma terjedelme, jellege nem indokolja, lehetőség van szóbeli előterjesztésre is – az írásos előterjesztés indokoltságáról az elnök dönt.
Az előterjesztéseknél törekedni kell arra, hogy ismertetésre kerüljön az adott téma jogszabályi
háttere, a mérlegeléshez szükséges tájékoztatás, döntési javaslat.
7.6. Döntési javaslat
A döntési javaslatot az elnök a vita összefoglalása után fogalmazza meg.
A javaslat részei:
a) a döntés szövege,
b) végrehajtást igénylő döntéseknél:
- a végrehajtásért felelős személyek neve,
- a végrehajtás határideje.
c) emlékezetőt készít
7.7. A jegyzőkönyv
A Szülői Választmány üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni.
A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: a megjelent tagok és meghívottak nevét, a tárgyalt napirendi pontokat, a tanácskozás lényegét, a szavazás számszerű eredményét és a hozott döntéseket.
A jegyzőkönyv elkészíttetéséről az elnök gondoskodik. Az ülésen jegyzőkönyvvezetőt választanak. A jegyzőkönyvek hitelesítése céljából jegyzőkönyv hitelesítő(k) választható(k). Ennek
szükségességéről adott ülésen döntenek.
A jegyzőkönyvben rögzíteni kell, hogy hányan szavaztak igennel, hányan nemmel, illetve hányan tartózkodtak.
A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a hozott döntést.
A jegyzőkönyvhöz csatolni kell:
- a jelenléti ívet,
A jegyzőkönyvet az elnök, a jegyzőkönyvvezető és - ha van(nak) - a jegyzőkönyv hitelesítő(k)
írják alá.
7.8. A Szülői Választmány tagjainak jogai, kötelessége
A Szülői Választmány tagjának joga, hogy:
- részt vegyen a Szülői Választmány munkájában,
- elmondja véleményét, hozzászólását a Szülői Választmány ülésein,
- javaslatot tegyen a Szülői Választmány feladat és hatáskörébe tartozó ügyekben, témákban.
A Szülői Választmány tagja köteles:
- részt venni a Szülői Választmány munkájában, a döntéshozatalban és az intézkedések
megtétele során;
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- lehetőség szerint előre bejelenteni, ha az ülésen nem tud megjelenni;
- a tudomására jutott titkot megőrizni és védeni a személyiségi jogokat.
8. A tisztségviselők feladata
A Szülői Választmány elnökének feladata, hogy
- irányítsa a Szülői Választmány munkáját,
- előkészítse a Szülői Választmány jogkörébe tartozó ügyek megtárgyalását,
- vezesse az üléseket,
- képviselje a Szülői Választmányt,
- vegye igénybe a Szülői Választmányt segítő pedagógusok segítségét.
9. A Szülői Választmány munkaterve
A Szülői Választmány éves munkaterv alapján dolgozik, mely tanévre vonatkozik.
A Szülői Választmány a munkatervét a Szülői Választmányt segítő pedagógusok, valamint az
Iskola igazgatójával történő egyeztetést követően határozzák meg.
A munkatervet a Szülői Választmány határozattal hagyja jóvá.
A munkatervet minden tanévben legkésőbb november 20-ig el kell fogadni.
A munkatervnek tartalmaznia kell:
- a tervezett üléseket, a következő részletezésben:
- az ülés időpontja,
- az adott ülésen tárgyalandó témák,
- az előterjesztő megnevezése,
- az előterjesztésben közreműködők,
10. Záró rendelkezések
Ezen szabályzat 2015. november 11-án került elfogadásra.

..............................................
Szülői Választmány elnöke

..............................................
Iskola igazgatója
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