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Bevezető
A szakképzési centrum jogállása
A szakképzési centrum (a továbbiakban: centrum) a Klebelsberg Tagintézmény-fenntartó Központ
fenntartásában működő egyes szakképzési feladatot ellátó köznevelési tagintézmények
fenntartóváltásával „Összefüggő intézkedésekről szóló 120/2015. (V. 21.) Korm. rendelet”,
valamint a Klebelsberg Tagintézmény-fenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképző
tagintézmények átadásáról, valamint egyes kormányrendeleteknek a szakképzés tagintézményrendszerének átalakításával összefüggő módosításáról szóló 146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet
alapján a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által alapított, szakképzési feladatot
ellátó költségvetési szerv, köznevelési intézmény. A szakképzési feladatot a centrum a
tagintézményei által látja el.

2 Általános rendelkezések
2.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja
A

nevelési-oktatási

tagintézmények

működéséről

és

a

köznevelési

tagintézmények

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. § (1) előírásai szükségessé tették a
Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását.
A

közoktatási

tagintézmény

működésére,

belső

és

külső

kapcsolataira

vonatkozó

rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat határozza meg. Megalkotása a Nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. §-ában foglalt felhatalmazás alapján történik. A
szervezeti és működési szabályzat határozza meg a közoktatási tagintézmény szervezeti
felépítését, továbbá a működésre vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem
utal más hatáskörbe. A szervezeti és

működési

szabályzat

a

kialakított

cél-

és

feladatrendszerek, tevékenység-csoportok és folyamatok összehangolt működését, racionális és
hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza.
A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi törvények,
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kormányrendeletek és miniszteri rendeletek:


2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (Nkt.)



2012. évi CXXIV. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény módosításáról



2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről



1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról és az azt módosító a 2016. évi
LXIV. törvény



2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről



2013. évi CCXXXII. törvény a tankönyvellátás rendjéről



2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról és az ezt módosító 2018. évi XXXVIII. törvény



Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Új Áht.)




1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról



A nevelési-oktatási tagintézmények működéséről és a köznevelési tagintézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet



Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 2011.évi 368/2011. (XII.31.)
kormányrendelet ( Ávr.)



229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról



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



277/1997. (XII. 22.) Kormányrendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus
szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről



A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás
rendjéről szóló 16/2013. (II.28) EMMI rendelet (továbbiakban: tankönyvrendelet)



110/2012. (VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről, és
alkalmazásáról



5/2018. (VII.9.) ITM rendelet a szakképzési kerettantervekről



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 iskola-egészségügyi ellátásról



l33/1998. (VI.24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés
1
0

EGRI SZC KOSSUTH ZSUZSANNA SZAKGIMNÁZIUMA,
SZAKKÖZÉPISKOLÁJA,KOLLÉGIUMA ÉS KÖNYVTÁRA
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2018
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 névhasználatáról
 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

2.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése:
Jelen szervezeti és működési szabályzatot a t a g i n t é z m é n y nevelőtestülete 2018.
augusztus 31-i határozatával fogadta el. A tanulók, szüleik, a munkavállalók és más
érdeklődők megtekinthetik az igazgatói irodában munkaidőben, továbbá a tagintézmény
honlapján.
Az intézmény főigazgatója

2.3 A szervezeti és működési szabályzat személyi és időbeli hatálya
A szervezeti és működési szabályzat és mellékleteinek betartása a tagintézmény valamennyi
munka- vállalójára, tanulójára – ide értve a felnőttoktatásban részt vevőket – nézve kötelező
érvényű.
A szervezeti és működési szabályzatban foglaltak megismerése és megtartása azoknak is
kötelessége, akik kapcsolatba kerülnek az iskolával, részt vesznek feladatainak megvalósításában,
illetőleg igénybe veszik, használják helyiségeit, létesítményeit.
A szervezeti és működési szabályzat a tagintézményvezetőjóváhagyásának időpontjával lép
hatály- ba, és határozatlan időre szól.

2.4 Az intézmény alapító okirata, feladatai
A Szakképzési Centrum alapadatai
a.)

Hivatalos megnevezés: Egri Szakképzési Centrum

b.)

OM azonosító: 203035

c.)

Rövidített név: Egri SZC

d.)

Angol megnevezés: Eger Center of Vocational Training

e.)

Székhely: 3300 Eger, Kertész utca 128.

f.)

Levelezési cím: 3300 Eger, Kertész utca 128.

g.)

Hivatalos honlap: www.egriszc.hu
1
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h.)

Vezető: főigazgató

i.)

Alapító: szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

j.)

Alapítás dátuma: 2015. július 1.

k.)

Alapító okirat kelte, száma: 2015. augusztus 31. NGM/34165/12/2015.

l.)

Gazdálkodási jogkör: önállóan gazdálkodó költségvetési szerv

m.)

ÁFA alanyiságának ténye: általános forgalmi adónak alanya

n.)

Számlavezető pénzintézet neve: Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóság

o.)

Előirányzat-felhasználási keretszámla szám: 10035003-00335357-00000000

p.)

Adószám: 15831938-2-10

q.)

Statisztikai számjel: 15831938-8532-312-10

r.)

PÍR törzsszám: 831938

2.5 Az intézmény neve, alapító okirata
Az intézmény neve: Egri Szakképzési Centrum
Székhelye: Eger, Ketész út 128.
Főigazgató: Fábri Eufrozina
A tagintézmény neve: Egri SZC Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskolája, Szakiskolája, Kollégiuma
és Könyvtára
Címe: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3.
Oktatási azonosítója: 203035
Az alapítás éve iskolatörténeti szempontból: 1964
Az alapító neve, székhelye és címe: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat jogelődje, 3300
Eger, Dobó István tér 2.
A fenntartó neve: Innovációs és Technológiai Minisztérium
Címe: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.
A fenntartó képviselője: Dr. Palkovics László
Az intézmény jogállása:
A köznevelési tagintézmény az Egri Szakképzési Centrum tagintézményeként működik.
Az intézmény nem önálló jogi személyiség, képviseletét a fenntartó által megbízott tagintézményvezető látja el.

1
2

EGRI SZC KOSSUTH ZSUZSANNA SZAKGIMNÁZIUMA,
SZAKKÖZÉPISKOLÁJA,KOLLÉGIUMA ÉS KÖNYVTÁRA
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2018

2.6 A tagintézmény alapfeladatai, feladat-ellátási rendje
A Centrum SZMSZ-ének 4. pontja szabályozza
A tagintézmény alaptevékenységébe tartozó szakfeladatok:
 853100 általános középfokú oktatás
 853200 szakmai középfokú oktatás
Szakfeladatok megnevezése:


853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam)



853122 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9–
12/13. évfolyam) (autista, aktivitás és figyelemzavar, kevert specifikus fejlődési zavar,
tanulási za- varra veszélyeztetett, dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, az iskolai képességek
kevert zavara)



853131 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam)



853132 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9–10.
évfo- lyam) (autista, aktivitás és figyelemzavar, kevert specifikus fejlődési zavar,
tanulási zavarra veszélyeztetett, dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, az iskolai képességek
kevert zavara).



853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti
oktatás a szakképzési évfolyamokon, előrehozott szakiskolai szakképzés



853212 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali
rend- szerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési és az előrehozott szakiskolai
szakképzési évfo- lyamokon (autista, aktivitás és figyelemzavar, kevert specifikus fejlődési
zavar, tanulási zavar- ra veszélyeztetett, dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, az iskolai
képességek kevert zavara)



853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás



853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati
oktatás a szakképzési és az előrehozott szakiskolai szakképzési évfolyamokon



853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali
rend- szerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési és az előrehozott szakiskolai
szakképzési év- folyamokon (autista, aktivitás és figyelemzavar, kevert specifikus
fejlődési zavar, tanulási za- varra veszélyeztetett, dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, az
iskolai képességek kevert zavara)



853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás



853231 Emelt szintű, nappali rendszerű szakközépiskolai, szakmai oktatás a szakképzési
évfo- lyamokon.
1
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Nappali rendszerű szakképzés, érettségit igénylő OKJ szakmákban 1/13-tól 3/15. évfolyam.



853232 Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű, nappali rendszerű
szakközépiskolai, szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon.



Nappali rendszerű szakképzés, érettségit igénylő OKJ szakmákban 1/13-tól 3/15. évfolyam.



853234 Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés.



855921 Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanulók kollégiumi nevelése




855922 Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő sajátos nevelési igényű tanulók
kollé- giumi nevelése
559011 Kollégiumi szálláshely nyújtás közoktatásban tanulók számára



855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás



855937 Máshová nem sorolt, egyéb felnőttoktatás



680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése



470002 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél



470009 Iskolai büfé üzemeltetése



821000 Adminisztratív kiegészítő szolgáltatás



855933 Foglalkoztatást elősegítő képzések



931204 Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása



869039 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás



910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Tagintézményünk vállalkozási tevékenységet nem
folytathat.

3 Az intézmény szervezeti felépítése
3.1 Az intézmény vezetője
3.1.1

A köznevelési intézmény vezetője, tagintézmény vezetője

A köznevelési intézmény vezetője –továbbiakban főigazgató a Köznevelési törvény előírásai
szerint – felelős az intézmény

szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos
1
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gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói

jogokat,

és

dönt

a

tagintézmény

működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más
hatáskörébe. Az munkavállalók foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó
kérdések tekintetében jogkörét jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával
gyakorolja.
A főigazgató feladatai közül a tagintézmény vezetőre (a továbbiakban igazgató) ruházta át:


a tagintézmények nevelőtestületének vezetését;



a munkáltatói jogkörök gyakorlását a tagintézmények közalkalmazottai, munkavállalói
tekintetében a jogviszony létesítése, jogviszony megszüntetése, valamint fegyelmi
jogkörök kivételével; jogviszony létesítését és megszüntetését az igazgató kezdeményezi
a főigazgatónál;



a bizonyítványok és tanúsítványok aláírásának jogát a kiadmányozási és iratkezelési
szabályzatnak megfelelően;



a

Centrum

kötelezettségvállalás,

ellenjegyzés,

teljesítésigazolás,

utalványozás

eljárásrendjéről szóló szabályzata szerint a tagintézmény jogi személyiségéhez
kapcsolódó kötelezettségvállalásokat;


A

tagintézmény

napi

működéséhez

kapcsolódó

döntéseket,

tájékoztatókat

megkereséseket, egyéb leveleket;


a rendszeres statisztikai jelentéseket, érdemi döntést nem igénylő továbbítandó iratokat, a
központi, illetve területi szerv által kért adatszolgáltatásokat.

A nevelési-oktatási tagintézmény vezetője felel továbbá a
t a g i n t é z mé n y

belső

ellenőrzési

rendszerének

pedagógiai munkáért, a

működtetéséért,

a

gyermek-

és

ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevelő és oktató munka egészséges
és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzéséért, a
tanulók

rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért. A nevelési - oktatási

tagintézmény vezetője rendkívüli szünetet rendelhet el , ha rendkívüli időjárás, járvány,
természeti csapás vagy más

elháríthatatlan ok miatt a nevelési-oktatási tagintézmény

működtetése nem biztosítható, vagy az intézkedés elmaradása jelentős veszéllyel, illetve
helyrehozhatatlan kárral járna. Intézkedéséhez be kell szerezni a fenntartó egyetértését, illetve,
1
5

EGRI SZC KOSSUTH ZSUZSANNA SZAKGIMNÁZIUMA,
SZAKKÖZÉPISKOLÁJA,KOLLÉGIUMA ÉS KÖNYVTÁRA
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2018
ha ez nem lehetséges, a fenntartót haladéktalanul értesítenie kell.
A Köznevelési tagintézmény vezetője jogosult a tagintézmény hivatalos képviseletére.
Jogkörét eseten-

ként, vagy az ügyet

meghatározott

körében helyetteseire

vagy a

t a g i n t é z m é n y más munkavállalójára átruházhatja.
Az tagintézmény által kibocsátott dokumentumoknak, hivatalos leveleknek, kibocsátott iratoknak és
szabályzatoknak aláírására a tagintézmény vezetője jogosult.

Az tagintézmény cégszerű aláírása a tagintézményvezető aláírásával és a tagintézmény
pecsétjével érvényes. A tagintézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók
jogosultak: az igazgató és az igazgatóhelyettesek minden ügyben, a a gazdasági ügyintéző és az
iskolatitkár a munkaköri leírásukban szereplő ügyekben, az osztályfőnök és az érettségi
vizsgabizottság jegyzője az év végi érdemjegyek törzskönyvbe, bizonyítványba, valamint a félévi
tanulmányi értesítőbe való beírásakor.

3.1.2

Az tagintézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rend

Távollétében (ebben a sorrendben) az általános, vagy a szakmai igazgatóhelyettes,
kollégiumvezető,

gyakorlati

oktatásvezető.

igazgatóhelyettesek

Az

hatásköre

a

tagintézményvezetőhelyettesítésekor – saját munkaköri leírásukban meghatározott feladatok
mellett – az azonnali intézkedést igénylő döntések meghozatalára, az ilyen jellegű feladatok
végrehajtására terjed ki. Az igazgató döntési és egyéb jogait (pl. felvételi döntések esetén) részben
vagy egészben átruházhatja az igazgatóhelyettesekre, az iskolavezetés vagy a tantestület más
tagjaira.

A

döntési

jog

átruházása

minden

esetben

írásban

történik,

kivéve

az

igazgatóhelyettesek felhatalmazását.

3.1.3

Az tagintézményvezető által átadott feladat- és hatáskörök

Az tagintézményvezető a jogszabályok által számára biztosított feladat- és hatásköreiből átadja az
alábbi- akat:
 az általános igazgatóhelyettes számára a tanulók felvételi ügyeiben való döntést,
 az általános igazgatóhelyettes számára az órarend készítésével kapcsolatos döntések jogát,
a választott tantárgyak meghirdetésének jogát, a tantárgyválasztással kapcsolatos tanulói
módo- sítási kérelmekkel kapcsolatos döntések jogát,
 az osztályfőnöki munkaközösség vezetője számára az tagintézményi rendezvények
szervezésével

kapcsolatos

tárgyalásokon

a

tagintézmény

képviseletét

és

rendezvényekkel kapcsolatos döntés jogát,
 a gazdasági ügyintéző számára – a szóbeli egyeztetést követően – a terembérleti és már
1
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bérleti szerződések megkötését,
 a gazdasági ügyintéző számára a gazdasági, ügyviteli és technikai alkalmazottak
szabadságolási rendjének megállapítását.
Az iskolavazetés és a közvetlen munkatársai kapcsolattartás rendje

3.1.4

Az iskolavezetés és a közvetlen munkatársak

( nevelőtestület, kollégiumi nevelőtestület,

iskolatitkár, rendszergazda, oktatástechnológus, munkaügyi ügyintéző, gazdasági ügyintéző) napi
munkájuk során rendszeres munkakapcsolatban állnak egymással. Ennek formái lehetnek a szóbeli
megbeszélés, telefonon történő megbeszélés és az elektronikus levelezés.
3.1.5 Az intézményi szervezeti egységek kapcsolattartási módjai
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.

3.2 Az tagintézményvezető közvetlen munkatársainak feladat- és hatásköre
Az igazgató feladatait közvetlen munkatársai közreműködésével látja el.
 igazgatóhelyettesek
 kollégiumvezető
 gyakorlati oktatásvezető
Az igazgatóhelyettesek:
Az igazgatóhelyetteseket a tantestület véleményezési jogkörének megtartásával az igazgató bízza
meg. Igazgatóhelyettesi megbízást a tagintézmény határozatlan időre alkalmazott pedagógusa
kaphat, a meg- bízás határozott időre szól. Az igazgatóhelyettesek feladat- és hatásköre, valamint
egyéni felelőssége

mindazon területekre kiterjed, amelyet munkaköri leírásuk tartalmaz.

Személyileg felelnek az igazgató által rájuk bízott feladatokért. Az igazgatóhelyettesek távollétük
vagy egyéb akadályoztatásuk esetén teljes hatáskörrel veszik át egymás munkáját, ennek során – a
tagintézmény igazgatójával egyeztetve – bármely olyan döntést meghozhatnak, amely a távollévő
igazgatóhelyettes hatáskörébe tartozik.
A kollégiumvezető (igazgató helyettes):


Közvetlenül az igazgatónak van alárendelve. Felettese a kollégium nevelőtanári
állományának és a kollégiumba felvételt nyert tanulóknak.
1
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 Megbízását a főigazgató adja, határozott időre.
 Felelősségét, hatáskörét, feladatát a munkaköri leírás tartalmazza.
 Együttműködés az érdekképviselettel.
A gyakorlati oktatásvezető
 Közvetlenül az igazgatónak van alárendelve.
 Megbízását a főigazgató adja, határozott időre.
 együttműködik az igazgatóhelyettesekkel, a kollégiumvezetővel


irányítja a gyakorlatokkal kapcsolatos összes nevelési, oktatási, szervezési, beszerzési
és egyéb teendőket



előkészíti az együttműködési megállapodásokat, tanulószerződéseket

 elkészíti a foglalkoztatási, és beosztási tervet
 szervezi, irányítja, ellenőrzi a gyakorlati helyeket, a szakképzés elméleti és gyakorlati
munkáját, tevékenységét,
 megtervezi a tanulók gyakorlati oktatását,
 elkészíti a gyakorlati oktatás foglalkozási tervét,
 ellenőrzi és kezeli a gyakorlati területeken dolgozók munkaügyi adminisztrációit,
igazolja a jelenlétet, illetve távolmaradást,
 megszervezi és lebonyolítja a szakmai vizsgák gyakorlati részét,
 megszervezi az iskolai szintű szakmai gyakorlati versenyeket, gondoskodik a
továbbjutók felkészítéséről, további versenyzésük feltételeinek biztosításáról,
 irányítja és szervezi az éves szakmai anyag-ésmunkaruha terveinek elkészítését,
ellenőrzi ezek megvalósítását,
 az iskola közegészségügyeivel kapcsolatos teendők ellátása,
 részt vesz az iskolavezetés értekezletein, közreműködik az iskolai szintű döntések,
stratégiák kialakításában
 részt vesz az iskolai pályázatok elkészítésében, lebonyolításában,
 kapcsolatot tart a tanulók gyakorlati oktatásában közreműködő intézményekkel,
vállalatokkal, vállalkozókkal, gondoskodik a gyakorlatra kihelyezett tanulók
helyzetének, foglalkoztatási körülményeinek folyamatos figyelemmel kíséréséről,
ellenőrzéséről
 elkészíti a munkavédelmi, tűzvédelmi szabályzatot, a gyakorlati oktatóhelyek,
tanműhelyek rendjére vonatkozó előírásokat, gondoskodik a betartásukról
1
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 részt vesz az iskola minőségfejlesztési feladatainak irányításában, szervezésében
ellenőrzésében, kapcsolatot tart az illetékes kamarákkal, egészségügyi és szociális
intézményekkel
 segíti a tanulószerződések megkötését
 elkészíti a felszerelési tárgyak, berendezések, eszközök cseréjére, korszerűsítésére,
továbbá folyamatos karbantartására és fejlesztésére vonatkozó tervet.
 megszervezi, irányítja és ellenőrzi az összefüggő nyári szakmai gyakorlatokat,
 elkészíti a fél évi és az év végi jelentést,
 felelős a gyakorlati oktatásnál használt eszközökért,
 tanév kezdéskor a munkavédelmi felelőssel munkavédelmi szemlét tart a gyakorló
demonstrá ciós termekben.
 irányítja a tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatos tevékenységet a belső és külső
gyakor lóhelyeken

1
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3.3 Az tagintézmény szervezeti felépítése
Az tagintézmény szervezeti felépítését a következő oldalon szereplő szervezeti diagram tartalmazza.

Igazgató

Általános igazgatóhelyettes

osztályfőnökök

szülői

vezetők

Szakmai igazgatóhelyettes
Gyakorlati oktatásvezető
kollégiumvezető
koll. nevelők, ápoló

oktatástechnikus
könyvtáros
rendszergazda
munkaügyi ügyintéző
adminisztrátor

gazdasági ügyintéző
laboráns
iskolatitkár
takarítók
portás

2
0

diákönkormányzat

pedagógusok
szakmai munkaközösség- vezetők
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3.4 A tagintézmény vezetősége:
3.4.1

Középvezetők

A tagintézmény vezetőinek munkáját (irányító, tervező, szervező, ellenőrző, értékelő
tevékenységét)
középvezetők segítik meghatározott feladatokkal, jogokkal és
kötelezettségekkel. A középvezetők a tagintézmény vezetőségének tagjai.
Az tagintézmény vezetőségének tagjai:
 az igazgató,
 az igazgatóhelyettesek,
 a kollégiumvezető,
 gyakorlati oktatásvezető
 a munkaközösség-vezetők.
3.4.2

A tagintézmény kibővített vezetősége

Az tagintézmény kibővített vezetősége, mint testület konzultatív, véleményező és
javaslattevő joggal rendelkezik, és közreműködik a tagintézmény más közösségeinek
képviselőivel, így a szülői munkaközösség választmányával, a diákönkormányzat vezetőjével.
A diákönkormányzattal való kapcsolattartás az igazgató feladata. Az igazgató felelős azért,
hogy a diákönkormányzat jogainak érvényesítési lehetőségét megteremtse, meghívja a
diákönkormányzat képviselőjét mindazokra az értekezletekre, amelyekhez kapcsolódóan a
diákönkormányzat véleményét be kell szerezni.

3.4.3

Kibocsátott dokumentumok

Az tagintézmény által kibocsátott dokumentumoknak, hivatalos leveleknek, kibocsátott
iratoknak és szabályzatoknak aláírására a tagintézmény vezetője jogosult.
Az tagintézmény cégszerű aláírása a tagintézményvezetőaláírásával és a tagintézmény
pecsétjével érvényes.

3.5 A helyettesítés rendje


Az igazgatót távollétében, illetve akadályoztatása esetén az azonnali döntést igénylő
valamennyi ügyben az általános igazgatóhelyettes helyettesíti.



Legalább

két

hétig

tartó

távollét

esetén

a

helyettesítés

kiterjed

a

teljes

tagintézményvezetői jogkörre, kivétel az átruházott munkáltatói jogkör, melyet az
igazgatóval egyeztetni kell. A munkáltatói jogkört az igazgató köteles írásban átadni a
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helyettesének.


Együttes akadályoztatás esetén a szakmai igazgatóhelyettes végzi a vezetői feladatokat
dolgozói és tanulói személyi ügyek kivételével.



Fontosabb kérdésekben való döntés előtt, ha arra mód van, az igazgatóval vagy az
általános igazgatóhelyettessel konzultálni kell.



Mindhárom vezető távollétében a kollégiumvezető dönt a tagintézmény aznapi,
zökkenőmentes működését befolyásoló kérdésekben.



Mind a négy vezető távollétében a gyakorlati oktatásvezető dönt a tagintézmény aznapi,
zökkenőmentes működését befolyásoló kérdésekben. Aláírási jogkörrel nem rendelkezik.

3.6 Az intézmény képviselete
Az Egri Szakképzési Centrumot a főigazgató, távollétében a szakmai főigazgatóhelyettes
képviseli. A tagintézményeket a tagintézményvezető képviseli, A tagintézmény vezetője jogosult
az intézmény hivatalos képviseletére. Jogkörét esetenként, vagy az ügyek meghatározott
körében helyetteseire átruházhatja az általános igazgatóhelyettesre, szakmai igazgatóhelyettesre,
akik az intézmény hivatalos képviselét ellátják.

3.7 A pedagógiai munka ellenőrzése
A tagintézményben folyó pedagógiai munka belső ellenőrzésének megszervezése, a szakmai
feladatok végrehajtásának ellenőrzése az igazgató feladata. Az tagintézményben az ellenőrzés
az igazgató kötelessége és felelőssége.
3.7.1

Intézményben folyó önértékelési munka

Iskolánkban működik a mérés-értékelés munkaközösség. Az önértékelési munkacsoportnak
van vezetője és tagjai. A tagok a munkaözösség-vezetők.
Minden tanév elején elkészül az éves önértékelési munkatervünk, ebben található az
önértékelési folyamat rendje, menete.
Ez tartalmazza:


azokat a pedagógusokat, akiknek önértékelése a tanév során megtörténik



a vezető értékelése, amely az előírások szerint a vezetői megbízatás második és negyedik
évében történik

3.7.2

A hatékony pedagógiai munka ellenőrzése

A hatékony és jogszerű pedagógiai munka működéshez rendszeres és jól szabályozott
ellenőrzési rendszer működtetése szükséges. E rendszer alapjait az e szabályzatban foglaltak
mellett a tagintézmény vezetőinek és pedagógusainak munkaköri leírása, valamint az
elkészített pedagógus teljesítményértékelési rendszer teremti meg.
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A munkaköri leírásokat legalább háromévente át kell tekinteni. Munkaköri leírásuk
kötelezően sza- bályozza az alábbi feladatkört ellátó vezetők és pedagógusok pedagógiai
és egyéb természetű ellenőrzési kötelezettségeit:
-az igazgatóhelyettesek,
- a kollégiumvezető,
- gyakorlati oktatásvezető
- a munkaközösség-vezetők,
- az osztályfőnökök,
- a pedagógusok.
A munkavállalók munkaköri leírását az érintettel alá kell íratni, az aláírt példányokat vagy
azok máso- latát az irattárban kell őrizni. Az igazgatóhelyettesek és a munkaközösségvezetők elsősorban

munkaköri leírásuk, továbbá az igazgató utasítása és a

munkatervben megfogalmazottak szerint részt vesznek az ellenőrzési feladatokban. a
tagintézmény vezetőségének tagjai és a munkatervben a pedagógus teljesítményértékelésben
való közreműködéssel megbízott pedagógusok szükség esetén –

az igazgató külön

megbízására – ellenőrzési feladatokat is elláthatnak. A rájuk bízott ellenőrzési feladatok
kizárólag szakmai jellegűek lehetnek.
A tanév során végrehajtandó ellenőrzési területeket a feladatokkal adekvát módon kell
meghatározni. Az ellenőrzési területek kijelölésekor a célszerűség és az integrativitás a
meghatározó elem.
Minden tanévben ellenőrzési kötelezettséggel bírnak a következő területek:
-

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

-

tanítási órák látogatása szaktanácsadói, szakértői kompetenciával,

-

a digitális napló folyamatos ellenőrzése,

-

az igazolt és igazolatlan tanulói hiányzások ellenőrzése,

-

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

-

a tanítási órák kezdésének és befejezésének ellenőrzése,

-

a tanári ügyeleti rendszer ellátásának ellenőrzése,

-

vezetői belső ellenőrzési terv / éves bontás, (A belső ellenőrzési rendet a 4. számú
melléklet tartalmazza.)
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4 Az intézményi védő-, óvó előírások
Az intézmény minden dolgozójának alapvető feladata, hogy a tanulóknak az egészségük és testi
épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, valamint ha észleli, hogy a tanuló balesetet
szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegye.

4.1 Az intézmény dolgozóinak feladatai a tanulóbalesetek megelőzésével
kapcsolatosan
Minden dolgozónak ismernie kell, és be kell tartania az intézményi munkabiztonsági
(munkavédelmi) szabályzat, valamint a tűzvédelmi utasítás és a tűzriadó terv rendelkezéseit.
Az intézmény helyi tanterve alapján minden tantárgy keretében oktatni kell a tanulók
biztonságának és testi épségének megóvásával kapcsolatos ismereteket, rendszabályokat és
viselkedési formákat.
A nevelők a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozásokon valamint ügyeleti beosztásuk ideje alatt
kötelesek a rájuk bízott tanulók tevékenységét folyamatosan figyelemmel kísérni, a rendet
megtartani, valamint a baleset-megelőzési szabályokat a tanulókkal betartatni.
Az osztályfőnököknek az osztályfőnöki órákon ismertetniük kell a tanulóknak az egészségük és
testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, az egyes iskolai foglalkozásokkal együtt járó
veszélyforrásokat valamint a különféle intézményi foglalkozásokon tilos és elvárható
magatartásformákat.
Az osztályfőnököknek feltétlenül foglalkozniuk kell a balesetek megelőzését szolgáló
szabályokkal a következő esetekben:
 a tanév megkezdésekor az első osztályfőnöki órán.
Ennek során ismertetni kell:
- az intézmény környékére vonatkozó közlekedési szabályokat
- a házirend balesetvédelmi előírásait
- rendkívüli esemény (baleset, tűzriadó, bombariadó, természeti katasztrófa stb./)
bekövetkezésekor szükséges teendőket, a menekülési útvonalakat, a menekülés rendjét
- a tanulók kötelességeit a balesetek megelőzésével kapcsolatban.
 tanulmányi kirándulások, túrák előtt
a tanév végén a nyári idénybalesetek veszélyeire kell felhívni a tanulók figyelmét.
A nevelőknek ki kell oktatniuk a tanulókat minden gyakorlati, technikai jellegű feladat, illetve
tanórán vagy intézményen kívüli program előtt a baleseti veszélyforrásokra, a kötelező
viselkedés szabályaira, egy esetleges rendkívüli esemény bekövetkezésekor követendő
magatartásra.
A tanulók számára közölt balesetvédelmi ismeretek témáját és az ismertetés időpontját az
osztálynaplóba be kell jegyezni. A nevelőnek visszakérdezéssel meg kell győződnie arról, hogy
a tanulók elsajátították-e a szükséges ismereteket.
A fokozottan balesetveszélyes tanítási órákat (testnevelés, fizika, kémia) tartó, valamint a
gyakorlati oktatást vezető tanárok baleset-megelőzési feladatait részletesen a munkavédelmi
szabályzat tartalmazza.
Az intézmény igazgatója az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit
munkavédelmi ellenőrzések (szemlék) keretében rendszeresen ellenőrzi. A munkavédelmi
szemlék tanévenkénti időpontját, a szemlék rendjét, és az ellenőrzésbe bevont dolgozókat az
intézmény munkabiztonsági (munkavédelmi) szabályzata tartalmazza. Rendkívüli esemény (tűz,
természeti katasztrófa, bombariadó stb.) esetén az épület kiürítését, a szükséges intézkedések
megtételét a tűzriadó-terv előírásai szerint kell elvégezni.
A tűzriadó-tervben meg kell határozni:
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- a rendkívüli esemény jelzésének módjait
- a dolgozóknak a rendkívüli esemény esetén szükséges tennivalóit (kiürítés, mentés,
rendfenntartás, biztonsági szervek-rendőrség, tűzoltóság- értesítése, fogadásuk előkészítése,
biztonsági berendezések kezelése)
- az intézmény helyszínrajzát
az építmények szintenkénti alaprajzát (a menekülési útvonalakkal, vízszerzési
helyekkel, a helyiségeket és a veszélyességi övezeteket a tűzveszélyességi osztály
feltüntetésével, közművezetékek központi elzáróival).
- a rendkívüli esemény jelzésének módjait
a dolgozóknak a rendkívüli esemény esetén szükséges tennivalóit (kiürítés,
mentés,rendfenntartás, biztonsági szervek-rendőrség, tűzoltóság- értesítése, fogadásuk
előkészítése, biztonsági berendezések kezelése)
- az intézmény helyszínrajzát
az építmények szintenkénti alaprajzát (a menekülési útvonalakkal, vízszerzési
helyekkel, a helyiségeket és a veszélyességi övezeteket a tűzveszélyességi osztály
feltüntetésével, közművezetékek központi elzáróival).

4.2 Az intézmény dolgozóinak feladatai tanulói baleset esetén
A tanulók felügyeletét ellátó nevelőnek a tanulót ért bármilyen baleset, sérülés vagy rosszullét
esetén haladéktalanul meg kell tenni a következő intézkedéseket:
- a sérült tanulót elsősegélyben kell részesítenie
- ha szükséges orvost kell hívnia
- a balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell szüntetnie
- a tanulói balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell az intézmény
igazgatójának.
E feladatok ellátásában a tanulóbaleset helyszínén jelenlévő többi intézményi dolgozó is köteles
részt venni.
Az intézményben történt mindenféle balesetet, sérülést az intézmény igazgatójának ki kell
vizsgálnia. A vizsgálat során tisztázni kell a balesetet kiváltó okokat és azt, hogy hogyan lett
volna elkerülhető a baleset. A vizsgálat eredményeképpen meg kell állapítani, hogy mit kell
tenni a hasonló balesetek megelőzése érdekében és a szükséges intézkedéseket végre kell
hajtani.

4.3 A tanulóbalesetekkel kapcsolatos intézményi feladatok magasabb
jogszabályok előírásai alapján
A tanulóbalesetet az előírt nyomtatványon nyilván kell tartani.
A három napon túl gyógyuló sérülést okozó tanulóbaleseteket haladéktalanul ki kell vizsgálni és
e balesetekről az előírt nyomtatványon jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv egy
példányát meg kell küldeni a fenntartónak, egy példányt pedig át kell adni a tanulónak (kiskorú
tanuló esetén a szülőnek). A jegyzőkönyv egy példányát az intézmény őrzi meg.
A súlyos balesetet azonnal jelenteni kell az intézmény fenntartójának. A súlyos baleset
kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell
bevonni.
Az intézménynek igény esetén biztosítani kell a szülői szervezet és az intézményi
diákönkormányzat képviselőjének részvételét a tanulóbalesetek kivizsgálásában. Az intézményi
nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtésére, a
tanulóbalesetek megelőzésére vonatkozó részletes helyi szabályokat az intézmény
munkabiztonsági (munkavédelmi) szabályzata tartalmazza.
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Munkavédelmi- és baleset megelőzési oktatás
Minden tanévben legalább két alkalommal, tanévkezdéskor és a második félév elején
munkavédelmi- és balesetmegelőzési oktatást tart a szakképzési centrum által megbízott
munkavédelmi- és basetvédelmi felelőse.
Munkavédelmi- és baleset megelőzési oktatás tanulók számára
Minden tanévben legalább két alkalommal, tanévkezdéskor és a második félév elején előadás
keretében munkavédelmi- és balesetmegelőzési oktatásban részesülnek az intézményi
dolgozóink a szakképzési centrum által megbízott munkavédelmi- és basetvédelmi felelős által.
Az oktatási tananyag elsajátítását és annak betartási kötelezettségvállalását elismerik,
aláírásukkal igazolják. A részvételről jelenlétí ív készül. Az oktatásról hiányzó intézményi
dolgozóknak külön napot kell biztosítani az oktatásra, vagy ha valamely dolgozó tartósan nem
dolgozik, akkor az első munkanapon kell munkavédelmi- és balesetmegelőzési oktatáson részt
venni.
Egészségügyi ellátás
A tanulók rendszeres egészségügyi ellátása érdekében az iskola tagintézményvezetője
megállapodást köt az iskolaorvossal.
A megállapodás biztosítja a heti két alkalommal történő iskolaorvosi rendelést és a tanulók
egészségügyi állapotának ellenőrzését.

4.4 Bármely rendkívüli esemény esetén szükséges teendők
Az intézmény működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem
látható eseményt, amely a nevelő és oktató munka szokásos menetét akadályozza, illetve az
intézmény tanulóinak és dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az intézmény épületét,
felszerelését veszélyezteti.
Rendkívüli eseménynek minősül különösen:
-

a természeti katasztrófa (pl. villámcsapás, földrengés, árvíz, belvíz stb.)

-

a tűz

-

a robbantással történő fenyegetés.

Amennyiben az intézmény bármely tanulójának vagy dolgozójának az intézmény épületét vagy
a benne tartózkodó személyek biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló tény jut a
tudomására, köteles azt azonnal közölni az intézmény igazgatójával illetve valamely
intézkedésre jogosult felelős vezetővel.
Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők:
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-

igazgató

-

igazgatóhelyettesek

-

gyakorlatioktatás-vezető

A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell:
-

az intézmény fenntartóját

-

tűz esetén a tűzoltóságot

-

robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget

-

személyi sérülés esetén a mentőket

-

egyéb

esetekben

az

esemény

jellegének

megfelelő

rendvédelmi,

illetve

katasztrófaelhárító szerveket, ha ezt az intézmény igazgatója szükségesnek tartja.
A rendkívüli esemény észlelése után az igazgató vagy az intézkedésre jogosult felelős vezető
utasítására az épületben tartózkodó személyeket S-O-S csengetéssel riasztani kell, valamint
haladéktalanul hozzá kell látni a veszélyeztetett épület kiürítéséhez. A veszélyeztetett épületet
található a benntartózkodó tanulócsoportoknak a tűzriadó-terv és a bombariadó-terv
mellékleteiben „Kiürítési terv” alapján kell elhagyniuk.
A tanulócsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt területen
történő gyülekezésért, valamint a várakozás alatti felügyeletért a tanulók részére tanórát vagy
más foglalkozást tartó pedagógus a felelős.
A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan ügyelni kell a következőkre:
-

az épületből minden tanulónak távoznia kell, ezért az órát, foglalkozást tartó nevelőnek a
tantermen kívül (pl.: mosdóban, szertárban stb.) tartózkodó gyerekekre is gondolnia
kell!

-

a kiürítés során a mozgásban, cselekvésben korlátozott személyeket az épület
elhagyásában segítenie kell!

-

a tanóra helyszínét és a veszélyeztetett épületet a foglalkozást tartó nevelő hagyhatja el
utoljára, hogy meg tudjon győződni arról, nem maradt-e esetlegesen valamelyik tanuló
az épületben!

-

a tanulókat a tanterem elhagyása előtt és a kijelölt várakozási helyre történő
megérkezéskor a nevelőnek meg kell számolnia!

4.5 Teendők bombariadó és egyéb rendkívüli események esetére
A rendkívüli események (továbbiakban: „bombariadó”) esetére a 20/2012. (VIII.31.)
EMMI rendelet 4. § (1)/n szakasza végrehajtására a következő intézkedéseket léptetjük életbe.
A rendkívüli események megelőzése érdekében az iskola vezetője és az iskolatitkár esetenként,
az iskola takarító személyzete a mindennapi feladatok végzésekor köteles ellenőrizni, hogy az
épületben rendkívüli tárgy, bombára utaló tárgy, szokatlan jelenség nem tapasztalható-e.
27

EGRI SZC KOSSUTH ZSUZSANNA SZAKGIMNÁZIUMA,
SZAKKÖZÉPISKOLÁJA,KOLLÉGIUMA ÉS KÖNYVTÁRA
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2018
Amennyiben ellenőrzésük során rendellenességet tapasztalnak, haladéktalanul kötelesek
személyesen vagy telefonon az illetékeseknek jelenteni.
Bombariadó esetén a legfontosabb teendők az alábbiak:
Ha a tagintézmény munkavállalója az épületben bomba elhelyezésére utaló jelet tapasztal,
vagy bomba elhelyezését bejelentő telefon üzenetet vesz, a rendkívüli eseményt azonnal
bejelenti az iskola legkönnyebben elérhető vezetőjének. Az értesített vezető vagy
adminisztrációs dolgozó a bejelentés valóságtartalmának vizsgálata nélkül köteles elrendelni a
bombariadót.
A bombariadó elrendelése a tűzriadóhoz hasonlóan az iskolai csengő szaggatott jelzésével
történik. Lehetőség esetén a bombariadó tényét az iskolarádióban is közzé kell tenni.
Az iskola épületében tartózkodó tanulók és munkavállalók az épületet a tűzriadó tervnek
megfelelő rendben azonnal kötelesek elhagyni. A gyülekezésre kijelölt terület – ezzel ellentétes
utasítás hiányában – a kézilabdapálya. A felügyelő tanárok a náluk lévő dokumentumokat
mentve kötelesek az osztályokat sorakoztatni, a jelen lévő és hiányzó tanulókat haladéktalanul
megszámolni, a tanulók kíséretét és felügyeletét ellátni, a tanulócsoportokkal a gyülekező
helyen tartózkodni.
A bombariadót elrendelő személy a riadó elrendelését követően haladéktalanul köteles
bejelenteni a bombariadó tényét a rendőrségnek. A rendőrség megérkezéséig az épületben
tartózkodni tilos!
Amennyiben a bombariadó az érettségi vizsgák időtartama alatt történik, az iskola igazgatója
haladéktanul köteles az eseményt a fenntartónak és a Kormányhivatalnak bejelenteni, valamint
gondoskodni az érettségi vizsga mielőbbi folytatásának megszervezéséről.
Ha a bombariadó bejelentése telefonon történt, akkor az üzenetet munkavállaló törekedjék
arra, hogy a fenyegetőt hosszabb beszélgetésre késztesse, igyekezzék minél több tényt
megtudni a fenyegetéssel kapcsolatban.
A bombariadó lefújása folyamatos csengetéssel és szóbeli közléssel történik. A bombariadó
által kiesett tanítási időt az iskola vezetője pótolni köteles a tanítás meghosszabbításával vagy
pótlólagos tanítási nap elrendelésével.
A katasztrófavédelmi intézkedésekre vonatkozó eljárásokat részletesen a 10. sz. mellékletben
a Honvédelmi intézkedési terv tartalmazza.
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5 A tagintézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok
5.1 A törvényes működés alapdokumentumai és egyéb dokumentumai
A tagintézmény törvényes működését az alábbi – a hatályos jogszabályokkal összhangban
álló – alapdokumentumok határozzák meg:
 a szakmai alapdokumentum
 az Egri Szakképzési Centrum Szervezeti és Működési Szabályzata
 a tagintézmény szervezeti és működési szabályzata,
 a tagintézmény pedagógiai programja,
 a tagintézmény házirendje.
Az tagintézmény tervezhető és elszámoltatható működésének részenként funkcionálnak az
alábbi dokumentumok:
 a tanév munkaterve (kiegészítve a féléves és éves beszámolókkal),
 egyéb belső szabályzatok (helyiségek, eszközök használatának rendje).

5.2 Az iskolai dokumentumok nyilvánossága
A fenti dokumentumok nyilvánosak, azok az igazgatói irodában, a könyvtárban szabadon
megtekinthetők, illetve (az alapító okirat kivételével) megtalálhatók az iskola honlapján. A
hatályos alapító okirat a www.kir.hu honlapon található meg. A fenti dokumentumok
tartalmáról – munkaidőben – az igazgató vagy az igazgatóhelyettesek adnak tájékoztatást.
A házirendet minden tanítványunk és szülei számára a beiratkozáskor illetve a házirend
lényeges változásakor átadjuk.
5.2.1

Az alapító okirat

Az alapító okirat tartalmazza az intézmény legfontosabb jellemzőit, aláírása biztosítja az
intézmény nyilvántartásba vételét, jogszerű működését. Az intézményalapító okiratát a
fenntartó készíti el, illetve – szükség esetén – módosítja.

5.2.2

A pedagógiai program

A közoktatási tagintézmény pedagógiai programja képezi az tagintézményben folyó nevelőoktató munka tartalmi, szakmai alapjait. Pedagógiai programjának megalkotásához a
tagintézmény számára a Köz- nevelési törvény 24. § (1) bekezdése biztosítja a szakmai
önállóságot.
Az iskola pedagógiai programja meghatározza:
 A tagintézmény pedagógiai programját, ennek részeként az iskolában folyó nevelés
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és oktatás

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

meghatározottakat.
 Az iskola helyi tantervét1, ennek keretén belül annak egyes évfolyamain tanított
tantárgyakat, a kötelező, kötelezően választható és szabadon választható tanórai
foglalkozásokat és azok óraszámait, az előírt tananyagot és követelményeket.
 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök
kiválasztásá-

nak elveit, figyelembe véve a tankönyv ingyenes igénybevétele

biztosításának kötelezettségét.
 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeit és formáit, a
tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményeit,
továbbá – jogszabály keretei között – a tanuló teljesítménye, magatartása és
szorgalma értékelésének, minősítésének formáját.
 a közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos
feladatokat,
 a pedagógusok helyi tagintézményi feladatait, az osztályfőnöki munka tartalmát, az
osztályfőnök feladatait,
 a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi
rendjét,
 a tanulóknak az tagintézményi döntési folyamatban való részvételi jogai
gyakorlásának rendjét,
 a középszintű érettségi vizsga témaköreit.
 a tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszereket.
A felsorolt tevékenységek szabályozása a pedagógiai program hatáskörébe tartozik, így az
érdeklődők a fenti témákkal kapcsolatban ott találnak részletes információkat.
A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el, és az a fenntartó jóváhagyásával válik
érvényessé. Az iskola pedagógiai programja megtekinthető az igazgatói irodában,az iskolai
könyvtárban, továbbá olvasható a tagintézmény honlapján. Az iskola vezetői munkaidőben
bármikor tájékoztatással szolgálnak a pedagógiai programmal kapcsolatban.

1

2018. szeptember 1-jétől a választott kerettanterv megnevezésével.
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Az éves munkaterv

5.2.3

Az éves munkaterv a tagintézmény hivatalos dokumentuma, amely a hatályos jogszabályok
figyelembe vételével a tagintézmény pedagógiai programjának alapul vételével tartalmazza a
nevelési célok, felada- tok megvalósításához szükséges tevékenységek, munkafolyamatok
időre beosztott cselekvési tervét a felelősök és a határidők megjelölésével.
Az tagintézmény éves munkatervét a nevelőtestület készíti el, elfogadására a tanévnyitó
értekezleten kerül sor. A tanév helyi rendje a munkaterv részét képezi, ennek elfogadásakor
be kell szerezni a szü- lői szervezet és a diákönkormányzat véleményét.2 A munkaterv egy
példánya az informatikai hálózat- ban elérhetően a tantestület rendelkezésére áll. A tanév
helyi rendjét a tagintézmény weblapján és az iskolai hirdetőtáblán is el kell helyezni.

5.3 A tanulói tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyvellátás rendje
Szabályzatunkat az alábbi jogszabályok alapján készítettük:
-

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,

(továbbiakban: köznevelési

törvény)
-

A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény,

(továbbiakban:

tankönyvtör- vény)
-

Az emberi erőforrások minisztere 21/2015. (IV. 17.) EMMI rendelete a tankönyvvé,
pedagógus-kézikönyvvé

nyilvánítás,

a

tankönyvtámogatás,

valamint

az

iskolai

tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet módosításáról
(továbbiakban: tankönyvrendelet)
-

A

Kormány

501/2013.

(XII.29)

Korm.

rendelete

a

nemzeti

köznevelés

tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII.2 Törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről.

5.3.1

2

Az iskolai támogatási és megrendelési igények felmérésének folyamata

-

Az iskolai tankönyvellátás rendjét a szakmai munkaközösségek
kikérésével évente az iskola igazgatója határozza meg.

-

Az iskola igazgatója minden év január 10-éig köteles felmérni, hány tanulónak kell,
vagy lehet biztosítani a tankönyvellátást az iskolai könyvtárból történő
tankönyvkölcsönzés útján. E felmérés során tájékoztatni kell a szülőket arról, hogy a
köznevelési törvény 46. § (5) bekezdés alapján kik jogosultak térítésmentes
tankönyvellátásra, valamint a tankönyvtörvény 8.§ (4) bekezdés alapján várhatóan kik
jogosultak ingyen tankönyvellátásra vagy normatív kedvezményre.

a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 2.§ (1)-(2) bekezdésében foglaltak
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-

Az iskolába belépő új osztályok tanulói esetében a felmérést a beiratkozás napjáig kell
elvégezni.

-

A felmérés eredményéről az iskola igazgatója minden év január 20-áig tájékoztatja az
iskolai szülői szervezetet, az iskolai diákönkormányzatot, és kikéri véleményüket a
tankönyvtámogatás rendjének meghatározásához.

-

Az iskola e felmérés alapján megállapítja, hogy hány tanuló esetében kell biztosítani
köznevelési törvény szerinti ingyenes tankönyveket

-

Az iskolai felmérés alapján megállapítja, hogy hány tanuló esetében kell biztosítani a
normatív kedvezményt

-

mennyi tanuló igényel és milyen típusú tankönyvtámogatást az a)-b) pontokon túl. Az a)b) pont szerinti igényeket az 1. mellékletben meghatározott igénylőlapon lehet benyújtani.

A tankönyvtörvény 8.§ (4) alapján az iskolai tankönyvrendelésnek biztosítania kell, hogy az
iskolától történő tankönyvkölcsönzés, napköziben, tanulószobán elhelyezett tankönyvek
igénybevétele, használt tankönyvek biztosítása a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt
vevő minden olyan tanuló részére, aki
- tartósan beteg,
-

a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan
fogyatékos, au- tizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.

-

három vagy több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelő családban él,

-

nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, vagy

-

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül

a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban
részesül.
Ezen estekben a tankönyvek ingyenesen álljanak rendelkezésre.
-

A gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő – nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy más
bentlakásos tagintézményben nevelkedő- ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy
tartós nevelésben vett tanuló után nem vehető igénybe a normatív kedvezmény.
Az igénylőlap benyújtásával egyidejűleg be kell mutatni a normatív kedvezményre való
jogosultságot igazoló iratokat. A bemutatás tényét az iskola rávezeti az igénylőlapra.
A kedvezményre való jogosultság igazolásához a következő okiratok bemutatása szükséges:
- a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás;
-

tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű családi pótlék
folyósításáról szóló igazolás;

-

a sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság
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szakvéleménye;
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozat.
A családi pótlék folyósításáról el kell fogadni a bérjegyzéket, a pénzintézeti számlakivonatot,
a postai igazolószelvényt.
A normatív kedvezményre való jogosultság igazolása nélkül normatív kedvezményen
alapuló tanulói tankönyvtámogatás nem adható.
Nem kérhet az iskola igazolást olyan adatokról, amelyet a köznevelési törvény alapján, illetve
a szülő hozzájárulásával kezel.
Az iskola igazgatója a véleményezésre jogosultak véleménye alapján minden év június 17ig meghatározza az iskolai tankönyvellátás rendjét, és erről tájékoztatja a szülőt, vagy a
nagykorú cselekvőképes tanulót.
A tájékoztatást és a normatív kedvezményekre vonatkozó igényt úgy kell fölmérni, hogy azt a
tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az igény-bejelentési határidő előtt legalább 15 nappal
megkapja. A határidő jogvesztő, ha a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az értesítés ellenére
nem élt az igénybejelentés jogával. Nem alkalmazható ez a rendelkezés, ha az
igényjogosultság az igénybejelentésre megadott időpont eltelte után állt be.
5.3.2

Az országos tankönyvellátás

A tankönyvek országos megrendelése, beszerzése és az iskoláknak történő eljuttatásának
megszerve- zése, valamint a tankönyvek vételárának beszedése a tankönyvtörvény 4. § (6)
bekezdése értelmében állami közérdekű feladat, amelyet a Könyvtárellátó Kiemelten
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelős- ségű Társaságtól lát el.
A Könyvtárellátó a tankönyvellátás soron következő feladatainak végrehajtása érdekében
kapcsolatban áll a fenntartókkal és az iskolákkal.
A Könyvtárellátó tankönyvellátási szerződést köt az iskolával a tankönyvrendelet 10.
melléklete alapján azzal, hogy az állami tagintézményfenntartó fenntartásában működő
iskolák esetében a tankönyvellátás minden fázisában a fenntartó jóváhagyásával és
ellenőrzésével történik az iskolákkal való kapcsolattartás, így a szerződéskötés és a
tankönyvrendelés is.
A tankönyvrendelést az iskola elsősorban a Könyvtárellátó által működtetett elektronikus
információs rendszer alkalmazásával a Könyvtárellátónak küldi meg. A Könyvtárellátó a
tankönyvellátási megállapodások aláírását követően jelszót küld az iskolának, amivel
beléphet a Könyvtárellátó elektronikus felületére (http://kello.hu)
A Könyvtárellátó a tankönyvterjesztéssel összefüggésben felmerült kiadásai és a közfeladat
ellátásának költségei levonását követően fennmaradó összeget átadja az iskolai
tanulólétszámok arányában a központ bevonásával az iskoláknak az iskola könyvtári
állományának a Nemzeti alaptantervben meghatározott célok teljesítését támogató
könyvekkel történő fejlesztésére.
Az iskola részére tankönyvtámogatás céljára jutó teljes összegnek legalább
huszonötszázalékát tankönyv, illetve az iskolában alkalmazott ajánlott és kötelező
olvasmányok, elektronikus adathordozón rögzített tananyag, kis példányszámú tankönyv
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vásárlására kell fordítani. A megvásárolt könyv, tankönyv, elektronikus adathordozón
rögzített tananyag az iskola tulajdonába, az iskolai könyvtár állományába kerül.
5.3.3

Az iskolai tankönyvrendelés rendje

A tankönyvrendelést a Központ fenntartásában működő iskola a Központ egyidejű
tájékoztatásával a köznevelés információs rendszerének és a Könyvtárellátó által
működtetett elektronikus információs rendszer alkalmazásával a Könyvtárellátónak küldi
meg azzal, hogy:
- tankönyvrendelés határideje április utolsó munkanapja,
-

a tankönyvrendelés módosításának határideje június 30.

-

a pótrendelés határideje szeptember 8.

A tankönyvrendelést a körülményekhez képest elvárható legteljesebb körben kell megtenni,
legalább a kiválasztott tankönyvek címének, darabszámának, az érintett tanuló (ha ismertek)
és a tanulókat esetlegesen megillető támogatások feltüntetésével Az iskolának a megrendelés
során azokat a tanulókat is fel kell tüntetni, aki számára nem rendel tankönyvet az okok
megjelölésével.
A módosításra és a pótrendelésre csak indokolt esetben, így különösen az osztálylétszám
változás esetén kerülhet sor. A módosítás és a pótrendelés során csak a végleges rendelésben
megadott tankönyvek darabszámát lehet módosítani. A módosítás az eredeti rendeléstől
maximum 15 %-ban térhet el.
A tankönyvrendelésnél az iskolába belépő új osztályok tanulóinak várható, becsült létszámát is
figyelembe kell venni.
A tankönyvrendelést oly módon kell elkészíteni, hogy - a tankönyvtámogatás, a
tankönyvkölcsönzés, a tankönyv napközis és tanulószobai elhelyezése – az iskola minden
tanulója részére biztosítsa a tankönyvhöz való hozzájutás lehetőségét.
Az iskolai tankönyv-kölcsönzés során biztosítani kell, hogy a kölcsönzést igénybe venni
kívánó tanulók egyenlő eséllyel jussanak hozzá a tankönyvekhez. Ha a tankönyv
kölcsönzése során a könyv a szokásos használatot meghaladó mértéken túl sérül, a
tankönyvet a tanuló elveszti, megrongálja, a nagykorú tanuló illetve a kiskorú tanuló szülője
az okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. Az okozott kár mértékét az igazgató – a
tankönyvek beszerzési árát figyelembe véve – határozatban állapítja meg.
A tankönyvrendelés végleges elkészítése előtt az iskolának lehetővé kell tenni, hogy azt a
szülők megismerjék. A tankönyvrendelés elkészítésénél a szülői szervezet
véleménynyilvánítási joggal rendelkezik. A szülő nyilatkozhat arról. Hogy gyermeke részére
az összes tankönyvet meg kívánja-e vásárolni, vagy egyes tankönyvek biztosítását más
módon, például használt tankönyvvel kívánja megoldani.
Az iskolának legkésőbb május 31-ig a - helyben szokásos módon- közzé kell tenni azoknak a
tankönyveknek, ajánlott és kötelező olvasmányoknak a jegyzékét, amelyeket az iskolai
könyvtárból a tanulók kikölcsönözhetnek
A tankönyvrendelet 27.§ (6) bekezdése szerint az iskola igazgatója a Nemzeti alaptanterv
felmenő rendszerű bevezetésével csak olyan tankönyvet rendelhet az iskolai
tankönyvrendelés keretei között, amelyiknek a tankönyvvé nyilvánítása a kerettantervi
rendelet kihirdetését követően történt feltéve, hogy az adott tantárgyhoz, műveltségi
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területhez a kerettantervi rendelet alapján került kiadásra, vagy jóváhagyásra kerettanterv,
továbbá szerepel ilyen tankönyv a hivatalos tankönyvjegyzéken.
Abban az esetben, ha adott tantárgyhoz nem adtak ki új kerettantervet, vagy az új
kerettantervhez nem szerepel tankönyv a hivatalos tankönyvjegyzéken, az iskola a régi
könyvek közül választhat.
A szakképzésben használt tankönyvekre a következő megállapítás vonatkozik.
A szakképzésben tankönyvként alkalmazandók azok a könyvek, amelyek szerepeltek a
2003/2004. vagy a 2004/2005. évi tankönyvjegyzékben, feltéve, hogy a 2003. január 1-jét
követően az a központi program, amelyhez a tankönyv ajánlott volt, nem változott, vagy
időközben nem hagytak jóvá az adott központi programhoz tankönyvet. Ezeket a könyveket
– kérelemre – az adott tanévi tankönyvjegyzékbe is fel kell venni, amennyiben
megfelelnek a tankönyvtörvény 4. §-ában meghatározott feltételeknek.
Az tagintézmény a megvásárolt könyvekről számlát nem adhat, mert alapító okiratában e
tevékenység nem szerepel. Nem adható számla az ingyenes tankönyvellátás rendszerében a
normatív kedvezmény igénybevételével megvásárolt tankönyvekről sem.
5.3.4

A tankönyvfelelős megbízása

Az iskolán belüli tankönyvellátás megszervezése és lebonyolítása az iskola feladata és
felelőssége.
A tankönyvrendelet 29. § (1) bekezdése szerint a tankönyvrendelés elkészítésével egyidejűleg
a tankönyvellátás helyi rendjében az iskola igazgatójának meg kell nevezni a
tankönyvfelelőst, annak feladatait, az iskolai tankönyvellátás során elvégzésre kerülő munka
ellenértéke elismerésének elveit.
Az iskola a tankönyveket a Könyvtárellátótól a tanulók részére megbízásból értékesítésre
átveszi, majd a tankönyvfelelős részt vesz a tankönyvellátással kapcsolatos iskolai helyi
feladatok ellátásában többek között:
- a Könyvtárellátó által beszerzett tankönyveknek a tanulók és az iskolai könyvtár részére
történő átadásában,
-

a sérült, elveszett, hibás tankönyvek pótlásában és a visszáru kezelés iskolán belüli
feladatainak lebonyolításában;

-

valamint az ehhez kapcsolódó adminisztratív és elszámolási feladatok elvégzésében.

-

Az iskola számára a Könyvtárellátó díjazást fizet, melyet a t a g i n t é z m é n y a
tankönyvfelelős munkájának ellentételezésére használ fel.

Ha a feladatellátásban való közreműködés nevezettnek nem munkaköri feladata, a vele kötött
megállapodásban meg kell határozni a feladatokat és a díjazás mértékét.

5.4 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított iskolai dokumentumok,
nyomtatványok kezelési rendje
5.4.1

Az iskolai dokumentumok kezelésének, hitelesítésének, kiadmányozásának rendje

A papír alapú dokumentumok, irattárazás tekintetében a személyiségi, adatvédelmi és
biztonságvédelmi követelmények megtartásáért az intézményvezető felel, valamint a
hitelesítésről az intézményvezetőnek kell gondoskodnia.
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Az elektronikus úton előállított nyomtatványokat a digitalizálást végző személy köteles
papíralapú formában is előállítani.
Az elektronikus nyomtatványt:
- az igazgató utasítása szerinti gyakorisággal
- papíralapon is hozzáférhetővé kell tenni, azaz ki kell nyomtatni.
A papíralapú nyomtatványt kinyomtatását követően:
 el kell látni az igazgató eredeti aláírásával és az intézmény bélyegzőjével,
 az iraton fel kell tüntetni a dokumentum eredeti adathordozójára való utalást
„elektronikus nyomtatvány”,
 az elektronikus és a nyomtatott (hitelesített) kiállítás dátumát,
 a vonatkozó jogszabályi rendelkezés szerint meghatározott ideig az irattárazási
szabályzat alapján irattári dokumentumként kell lerakni.
Az iskolai bélyegzők használatára az alábbi személyek jogosultak:
 Tagintézményvezető
 Tagintézményvezető-helyettesek,
 osztályfőnökök (csak az oktatási azonosító bélyegző és a nevelőtestület határozata esetén)
 könyvtáros
 fejlesztő pedagógus
 mun kaügyi ügyintéző
 gazdasági ügyintéző
A bélyegzők őrzéséről a páncélszekrényben az iskolatitkár gondoskodik.
5.4.2

Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje

Az iskolánkban használatos digitális napló elektronikusan előállított, papíralapon tárolt adatként
kezelendő. Az elektronikus naplóba az adatokat digitális úton viszik be az iskola vezetői, tanárai
és az adminisztrációért felelős alkalmazottak. Az adatok tárolása – ideiglenesen – az iskola e
célra használatos szerverén történik. A digitális napló elektronikus úton tárolja a tanulók adatait,
osztályzatait, a tanítási órák tananyagát, a hiányzókat, valamint a tanulókkal kapcsolatos
intézkedéseket, a szülők értesítését.
A tanév végén a digitális napló által generált anyakönyvből papír alapú törzskönyvet kell
kiállítani, amelynek adattartalmát és formáját jogszabály határozza meg.
Eseti gyakorisággal kell kinyomtatni a tanuló által elért eredményeket, az igazolt és igazolatlan
órák számát, a záradékokat tartalmazó iratot iskolaváltás vagy a tanulói jogviszony más
megszűnésének eseteiben.
5.4.3

Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje

Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) révén
tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt
dokumentumrendszert alkalmazunk a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet előírásainak
megfelelően. A rendszerben alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást kizárólag az
intézmény igazgatója alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére. Az elektronikus rendszer
használata során feltétlenül ki kell nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni az alábbi
dokumentumok papír alapú másolatát:
- az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása,
- az alkalmazott pedagógusokra, óraadó tanárokra vonatkozó adatbejelentések,
- a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések,
- az október 1-jei pedagógus és tanulói lista.
Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és
azigazgató aláírásával hitelesített formában kell tárolni.
Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem szükséges.
Adokumentumokat a KIR rendszerében tároljuk. A hozzáférés jogát az informatikai rendszerben
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korlátozni kell, ahhoz kizárólag az tagintézmény-vezető által felhatalmazott személyek
férhetnek hozzá.
Havi gyakorisággal ki kell nyomtatni a pedagógusok által bejegyzett órákat, azokat
elsődlegesen pe- dagógusonként, másodsorban dátum szerint sorba rendezve ki kell
nyomtatni. A pedagógusok a ha- vonta megtartott óráikat kötelesek aláírni, az aláíráskor nem
kell minden megtartott órát külön aláírni, de az aláírásnak át kell nyúlnia az aláírt
tartományon.
Havi gyakorisággal ki kell nyomtatni a pedagógusok által az adott hónapban megtartott órák,
túlórák, helyettesítések, stb. számáról készített kimutatást, azt a tagintézmény igazgatójának
vagy oktatási igaz- gatóhelyettesének alá kell írnia, a tagintézmény körbélyegzőjével le kell
pecsételni és irattárba kell helyezni.
Féléves gyakorisággal kell kinyomtatni a tanulók által elért félévi, év végi eredményeket, a
tanulók igazolt és igazolatlan óráit, a tanulói záradékokat. Félévkor a tanuló előbb felsorolt
adatait tartalmazó kivonatot ki kell nyomtatni, azt az osztályfőnöknek alá kell írnia, az iskola
körbélyegzőjével le kell pecsételni, a kinyomtatott iratot pedig át kell adni a tanulónak vagy a
szülőnek.
A tanév végén a digitalis naplóból kinyomtatott naplókivonat alapján papír alapú törzskönyvet
kell kiállítani, amelynek adattartalmát és formáját jogszabály határozza meg.
Eseti gyakorisággal kell kinyomtatni a tanuló által elért eredményeket, az igazolt és
igazolatlan órák számát, a záradékokat tartalmazó iratot iskolaváltás vagy a tanulói
jogviszony más megszűnésének eseteiben.
5.4.4

Kiadmányozás rendje

Az intézményvezető az intézmény nevében kiadmányozza:
 az intézmény működésével összefüggő jelentéseket, beszámolókat, a hatáskörébe tartozó
szabályzatokat és utasításokat
 a fenntartóval, felsőbb szintű közigazgatási szervekkel folytatott levelezéseket,
felterjesztéseket, tájékoztatókat, jelentéseket.
Saját nevében kiadmányozza:
 a nevelőtestület, munkaközösségek, szülők és tanulók részére összeállított tájékoztató
anyagokat, az általa készített jelentéseket
 a nevelőtestületi értekezletek jegyzőkönyvét
 a gyermekekkel, alkalmazottakkal kapcsolatba hozott döntéseket
 saját nevére érkezett kiadványok esetében tett intézkedésekről szóló leveleket, kivéve
azokat, amelyek tartalmuk alapján határozati formába kell önteni
 alkalmazási okiratokat, egyéb személyi jellegű ügyekben hozott intézkedéseket.
Az ügyintézők kiadmányozási joga:
Az intézmény ügyintézői a munkaköri leírásuk szerint jogosultak kiadmányozni az intézmény
működtetésével kapcsolatos ügyeket:
 a gazdasági ügyeket a gazdasági ügyintéző
 a munkaügyi ügyeket a munkaügyi ügyintéző
 az ügyvitellel kapcsolatos ügyeket az iskolatitkár kiadmányozza.
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5.4.5

Iskolai dokumentumok nyilvánossága

Az intézmény alapdokumentumainak (SZMSZ, Pedagógiai program, Házirend, Kollektív
szerződés) 1 példánya nyomtatott formában a könyvtárban található, elektronikus formában az
iskola honlapján olvasható.
5.4.6

Az adatkezelés és továbbítás intézményi rendje

Az intézményünkben folyó adatkezelés és továbbítás rendjét az adatkezelési szabályzatunk
határozza meg, részletesen a 3.sz. melléklet Adatkezelési szabályzatban található.
5.4.7

A tanulói adatok továbbításának rendje

Az intézmény csak azokat a tanulói adatokat továbbítja, amelyeket jogszabály rendel el.
A tanulók adatai továbbíthatók:
a)

fenntartó,

bíróság,

rendőrség,

ügyészség,

önkormányzat,

államigazgatási

szerv,

nemzetbiztonsági szolgálat részére valamennyi adat,
b) tanulási nehézségre, magatartási rendellenességre, a beilleszkedési zavarra, sajátos nevelési
igényre vonatkozó adatok a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek
c) a magatartás, szorgalom és tudás értékelésével kapcsolatos adatok az érintett osztályon belül,
a nevelőtestületen belül, a szülőnek, a vizsgabizottságnak, iskolaváltás esetén az új iskolának, a
szakmai ellenőrzés végzőjének,
d) a diákigazolvány - jogszabályban meghatározott - kezelője részére a diákigazolvány
kiállításához szükséges valamennyi adat,
e) a tanuló iskolai felvételével, átvételével kapcsolatosan az érintett iskolához, felsőoktatási
intézménybe történő felvétellel kapcsolatosan az érintett felsőoktatási intézményhez és vissza;
f) az egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó intézménynek a tanuló egészségügyi
állapotának megállapítása céljából,
g) a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermek- és ifjúságvédelemmel
foglalkozó szervezetnek, intézménynek a gyermek, tanuló veszélyeztetettségének feltárása,
megszüntetése céljából,
h) az állami vizsgák alapján kiadott bizonyítványokat nyilvántartó szervezetnek a
bizonyítványok nyilvántartása céljából.
Az intézmény nyilvántartja továbbá azokat az adatokat, amelyek a jogszabályokban biztosított
kedvezményekre való igényjogosultság (pl. ingyenes tankönyv-ellátás, tanulók 50%-os étkezési
kedvezménye, stb.) elbírálásához és igazolásához szükségesek. E célból azok az adatok
kezelhetők, amelyekből megállapítható a jogosult személye és a kedvezményre való
jogosultsága.
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5.4.8

A pedagógus adatok továbbításának rendje

Az intézmény pedagógusainak a nyilvántartott adatai továbbíthatók a fenntartónak, a
kifizetőhelynek,
államigazgatási

bíróságnak,
szervnek,

a

rendőrségnek,
munkavégzésre

ügyészségnek,
vonatkozó

helyi

önkormányzatnak,

rendelkezések

ellenőrzésére

jogosultaknak, a nemzetbiztonsági szolgálatnak.

6 A tagintézmény munkarendje
6.1 A tagintézmény vezetői munkarendjének szabályozása
A tagintézmény vezetője vagy helyettesei közül egyiküknek a tagintézményben kell
tartózkodnia abban az időszakban, amikor tanítási órák, tanulóink számára szervezett iskolai
rendszerű délutáni tanrendi foglalkozások vannak. Ezért az igazgató vagy helyettesei közül
legalább egyikük hétfőtől csütörtökig 7.45 és 15.00 óra között, pénteken 7.30 és 14.00 óra között
az tagintézményben tartózkodik. Egyebekben munkájukat az iskola szükségleteinek és aktuális
feladataiknak megfelelő időben és időtartamban látják el.

6.2 A pedagógusok munkaidejének hossza, beosztása
Az tagintézmény pedagógusai – a június hónap kivételével – heti 40 órás munkaidőkeretben
végzik mun-

kájukat, melyből 32 órát az tagintézményben kell eltölteni. A heti

munkaidőkeret első napja (ellenkező írásos hirdetmény hiányában) mindenkor a hét első
munkanapja, utolsó napja a hét utolsó munkanapja. Az ötnél kevesebb munkanapot tartalmazó
hetek heti munkaideje a munkanapok számával arányosan számítandó ki. Szombati és
vasárnapi napo- kon, ünnepnapokon munkavégzés csak írásban elrendelt esetben lehetséges.
Munkanapokon a rendes munkaidő hossza legalább 4 óra, de nem haladhatja meg a 12 órát.
A pedagógusok napi munkaidejüket – az órarend, a munkaterv és a tagintézmény havi
programjainak szem előtt tartásával – általában maguk határozzák meg. Az értekezleteket,
fogadóórákat általában hétfői napokon tarjuk, ezért ezeken a napokon a napi átlagban 8órásnál hosszabb, legfeljebb azonban 12 órás munkaidőre kell számítani. A munkáltató a
munkaidőre vonatkozó előírásait az órarend, a munkaterv, a havi programok kifüggesztése,
illetve a helyben szokásos módon kifüggesztett hirdetés útján határozza meg. Szükség esetén
elő lehet írni a napi munkaidő-beosztást egy pedagógus esetén,

vagy pedagógusok

meghatározott csoportja esetén is. A munkaidő-beosztás kihirdetésére ebben az esetben is a
fentiek az irányadók.
Június hónapban – a szóbeli érettségi, szakmai vizsgák lebonyolítása érdekében – a
pedagógusok négyhetes munkaidő-keretben dolgoznak, négyheti munkaidő-keretük általában
160 óra. A június havi munkaidő-keret kezdő időpontja a június 1-jét követő első hétfői nap,
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befejező napja az ezt követő negyedik hét pénteki napja. A szóbeli érettségi, szakmai vizsgák
ideje alatt a szóbeli érettségi vizsgán részvevő pedagógusok napi munkaidő-beosztását napi
12 órában határozzuk meg.

6.2.1

A pedagógusok munkaidejének kitöltése

A pedagógusok teljes munkaideje a kötelező órákból, valamint a nevelő, illetve oktató
munkával vagy a gyermekekkel, tanulókkal a szakfeladatának megfelelő foglalkozással
összefüggő feladatok ellátásá- hoz szükséges időből áll. A pedagógus-munkakörben dolgozók
munkaideje tehát két részre oszlik:
 a kötelező óraszámban ellátott feladatokra,
 a munkaidő többi részében ellátott feladatokra.
6.2.1.1 A kötelező óraszámban ellátott feladatok az alábbiak
a) a tanítási órák megtartása
b) a munkaközösség-vezetői feladatok ellátása,
c) osztályfőnöki feladatok ellátása,
d) iskolai sportköri foglalkozások,
e) énekkar, szakkörök vezetése,
f) differenciált képességfejlesztő foglalkozások (korrepetálás, tehetséggondozás,

felzárkóztatás, előkészítők stb.),
g) magántanuló felkészítésének segítése,
h) könyvtárosi feladatok.

A pedagógusok kötelező órában ellátandó munkaidejébe beleszámít a munkavégzéshez
kapcsolódó előkészítő és befejező tevékenység időtartama is. Előkészítő és befejező
tevékenységnek számít a taní- tási óra előkészítése, adminisztrációs feladatok, az osztályzatok
beírása, tanulókkal való megbeszélés, egyeztetési feladatok, stb.) Ezért a kötelező óraszám
keretében ellátott feladatokra fordítandó munka- időt óránként 60 perc időtartammal kell
számításba venni.
A pedagógusok iskolai szorgalmi időre irányadó munkaidő-beosztását az órarend, a munkaterv
és a kifüggesztett havi programok listája tartalmazza. Az órarend készítésekor elsősorban a
tanulók érdeke- it kell figyelembe venni. A tanári kéréseket az igazgató rangsorolja, lehetőség
szerint figyelembe veszi.
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6.2.1.2 A munkaidő többi részében ellátott feladatok különösen a következők
i) a tanítási órákra való felkészülés,
j) a tanulók dolgozatainak javítása,
k) a tanulók munkájának rendszeres értékelése,
l) a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése,
m) érettségi, különbözeti, felvételi, osztályozó vizsgák lebonyolítása,
n) kísérletek összeállítása,
o) dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése,
p) a tanulmányi versenyek lebonyolítása,
q) tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok,
r) felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken,
s) iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése,
t) a pótlékkal elismert feladatok (osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői,

diákönkormányzatot segítő feladatok) ellátása,
u) az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása,
v) szülői értekezletek, fogadóórák megtartása,
w) részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken,
x) részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken,
y) a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor,
z) tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése,
aa) iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel,
bb) részvétel a munkaközösségi értekezleteken,
cc) tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés,
dd) részvétel a tagintézmény belső szakmai ellenőrzésében,
ee) iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés,
ff) szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása,
gg) osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása.

6.2.1.3

Az tagintézményben illetve azon kívül végezhető pedagógiai feladatok3 meghatározása

A pedagógusok a munkaidő tanítási órákkal, foglalkozásokkal le nem kötött részében az alábbi
feladatokat az iskolában kötelesek ellátni:


a 5.2.1.1 szakaszban meghatározott tevékenységek mindegyike



a 5.2.1.2 szakaszban meghatározott tevékenységek, kivéve az a, b, d, g, p, w
pontokban leír- tak.

Az tagintézményen kívül végezhető feladatok:
3

138/1992. (X.8.) Kormányrendelet 7.§ (1) bek.
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a 5.2.1.2 szakaszban meghatározott tevékenységek közül az a, b, d, g, p, w pontokban
leírtak.

Az tagintézményen kívül ellátható munkaköri feladatoknak a tagintézmény a fentiek szerint
határozza meg a kereteit. Ennek figyelembe vételével az iskolán kívül végezhető feladatok
ellátásakor a pedagógus munkaidejének felhasználásáról – figyelembe véve a köznevelési
törvény 62.§ (5) bekezdésében 2013. szeptember 1-jétől hatályba lépő meghatározott kötött
munkaidőre vonatkozó előírásait és a munkáltató ezzel kapcsolatos döntéseit – a pedagógus
maga dönt.

6.3 Pedagógusok munkarendjével kapcsolatos előírások
A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az igazgató vagy az
igazgatóhelyettes állapítja meg a t a g i n t é z m é n y órarendjének függvényében. A konkrét
napi

munkabeosztások összeállításánál a tagintézmény feladatellátásának, zavartalan

működésének

biztosítását kell elsődlegesen figyelembe venni. a

tagintézmény

vezetőségének tagjai, valamint a pedagógusok a fenti alapelv betartása mellett javaslatokat
tehetnek egyéb szempontok, kérések figyelembe vételére.
A pedagógus köteles 10 perccel tanítási, foglalkozási, ügyeleti beosztása előtt a
munkahelyén (illetve a tanítás nélküli munkanapok programjának kezdete előtt annak helyén)
megjelenni. A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát lehetőleg
előző nap,

de legkésőbb

az adott

munkanapon

7.20 óráig köteles jelenteni

a

t a g i n t é z m é n y vezetőjének vagy helyettesének, hogy közvetlen munkahelyi vezetője
helyettesítéséről intézkedhessen. A hiányzó pedagógus köteles várhatóan egy hetet
meghaladó hiányzásának kezdetekor tanmeneteit az igazgatóhelyetteshez eljuttatni, hogy
akadályoztatása esetén a helyettesítő tanár biztosíthassa a tanulók számára a tanmenet szerinti
előrehaladást. A táppénzes papírokat legkésőbb a táppénz utolsó napját követő 3.
munkanapon le kell adni a gazdasági irodában4.
A tanítási órák (foglalkozások) elcserélését az igazgatóhelyettes engedélyezi.
A tantervi anyagban való lemaradás elkerülése érdekében hiányzások esetén –

lehetőség

szerint – szakszerű helyettesítést kell tartani. Ha a helyettesítő pedagógust legalább egy
nappal a tanítási óra (foglalkozás) megtartása előtt bízták meg, úgy köteles szakszerű órát
tartani, illetve a tanmenet szerint előrehaladni, a szakmailag szükséges dolgozatokat
megíratni és kijavítani.
A pedagógusok számára – a kötelező óraszámon felüli – a nevelő–oktató munkával összefüggő
4

rendszeres

vagy

esetenkénti

feladatokra

a

megbízást

vagy

Ezt az előírást jogszabály nem rögzíti, tagintézményvezetői döntésen alapul.
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tagintézményvezetőadja, az igazgatóhelyettes és a munkaközösség-vezetők javaslatainak
meghallgatása után.
A pedagógus alapvető kötelessége, hogy tanítványainak haladását rendszeresen értékelje,
valamint

számukra

az

érdemjegyeken

kívül

visszajelzéseket

adjon

előrehaladásuk

mértékéről, az eredményesebb tanulás érdekében elvégzendő feladatokról.

6.4 A pedagógusok munkaidejének nyilvántartási rendje
A hatályos jogszabályok alapján a pedagógusok munkaideje a tagintézmény által elrendelt
kötelező és nem kötelező órákból, elrendelt egyéb foglalkozásokból, valamint a nevelőoktató munkával összefüggő további feladatokból áll.
Az elrendelt tanítási órák, foglalkozások konkrét idejét az órarend, a havi programok illetve
egyes iskolai programok feladatkiírása tartalmazza, így ezek időpontja és időtartama az iskolai
dokumentu- mokban rögzített. Az tagintézményen kívül végezhető feladatok időtartamának és
időpontjának meghatá- rozása a nevelő-oktató munkával összefüggő egyéb feladatok
ellátásához elismert heti munkaidő- átalány felhasználásával történik. Ennek figyelembe
vételével a nem kizárólag az tagintézményben elvé- gezhető feladatok ellátásakor a pedagógus
munkaidejének felhasználásáról maga dönt, így ennek időtartamáról – ezzel ellentétes írásos
munkáltatói utasítás kivételével – munkaidő-nyilvántartást nem kell vezetnie.
Az tagintézményben töltött idő alatt a pedagógusoknak munkaidő nyilvántartást kell vezetniük.

6.5 A tagintézmény nem pedagógus munkavállalóinak munkarendje
A tagintézményben a nem pedagógus munkavállalók munkarendjét a jogszabályok betartásával
a tagintézmény zavartalan működése érdekében a tagintézményvezetőállapítja meg. Munkaköri
leírásukat az igazgató készíti el. A törvényes munkaidő és pihenőidő figyelembevételével a
tagintézmény vezetői tesznek javaslatot a napi munkarend összehangolt kialakítására,
megváltoztatására, és a munkavál- lalók szabadságának kiadására. A nem pedagógus
munkakörben foglalkoztatottak munkarendjét az igazgató határozza meg. A napi munkaidő
megváltoztatása a tagintézményvezető, adminisztratív és technikai dolgozók esetében a
tagintézményvezető szóbeli vagy írásos utasításával történik.
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6.6 Munkaköri leírás-minták
Iskolánkban minden munkavállalónak névre szóló, feladataihoz szabott munkaköri leírása
van, ame- lyet az alkalmazást követő néhány napon belül megkap, átvételét aláírásával
igazolja. Munkaszervezé- si okokból az osztályfőnökök munkaköri leírását külön készítjük
el az osztályfőnökök számára azért, hogy pusztán az osztályfőnöki feladatok ellátásának
megkezdése vagy a feladat szüneteltetése miatt ne kelljen minden alkalommal
módosítanunk a pedagógus munkaköri leírását. A munkaköri leírás mintákat a 6. számú
melléklet tartalmazza.

6.7 A tanítási órák, óraközi szünetek rendje, időtartama
Az oktatás és a nevelés a pedagógiai program, a helyi tantervek, valamint a
tantárgyfelosztással összhangban levő heti órarend alapján történik a pedagógusok
vezetésével, a kijelölt tantermekben. A tanítási órán kívüli foglalkozások csak a kötelező
tanítási órák megtartása után, rendkívüli esetben (igazgatói engedéllyel) azok előtt
szervezhetők.
A tanítási órák időtartama 45 perc. Az első tanítási óra a házirend által meghatározott
időben kezdődik. A kötelező tanítási órák délelőtt vannak, azokat legkésőbb általában: 18
óráig be kell fejezni.
A tanítási órák engedély nélküli látogatására csak a tagintézmény vezetői és a tantestület
tagjai jogo- sultak. Minden egyéb esetben a látogatásra az igazgató adhat engedélyt. A
tanítási órák megkezdésük után nem zavarhatók, kivételt indokolt esetben az igazgató tehet.
A kötelező orvosi és fogorvosi vizsgálatok az igazgatóhelyettes által előre engedélyezett
időpontban és módon történhetnek, lehetőség szerint úgy, hogy a tanítást minél kevésbé
zavarják.
Az óraközi szünetek rendjét szükség szerint beosztott pedagógusok felügyelik.
Dupla órák szünet közbeiktatása nélkül is tarthatók. Tanulók felügyeletéről a szaktanár
gondoskodik az órák közötti időben.

6.8 Az osztályozó vizsga rendje, nyelvvizsga miatti kedvezmények
A félévi és év végi tanulmányi osztályzatok megállapításához a tanulónak osztályozó
vizsgát kell tennie, ha:


az igazgató felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól,



az igazgató engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének
egy tan- évben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,



ha a tanuló előrehozott érettségi vizsgát kíván tenni az adott tantárgyból,



egy tanévben 250 óránál többet mulasztott, és a nevelőtestület nem tagadta meg az
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osztályozó vizsga letételének lehetőségét,


ha a tanuló hiányzása egy adott tantárgyból az évi tanítási órák 30%-át meghaladta
és a nevelőtestület nem tagadta meg az osztályozó vizsga letételének lehetőségét,



átvételnél az iskola igazgatója előírja,



a tanuló független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát.

Az a), b), c), g) esetben, ha a tanuló kérésére jön létre (pl. utólag fel szeretné venni a
választható tan- tárgyat, előrehozott vizsgát szeretne tenni, stb.), akkor a tanuló köteles az
osztályozó vizsga kitűzött időpontja előtt legalább 10 nappal az oktatási
igazgatóhelyettesnél a vizsgára jelentkezni. Az igazga- tóhelyettes a jelentkezések
összegzése után kijelöli a vizsgabizottságot, meghatározza a vizsga idejét és helyét.
Az a tanuló, aki előrehozott érettségi vizsgára jelentkezik, előzetes írásbeli kérelmére két
nap igazolt távollétet kaphat az előrehozott érettségi vizsgára való felkészülés érdekében.
A kérelem benyújtását követő távolléte igazolt hiányzásnak minősül. Az engedély nélküli
vagy utólag igazolt távollét igazolatlan hiányzásnak számít.

6.9 A tagintézmény nyitva tartása, az iskolában tartózkodás rendje
Az iskola szorgalmi időben reggel 6.00 órától a szervezett foglalkozások befejezéséig, de
legfeljebb19.00 óráig van nyitva.
Az tagintézmény tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva munkanapokon
6.00 – 15.30-ig. Az iskolát szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon – rendezvények
hiányában – zárva kell tartani. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre – eseti
kérelmek alapján – az igazgató ad engedélyt.
A közoktatási intézménnyel munkavállalói és tanulói jogviszonyban nem állók,
vagyonbiztonsági okok miatt csak kísérővel, és csak az elfoglaltságuk idejére
tartózkodhatnak az épületben. Az épületbe való belépésükkor a kapunál regisztráltatniuk
kell magukat. A regisztráció során rögzítésre kerül a belépő személy neve, a belépés és
kilépés időpontja, a keresett személy neve.

6.10 A tagintézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje
Az iskolaépületet címtáblával, az osztálytermeket és szaktantermeket a Magyar
Köztársaság címerével kell ellátni. Az épületen ki kell tűzni a nemzeti lobogót, az
Európai Unió zászlaját.
Az iskola minden munkavállalója és tanulója felelős:
-

a tűz- és balesetvédelmi, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért,

-

a közösségi tulajdon védelméért, állapotának megőrzéséért,
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-

az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért,

-

az energiafelhasználással való takarékoskodásért,

-

a tűz- és balesetvédelmi, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért.

A tanulók a tagintézmény létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi felügyelettel
használhatják.

Az

iskola

tantermeit,

szaktantermeit,

könyvtárát,

tornatermét,

számítástechnikai felszereléseit, stb. a diákok elsősorban a kötelező és a választható tanítási
órákon használhatják. A foglalkozásokat követően – a tanteremért felelős, vagy a
foglalkozást tartó pedagógus felügyelete mellett – lehetőség van az iskola minden
felszerelésének használatára. A szaktantermek, könyvtár, tornaterem, stb. használatának
rendjét a házirendhez kapcsolódó belső szabályzatok tartalmazzák, amelyek betartása
tanulóink és a pedagógusok számára kötelező.
Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak az
igazgató engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet.
Vagyonvédelmi okok miatt a üresen hagyott szaktantermeket, szertárakat zárni kell. A
tantermek, szertárak bezárása az órát tartó pedagógusok, illetve – a tanítási órákat követően
– a technikai dolgozók feladata. A leltárfelelősség biztosítása érdekében az iskola
kulcsnyilvántartási füzetet vezet. A pedagógus köteles a kulcsnyilvántartást vezetni.
A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, az iskola berendezéseit – az igazgatóhelyettessel
való egyeztetés után – szabadon használhatja.
6.10.1 Intézmény létesítményeinek bérbeadása

Az intézmény létesítményeit a főigazgató engedélyével lehet bérbeadni bébeadási szerződéssel.
A bérbeadásból származó bevételt a szakképzési centrum számlájára kell befizetni.

6.10.2 Reklámtevékenység az iskola területén

Az iskola területén belül reklámtevékenységet csak a szakképzési centrum engedélyével lehet
folytatni, pl.: egészségvédő programok, továbbtanulási lehetőségek plakátjai.

6.10.3 Tanulók díjazásának mértéke a tanulók által készített termék értékesítéséből származó
bevétel esetén

Iskolánk képzési – egészségügyi, rendészeti, szociális - profiljából adódóan tanulóink nem
készítenek termékeket, amelyekből az következik, hogy nincs tanulói díjazás vagy
termékértékesítésből származó bevétel.
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6.11 A dohányzással kapcsolatos előírások
Az tagintézményben – ide értve az iskola udvarát, a főbejárat előtti 5 méter sugarú
területrészt és az iskola parkolóját is – a tanulók, a munkavállalók és az tagintézménybe
látogatók nem dohányoz- hatnak. Az tagintézményben és az iskolán kívül tartott iskolai
rendezvényeken tanulóink számára a dohányzás és az egészségre káros élvezeti cikkek
fogyasztása tilos!
Az tagintézmény munkavállalói, az tagintézményben tartózkodó vendégek számára a
dohányzás tilos. A

nemdohányzók védelméről szóló5 törvény 4.§ (8) szakaszában

meghatározott, az tagintézményi dohányzás szabályainak végrehajtásáért felelős személy a
tagintézmény munkavédelmi felelőse.

6.12 A tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok
A tanulók számára minden tanév első napján az osztályfőnök tűz-, baleset-,
munkavédelmi tájékoztatót tart, amelynek során – koruknak és fejlettségüknek megfelelő
szinten – felhívja a figyelmüket a veszélyforrások kiküszöbölésére. A tájékoztató során
szólni kell az iskola közvetlen környékének köz- lekedési rendjéről, annak veszélyeiről is.
A tájékoztató megtörténtét és tartalmát dokumentálni kell, a tájékoztatás megtörténtét a
diákok aláírásukkal igazolják. A tanulóbalesetek elkerülése miatt a tanítási órák után a
diákok nem mradhatnak felügyelet nélkül a tantermekben, gyülekezőhelyül a könyvtár
szolgál számukra.
Balesetvédelmi, munkavédelmi oktatást kell tartani minden tanév elején azon
tantárgyak tanárai- nak, amelyek tanulása során technikai jellegű balesetveszély lehetősége
áll fönn. Ilyen tantárgyak: fizika, kémia, biológia, számítástechnika, testnevelés, szakmai
tantárgyak. Az oktatás megtörténtét az osztálynaplóban dokumentálni kell. Az egyes
szaktantermekben érvényes balesetvédelmi előírásokat belső utasítások és szabályzatok
tartalmazzák, amelyeket a tanulókkal a szaktanár a tanév elején köte- les megismertetni. Az
ismertetésen jelen nem lévő tanulók számára pótlólag kell ismertetni az előírá- sokat. Az
iskola számítógépeit a tanulók csak tanári felügyelet mellett használhatják.
Külön balesetvédelmi, munkavédelmi tájékoztatót kell tartani a diákok számára minden
olyan esetben, amikor a megszokottól eltérő körülmények között végeznek valamely
tevékenységet (pl. osztálykirándulás, munkavégzés, stb.). A tájékoztatást a foglalkozást
vezető pedagógus köteles elvégezni és adminisztrálni.
A tanulóbalesetek bejelentése tanulóink és a pedagógusok számára kötelező. Az a
pedagógus, aki nem jelenti az óráján történt balesetet, mulasztást követ el. A balesetek
jegyzőkönyvezését, nyilvántar- tását és a kormányhivatalnak történő megküldését az
igazgató által megbízott munkavédelmi felelős végzi.
5

Az 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről.
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A pedagógusok és egyéb munkavállalók számára minden tanév elején tűz-, baleset-,
munkavédelmi tájékoztatót tart a tagintézmény munkavédelmi felelőse. A munkavédelmi
felelős megbízása az intéz- mény vezetőjének feladata. A tájékoztató tényét és tartalmát
dokumentálni kell. Az oktatáson való részvételt az munkavállalók aláírásukkal igazolják.
A pedagógusok a tanítási órákra az általuk készített, használt technikai jellegű
eszközöket csak külön engedéllyel vihetik be, az eszköz veszélytelenségének
megállapítása a tagintézményvezetőha- tásköre, aki szükség esetén szakember által kiadott
véleményhez kötheti az eszköz órai használatát. A pedagógusok által készített nem
technikai jellegű pedagógiai eszközök a tanítási órákon korlátozás nélkül használhatók.

6.13 A mindennapos testnevelés szervezése
Diákjaink számra a pedagógiai programunk heti öt testnevelési órát tartalmaz,amennyiben
minden nap közismereti oktatás folyik..A mindennapos testnevelést azokon a napokon valósul
meg, amikor közismereti oktatás folyik.
A szakmai gyakorlati napokon nincs testnevelés óra.Az érintett tanulócsoportoknak heti 4
testnevelés óra van abban az adott tanévben vagy félévben amikor az iskolában számukra
nincs közismereti oktatás.
Az iskola kiemelt feladatként kezeli a szervezett testmozgást.
Biztosítja a mindennapos testedzést a tanórán, tanórán kívüli tömegsport és sportköri
foglalkozás keretében.
- az intézmény sporttevékenységének a tervezése,
- mindennapos testnevelés megszervezésének bemutatása (R. 141.§)
- tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata (EMMI r. 9.§ (7))
- egyéb intézményi sporttevékenységek
A tanulók a törvény által megszabott óraszámban testnevelési órán vesznek részt.
A testnevelők tömegsport keretében a tanítási napokon délután tartanak testedzéseket A
tanulókat a testnevelési órák látogatása alól csak iskolaorvosi vélemény alapján lehet
felmenteni.
A testnevelési órákon sportruházat viselése kötelező. Ennek jellegét a házirend szabályozza.
A tanulók egy részét egészségi állapota miatt iskolaorvosi vélemény alapján könnyített, vagy
gyógy-testnevelési foglalkozásokra kell beosztani.
A kötelező testnevelési órákon felül szervezett heti 2-2 órás gyógytestnevelési foglalkozáson
történő részvétellel azon tanulóink számára, akik – az iskola egészségügyi szolgálat
szakvéle- ménye szerint – a rendes testnevelési órákon is részt vehetnek.
Iskolánk az alábbi diák sportcsoportok működését támogatja:
-

lány és fiú kézilabda sportcsoport

-

lány röplabda sportcsoport

-

fiú és lány kosárlabda sportcsoport

-

labdarúgó sportcsoport
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úszás sportcsoport

-

Sportcsoportjaink minimum heti 2-2 óra időtartamban biztosítanak testedzési lehetőséget
diákjaink számára Biztosítjuk sportkörünk számára az országos és a megyei, valamint a
városi sportversenyeken, a diákolimpián történő részvétel feltételeit. Lehetőséget
biztosítunk diákjainknak, hogy a mindennapos
testnevelés követelményeit
diáksportkörünkben, a sportcsoportokban teljesítsék. A benyújtott jelent- kezések alapján
a sportköri foglalkozást választó diákok számára a heti két órás foglalkozás kötelező.
Saját sportcsoportjainkon kívül együttműködünk a városban működő szakosztályokkal.
Biztosítjuk diákjaink számára a könnyített- és gyógytestnevelés oktatását, a feladat ellátása
érdekében saját gyógytestnevelővel rendelkezünk.
Az iskola és a diáksportkör vezetése közötti kapcsolattartás alapja a diáksportkör
munkaterve, amelyet az iskola igazgatója a tanév munkatervének elkészítése előtt beszerez.
A feladatok megoldásához fi- gyelembe veszi a diáksportkör munkatervét, biztosítja a
szükséges erőforrásokat és a megvalósításhoz szükséges feltételeket. A diáksportkör elnöke
a tanév végén beszámol a sportkör tevékenységéről, az eredményekről listát készít, amelyet
az iskola vezetése beemel a tanévről szóló beszámolóba, megjele- nít az iskola weblapján.
Egyebekben a diáksportkör vezetőjével napi operatív kapcsolatot tart az in- tézmény
vezetője.

6.14 A tanítási órán kívüli egyéb foglalkozások
Az iskola – a tanórai foglalkozások mellett a tanulók érdeklődése, igényei,
szükségletei, valamint a t a g i n t é z m é n y lehetőségeinek figyelembe vételével tanórán
kívüli egyéb foglalkozásokat szervez. A foglalkozások helyét és időtartamát az
igazgató és helyettesei rögzítik a tanórán kívüli órarendben, terembeosztással együtt. A
foglalkozásokról naplót kell vezetni.
-

A tehetséggondozás keretéül szolgáló csoportokat a magasabb szintű képzés
igényével a munkaközösség-vezetők és az igazgató egyeztetése után lehet
meghirdetni. Ezek vezetőit az igazgató bízza meg. A foglalkozások időpontjáról
és a látogatottságról naplót kell vezetni.

-

A tanulók öntevékeny diákköröket hozhatnak létre, melynek meghirdetését,
megszervezését és működtetését a diákok végzik. A diákkörök munkája
nagymértékben hagyatkozik a kreatív tanulók aktivitására, önfejlesztő
tevékenységre. A diákkörök szakmai irányítását a tanulók ké- rése alapján
kimagasló felkészültségű pedagógusok vagy külső szakemberek végzik az intézményvezető engedélyével.

-

Az iskola ünnepi műsorainak, megemlékezéseinek terveit az éves munkaterv
tartalmazza a műsor elkészítéséért felelős pedagógus megnevezésével. Az
ünnepségeken az iskola tanulói a házirend, az SzMSz és a szóbeli utasításoknak
megfelelő öltözékben és rendben kötelesek megjelenni.
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-

A versenyeken való részvétel a diákjaink képességeinek kialakítását és fejlesztését
célozza. A tanulók tagintézményi, városi és országos meghirdetésű versenyeken
vehetnek részt, szaktanári felkészítést igénybe véve. A meghirdetett országos
versenyekre a felkészítésért, a szervezé- sért, a nevezésért a szaktárgyi
munkaközösségek és az igazgatóhelyettes felelősek.

-

A felzárkóztatások, korrepetálások célja az alapképességek fejlesztése és a tantervi
követel- ményekhez való felzárkóztatás. A korrepetálást az igazgató által
megbízott pedagógus tartja.

-

Az iskola énekkara sajátos diákkörként működik, vezetője az igazgató által
megbízott kórus- vezető tanár. Elsősorban az egyén közös éneklésének igényét
hivatott kielégíteni, de az isko- lai, városi kulturális rendezvények színesítését is
szolgálja. A kóruspróbák, meghatározott időben – a rendkívüli eseteket leszámítva,
heti két alkalommal tarthatók. Ez időben egyéb fog- lalkozások csak az igazgató
vagy helyettesének külön engedélyével szervezhetők.

-

A diákszínpad az iskola tanulói és szülői körében jelentkező széleskörű igényeket
elégit ki működésével. Feladata tehetséges diákjaink számára kibontakozási
lehetőség biztosítása, pro- dukciók készítése az iskola és a város különféle
kulturális rendezvényeire

-

A tanulmányi kirándulás az iskolai élet, a közösségek kialakításának és
fejlődésének szerves, pótolhatatlan része. Ezért az iskola mindent megtesz a
kirándulások igényes és egyben olcsó megszervezése és problémamentes
lebonyolítása érdekében. A tanulmányi kirándulások szer- vezésének és
lebonyolításának kérdéseit igazgatói utasításban kell szabályozni.

7 A tagintézmény nevelőtestülete és a szakmai munkaközösségei
7.1 A tagintézmény nevelőtestülete
A nevelőtestület – a köznevelési törvény 70. § alapján – a nevelési–oktatási tagintézmény
pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben a tagintézmény legfontosabb
tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület tagja a nevelési-oktatási
tagintézmény valamennyi pedagógus munkakört betöltő munkavállalója, valamint a nevelő
és oktató munkát közvetlenül segítő egyéb felsőfokú végzettségű dolgozója.
A nevelési és oktatási tagintézmény nevelőtestülete a nevelési és oktatási kérdésekben a
nevelési - oktatási tagintézmény működésével kapcsolatos ügyekben a köznevelési
törvényben és más jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyébként pedig
véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik.
Az tagintézmény pedagógusai az iskolai könyvtár közreműködésével kölcsönzés formájában
megkapják a munkájukhoz szükséges tankönyveket és egyéb kiadványokat. A pedagógusok
munkájuk támogatására egy-egy laptopot kaphatnak. Ezeket a számítógépeket az iskolában
kell tartani és használni, egyedi esetben – írásos munkáltatói engedéllyel – a laptopokat a
pedagógusok otthonukban is használhatják.
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7.2 A nevelőtestület értekezletei, osztályértekezletei
A tanév során a nevelőtestület az alábbi állandó értekezleteket tartja:
 tanévnyitó, tanévzáró értekezlet,


félévi és év végi osztályozó konferencia,



tájékoztató és munkaértekezletek (általában havi gyakorisággal),



nevelési értekezlet (évente legalább két alkalommal),



rendkívüli értekezletek (szükség szerint).

Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze a t a g i n t é z m é n y lényeges
problémáinak (fontos oktatási kérdések, különleges nevelési helyzetek megítélése, az
iskolai életet átalakító, megváltoztató rendeletek és utasítások értelmezése céljából, ha azt a
nevelőtestület tagjainak legalább 50%-a, vagy a tagintézmény igazgatója szükségesnek
látja. A nevelőtestület döntést igénylő értekezletein jegyzőkönyv készül az elhangzottakról,
amelyet az értekezletet vezető személy, a jegyzőkönyv-vezető, valamint egy az
értekezleten végig jelen lévő személy (hitelesítő) ír alá.
A nevelőtestület egy-egy osztályközösség tanulmányi munkájának és neveltségi
szintjének elemzését, értékelését (osztályozó értekezletek) az osztályközösségek
problémáinak
megoldását
osztályértekezleten
végzi.
A
nevelőtestület
osztályértekezletén csak az adott osztályközösségben tanító pedagógusok vesznek
részt kötelező jelleggel. Osztályértekezlet szükség szerint, az osztályfőnökök megítélése
alapján bármikor tartható az osztály aktuális problémáinak megtárgyalása céljából.
A nevelőtestület döntéseit és határozatait – a jogszabályban meghatározottak kivételével
– nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve a jogszabályban
meghatározott személyi ügyeket, amelyek kapcsán titkos szavazással dönt. A szavazatok
egyenlősége esetén az igazgató szavazata dönt. A döntések és határozatok a
t a gi n t é z m é n y iktatott iratanyagába kerülnek.
Augusztus végén tanévnyitó értekezletre, júniusban az igazgató által kijelölt napon
tanévzáró értekezletre kerül sor. Az értekezletet az igazgató vagy helyettese vezeti.
Félévkor és tanév végén – az iskolavezetés által kijelölt időpontban – osztályozó
értekezletet tart a nevelőtestület.
Ha a nevelőtestület döntési, véleményezési, illetve javaslattevő jogát az iskola valamennyi
dolgozóját érintő kérdésekben gyakorolja, akkor munkavállalói értekezletet kell összehívni.
A nevelőtestületi értekezletre – tanácskozási joggal – meg kell hívni a tárgy szerinti
egyetértési joggal rendelkező közösség képviselőit is. A nevelőtestületi értekezleten a
tantestület minden tagjának részt kell vennie. Ez alól – indokolt esetben – az igazgató adhat
felmentést.

7.3 A nevelőtestület szakmai munkaközösségei:
Az intézményben az alábbi munkaközösségek működnek:


társadalomtudományi
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természettudományi



osztályfőnöki



idegen nyelvi,



személyiségfejlesztő



szakmai munkaközösség



szociális



intézményi önértékelési



kollégiumi

A köznevelési törvény 71.§ szerint a szakmai munkaközösség részt vesz a tagintézmény
szakmai munkájának irányításában, tervezésében és ellenőrzésében. A munkaközösségek
segítséget adnak az iskola pedagógusainak szakmai, módszertani kérdésekben. A
munkaközösség alapfeladata a pályakezdő pedagógusok, gyakornokok munkájának segítése,
javaslat a gyakornok vezetőtanárának megbízására. A munkaközösség – az igazgató
megbízására – részt vesz az iskola pedagógusainak és gyakornokainak belső értékelésében,
valamint a próba érettségi, próbavizsga lebonyolításában, valamint az iskolai háziversenyek
megszervezésében.
A szakmai munkaközösség tagjai kétévente, de szükség esetén más időpontokban is
javaslatot tesznek munkaközösség-vezetőjük személyére. A munkaközösség-vezető
megbízása legfeljebb öt éves határozott időtartamra az igazgató jogköre.
A munkaközösség-vezető feladata a munkaközösség tevékenységének szervezése,
irányítása, koordinálása, eredményeik rögzítése, az információáramlás biztosítása a
vezetés és a pedagógusok között. A munkaközösség-vezető legalább félévi gyakorisággal
beszámol a t a g i n t é z m é n y vezetőjének a munkaközösség tevékenységéről, összeállítja
a munkaközösség munkatervét, írásos beszámolót készít a tanév végi értékelő értekezlet
előtt a munkaközösség munkájáról.

7.4 A szakmai munkaközösségek tevékenysége
A nevelőtestület feladatainak átruházása alapján – a pedagógiai programmal és az éves
munkatervvel összhangban – a szakmai munkaközösségek feladatai az alábbiak:
 Javítják, koordinálják az tagintézményben folyó nevelő-oktató munka szakmai

színvonalát, mi- nőségét.


Együttműködnek egymással az iskolai nevelő-oktató munka színvonalának javítása, a
gyor- sabb információáramlás biztosítása érdekében úgy, hogy a munkaközösségvezetők rendszere- sen konzultálnak egymással és a tagintézmény vezetőjével. a
tagintézmény vezetője a munkakö- zösség-vezetőket legalább évi gyakorisággal
beszámoltatja.



A munkaközösség a tanévre szóló munkaterv alapján részt vesz az tagintézményben
folyó szak- mai munka belső ellenőrzésében, a pedagógusok értékelési
rendszerének működtetésével kap- csolatos feladatok ellátásában.
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Fejlesztik a szaktárgyi oktatás tartalmát, tökéletesítik a módszertani eljárásokat; a
fakultációs irányok megválasztásában alkotó módon részt vesznek.



Kezdeményezik a helyi pályázatok és tanulmányi versenyek kiírását, propagálják a
megyei és országos versenyeket, háziversenyeket szerveznek tanulóink tudásának
fejlesztése céljából.



Felmérik és értékelik a tanulók tudásszintjét.



Szervezik a pedagógusok továbbképzését.



Véleményezik a pedagógus álláshelyek pályázati anyagát.



Összeállítják a tagintézmény számára az osztályozó vizsgák, a szakmai vizsgák
írásbeli tételso- rait, ezeket fejlesztik és értékelik.



Javaslatot tesznek a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok
felhasználására.



Támogatják a pályakezdő pedagógusok munkáját, fejlesztik a munkatársi
közösséget. javasla- tot tesznek az iskolában gyakorló tanítást végző főiskolai és
egyetemi hallgatók szakirányítá- sának ellátására.



Az tagintézménybe újonnan kerülő pedagógusok számára azonos vagy hasonló
szakos pedagógus mentort biztosítanak, aki figyelemmel kíséri az új kolléga
munkáját, tapasztalatairól negyed- évente referál a tagintézmény vezetőinek.



Figyelemmel kísérik a tagintézményvezetőkijelölése alapján a gyakornokok munkáját
támogató szakmai vezetők munkáját, segítik a gyakornokok beilleszkedését
A szakmai munkaközösség-vezető jogai és feladatai

7.4.1


Összeállítja a tagintézmény pedagógiai programja és aktuális feladatai alapján a
munkaközösség éves munkatervét.



Irányítja a munkaközösség tevékenységét, a munkaközösség szakmai és pedagógiai
munkáját.



Az igazgató által kijelölt időpontban munkaközösség-vezető társai jelenlétében
beszámol a munkaközösségben folyó munka eredményeiről, gondjairól és
tapasztalatairól.



Módszertani és szaktárgyi megbeszéléseket tart, segíti a szakirodalom használatát.



Tájékozódik a munkaközösségi tagok szakmai munkájáról, munkafegyeleméről,
intézkedést kezdeményez az igazgatónál; a munkaközösség minden tagjánál órát
látogat.



Az igazgató megbízására a pedagógus teljesítményértékelés rendszerében szakmai
ellenőrző munkát, továbbá óralátogatásokat végez, tapasztalatairól beszámol a
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tagintézmény vezetésének.


Képviseli állásfoglalásaival a munkaközösséget a tagintézmény vezetősége előtt és
az iskolán kívül.



Összefoglaló elemzést, értékelést, beszámolót készít a munkaközösség
tevékenységéről a ne- velőtestület számára.



Állásfoglalása, javaslata, véleménynyilvánítása előtt köteles meghallgatni a
munkaközösség tagjait; kellő időt kell biztosítani számára a munkaközösségen
belüli egyeztetésre, mert a kö- zösség álláspontját a többségi vélemény alapján kell
képviselnie.



Ha a munkaközösség véleményét kéri az igazgató, akkor a munkaközösség-vezető
köteles tá- jékozódni a munkaközösség tagjainak véleményéről, ha a
munkaközösség-vezető személyes véleményét, akkor ez számára nem kötelező.

7.5 A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok
A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős nincs, ezen feladatokat az osztályfőnökök látják
el.Tanév elején elkészítik a gyermek- és ifjúságvédelmi programot, mely a tagintézmény
éves munkatervének része.
Feladatok:


a szociálisan hátrányos helyzetű, illetve veszélyeztetett tanulók felkutatása és
nyilvántartása az



A mentális problémák feltárása lehetőség szerint.



Hátrányos helyzetű tanulókkal kapcsolatos pályázatok figyelése, azok ismertetése.



Térítési és szociális kedvezmények igénybevételének koordinálása.



Az iskola egészségnevelési programjának megvalósítását segíti.



prevenciós tevékenység

Kapcsolatot tart fenn a Gyermekjóléti Szolgálat szakembereivel, illetve a gyermekvédelmi
rendszer- hez kapcsolódó feladatokat ellátó más személyekkel, tagintézményekkel és
hatóságokkal, fejlesztőpeda- gógussal, az iskolaorvossal és a védőnővel.
A tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén kezdeményezi, hogy az iskola igazgatója
indítson eljárást rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása
érdekében.

7.6 Alkalmi feladatokra alakult munkacsoportok
Az iskolai munka egyes aktuális feladatainak megoldására a tantestület tagjaiból
munkacsoportok alakulhatnak a nevelőtestület vagy az igazgató döntése alapján.
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Amennyiben az alkalmi munkacsoportot az igazgató hozza létre, erről tájékoztatnia kell a
nevelőtestü- letet.
A nevelő-oktató tevékenységet segítő pedagógiai illetve nem, pedagógiai végzettségű
munkatársak
A nevelő-oktató tevékenységet segítő pedagógus munkatársak:
fejlesztő pedagógus
iskolapszichológus
A nevelő-oktató tevékenységet segítő nem pedagógiai végzettségű munkatársak:
oktatástechnológus
rendszergazda
-

7.7 Gyakorlati oktatás
A gyakorlati oktatás rendje
A gyakorlati oktatás – a köznevelési és a szakképzési törvényben meghatározott tanulói
létszám sze- rint – iskolai, és iskolán kívüli egyéb formában történik.
Helyszínei: iskolai demonstrációs termek, kórházi osztályok, szakrendelők, otthonápolási védőnői- háziorvosi szolgálat illetve szociális tagintézmények.
A partnertagintézményekkel a gyakorlati oktatást szervező tartja a kapcsolatot személyesen
és telefonon keresztül.
A gyakorlatra kijelölt kórházi osztályokon, valamint a szociális tagintézményekben iskolai
szakoktató és tagintézményi tereptanár valamint egészségügyi gyakorlatvezető
irányításával valósulnak meg a gyakorlatok. A csoport létszámát a fogadó intézménnyel
közösen határozzuk meg.
A gyakorlat lebonyolítását vállaló intézménnyel együttműködési megállapodást köt az
iskola fenntartója.
A szerződések előkészítését, a gyakorlatok tervezését, a részletes tanulói beosztást a
gyakorlati oktatást szervező készíti el.
A gyakorlati oktatás részletes munkarendjét a gyakorlati oktatást szervező dolgozza ki.
A fogadó tagintézmény biztosítja a SZT szerinti tanulói juttatásokat, gondoskodik a
speciális munkavé- delmi oktatásról, munkaidő nyilvántartásról, foglalkozási napló
vezetéséről, egyéni védőeszközök biztosításáról. Értesíti az iskolát a tanuló igazolt és
igazolatlan mulasztásáról. A hiányzást a tanulónak pótolni kell.
Nem kerülhet sor gyakorlati oktatásra elméleti képzési napokon, kötelező iskolai
rendezvények alkal- mával.
A tanulók évközi és nyári szakmai gyakorlata a központi programokban meghatározottak
szerint törté- nik külön szerződés alapján. A tanulók összefüggő gyakorlatra szóló díjazását
a fogadó tagintézmény finanszírozza, a NAV –tól történő költség lehívásával.
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Jelenleg a tanulók egy része Tanulószerződés keretei között folytatja szakmai gyakorlatát.

8 Oktatás támogató pedagógus munkakörök
8.1 Könyvtáros
Feladata az iskola könyvtárának működtetése. A szakmai munkaközösségekkel egyeztetve
végzi a fejlesztést. Munkáját az iskola oktatási-nevelési feladataihoz igazítva, a szükséges
igényeket figye- lembe véve az általános igazgatóhelyettes közvetlen alárendeltségében
végzi. Segíti a szaktanárok munkáját könyvtári órák, szakkönyvek, tankönyvek és
multimédiás szemléltető eszközök biztosításával.
Részletes munkaköri feladatait a Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata
tartalmazza.

8.2 Fejlesztőpedagógus
Feladata:


Tanácsadás és készségfejlesztés tanulási nehézséggel küzdő diákoknak a
szakvélemények alapján



Rendszeres kapcsolattartás az iskola pedagógusaival, a nevelési tanácsadókkal,
szakszolgála- tokkal és a szülőkkel

Részletes feladatai a munkaköri leírásban találhatóak

9 Oktatást segítő, támogató nem pedagógus munkakörök
9.1 Rendszergazda
A rendszergazda feladata az iskola számítástechnikai eszközparkjának felügyelete,
működőképességé- nek biztosítása, oktatásra kész állapotának folyamatos fenntartása.
Munkáját az iskola pedagógiai programjának tartalma szerint, a számítástechnikát oktató
nevelőkkel együttműködve, kéréseiket, igé- nyeiket figyelembe véve végzi az igazgatótól
kapott megbízás alapján.
Alapfeladatai:


Az informatika fejlődésének folyamatos nyomon követése, a lehetőségekhez mérten



beépítve a tagintézmény oktatási rendszerébe, elősegítve annak folyamatos
fejlődését.



A hatályos jogszabályok, tantervek, iskolai dokumentumok alapján, az anyagi



lehetőségek felmérésével, a számítástechnikát oktatókkal történt alapos egyeztetés
során ki- alakítja és évente előterjeszti a javasolt fejlesztési koncepciót.



Részt vesz a géptermek kialakításának tervezésében, a hardver- és
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szoftverbeszerzések szak- mai véleményezésében.




Különös gondot fordít a számítógépek vírusmentességének fenntartására, rendszeres
ellenőr- zésére. Vírus felbukkanása esetén haladéktalanul mindent elkövet a terjedés
megakadályozá- sára, a fertőzés felszámolására, illetve adott esetben a keletkezett
kár minimalizálására.
Közreműködik a gépek, perifériák, programok egyértelmű, pontos leltárának
elkészítésében, vezeti a saját dokumentációjában bekövetkező változásokat, illetve
ezek alapján folyamatosan ellenőrzi az eszközök meglétét.

Feladatai a hardver eszközök területén:





Elvégzi az új gépek, perifériák beállítását, beüzemelését, majd rendszeres ellenőrzéssel
törek- szik a rendellenességek megelőzésére.



A felmerülő hibákról tájékoztatja az iskolavezetést, megjelölve az elhárítás
legcélszerűbb módját is.



Ha a javítás külső szakember igénybevételét teszi szükségessé – a javítás jóváhagyatását
köve- tően –, gondoskodik annak elvégeztetéséről.



Tartja a kapcsolatot a szállító cég, a garanciális vagy azon túli javítást végző szerviz
szakem- bereivel, ellenőrzi az elvégzett munkát, a hibás teljesítést haladéktalanul jelzi
az iskolaveze- tésnek.

Kapcsolatot tart az Internet-szolgáltatóval, a Sulinet rendszer üzemeltetőjével.


Rendkívüli esetben (rendszerösszeomlás, hálózat sérülése, súlyos vírusfertőzés)
haladéktalanul elkezdi a hiba elhárítását, illetve gondoskodik az elhárítás
megkezdéséről. (Ennek érdekében biztosított számára a rendszerhez való hozzáférés
lehetősége a nap minden órájában, illetve munkaszüneti napokon is.)



Károkozás, rongálás esetén azonnal tájékoztatja az igazgatót, és minden szakmai
felkészültsé- gével segíti a rongálók felderítését. A károkozó megtalálása esetén
javaslatot tesz a kártérítés nagyságára.



Negyedévente beszámol az iskolavezetésnek a számítástechnikai termek, berendezések
állagá- ról, állapotáról.



A számítástechnikai eszközöket igénylő események (vizsgák, érettségik, versenyek)
időpont- jában (az iskola éves munkaterve, illetve az iskolavezetés utasítása szerint)
biztosítja az esz- közök rendelkezésre állását, és gondoskodik minden illetéktelen
hozzáférést kizáró felügyele- tükről.

Teendői a szoftverek területén:



Biztosítja a feladatok maradéktalan ellátásához a szükséges szoftverek
működőképességét.
Az iskola birtokában levő szoftvereket és a hozzájuk kapcsolódó licenceket
nyilvántartja, és ellenőrzésre bármikor kész, áttekinthető állapotban tárolja.
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Összegyűjti az esetleges licenccel nem bíró programokat, és javaslatot tesz az
igazgatónak legalizálásukra.



A beszerzett szoftvereket telepíti, beállításukat elvégzi, a lehetőségekhez mérten
biztosítja e beállítások megőrzését.



Az iskolai működéshez vásárolt nem oktatási célú programokat installálja, kezelőiket
tájékoztatja (irodai szoftverek). (A programok kezelőinek betanítása nem tartozik
munkakörébe.)



Az iskolavezetéssel egyeztetett esetekben és módon biztonsági adatmentést végez.



Amennyiben egy szoftver jogtisztaságáról nem tud meggyőződni, annak telepítését meg
kell tagadnia. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a program veszélyezteti a
rendszer biztonságos működését.
Az iskolai Internet-hálózattal kapcsolatos feladatok:


Megkülönböztetett figyelmet fordít az iskolai hálózat(ok) hatékony, biztonságos
működésére, üzemeltetésére.



Megtervezi a hálózat optimális struktúráját, illetve a későbbiekben az újonnan
felmerült igé- nyekhez igazítja.



Szakmai dokumentációt készít a rendszer felépítéséről, működéséről.



Az ISZ-ben foglaltak szerint új hálózati azonosítókat ad ki, a hálózati felhasználókat,
a fel- használói jogokat karbantartja.



Üzemelteti az iskola szoftvereit, ügyel azok legbiztonságosabb beállításaira.



A hálózati rendszerek belépési jelszavait lezárt borítékban az igazgatóval együtt
elhelyezi a páncélszekrényben. A borítékot csak rendkívüli esetben, az igazgató
engedélyével lehet fel- bontani.

9.2 Iskolatitkár
Munkáját az igazgató (távollétében helyettese) irányítása alapján végzi. Nem egyedi
feladatokat és megbízásokat teljesít, hanem önállóan és aktívan szervezi ügyviteli,
adminisztrációs, igazgatási és klasszikus titkárnői tevékenységét. a tagintézmény – ezen
belül kiemelten az iskolavezetés – zökkenő- mentes működése érdekében az alábbi
feladatokat látja el:


A hatályos jogszabályok és a tagintézmény iratkezelési szabályzatának megfelelően
végzi az ügyiratok kezelését, az iktatást (ügyelve a határidők betartására), az irattári
anyagok szakszerű nyilvántartását és tárolását.



Elkészíti az iskolavezetés levelezését, a be- és kimenő postai küldemények ügyintézését,
a fel- adókönyv vezetését, és a bélyegekkel kapcsolatos elszámolást.
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Ellátja a beérkező telefonok fogadásával összefüggő teendőket az információk
rögzítésétől és továbbadásától kezdve a hívások megfelelő helyre kapcsolásáig.



Vezeti a nyilvántartásokat, ideértve a tanulókra vonatkozó információk kezelését,
rendszerezé- sét, a felvételtől a szoros nyilvántartású dokumentumokon át a tanulói
jogviszony megszünte- téséig.



Együttműködik az egészségügyi szervekkel a tanulók – törvényben rögzített –
egészségügyi ellátásának szervezésében.



Közreműködik az irodaszerek, az oktatáshoz napi szinten szükséges eszközök, kellékek
meg- rendelésében, figyelemmel kísérésében (kréta, papír, festékek stb.).



Az iskolavezetés által meghatározott módon részt vesz az aktuális kimutatások,
jelentések, be- számolók, tájékoztató anyagok elkészítésében, rendezésében.



Ellátja az iskolavezetés által meghatározott fénymásolási feladatokat.



A klasszikus titkárnői feladatok keretében közreműködik az iskolavezetés vendégeinek
foga- dásában.



Felel környezete rendjéért, esztétikus megjelenéséért.



A tételesen felsoroltakon kívül elvégzi mindazokat az iskola működtetésével szorosan
össze- függő tevékenységeket, melyekkel az igazgató megbízza.

9.3 Oktatástechnikus
Az oktatástechnikus feladata az iskola pedagógiai folyamatában használt oktatástechnikai,
informati- kai, multimédiás, audiovizuális eszközök naprakész, biztonságos működtetése,
szakszerű kezelése.
Gondoskodik az eszközök folyamatos felügyeletéről, ellenőrzéséről, karbantartásáról,
meghibásodás esetén – az iskolavezetéssel történő egyeztetést követően – javíttatásáról.
Tevékenysége során megfe- lelő segítséget nyújt a pedagógusoknak az eszközhasználat
területén.
Feladatait önálló munkavégzéssel teljesíti, kiemelt fontossággal az alábbi tevékenységekre:


A felmerülő – és egyeztetett – igények alapján működteti az oktatástechnikai
eszközöket.



Kérés szerint előkészíti, beállítja a szükséges technikát.



Rendszeresen figyelemmel kíséri az anyag- és alkatrészellátást, gondoskodik
pótlásukról.



Szükség esetén elkészíti az iskolai fejlesztésű audiovizuális vagy számítástechnikai
informá- cióhordozókat, kérésre rögzíti a médiában sugárzott – oktatásban
felhasználható – filmeket, anyagokat.
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Saját ellenőrzési tevékenysége megkönnyítése, illetve az iskolai leltározás segítése
érdekében elvégzi az oktatástechnikai eszközök, információhordozó anyagok
nyilvántartásával, tárolásá- val kapcsolatos feladatokat. Az iskolavezetés kérésére –
a rendszergazdával szoros együttmű- ködésben – rövid idő alatt pontos
helyzetképet nyújt az eszközállományról. Szükség szerint javaslatot tesz a
selejtezésre, illetve a pedagógusok bevonásával az elkövetkező, szükséges
eszközbeszerzésekre.



Igény szerint tanácsot ad az eszközök kezelésével kapcsolatban, új eszköz esetén
bemutatót tart. Minden tőle telhetőt megtesz a helytelen eszközhasználatból fakadó
károk megelőzéséért.



Biztosítja az eszközök balesetmentes használhatóságát, ismeri és megtartatja a
biztonságtech- nikai előírásokat és munkavédelmi szabályokat.



Tanév elején az igazgatóval egyeztetve az AV-eszközöket a pedagógusoknak kiadja,
biztosítja a személy szerinti átadást, erről aláírással ellátott nyilvántartást vezet.
Tanév közben az igaz- gató ellenjegyzésével kiadja az egyéni használatba kerülő
eszközöket, ügyel a határidő szerinti visszavételre.



Tanév végén a kiadott eszközöket raktározásra visszaveszi, szakszerű tárolásukról
gondosko- dik.



Szigorúan őrködik az eszközök vagyonvédelmén. Időről-időre ellenőrzi a kihelyezett
eszközök állapotát, az esetleges hanyag kezelésről, rongálásról azonnal bejelentést
tesz az iskolaveze- tésnek.



Felel a multimédia terem működéséért.



Környezetét balesetveszély-mentes, kulturált állapotban tartja, a technikusi szobát
illetéktele- nek elől zárva tartja.



Munkájában közvetlen irányítás szempontjából az iskola igazgatójához (távollétében
helyette- séhez) tartozik. Az igazgató rendelkezése alapján esetenként részt vesz az
iskola működési dokumentumainak, reklámanyagainak elkészítésében.



A felsoroltakon kívül elvégzi azokat – az iskola működésével szorosan összefüggő –
feladato- kat, melyekre az igazgatótól megbízást kap.



Fő feladata: a tanítási órákhoz szükséges videoanyagok – előre megadott időben –
való leját- szása.



Feladata: az intézet audiovizuális eszközeinek karbantartása, melyről karbantartási
naplót ve- zet.



Szükség esetén elvégzi az audio-eszközök javítását, beszerzi az ezekhez szükséges
anyagokat.
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Közreműködik az audiovizuális anyagok készítésében.



Biztosítja az iskolai ünnepélyek és szabadidős tevékenységekhez szükséges
technikai feltéte- leket.



Elvégez minden olyan műszaki szakmai feladatot, amelynek elvégzésére az
igazgató vagy megbízottja utasítja.

9.4 Takarítók
Legfontosabb munkaköri feladatainak összefoglalása


A logisztikus közvetlen utasításai szerint jár el az épület takarítási munkálataiban.



Napi gyakorisággal kitakarítja a területéhez tartozó tantermeket, padlózatukat felmossa,
tiszta langyos vízzel lemossa a padokat.















Napi gyakorisággal kitakarítja a területéhez tartozó folyosórészeket.
Logisztikusi utasításra végez folyosói nagytakarítást.
Naponta lemossa a WC-kagylókat és az ülőkéket, naponta fertőtleníti azokat, szükség
szerint tisztítja az ajtókat, falburkolókat, csaptelepeket különös gonddal.
A tanulók iskolába érkezését követően felmossa a folyosókat.
Mindennemű olyan takarítási munkát szükség szerint elvégez, amely biztosítja az épület
állan- dó tisztán tartását.
Szükség szerint elvégzi az ajtók lemosását, napi gyakorisággal tisztítja a
villanykapcsolókat, fertőtleníti az ajtókilincseket.
Napi gyakorisággal takarítja a tanulói és tanári asztalokat és székeket, rendkívüli esetben
az asztalok lapját fertőtleníti



Kötelessége a tantermekben és a folyosókon elhelyezett szemétgyűjtő edényzet rendszeres
ürí- tése, tisztítása.



Porszívózza a szőnyegeket, szükség szerint fölkeni a padozatot.



Szükség szerint öntözi, portalanítja a tanteremben és a folyosón lévő virágokat.



Nagytakarítást végez a nyári, téli és tavaszi szünetben elvégzi folyosóterületének
súrolását, a függönyök mosását, és falburkolók súrolását



A nagytakarítások időszakában – a többi takarítóval közösen –a logisztikus utasítása
szerint az egész épületben elvégzi az ablakok tisztítását



A nagytakarítások alkalmával a szokásosnál alaposabban elvégzi mindazokat a
feladatokat, amelyek napi munkájához tartoznak



A használaton kívüli tantermekben lekapcsolja a villanyt, takarékosan bánik a vízzel,
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elektro- mos energiával.


Folyamatosan figyelemmel kíséri a tagintézmény napi működése során keletkezett, a
biztonsá- gos munkavégzést veszélyeztető hibákat, azt jelzi a karbantartónak, szükség
esetén a gazda- ságvezetőnek.



Fokozott figyelmet fordít a tagintézmény nyitására, zárására.



A takarítóknak munkakörükhöz méltó magatartást kell tanúsítani a tanulóifjúság és
munkatár- sai előtt az példamutató legyen, és ezzel is segítik az oktató-nevelő munkát.

10 A tagintézményi közösségek, a kapcsolattartás formái és rendje
10.1 Az iskolaközösség
Az iskolaközösség a tagintézmény tanulóinak, azok szüleinek, valamint az iskolában
foglalkoztatott munkavállalóknak az összessége.

10.2 A munkavállalói közösség
Az iskola nevelőtestületéből és az tagintézménynél munkavállalói jogviszonyban álló
adminisztratív és technikai dolgozókból áll.
Az igazgató – a megbízott vezetők és a választott képviselők segítségével az alábbi iskolai
közössé- gekkel tart kapcsolatot:
 szakmai munkaközösségek,
 szülői munkaközösség,
 diákönkormányzat,
 osztályközösségek.

10.3 A szülői munkaközösség
Az iskolában működő szülői szervezet a Szülői Munkaközösség (a továbbiakban: SzM).
Döntési jog- körébe tartoznak az alábbiak:
 saját szervezeti és működési rendjének, munkaprogramjának meghatározása,
 a képviseletében eljáró személyek megválasztása (pl. a szülői munkaközösség
elnöke, tiszt- ségviselői),
 a szülői munkaközösség tevékenységének szervezése,
 saját pénzeszközeikből segélyek, anyagi támogatások mértékének, felhasználási
módjának megállapítása.
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Az SzM munkáját az iskola tevékenységével az SzM patronáló tanára koordinálja. A
patronáló tanárt az igazgató bízza meg egy tanév időtartamra. A SzM vezetőségével történő
folyamatos kapcsolattartá- sért, az SzM véleményének a jogszabály által előírt esetekben
történő beszerzéséért a tagintézmény igazgatója felelős.

10.4 A tagintézményi tanács
A köznevelési törvény 73. §-ának (3) bekezdése biztosít a lehetőséget az tagintézményi
tanács meg- alakítására és működtetésére, a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 121.§-a
pedig szabályozza az tagintézményi tanács létrehozásának körülményeit. Tekintve, hogy
megítélésünk szerint iskolánkban működik az iskolaszék, a szülői szervezet és a
diákönkormányzat közötti egyeztetés, biztosítjuk a fenntartó és a partnerszervezetek közötti
információáramlást, a tagintézmény tantestülete és a partner- szervezetek nem tartják
szükségesnek az tagintézményi tanács megalakítását.

10.5 A diákönkormányzat
A diákönkormányzat az iskola diákjainak érdekvédelmi és jogérvényesítő szervezete. A
diákön- kormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási
tagintézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. A
diákönkormányzat saját szervezeti és működési szabályzata szerint működik. Jogait a
hatályos jogszabályok, joggyakorlásának módját saját szerve- zeti szabályzata tartalmazza.
A működéséhez szükséges feltételeket a tagintézmény vezetője biztosítja a szervezet
számára.
A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási
tagintézmény működé- sével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.
A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a diákönkormányzat készíti el és a
nevelő- testület hagyja jóvá. Az iskolai diákönkormányzat élén, annak szervezeti és
működési szabályzatában meghatározottak szerint választott diák önkormányzati vezető
illetve az iskolai diákbizottság áll.
A diákönkormányzat tevékenységét a diákmozgalmat segítő tanár támogatja és fogja össze,
akit ezzel a feladattal – a diákközösség javaslatára – az igazgató bíz meg határozott,
legföljebb ötéves időtartam- ra. A diákönkormányzat minden tanévben – az iskolai
munkarendben meghatározott időben – diák- közgyűlést tart, melynek összehívását a
diákönkormányzat vezetője kezdeményezi. A diákközgyűlés napirendi pontjait a közgyűlés
megrendezése előtt 15 nappal nyilvánosságra kell hozni.
A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a tagintézmény belső
működésének szabályai között kell őrizni. A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, az
iskola berendezéseit – az igazgatóhe- lyettessel való egyeztetés után – jelen szabályzatban
írottak szerint – szabadon használhatja.
A diákönkormányzat kérésével a DMS patronáló tanáron keresztül, vagy közvetlenül is
fordulhat kérésével, kérdéseivel a tagintézményvezetőhöz.
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A diákönkormányzat véleményét – a hatályos jogszabályok szerint – be kell szerezni
 az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt,
 a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt,
 az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor,
 a házirend elfogadása előtt
A vélemények írásos vagy jegyzőkönyvi beszerzéséért a tagintézmény igazgatója felelős. A
jogszabály által meghatározott véleményeztetésen felül a tagintézmény nem határoz meg
olyan ügyeket, amelyek- ben a döntés előtt kötelező kikérni a diákönkormányzat
véleményét.

10.6 Az osztályközösségek
Az iskolai közösségek legalapvetőbb szervezete, a tanítási-nevelési folyamat alapvető
csoportja. Dön- tési jogkörébe tartoznak:
 az osztály diákbizottságának és képviselőjének megválasztása,
 küldöttek delegálása az iskolai diákönkormányzatba,
 döntés az osztály belügyeiben.
Az osztályközösségek vezetője: az osztályfőnök
Az osztályfőnököt – az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével konzultálva – az igazgató
bízza meg minden tanév júniusában, elsősorban a felmenő rendszer elvét figyelembe véve.
Az osztályfőnök feladatai és hatásköre
 Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit,
munkája során maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire.
 Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását.
 Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az
osztály szülői munkaközösségével. Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi
előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét.
 Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé
terjeszti. Szülői értekezletet tart.
 Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: digitális napló vezetése,
ellenőrzése, félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok
megírása, továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások
igazolása.
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 Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát.


Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra



Az EMMI rendelet 69.§ (2)/f bekezdésében meghatározott feladatok ellátására az
osztályfőnököket bízza meg a feladatok koordinálásával, akik kapcsolatot tartanak
fenn a fenntartó által működtetett Gyermekjóléti Szolgálat szakembereivel, illetve a
gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat ellátó más személyekkel,
tagintézményekkel és hatóságokkal. A tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén
kezdeményezi, hogy az iskola igazgatója indítson eljárást rendszeres vagy rendkívüli
gyermek- védelmi támogatás megállapítása érdekében.
 Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok
megoldására mozgó- sít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek
szervezésében.
 Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére. Részt vesz az
osztályfőnö- ki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok megoldását.
 Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban.

10.7 A szülők, tanulók, érdeklődők tájékoztatásának formái

10.7.1 Szülői értekezletek

Az osztályok szülői értekezletét az osztályfőnök tartja. Az iskola tanévenként legalább két
szülői érte- kezletet tart. Ezen túl a felmerülő problémák megoldása céljából az igazgató, az
osztályfőnök vagy a szülői munkaközösség elnöke rendkívüli szülői értekezletet hívhat
össze. Összevont szülői értekezletet az igazgató hívhat össze.
10.7.2 Tanári fogadóórák

Az iskola valamennyi pedagógusa tanévenként – az igazgató által kijelölt időpontban –
három alka- lommal tart fogadóórát. A fogadóórák időtartama legalább 90 perc. Ha a
pedagógusnak nem sikerült minden szülővel megbeszélést folytatnia, a fogadóóra
időtartama az igazgató döntése alapján maximá- lisan 30 perccel meghosszabbítható.
Amennyiben a szülő, gondviselő a fogadóórán kívüli időpontokban kíván konzultálni
gyermeke taná- rával, akkor erre – a rendkívüli eseteket leszámítva – telefonon vagy
elektronikus levél útján történő időpont-egyeztetés után kerülhet sor.
10.7.3 A szülők írásbeli tájékoztatása

Az tagintézmény vezetői, a szaktanárok és az osztályfőnökök a digitális napló, és az
ellenőrző könyv vezetésével tesznek eleget tájékoztatási kötelezettségüknek. A szülővel
való kapcsolatfelvétel telefo- non vagy a digitális napló révén küldött elektronikus levéllel
történhet.
Az osztályfőnök a digitális naplóba tett bejegyzés, a digitális napló üzenetküldő
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funkciójával vagy elektronikus levél útján írásban értesíti a szülőket a tanuló gyenge vagy
hanyatló tanulmányi eredmé- nye, vagy súlyos fegyelmi vétsége esetén. Az osztályfőnök a
digitális napló és az ellenőrző könyv útján tájékoztatja a szülőket a fogadóórák, a szülői
értekezletek időpontjáról és más fontos események- ről lehetőleg egy héttel, de legalább öt
munkanappal nappal az esemény előtt.
10.7.4 A diákok tájékoztatása

A pedagógus a diák tudásának értékelése céljából adott osztályzatokat az értékelés
elkészültét követő következő tanítási órán, szóbeli feleletnél azonnal köteles ismertetni a
tanulóval. A tudás folyamatos értékelése céljából félévente minden tárgyból legalább a
tárgy heti óraszámánál eggyel több osz- tályzatot adunk. E szabály alól a heti egy órás
tárgyak kivételt képeznek, e tárgyaknál is szükséges a három osztályzat megléte a tanuló
lezárásához. Az osztályzatok számának számbavétele naplóellenőr- zéskor történik.
Témazáró dolgozatok megírásának időpontjáról az osztályt (csoportot) legalább egy héttel a
kijelölt időpont előtt tájékoztatni kell. Egy napon maximálisan két (lehetőség szerint csak
egy) témazáró dolgozatot lehet íratni.
Az egészségügyi és szociális szakterületen félévi és év végi vizsgajegyet adunk.
A tanuló egy írásbeli vagy szóbeli feleletére (magyar nyelv és irodalom írásbeli
kivételével) csak egyetlen osztályzat adható. Tört osztályzatot nem adunk. Az írásbeli
számonkérések, dolgozatok javí- tását két héten belül el kell végezni, a dolgozatokat ki kell
osztani.
A tanulót értesíteni kell a személyével kapcsolatos büntető és jutalmazó intézkedésekről.
Minden diá- kot megillet a jog, hogy a személyét érintő kérdésekről, döntésekről
tájékoztatást kapjon osztályfőnö- kétől, szaktanárától vagy a döntés hozójától. A
diákközösséget érintő döntéseket iskolagyűlésen, va- lamint kifüggesztett hirdetés
formájában kell a diákság tudomására hozni.
Bármelyik diákunknak lehetősége van arra, hogy az igazgatóhoz kérdéssel, felvetéssel,
javaslattal forduljon és ezekre 30 napon belül választ kapjon az arra illetékes személytől.
Az e bekezdésben sza- bályozott eljárást az igazgató elektronikus postafiókjának igénybe
vételével is le lehet bonyolítani.
Az igazgató és a nevelőtestület szükség szerinti gyakorisággal iskolagyűlésen tart
kapcsolatot a diá- kokkal. Az iskolagyűlésen részt vesznek az iskola tanárai is.

11 A külső kapcsolatok rendszere és formája
11.1 Iskola-egészségügyi ellátás
Az előzőekben említett szervezeteken kívül az iskola, rendszeres munkakapcsolatot tart fenn
a tanulók iskola-egészségügyi ellátását biztosító szervezettel. Az iskola-egészségügyi
ellátást a fenntartó biztosítja. Az iskola-egészségügyi szolgálat szakmai ellenőrzését az
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat végzi. A kapcsolattartást az iskola
igazgatója biztosítja az alábbi személyekkel:
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az iskolaorvos,
az iskolai védőnők,
az ÁNTSZ Eger város tiszti-főorvosa

11.2 Az igazgató és az iskolaorvos kapcsolatának rendszere
11.2.1 Iskolaorvosi ellátás

Az iskolaorvos feladatait a Köznevelési törvény, és az annak végrehajtását tartalmazó
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet, az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1998.
(IX.3.) NM-rendelet szerint végzi.
Az iskolaorvos elvégzi a hatályos törvények és jogszabályok alapján iskolánk tanulóinak
rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását (a Köznevelési törvény 25.§ (5) bek.
alapján). Munkáját szakmailag az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Eger
városi tiszti főorvosa irányítja és ellen- őrzi, akinek munkáltatója Eger Város Polgármestere.
Az iskolaorvost feladatainak ellátásában segíti a tagintézmény igazgatója, a közvetlen segítő
munkát a szakmai igazgatóhelyettes végzi.
Az iskolaorvos munkájának ütemezését minden év szeptember 15-ig egyezteti az iskola
itagvntézményvezetőjével. A diákok szűrővizsgálatának tervezetét október 15-ig
kifüggeszti a tanári szobában.
11.2.2 A tanulók egészségügyi felügyeltének és ellátásának rendje

A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása érdekében az iskola
tagintézményvezetője megállapodást köt az iskolaorvosi és iskolafogászati teendőket ellátó
szakorvosokkal, és iskolapszichológussal.
A megállapodás biztosítja a heti két alkalommal történő iskolaorvosi rendelést és a tanulók
egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését az alábbi területeken:
 fogászat, évente egy alkalommal és szükség esetén,
 kötelező védőoltások.
11.2.3 Az iskolai védőnő feladatai

A védőnő munkájának végzése során együttműködik az iskolaorvossal. Elősegíti az
iskolaorvos munkáját, a szükséges szűrővizsgálatok ütemezését.
Feladatai:


Figyelemmel kíséri a tanulók egészségi állapotának alakulását, az előírt
vizsgálatokon való megjelenésüket, leleteik meglétét. Elvégzi a szűrővizsgálatokat
megelőző ellenőrző méréseket (vérnyomás, testsúly, magasság, hallásvizsgálat stb.).

 A védőnő szoros munkakapcsolatot tart fenn a tagintézmény igazgatóhelyettesével.
 Végzi a diákság körében a szükséges felvilágosító, egészségnevelő munkát,
osztályfőnöki órákat, előadásokat tart az osztályfőnökkel együttműködve.
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 Heti két órában fogadóórát tart az iskola diákjai számára.
 Figyelemmel kíséri az egészségügyi témájú filmeket, könyveket, folyóiratokat,
azokat min- dennapi munkájában felhasználja.
 Munkaidejét munkáltatója, Eger Város Polgármestere határozza meg.
 Kapcsolatot tart a segítő tagintézményekkel (Pedagógiai Szakszolgálat,
Drogambulancia, Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Szolgálat, stb.).

11.3 Egészséges életmődra nevelés
Iskolánk célja, hogy a tanulóinkban kialakítsuk az egészséges életmód iránti igényt, a tanulók
képesek legyenek objektíven felmérni saját egészségi állapotukat, ismerjék az
egészségkárosító tényezőket, azok veszélyeit. Az egészség érték legyen számukra, utasítsák el
a számukra károsat. Mindezek eléréséhez lehetőséget biztosítunk az ismeretek átadásával és
programok szervezésével.
Az egészséges életmódra nevelés legyen része az iskolai élet minden terüle-tének.
 Biztosítsuk az egészséges fejlődéshez szükséges feltételeketés tevékenységeket.
 Nyújtsunk az egészség megvédésére, megedzésére, visszaszerzésére vonatkozó közérthető,
de tudományos ismereteket, mutassuk be a sokoldalú egészségvédő lehetőségeket.
 Tanítsuk meg, hogy alapvető értékünk az élet és az egészség. Ezek megóvására magatartási
alternatívákat ajánlunk, megtanítjuk a tanulókat megfelelő egészségvédő magatartásra,
gyakorlással, segítséggel, példamutatással.
 Nélkülözhetetlen az egészségvédelmi szokásrendszer kialakítása, a helyes szokások
folyamatos gyakoroltatása, ellenőrzése.
 Motiváljuk, ösztönözzük a tanulókat az egészségvédő magatartás szabályainak megtartására,
közös véleményformálással, támogató tanácsadással is.
 Segítsük mind az egészségeseket, mind a betegeket az egészségvédő öntevékenységben, az
egészséges életmód kialakításában, a döntési alternatívák kidolgozásában, és helyes
döntésekmegvalósításában.
 Fordítsunk figyelmet a helyes napirend és hetirend kialakítására.

11.4 Ifjúságvédelem
A tagintézmény figyelemmel kíséri a tanulók veszélyeztetettségének megelőzésével és
megszüntetésével kapcsolatos feladatokat. Az ifjúságvédelem a tagintézmény összes
dolgozójának alapvető feladata. Ennek végzése során a tagintézmény vezetője a 20/2012.
(VIII.31.) EMMI rendelet 69.§ (2)/f bekezdésében meghatározott feladatok ellátására az
osztályfőnököket bízza meg a feladatok koordinálásával, akik kapcsolatot tartanak fenn a
fenntartó által működtetett Gyermekjóléti Szolgálat szakembereivel, illetve a
gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat ellátó más személyekkel,
tagintézményekkel és hatóságokkal. A tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén
kezdeményezi, hogy az iskola igazgatója indítson eljárást rendszeres vagy rendkívüli
gyermek- védelmi támogatás megállapítása érdekében.
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12 Iskolai létesítmények
12.1 Tantermek

12.2 Demonstermek
A demonstermekben a tanulók csak tanári felügyelettel tartózkodhatnak, a felszereléseket,
berendezéseket csak a szaktanárok személyes irányításával használhatják.
Az
iskola
felszerelését,
eszközeit
az
tagintézményből
tagintézményvezetőengedélyével, írásos átvételi elismervénnyel lehet.

kivinni

a

A helyiségeket használó tanulókat - külön jogszabályban meghatározott, és dokumentált munkavédelmi, tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni.
Az oktatás megtörténtét a tanulók aláírásukkal igazolják.

12.3 Kollégium
Az tagintézmény és a kollégium, mint tagintézmény egység egymással munkakapcsolatban
áll. Az iskola a kollégium épületének háromszázas szintjét lévő termeit délelőtt tanítás
céljára használja, ezekben a termekben délután a kollégisták szilenciumon vesznek részt.

12.4 Tornaterem és sportpályák
A tornatermet iskolánk diákjai csütörtök kivételével reggel 8:00-tól tanórai foglalkozások
céljából használják. A testnevelő tanárok a diákokkal együtt a tanórát megelőző és utána
következő szünetben átvonulnak az egyik épületből a másikba. Iskolánk és a kollégium
diákjai a tornatermet a délutáni sport-foglalkozásokon tanári felügyelet mellett használják.
A tornatermet az iskola és a kollégium használja. A tornaterem használatának rendjét a
Házirend 3-as számú melléklete szabályozza.

12.5 Konditerem
A tornaterem épületének galériájában található a konditerem. Iskolánk és a kollégium
diákjai tanári felügyelet mellett iskolai sportköri és kollégiumi foglalkozásokon használják.
A konditerem használa- tának rendjét a Házirend 3-as számú melléklete szabályozza.

12.6 Étterem
A kollégiumi tanulók az éttermet a napi háromszori étkezés, iskolánk tanulói menza céljából
veszik igénybe az erre fenntartott időpontokban. Az iskola és a kollégium rendezvényein
tanulóink az étterem helyiségét használják
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13 Együttműködés a nem oktatási tevékenységet folytató
intézményekkel, szervezetetekkel:
Tagintézményünk folyamatosan együttműködik valamennyi, a nevelő-oktató munkát segítő
intézménnyel, szervezettel, különösen:
Városi egészségügyi intézmények, gyermekjóléti szolgálat
Rendőrség
Pénzintézetek
Tanulóink szakmai gyakorlati képzését biztosító tagintézmények, vállalatok

13.1 Együttműködés a pedagógus szakszervezettel
A tantestület együttműködik Eger város pedagógus szakszervezetével.i
Intézményünkben a pedagógusok közül vannak kollégák, akik a pedagógus szakszervezet
tagjai. A tagi szervezetnek van pedagógus szakszervezeti képviselője. A képviselő
rendszeresen látogatja a szakszervezeti üléseket, tartja a kapcsolatot a pedagógus
szakszervezettel és az információkat havonta egy alkalommal a tantestület felé közzéteszi.

14 Iskolánkat támogató vállalatok, tagintézmények, vállalkozások
15 A tanulók ügyeinek kezelésével kapcsolatos szabályok
15.1 A tanulói hiányzás igazolása
A tanulói hiányzással kapcsolatos szabályozás a házirend feladatköre. Szabályzatunkban a
házirend- ben foglaltak kiegészítése, a hiányzások és késések egységes elbírálása
érdekében eljárási szabályokat rögzítünk az alábbiakban.
A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való
távolmara- dását a házirendben meghatározottak szerint igazolni. Az igazolásokat az
osztályfőnök a tanév végéig köteles megőrizni.
A mulasztást igazoltnak kell tekinteni a következő esetekben:
a) a szülő (nagykorú diák esetén a tanuló) előzetes írásbeli kérelmére, ha a

rendelkezésekben meghatározottak szerint engedélyt kapott a távolmaradásra,
b) orvosi igazolással igazolja távolmaradását,
c) a tanuló hatósági intézkedés, alapos indok miatt nem tudott megjelenni.

Igazoltnak kell tekinteni a késést, ha:
a) bejáró tanuló érkezik később méltányolható közlekedési probléma miatt,
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b) rendkívüli esetben, ha a tanuló hibáján kívüli ok miatt történik késés (pl. baleset,

rendkívüli időjárás stb.).
Igazolatlan mulasztásokkal kapcsolatos eljárási rend
Ha a tanuló távolmaradását nem igazolja, a mulasztás igazolatlan.
Amennyiben a tanköteles tanuló igazolatlan hiányzása egy tanítási
évben eléri
 az 1 órát, úgy az iskola köteles levélben értesíteni a szülőt, kollégiumi elhelyezés
esetén a kol- légiumot is. Az értesítésben fel kell hívni a szülő figyelmét az
igazolatlan mulasztás követ- kezményeire.
 2 igazolatlan órát meghaladó hiányzás esetén az iskola értesíti a területileg illetékes
gyermek- jóléti szolgálatot.
 10 igazolatlan óra esetén a kormányhivatalt és a gyermekjóléti szolgálatot köteles
értesíteni az iskola.
 30 igazolatlan óra esetén az iskola értesíti az általános szabálysértési hatóságot,
illetve a gyermekjóléti szolgálatot.
 50 igazolatlan órát ér el a tanuló mulasztása, az iskola igazgatója értesíti a tanuló
tényleges tar- tózkodási helye szerint illetékes jegyzőt és a kormányhivatalt.
Nem tanköteles tanuló esetében, ha az igazolatlan mulasztások egy tanévben elérik a 30
órát, a tanuló kizárásra kerül, amennyiben az iskola előzőleg kétszer levélben felhívta a
figyelmét az igazolatlan mulasztások következményeire. Ennek megelőzése érdekében 10
óra, majd 20 óra igazolatlan mulasz- tás után levélben értesíti az iskola a tanulót és annak
szülőjét.
A szülő a tanítási napról való távolmaradást szülői igazolással utólag nem igazolhatja.
A tanuló számára előzetes távolmaradási engedélyt a szülő (nagykorú tanuló esetében a
tanuló) írásban kérhet. Az engedély megadásáról tanévenként három napig az osztályfőnök,
ezen túl az igazgató dönt az osz- tályfőnök véleményezése alapján. A döntés során
figyelembe kell venni a tanuló tanulmányi előmene- telét, magatartását, addigi
mulasztásainak mennyiségét és azok okait.

15.2 Kedvezmények nyelvvizsgára, nemzetközi vizsgára
Nyelvvizsgára, nemzetközi informatikai vizsgára és egyéb nemzetközi vizsgára történő
intenzív felké- szülés céljából a tanuló – a vizsganapokon kívül – két tanítási napot vehet
igénybe. A és B típusú nyelvvizsgára egyaránt két-két nap felkészülési időt biztosítunk.
Feltétele: a tanulónak be kell mutat- nia az írásbeli és szóbeli vizsga, egyéb nemzetközi
vizsga időpontját tartalmazó hivatalos levelet az osztályfőnöknek. A tanuló hiányzásának
okát be kell jegyezni a napló megfelelő rovatába, és a havi összesítésnél figyelembe kell
venni a mulasztott órák számát. Abban a kérdésben, hogy az igénybe vehető kedvezmény
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szempontjából mely egyéb vizsga számítható be, az igazgatónak van döntési jog- köre. Ha
a nyelvvizsga, egyéb nemzetközi vizsga sikertelen, a további próbálkozások előtt a tanuló
újabb két napot kaphat a felkészülésre. Az újabb írásbeli és szóbeli vizsgán való részvételét
az előzete- sen leírt módon engedélyezi és rögzíti az osztályfőnök.

15.3 Versenyen, nyílt napon részt vevő tanulókat megillető kedvezmények
Megyei versenyek döntője előtt – a verseny napjain kívül – két, országos versenyek előtt
három taní- tási napot fordíthat felkészülésre, ha a szaktanár és az igazgató ezt indokoltnak
látja.
Az igénybevétel módját és idejét szaktanár határozza meg. A szaktanár tájékoztatja az
osztályfőnököt a felkészítésre fordított napok számáról és dátumáról, valamint a verseny
időtartamáról. Az OKTV 2. és 3. fordulójába jutott diákok a versenyek előtt öt napot
fordíthatnak a felkészülésre. A megyei és országos szervezésű versenyek iskolai
fordulójára szabadnap nem jár, a kedvezményekre vonatkozóan a következő bekezdésben
foglaltak tekintendők irányadónak.
Iskolai vagy városi versenyen résztvevő tanuló két órával (120 perc), megyei versenyen
résztvevő tanuló a szaktanára által meghatározott időpontban mehet el a tanítási órákról. A
szaktanár köteles tájékoztatni az osztályfőnököt és az érintett szaktanárokat a versenyzők
nevéről, és a hiányzás pontos idejéről. Az OKTV iskolai fordulóján részt vevő tanulóink 12
órától kapnak felmentést az iskolai fog- lalkozásokon való részvétel alól.
Sportversenyekkel és egyéb esetekkel kapcsolatban – a szaktanár javaslatának
meghallgatása után – az igazgató dönt. A döntést követően a szaktanár és az osztályfőnök
az előzőekben leírt módon jár el.
A felsőoktatási tagintézmények által szervezett nyílt napon egy tanuló legföljebb egy
tagintézményben vehet részt. Ettől csak igen indokolt esetben lehet eltérni – az
osztályfőnök javaslata s az igazgatóhe- lyettes döntése alapján. A nyílt napon való
részvételt rögzíteni kell a naplóban, és ezt a hiányzást is figyelembe kell venni az
összesítésnél.
A fenti szakaszokban szabályozott esetekben az osztályfőnök – a hiányzást
iskolaérdekből törté- nő távollétnek minősíti a digitális naplóban, és a tanítási
napokról, órákról való távolmaradást minden esetben figyelembe veszi a hiányzások
havi összesítésénél.

15.4 A tanulói késések kezelési rendje
A digitális napló és a késők listáját rögzítő iratok bejegyzései szerint az iskolából
rendszeresen késő tanuló szüleit az osztályfőnök értesíti, ismétlődés esetén behívja az
iskolába. A magatartási jegy kialakításánál a rendszeres késéseket figyelembe kell venni.
A tanuló tanítási óráról való késését, a késés percekben számított időtartamát és a tanuló
hiányzását a pedagógus a naplóba bejegyzi. A mulasztott órák igazolását az osztályfőnök
végzi. Az igazolatlan mulasztások hátterének felderítésében az osztályfőnök, a gyermek és
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ifjúságvédelmi felelőssel, az igazgatóhelyettessel együtt jár el, szükség esetén
kezdeményezik a tankötelezettség megszegésére vonatkozó szabálysértési eljárást.

15.5 Tájékoztatás, a szülő behívása, értesítése
A szülők tájékoztatása, értesítése a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51. § (3)
bekezdésének előírá- sai szerint történik.
Tanköteles tanuló esetében:
 első igazolatlan óra után: a digitális napló adatai révén a szülő értesítése
 tizedik igazolatlan óra után: a szülő iktatott postai levélben történő értesítése
 a tizedik igazolatlan óra után: a lakóhely szerint illetékes jegyző értesítése (a
másodpéldányt az irattárban kell őrizni)
 a harmincadik igazolatlan óra után: a szülő postai úton történő értesítése (a
másodpéldányt az irattárban kell őrizni)
 az ötvendik igazolatlan óra után: a jegyző értesítése
Az értesítésben minden alkalommal fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás
követ- kezményeire.
Nem tanköteles kiskorú tanuló esetében:
 első igazolatlan óra után: a digitális napló adatai révén a szülő értesítése
 a tizedik igazolatlan óra után: a szülő postai úton történő értesítése (a
másodpéldányt az irat- tárban kell őrizni)
 a huszadik igazolatlan óra után: a szülő postai úton történő értesítése (a
másodpéldányt az irat- tárban kell őrizni)
 a harmincadik igazolatlan óra után: a tanulói jogviszony megszüntetése.
Az értesítést a tanulói jogviszony megszűnését megelőzően legalább két alkalommal postai
úton is ki kell küldeni, ebben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás
következményeire.

16 A tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes
szabályai
A tantestület a fegyelmi eljárást átruházza a tantestületből választott három fős bizottságra.
A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 4.§ (1)/q szakaszában foglaltak alapján a tanulóval
szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályait az alábbiakban határozzuk meg.
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 A fegyelmi eljárás megindítása a tanuló terhére rótt kötelességszegést követő 30
napon belül történik meg, kivételt képez az az eset, amikor a kötelességszegés ténye
nem derül ki azonnal. Ebben az esetben a kötelességszegésről szóló információ
megszerzését követő 30. nap a fe- gyelmi eljárás megindításának határnapja.
 A fegyelmi eljárás megindításakor az érintett tanulót és szülőt személyes
megbeszélés révén kell tájékoztatni az elkövetett kötelességszegés tényéről,
valamint a fegyelmi eljárás megindí- tásáról és a fegyelmi eljárás lehetséges
kimeneteléről.
 A legalább háromtagú fegyelmi bizottságot a nevelőtestület bízza meg, a
nevelőtestület ezzel kapcsolatos döntését jegyzőkönyvezni kell. A nevelőtestület
nem jogosult a bizottság elnöké- nek megválasztására, de arra vonatkozóan
javaslatot tehet.
 A fegyelmi tárgyaláson felvett jegyzőkönyvet a fegyelmi határozat tárgyalását
napirendre tűző nevelőtestületi értekezletet megelőzően legalább két nappal szóban
ismertetni kell a fegyelmi jogkört gyakorló nevelőtestülettel. A jegyzőkönyv
ismertetését követő kérdésekre, javaslatok- ra és észrevételekre a fegyelmi bizottság
tagjai válaszolnak, az észrevételeket és javaslatokat – mérlegelésük után a
szükséges mértékben – a határozati javaslatba beépítik.
 A fegyelmi tárgyaláson a vélt kötelességszegést elkövető tanuló, szülője (szülei), a
fegyelmi bizottság tagjai, a jegyzőkönyv vezetője, továbbá a bizonyítási céllal
meghívott egyéb szemé- lyek lehetnek jelen. A bizonyítás érdekében meghívott
személyek csak a bizonyítás érdekében szükséges időtartamig tartózkodhatnak a
tárgyalás céljára szolgáló teremben.
 A fegyelmi tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról írásos jegyzőkönyv készül,
amelyet a tár- gyalást követő három munkanapon belül el kell készíteni és el kell
juttatni a tagintézmény igaz- gatójának, a fegyelmi bizottság tagjainak és a
fegyelmi eljárásban érintett tanulónak és szülő- jének.
 A fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyvét a fegyelmi eljárás dokumentumaihoz kell
csatolni, az ira- tot az iskola irattárában kell elhelyezni.
 A fegyelmi tárgyalást követően az elsőfokú határozat meghozatalát célzó
nevelőtestületi érte- kezlet időpontját minél korábbi időpontra kell kitűzni, de
 A fegyelmi eljárással kapcsolatos iratok elválaszthatatlanságának biztosítására az
iratokat egyetlen irattári számmal kell iktatni, amely után (törtvonal beiktatásával)
meg kell jelölni az irat ezen belüli sorszámát.
A tagintézményben folytatandó tanulói fegyelmi eljárás és fegyelmi tárgyalás célja, h. ogy a
kötelességszegést feltárja, az okokat megkeresse és ezekkel összefüggésben a további
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fegyelmi vétséget megakadályozza. Büntetése mindenkor a tanuló életkorához, értelmi és
érzelmi fejlettségéhez és a kötelességszegés mértékéhez igazodik pedagógiai célzattal.
Ha a tanuló kötelességét vétkesen és súlyosan megszegi, valamint képzésével összefüggésben
okoz kárt, fegyelmi eljárás alapján írásbeli fegyelmi büntetésben részesíthető.
1. A fegyelmi büntetés a következő lehet:
 Megrovás,
 Szigorú megrovás,
 Meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása, ha van
ilyenben része,
 Áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába,
 Eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától,
 Kizárás az iskolából.
2. A fegyelmi büntetések kiegészítő rendelkezéseit a Knt. 58§ (5) bekezdése határozza
meg.
3. A fegyelmi eljárást - a megindítástól számított 30 napon belül - egy tárgyalásban be
kell fejezni.
4. A fegyelmi eljárás megindításáról - az indokok megjelölésével - a tanulót és a kiskorú
tanuló szülőjét értesíteni kell.
5. A gyakorlati képzés esetén elkövetett kötelességszegés esetén a gyakorlati képzés
folytatóját is értesíteni kell a fegyelmi eljárásról, annak idejéről és helyéről, valamint
indokáról. Gyakorlati képzést folytató helyett az oktatási tagintézmény gyakorlati
képzés vezetője is jelen lehet a gyakorlati képzést érintő kötelezettségszegés
tisztázására lefolytatott fegyelmi tárgyaláson.
6. A fegyelmi tárgyalás időpontjáról, helyéről és indokáról a tanuló és szülő külön-külön
kap értesítést, amelyet a tárgyalás előtt legalább 8 nappal meg kell kapjanak.
7. A fegyelmi tárgyalást akkor is meg lehet tartani, ha az ismételt szabályszerű értesítés
ellenére a tanuló, szülő nem jelenik meg.
8. A fegyelemi eljárás során a tanulót meg kell hallgatni, számára biztosítani kell, hogy
álláspontját közölhesse, védekezhessen. Amennyiben a meghallgatáskor a tanuló
vitatja kötelezettségszegését, illetve a fegyelmi vétség súlya vagy feltárása indokolja,
tárgyalást kell kitűzni. A tárgyalás alkalmával a tényállást végérvényesen tisztázni kell
és annak ismeretében születik meg a fegyelmi büntetés, vagy ha a tanuló fegyelmi
vétsége kizárható, a felmentés.
9. Ugyanazért a fegyelmi vétségért csak egy fegyelmi büntetés adható, így ha a
kollégium is érintett az iskolai fegyelmi eljárásban, úgy csak egy helyen szabható ki a
büntetés.
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10. A fegyelmi tárgyalás előtt a tanulót tájékoztatni kell jogairól, majd újból fel kell tárni
számára a vétséget és bemutatni a bizonyítékokat.
11. A fegyelmi bizottság tagjai a nevelőtestületből tevődik össze, minimum 3 fővel, a
bizottság élén a fegyelmi bizottság elnöke áll.
12. A tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról jegyzőkönyvet kell készíteni, mely
tartalmazza a tárgyalás helyét, idejét, a jelenlévők nevét és az elhangzottak lényegét.
Szó szerinti rögzítésre akkor van szükség, ha az a jelenlévők közül bárki külön kéri
vagy azt a bizottság elnöke indokoltnak tartja.
13. A fegyelmi eljárás során törekedni kell arra, hogy minden körülmény tisztázásra
kerüljön és a fegyelmi büntetés ennek ismeretében kerüljön kiszabásra.
14. A fegyelmi határozatot a tárgyalás végén szóban ki kell hirdetni, majd azt levélben, 8
napon belül meg kell küldeni. Amennyiben az ügy bonyolultsága vagy egyéb más
fontos ok azt megköveteli, úgy a fegyelmi határozat kihirdetését a fegyelmi jogkörrel
rendelkező személy 8 nappal elhalaszthatja.
15. A fegyelmi eljárást határozattal meg kell szüntetni, ha
o bebizonyosodott, hogy a tanuló nem követett el fegyelmi vétséget,
 a fegyelmi vétség mértéke nem indokolja a fegyelmi büntetést,
o a kötelességszegést követően három hónapnál több idő telt el,
o nem bizonyítható a fegyelmi vétség vagy az,
o hogy a fegyelmi vétséget a tanuló követte el.
16. Az elsőfokú fegyelmi határozat ellen a tanuló, kiskorú esetén szülője fellebbezéssel
élhet. A fellebbezést a határozat kézhezvételétől számított tizenöt napon belül kell az
elsőfokú fegyelmi jogkörrel rendelkezőhöz eljuttatni.
17. A fellebbezés anyagát és az összes, a bizonyítási eljárás során feltárt tényeket
tartalmazó iratokat, jegyzőkönyveket az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlója 8 napon
belül felterjeszti a másodfokú fegyelmi jogkör gyakorlójához.
18. A másodfokú fegyelmi határozat meghozatalában nem vehet részt:
 A tanuló közeli hozzátartozója,
 A kötelességszegésben érintett személy/ek,
 Aki az elsőfokú határozathozatalban részt vett,
 Az elsőfokú határozathozatalban tanúvallomást tett,
 Az elsőfokú határozathozatalban szakértőként járt el.
A fegyelmi tárgyalás elején tájékoztatni kell a tanulót jogairól:
A tanulónak joga van a fegyelmi eljárás során védelmére álláspontját, védekezését előadni, az
esetlegesen vitatott normaszegés tisztázása érdekében igazát bizonyítani, illetve ahhoz
bizonyítékot/kokat bemutatni, tanúkat megnevezni. A tanulónak joga van magát
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meghatalmazottjával képviseltetni. A fegyelmi határozat ellen a tanulónak, kiskorú esetében a
tanuló szülőjének joga van fellebbezéssel élni, amit a fegyelmi határozat kézhezvételétől
számított 15 napon belül írásban megtehet.

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



az tagintézmény vezetője a fegyelmi eljárás megindítását megelőzően személyes találkozó
révén ad információt a fegyelmi eljárás várható menetéről, valamint a fegyelmi eljárást
megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről



a fegyelmi eljárást megindító határozatban tájékoztatni kell a tanulót és a szülőt a fegyelmi
el- járást megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről, a tájékoztatásban meg kell jelölni az
egyeztető eljárásban történő megállapodás határidejét



az egyeztető eljárás kezdeményezése a tagintézményvezetőkötelezettsége



a harmadik kötelezettségszegéskor indított fegyelmi eljárásban az iskola a fegyelmi
eljárást megelőző egyeztető eljárást nem alkalmazza, ebben az esetben erről a tanulót és
a szülőt nem kell értesíteni



az egyeztető eljárás időpontját – az érdekeltekkel egyeztetve – a tagintézmény igazgatója
tűzi ki, az egyeztető eljárás időpontjáról és helyszínéről, az egyeztető eljárás vezetésével
megbízott pedagógus személyéről elektronikus úton és írásban értesíti az érintett feleket



az egyeztető eljárás lefolytatására a tagintézmény vezetője olyan helyiséget jelöl ki, ahol
bizto- síthatók a zavartalan tárgyalás feltételei



az tagintézmény vezetője az egyeztető eljárás lebonyolítására írásos megbízásban a
tagintézmény bármely pedagógusát felkérheti, az egyeztető eljárás vezetőjének
kijelöléséhez a sértett és a sérelmet elszenvedett tanuló vagy szülőjének egyetértése
szükséges



a feladat ellátását a megbízandó személy csak személyes érintettségre hivatkozva
utasíthatja vissza
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az egyeztető személy az egyeztető eljárás előtt legalább egy-egy alkalommal köteles a
sértett és a sérelmet elszenvedő féllel külön-külön egyeztetést folytatni, amelynek célja
az álláspon- tok tisztázása és a felek álláspontjának közelítése



ha az egyeztető eljárás alkalmazásával a sértett és a sérelmet elszenvedő fél azzal
egyetért, a tagintézmény vezetője a fegyelmi eljárást a szükséges időre, de legföljebb
három hónapra felfüg- geszti



az egyeztetést vezetőnek és a tagintézmény vezetőjének arra kell törekednie, hogy az
egyeztető eljárás – lehetőség szerint – 30 napon belül írásos megállapodással lezáruljon



az egyeztető eljárás lezárásakor a sérelem orvoslásáról írásos megállapodás készül,
amelyet az érdekelt felek és az egyeztetést vezető pedagógus írnak alá



az egyeztető eljárás időszakában annak folyamatáról a sértett és a sérelmet okozó tanuló
osz- tályközösségében kizárólag tájékoztatási céllal és az ennek megfelelő mélységben
lehet in- formációt adni, hogy elkerülhető legyen a két fél közötti nézetkülönbség
fokozódása



az egyeztető eljárás során jegyzőkönyv vezetésétől el lehet tekinteni, ha a
jegyzőkönyvezéshez egyik fél sem ragaszkodik.



a sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő
tanuló osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli megállapodásban
meghatározott körben nyilvánosságra lehet hozni



a harmadik kötelezettségszegéskor indított fegyelmi eljárásban az iskola a fegyelmi
eljárást megelőző egyeztető eljárást nem alkalmazza, ebben az esetben erről a tanulót és
a szülőt nem kell értesíteni



az egyeztető eljárás időpontját – az érdekeltekkel egyeztetve – a tagintézmény igazgatója
tűzi ki, az egyeztető eljárás időpontjáról és helyszínéről, az egyeztető eljárás vezetésével
megbízott pedagógus személyéről elektronikus úton és írásban értesíti az érintett feleket



az egyeztető eljárás lefolytatására a tagintézmény vezetője olyan helyiséget jelöl ki, ahol
bizto- síthatók a zavartalan tárgyalás feltételei



az tagintézmény vezetője az egyeztető eljárás lebonyolítására írásos megbízásban a
tagintézmény bármely pedagógusát felkérheti, az egyeztető eljárás vezetőjének
kijelöléséhez a sértett és a sérelmet elszenvedett tanuló vagy szülőjének egyetértése
szükséges



a feladat ellátását a megbízandó személy csak személyes érintettségre hivatkozva
utasíthatja vissza
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az egyeztető személy az egyeztető eljárás előtt legalább egy-egy alkalommal köteles a
sértett és a sérelmet elszenvedő féllel külön-külön egyeztetést folytatni, amelynek célja
az álláspon- tok tisztázása és a felek álláspontjának közelítése



ha az egyeztető eljárás alkalmazásával a sértett és a sérelmet elszenvedő fél azzal egyetért,
a tagintézmény vezetője a fegyelmi eljárást a szükséges időre, de legföljebb három
hónapra felfüg- geszti



az egyeztetést vezetőnek és a tagintézmény vezetőjének arra kell törekednie, hogy az
egyeztető eljárás – lehetőség szerint – 30 napon belül írásos megállapodással lezáruljon



az egyeztető eljárás lezárásakor a sérelem orvoslásáról írásos megállapodás készül,
amelyet az érdekelt felek és az egyeztetést vezető pedagógus írnak alá



az egyeztető eljárás időszakában annak folyamatáról a sértett és a sérelmet okozó tanuló
osz- tályközösségében kizárólag tájékoztatási céllal és az ennek megfelelő mélységben
lehet in- formációt adni, hogy elkerülhető legyen a két fél közötti nézetkülönbség
fokozódása



az egyeztető eljárás során jegyzőkönyv vezetésétől el lehet tekinteni, ha a
jegyzőkönyvezéshez egyik fél sem ragaszkodik.



a sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő
tanuló osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli megállapodásban
meghatározott körben nyilvánosságra lehet hozni

17 Ünnepségek, megemlékezések rendje,
a
hagyományápolással kapcsolatos feladatok
17.1 A hagyományápolás tartalmi vonatkozásai
Az iskola hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az iskola hírnevének megőrzése, öregbítés eaz iskolaközösség minden tagjának joga és kötelessége. A hagyományok
ápolásával kapcsolatos aktuális feladatokat, időpontokat, valamint felelősöket a nevelőtestület az
iskola éves munkatervében határozza meg.

17.2 A tagintézmény hagyományos kulturális és ünnepi rendezvényei
A legjelentősebb történelmi eseményekről való megemlékezés minden esztendőben megtörténik.
Ezekre az évfordulókra a tanulóközösségek műsort készítenek szaktanáraik segítségével. Lehetőség
van arra is, hogy az igazgató által megbízott pedagógus készítse el a műsort az általa kiválasztott
sze- replők közreműködésével. A tanítási órák keretében minden évben megemlékezünk a
kommunizmus áldozatairól, a trianoni békeszerződés évfordulójáról illetve a Holocaustról. Az
iskolaközösség meg- emlékezik az iskola névadójáról, s az iskola alapításának évfordulójáról.
A végzős osztályok szalagavató műsora színfolt az iskola életében. Kialakult hagyományos
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színvona- lát és szerkezetét meg kell őrizni, a legrégibb hagyományaink egyikeként az iskolai
hagyományok szerves részét képezi.
A Zsuzsa- napok megrendezéskor az iskola koszorúzással, különböző díjak átadásával, sport és
mű- veltségi versenyek, kiállítások megrendezésével, emlékezik névadónkra. Ünnepélyes keretek
között tartjuk a tanévnyitót és a tanévzárót, valamint végzős diákjaink búcsúztatását, a ballagást.

17.3 A tanulók életével összefüggő hagyományok
 tanévnyitó és tanévzáró ünnepség
 gólyatábor
 elsősök bemutatkozó műsora
 diáknap
 tanulmányi kirándulások
 klubdélutánok,
 gombavató,
 ballagás
 a szakképzősök ünnepélyes eskütétele
Az tagintézmény hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint a tagintézmény jó
hírne- vének megőrzése, öregbítése az tagintézményközösség minden tagjának joga és kötelessége.
A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat, az ünnepélyekre, megemlékezésekre,
rendezvé- nyekre vonatkozó időpontokat, valamint a szervezési felelősöket a nevelőtestület az
éves munkaterv- ben határozza meg.

17.4 A tagintézmény diákjainak kötelező ünnepi viselete:
 lányok: fehér blúz és sötét szoknya (nadrág), NYAKKENDŐ + kitűző
 fiúk: fehér ing és sötét öltöny, NYAKKENDŐ + kitűző

18 A felnőttoktatás
Felnőttoktatás iskolarendszerű formában a törvény által meghatározott és a fenntartó által engedélyezett szakokon indítható. Iskolánkban iskolarendszeren belül esti tagozatos oktatás történik. A
felnőttek oktatása helyi tantervek alapján, szakmai elméleti és szakmai gyakorlatokon valósul meg.
A képzésre való időrendi jelentkezés felvételt jelent, meghatározott létszámban. Az oktatás az első
OKJ szakképesítés megszerzése esetén ingyenes, egyéb esetben tandíj köteles. A tandíjat két
részletben kell befizetni, az első és második félév első tanítási napján. A tandíj a vizsga díját nem
tartalmazza. A vizsgadíjat, a vizsgát megelőzően kell befizetni, és az ezt igazoló csekket az írásbeli
vizsga megkezdése előtt be kell mutatni. A tanuló tandíjfizetési kötelezettségét külön rendelkezés
szabályozza. A tanítási napokon a hallgató köteles részt venni, mulasztását hitelt érdemlően igazolni
kell. Az elméleti órákról való hiányzás tekintetében a szakképzési törvény előírásai a mérvadóak,
szakmai gyakorlatról való távolmaradás 100 %-ig pótolnia kell. Más egészségügyi képzésben
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szerzett tantárgyi vizsgái – ha a tananyagtartalom megegyezik a jelenlegivel – beszámíthatóak. A
hallgató írásbeli kérelme alapján az igazgató felmentést adhat az órák látogatása és a vizsgakötelezettség alól.
A szakmai gyakorlati képzés idejébe a szakképzés megkezdése előtt munkaviszonyban eltöltött
szakirányú gyakorlati idő az iskola vezetőjének egyedi döntése alapján beszámítható.
Óvó védő előírások
A szakmai gyakorlatokon a tanulók az egészségügyi , szociális képzésnek megfelelő munkaruhát
kötelesek viselni.A gyakorlatot nem kezdhetik el munkaruha nélkül.

19 Az iskolai könyvtár működési szabályzata
Az iskolai könyvtár működési szabályzata az 1 mellékletben tekinthető meg.

20 A kollégium működési szabályzata
A kollégium működési szabályzata 5. mellékletben tekinthető meg.

21 Záró rendelkezések
Jelen szervezeti és működési szabályzatot (SzMSz) a tagintézményvezetőmódosíthatja, a
nevelőtestület kezdeményezheti módosítását, a szülői munkaközösség és a diákönkormányzat
véleményének kikérésével.
Az intézmény eredményes és hatékony működtetéséhez szükséges további rendelkezéseket a
mellékletek, mint önálló szabályzatok tartalmazzák (pl. a belső ellenőrzés szabályzatát, az irat- és
pénzkezelés, bizonylatolás rendjét, az intézményi gazdálkodás szabályait).
Ezek a szabályzatok, mint igazgatói utasítások, az SZMSZ változtatása nélkül módosíthatók.
Eger,2018. szeptember 1.

……………………………………..
Somoskői Lilla
tagintézmény-vezető
aláírás

……………………………………..
Fábri Eufrozina
Egri Szakképzési Centrum főigazgató
aláírás
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AZ
SZMSZ
JÓVÁHAGYÁSA,
NYILVÁNOSSÁGA,
FELÜLVIZSGÁLATA, HATÁLYBA LÉPTETÉSE
LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉKOK
a) Nevelőtestület elfogadása
Az Egri Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája,
Kollégiuma és Könyvtára Szervezeti és működési szabályzatát az iskola nevelőtestülete 2018.
augusztus 31. napján megtárgyalta és elfogadta.
Eger, 2018. augusztus 31.

………………………
Somoskői Lilla
igazgató
aláírás

………………………….
Liktorné Vargyas Marianna
a nevelőtestület képviselője
aláírás

b) Diákönkormányzat véleménynyilvánítása
Az Egri Szakképzési Centrum Egri Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Kollégiuma és Könyvtára Szervezeti és működési
szabályzatát az iskola diákönkormányzata 2018. augusztus 29. napján véleményezte és
elfogadását javasolta.
Eger, 2018. augusztus 29.
………………………………
Diákönkormányzat elnöke
aláírás

c)

Szülő szervezet véleménynyilvánítása

Az Egri Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája,
Kollégiuma és Könyvtára Szervezeti és működési szabályzatát az iskola szülői szervezete
2018. augusztus 30. napján véleményezte és elfogadását javasolta.
Eger, 2018. augusztus 30.
……..………………………………
Szülői Munkaközösség elnöke
aláírás
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A Szervezeti és Működési Szabályzatot a nevelőtestület bevonásával a
tagintézmény-vezető és főigazgató módosította.
A fenntartóra a módosítások kapcsán többletkötelezettség nem hárul.
Egri Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája,
Kollégiuma és Könyvtára Szervezeti és működési szabályzatát módosított szervezeti és
működési szabályzatát a mai napon jóváhagytam.
2018. augusztus 31.

……………………………………..

……………………………………..

Somoskői Lilla
tagintézmény-vezető
aláírás

Fábri Eufrozina
Egri Szakképzési Centrum főigazgató
aláírás
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Az SZMSZ nyilvánosságra hozatala
Az SZMSZ a fenntartói egyetértést követően az iskola (www.kossuthzsuzsa.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.

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.

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.
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22 Mellékletek
1. számú melléklet: Az iskolai könyvtár szervezeti és működési szabályzata
2. számú melléklet: Gyakorlati oktatás
3. számú melléklet: Adatkezelési szabályzat
4. számú melléklet: Belső ellenőrzési terv
5. számú melléklet:A kollégium szervezeti és működési szabályzata
6.számú melléklet: Munkaköri leírás minták
7. számú melléklet: Iratkezelési szabályzat
8.számú melléklet: Katasztrófavédelmi intézkedési terv
9. számú melléklet: DÖK SZMSZ
10. számú melléklet: Szülői SZMSZ

85

EGRI SZC KOSSUTH ZSUZSANNA SZAKGIMNÁZIUMA,
SZAKKÖZÉPISKOLÁJA,KOLLÉGIUMA ÉS KÖNYVTÁRA
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2018

23 1. számú melléklet
Iskolai könyvtár működési szabályzata
Az Egri SZC Kossuth Zsuzsanna Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Kollégiuma és
Könyvtára szervezetei és működési szabályzata

1.Az Egri SZC Kossuth Zsuzsanna Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Kollégiuma és Könyvtára
működését az érvényes törvényi szabályozással összhangban a következők szerint szabályozom.
A könyvtár működési szabályzata tagintézményünk szervezeti működési szabályzatának mellékletét
képezi.
Az iskolai könyvtár az iskola pedagógiai tevékenységéhez, a nevelő-oktató munkájához, a tanításhoz,
tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres gyűjtését, megőrzését és használatát a könyv- és
könyvtárhasználati ismeretek oktatását biztosító szervezeti egység.
A pedagógiai szakkönyvtár információs feladatainak ellátása és a pedagógiai, közművelődési,
esélyegyenlőségi tájékoztatás megszervezése érdekében gyűjteményét folyamatosan fejleszti,
megőrzi, feltárja, gondozza és rendelkezésre bocsátja; tájékoztat a könyvtár és dokumentumainak
szolgáltatásáról; biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését; részt vesz a
könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében.
A könyvtár működési szabályzata a közoktatási, könyvtári jogszabályoknak, útmutatóknak és az Egri
SZC Kossuth Zsuzsanna Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Kollégiuma és Könyvtára pedagógiai
programjának megfeleltetett, hivatalosan jóváhagyott dokumentuma.
A dokumentum célja, hogy szabályozza és meghatározza a könyvtár
feladatát és gyűjtőkörét,
kezelésének és működésének rendjét,
fenntartásának, fejlesztésének, gazdálkodásának módját,
állományvédelmi eljárásait, és
használatának rendjét.

A könyvtár működési szabályzatának alapdokumentumai
2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről
1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális tagintézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási tagintézmények működéséről
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (és a későbbi módosításai)
2012. I. törvény a Munka törvénykönyve
3/1975 évi MKM rendelet a könyvtári állomány ellenőrzéséről és az állományból történő törlésről
szabályzat kiadásáról
Az iskola Pedagógiai Programja.
110/2012- évi Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról
1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról. végrehajtásáról
2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról
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Az emberi erőforrások minisztere 21/2015. (IV. 17.) EMMI rendelete a tankönyvvé, pedagóguskézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló
17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet módosításáról (továbbiakban: tankönyvrendelet)
501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi
CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban
közreműködők kijelöléséről
2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről
Az IFLA – UNESCO közös iskolai könyvtári nyilatkozata, 1999.

Általános rész
A könyvtárra vonatkozó általános adatok
A könyvtár neve: Egri SZC Kossuth Zsuzsanna Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Kollégiuma és
Könyvtára
A könyvtár címe, telefonszáma: 3300 Eger, Bem tábornok u. 3. sz.
3301 Eger, Pf. 128.
Tel.: 36/515-020/18-as mellék
Fax: 36/313-765
A könyvtár jellege: iskolai könyvtár pedagógiai különgyűjteménnyel
A könyvtár tulajdonbélyegzőjének lenyomata:

A könyvtár fenntartása, felügyelete
Fenntartója: Nemzetgazdasági Minisztérium
Felügyeleti szerve: A könyvtár működését az Egri SZC Kossuth Zsuzsanna Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája, Kollégiuma és Könyvtára igazgatója vagy általa kijelölt helyettese ellenőrzi és a
nevelőtestület javaslatainak meghallgatásával irányítja.
A könyvtár a tagintézmény szerves része, amely a mindenkori érvényes könyvtári jogszabályok szerint
működik. A könyvtár fenntartásáról és fejlesztéséről az iskola fenntartója az iskola költségvetésében
gondoskodik.
Biztosítja a megfelelő munkakörülményeket és az állományvédelem feltételeit.
Kinevezi a könyvtárost, meghatározza munkaköri feladatait.
A könyvtáros indokolt távolmaradása esetén gondoskodik a helyettesítésről.
Jóváhagyja az éves munkatervet, és arról beszámolót kér.
Költségvetés összeállításakor tekintetbe veszi a könyvtár fejlesztési igényeit.
Szakmai programokhoz könyvtári segítséget kér.
Figyelemmel kíséri a könyvrendeléseket.
Ellenőrzi a könyvtár használatát.

Könyvtárunk rendelkezik a jogszabályban előírt alapkövetelményekkel:
-

a használók által könnyen megközelíthető könyvtárhelyiség, amely alkalmas az állomány
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szabadpolcos elhelyezésére , egy 15-20 főből álló tanulócsoport egyidejű foglalkoztatására,
-

legalább háromezer könyvtári dokumentum megléte

tanítási napokon a tanulók, pedagógusok részére megfelelő időpontban a nyitva tartás
biztosítása,
rendelkezik a különböző információhordozók használatához, az újabb dokumentumok
előállításához, a könyvtár működtetéséhez szükséges nyilvántartások vezetéséhez, katalógus
építéséhez szükséges eszközökkel.

Szakmai szolgáltatások
Könyvtárunk kapcsolatot tart más iskolai könyvtárakkal, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó
tagintézmények könyvtáraival. A könyvtár szakmai tevékenységét – szaktanácsadás, pedagógiai
tájékoztatás, továbbképzés, módszertani útmutatás -a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár segíti,
bevonva ebbe a tevékenységbe a szaktanácsadókat, szakértőket, könyvtári munkaközösségeket,
könyvtáros munkatársakat.

A könyvtár gazdálkodása
A nyilvános könyvtár alapkövetelményeit és alapfeladatait a 1997. évi CXL törvény 54-55. §-a
tartalmazza. 55.§ b) pontja szerint gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és
rendelkezésre bocsátja. A könyvtár feladatainak ellátásához szükséges pénzügyi, tárgyi feltételeket a
tagintézmény fenntartója a költségvetésben biztosítja.
A fejlesztésre fordítandó összeg megállapításához szükséges az iskolai szintű tervezés, ezáltal a
Pedagógiai Programban meghatározott dokumentumszükséglet financiális oldala összehangolható a
könyvtári költségvetéssel.
A könyvtár fejlesztésére tervezett keretet úgy kell a könyvtáros tanár rendelkezésére bocsátani, hogy a
tervszerű és folyamatos beszerzés biztosítható legyen.
Az iskola fenntartója gondoskodik a napi működéshez szükséges technikai eszközökről, irodaszerekről
és a szociális feltételekről.
A könyvtár működéséhez szükséges dokumentumok, nyomtatványok beszerzése a könyvtáros tanár
feladata.
A könyvtári költségvetés célszerű felhasználásáért a könyvtáros tanár felelős. Ezért csak a
beleegyezésével lehet a könyvtár részére a könyvtári keretből dokumentumot vásárolni. A könyvtári
célú állami támogatás (kvóta) felhasználásába be kell vonni a könyvtár vezetőjét.

A könyvtár feladata
Iskolánk könyvtára iskolai könyvtár és pedagógiai szakkönyvtár, nyilvános könyvtár.
A könyvtár az oktatási-nevelési tagintézmény tanítási, tanulási médiatára, oktatási helyszíne és
kommunikációs centruma. Irányítási, pedagógiai és financiális szempontból a működtető tagintézmény
szerves része. Sajátos eszközrendszerével segíti az iskolát Pedagógiai Programja megvalósításában,
másrészt; mint a nyilvános könyvtári rendszer tagja a mindenkor érvényes könyvtári jogszabályok,
szabványok szerint működik.
Gyűjteménye széleskörűen tartalmazza azokat az információhordozókat, információkat, amelyeket az
iskola oktató-nevelő tevékenysége hasznosít, befogadva és felhasználva a különböző rögzítési, tárolási,
átviteli és kereső technikákat. Rendelkezik a különböző ismerethordozók használatához, ill. az újabb
dokumentumok előállításához szükséges eszközökkel.
Szakszerűen elhelyezett és feltárt gyűjteményére és a könyvtári hálózaton elérhető forrásokra épülő
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szolgáltatásaival az iskola tevékenységét átfogó forrásközpontként, információs központként működik.
Az önálló ismeretszerzése elsajátítása érdekében tantervi program szerint szervezi és a
nevelőtestülettel együttműködve valósítja meg a tanulók könyvtárhasználati felkészítését, segíti
informatikai szemléletük, információkezelési szokásaik kialakítását.
A könyvtár széleskörű lehetőséget kínál az önművelésre, az olvasásfejlesztésre, a csoportos és egyéni
tanulás technikájának, módszereinek elsajátítására, a személyiség komplex és differenciált
fejlesztésére.
Az tagintézményünkben működő könyvtár működésének alapvető feladata:
Biztosítja a NAT műveltségi területek követelményrendszeréhez szükséges könyveket, folyóiratokat
és egyéb információs anyagot, ahhoz szükséges eszközi feltételeket.
Ennek érdekében az állományt tervszerűen alakítja, feltárja és a könyvtárhasználók rendelkezésére
bocsátja.
Segíti a tanítás-tanulás folyamatát, könyvtári tájékozódást.
Az informatikába beépülő könyv- és könyvtárhasználati órákon túl segíti a könyvtárhasználatra
nevelést.
Segíti és gazdagítja a tanórán kívüli tevékenységet könyves környezettel.
Központi szerepet tölt be a könyvtár a tagintézmény pedagógiai munkájában.
Az iskola igényének megfelelően könyvtári programokat szervez (író-olvasó találkozó, vetélkedő,
háziversenyek, szakkör, irodalmi est, ismeretterjesztő programok stb.) illetve azoknak helyet és
könyvtári hátteret biztosít.
Előkészíti a szakkönyveket a szaktárgyi órák könyvtári megtartásához.
Szakmai munkaközösségekkel együtt dolgozik a könyvtár jobb kihasználása érdekében.
A könyvtár a közművelődési tagintézményekkel összehangolva végzi a munkáját.
Gyűjteményét az iskola igényei szerint és minőség elvét érvényesítve folyamatosan fejleszt,
gondozza. A nyomtatott dokumentumokon kívül (könyv, időszaki kiadvány, tartós tankönyv,
segédkönyv stb.) kívül gyűjti az iskola kéziratos pedagógiai anyagát (helyi pedagógiai program és
tanterv, kísérleti dokumentáció, szervezeti és működési szabályzat, stb.) és a nem nyomtatott
ismerethordozókat (hang- és videokazetta, zenei CD, CD-ROM, multimédia CD stb.)
Tankönyvtárat hoz létre tartós tankönyvekből és segédkönyvekből, nyilvántartja és kölcsönzi az
állomány kész anyagát.
Egységes gyűjteményét hozzáférhetővé teszi a könyvtárhasználók (tanulók, pedagógusok, technikai és
adminisztratív dolgozók, külső olvasók) részére. Gyűjteményéből –az igényeknek és lehetőségeknek
megfelelően – letéteket helyez el az iskola különböző helyszínein.
Gyűjteményét feldolgozza, feltárja az érvényes könyvtári szabványok szerint, információs
tartalmukról sok szempontúan, gyorsan, pontosan visszakereshető helyi adatbázist épít számítógépes
könyvtári program (SZIRÉN,CORVINA), adatbázisból letölthető rekordok felhasználásával.
Lehetőséget ad a különböző dokumentumok másolására, sokszorosítására, új dokumentumok
előállítására (hang-, videofelvétel, fotófelvétel, Internetről letöltött tartalmak stb.)
Pedagógiai szakirodalmával segíti a pedagógusok alapvető szakirodalmi és információs
tevékenységét, tájékoztatást ad az iskolai, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó
tagintézményekben működő könyvtárak, ill. a nyilvános könyvtárak dokumentumairól, szakirányú
szolgáltatásairól.
Saját gyűjteményén és eszközein kívül felhasználja a helyi, regionális, ill. világméretű hálózaton
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hozzáférhető bibliográfiai és teljes szövegű információs forrásokat.
A Nemzeti Alaptanterv és a kerettantervek könyvtárhasználati követelményei alapján közreműködik a
helyi könyvtár-pedagógiai program, könyvtárhasználati tantervek kidolgozásában, és ösztönzi,
szervezi, segíti minden műveltségterületen gyakorlati meg-valósítását.
Pedagógiai aktivitással központi helyet tölt be a nevelőtestülettel szoros együttműködésben a tanulók
információszerző, -kezelő, kommunikációs képességeinek fejlesztésében, a kívánatos olvasási, tanulási
szokások kialakításában.
Mint az iskola nyitott kommunikációs centruma, demokratikus fóruma lehetőséget ad a könyvtárhoz
kapcsolódó programok megszervezésére, a diákok öntevékenységére.

A könyvtár gyűjtőköre, állományának alakítása
A könyvtár gyűjtőkörét a tagintézmény által megfogalmazott és a nevelőtestület által elfogadott
Pedagógiai Program határozza meg, állományalakítási szempontjait, kereteit a Szervezeti és Működési
Szabályzat rögzíti. A Gyűjtőköri Szabályzatnak (1.sz. melléklet) megfeleltetett könyvtári állomány
eszközéül szolgál a Pedagógiai Program megvalósításához. Gyűjtőkörének igazodnia kell a tanított
tantárgyak követelményrendszeréhez és a tagintézmény tevékenységének egészéhez.
A folyamatosan, tervszerűen és arányosan kialakított állomány tükrözi az iskola
nevelési és oktatási célkitűzéseit,
pedagógiai folyamatos szellemiségét,
tantárgyi rendszerét,
pedagógiai irányzatait,
módszereit,
tanári-tanulói közösségét.
A könyvtár állománya vétel és ajándék útján gyarapodik. Az állomány gyarapítására szánt összeget az
iskola költségvetésében kell előirányozni.
A gyűjtemény gyarapítására fordítható összeg felhasználásáért a könyvtáros felelős. Hozzájárulása
nélkül az iskolai könyvtár számára könyvet vagy más dokumentumot nem vásárolhat.
A könyvtárba érkező (a gyűjtőkörbe tartozó) tartós megőrzésre szánt dokumentumokat állományba
kell venni, az egyedi és az összesített állomány-nyilvántartást (csoportos leltár) szakszerűen és
naprakészen kell vezetni. Ez a Szirén és Corvina integrált könyvtári rendszer segítségével történik.
A nevelői kézipéldányokról (tankönyvek, tantervek, tantervi útmutatók stb.) valamint a gyorsan avuló
tartalmú, kisebb terjedelmű kiadványokról (fogyóanyagok) tankönyvi-, ill. brosúra-nyilvántartás
vezetendő.
A könyvtár állományából folyamatosan, évente legalább egy alkalommal ki kell vonni az elavult
tartalmú, a fölöslegessé vált és a természetes elhasználódás következtében alkalmatlanná vált, valamint
az elveszett dokumentumokat is.
A könyvtár állománya az általa összegyűjtött dokumentumok összessége.
Az iskola könyvtár-állományalakítási tevékenysége az állománygyarapítási és apasztási
tevékenységéből tevődik össze.
A szerzeményezés és apasztás helyes aránya növeli a gyűjtemény információs értékét,
használhatóságát.
Az állomány-átalakítási tevékenység szabályozása:
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Állománygyarapítás forrásai, mértéke
Állományba vétel munkafolyamata
Katalóguskészítés és szerkesztés általános szabályai
Állományapasztás, törlés
Állománygondozás, -védelem, -ellenőrzés

Állománygyarapítás forrásai, mértéke
A könyvtár szakmai és gazdaságossági szempont alapján pénzügyi keretek figyelembevételével
köteles gyarapítani állományát. A könyvtár állománya vétel és ajándék útján gyarapodik.
Az állománygyarapítás forrásai
a) Vétel
A vásárlás történhet:
jegyzéken megrendeléssel és előfizetéssel (Könyvtárellátótól, kiadóktól),
a dokumentum megtekintése alapján készpénzes fizetéssel, átutalással (könyvesboltokból,
kiadói üzletekből, antikváriumoktól, magánszemélyektől).
b) Ajándék
Az ajándékozás mint gyarapítási mód független a könyvtári költségvetéstől. A könyvtár kaphat
ajándékot más könyvtáraktól, tagintézményektől, egyesületektől, és magánszemélyektől. A kiadók
által küldött bemutató példányok térítési és rendelési kötelezettség nélkül megtarthatók.
Az ajándékba kapott dokumentumok átvétele előtt az ajándékozóval tisztázni kell a feltételeket. A
gyűjtőkörnek megfeleltetett dokumentumok kiválogatása csak az ajándékozó (hagyatékkezelő)
engedélyével történhet meg. A gyűjteménybe nem illő művek jutalmazásra felhasználhatók.

Állományba vétel munkafolyamata
Az iskolai könyvtár gyarapítási gyakorlatának legfontosabb tájékozódási segédletei:
gyarapítási tanácsadók,
kiadói katalógusok, kereskedői tájékoztatók,
folyóiratok dokumentum ismertetései,
készlettájékoztatók,
ajánló bibliográfiák.
A tájékozódási forrásokban kijelölt dokumentumokat mindenkor össze kell vetni a számítógépes
nyilvántartással, és a gyarapítási nyilvántartásokkal (rendelési nyilvántartás, deziderátum).
A könyvtári állományba vétel menete időbeli sorrendben alábbiak szerint történik.

A számla (szállítólevél) és a számla összehasonlítása
Átvételkor össze kell hasonlítani a számla (szállítólevél) tartalmát a beérkezett küldeménnyel. A megrendelt dokumentumok átvétele után felmerülő problémákat azonnal jelezni kell a szállítónak
telefonon és írásban egy feljegyzés formájában.
Amennyiben a számla (szállítólevél) és a küldemény tartalma között nincs eltérés, akkor a
dokumentumot leltárba kell venni.

Bélyegzés
A könyvtár állományába tartozó minden dokumentumot a könyvtári bélyegzővel le kell pecsételni az
alábbi módon:
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könyveknél, kiadványoknál a címlap verzóját (hátlapját), 17. oldalát, valamint a mű utolsó
tartalmi szempontból beletartozó oldalát,
időszaki kiadványoknál, folyóiratoknál a külső borítót,
nem nyomtatott dokumentumoknál a belső borítón ill. ha lehetséges magán a dokumentumot.
A leltári számok megkülönböztető jelzései:
Jelzés nélküli könyv
TK

-

tankönyv

TTK

-

tartós tankönyv

VK

-

videokazetta

CD

-

audio CD

DVD

-

DVD

H

-

hangkazetta

L

-

Lenkey-s jelzés nélküli könyvek (integrált könyvtári rendszerben)

LTTK

-

Lenkey-s tankönyvek (integrált könyvtári rendszerben)

Előrendezés
Az egyedi és időleges nyilvántartásba kerülő dokumentumokat számlának megfelelő sorrendbe kell
rendezni.

Nyilvántartásba vétel
A leltári nyilvántartás jellege szerint időleges és végleges, formája szerint egyedi és összesített

Végleges nyilvántartás
Azokat a dokumentumokat, amelyeket a könyvtár tartós megőrzésre szán végleges nyilvántartásba kell
venni.
A végleges nyilvántartás formái:
címleltárkönyv
számítógépes adatbázisba rögzítés.
A különböző típusú dokumentumokról külön-külön kell nyilvántartást vezetni.
A leltárkönyv pénzügyi okmány, nem selejtezhető.
A leltárkönyvet a tagintézmény igazgatója a következő szöveggel hitelesíti az első kötéstábla belső
oldalán.
Ez a leltárkönyv …… számozott oldalt tartalmaz.
Eger, 20……. ……
P.H.
igazgató
Ha a leltárkönyv betelt, a hátsó tábla belső oldalán záradékolni kell.
Ez a leltárkönyv ……-tól ……-ig terjedő tételszámot tartalmaz.
Eger, 20……. ……
P.H.
igazgató
A számítógépes nyilvántartás mivel megegyezik számszakilag a leltárkönyvvel, így a leltározásnál
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felhasználható. A számítógépes nyilvántartás tartalmazza az időleges nyilvántartású dokumentumokat
is.
Címleltárkönyvi nyilvántartás
Könyvek, kiadványok, brosúra esetében címleltárkönyvet kell vezetni, melynek kötelező kitöltendő
adatai:
leltári egyedi szám,
leltározás dátuma,
a dokumentum adatai a ( címe, szerzője, kiadója)
darabszám,
raktári jelzet száma,
beszerzés módja, értéke,
megjegyzés.
A számítógépes adatbázisban a megfelelő mezők kitöltésekor keletkező rekord kerül az állományba.
Egy-egy számla (szállítólevél) tartalmának egyedi nyilvántartásba vétele után az állományba vett
művek darabszámát, értékét folyamatosan göngyölítve összesíteni, majd azt záradékkal el kell látni
("leltárba került a címleltárkönyv ...tól-...ig tételszám alatt ... db könyv...Ft értékben").
A beérkezett dokumentumok számláinak kiegyenlítése, a pénzügyi szabályoknak megfelelő
könyvelése, a gazdasági-pénzügyi iratok (megrendelőjegyzékek, számlák, bizonylatok, ajándékozási
jegyzékek) megőrzése a tagintézmény gazdasági vezetőjének a feladata. Az iratok fénymásolt
példányát mint a leltári nyilvántartás mellékletét a könyvtári irattárban is el kell helyezni.
Időleges nyilvántartás
Időleges nyilvántartásba kerülnek mindazok a dokumentumok, amelyeket a könyvtár átmeneti
időtartamra őriz meg, továbbá a periodikumok.
Az időleges megőrzésre minősített dokumentumok körét az alábbiak tartalmazzák:
brosurák, alkalmi füzetek,
tankönyvek, módszertani segédanyagok, jegyzetek,
tervezési és oktatási segédletek,
tartalom alapján gyorsan avuló kiadványok, gazdasági és jogi segédletek, rendelet- és utasításgyűjtemények, törvénykönyvek, pályaválasztási és felvételi dokumentumok,
kötéstől függően házi olvasmányok, egyéb dokumentumok.

A nyilvántartás formája összesített.
A leltári számok megkülönböztető jelzései: B, TK, TTK

Csoportos leltárkönyv
Az egyedi nyilvántartású dokumentumokról csoportos leltárkönyvet lehet vezetni, amely gyarapodási,
törlési és összesítő (állománymérleg) részből áll. A nyilvántartásnak ez a módja lehetőséget ad a
rendelet előírásának a megtartására, mely szerint a „leltár alapján az állomány egészének a darabszáma
és értéke megállapítható” legyen. A használatban lévő (Szirén és Corvina )integrált könyvtári
rendszerek erre lehetőséget biztosítanak.
Ez a nyilvántartás nem pénzügyi okmány, hanem statisztikai kimutatás, a tervszerű
gyűjteményszervező munka nélkülözhetetlen eszköze.
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A lepecsételt időszaki sorozatban érkező kiadványokat, folyóiratokat időlegesen kell bevételezni
függetlenül attól, hogy azok az adott időszak végén selejtezésre, vagy bekötésre kerülnek. Év közben
az időleges nyilvántartás céljára olyan cédulakatalógust kell alkalmazni, melynek segítségével
ellenőrizhető, hogy a dokumentumsorozat minden tagja a könyvtárba beérkezett-e (cardex).

Az állományapasztás
Az állományapasztása az állomány gyarapításával egyenrangú feladat, s a kettő együtt képezi a
gyűjteményszervezés folyamatát.
Az apasztás szükségessége és mértéke függ:
a tanított szakterület forrásainak avulási rátájától,
a kölcsönzési fegyelemtől.
Az állományból a dokumentum az alábbi okok miatt törölhető:
tervszerű állományapasztás (fölös példány, duplumok, tartalmi elavulás),
természetes elhasználódás,
hiány.
Az elavult dokumentumok selejtezése
A válogatás csak a dokumentum tartalmi értékelése alapján történhet, leltári nyilvántartás alapján nem
végezhető el. A kivonáshoz a könyvtárvezető kikéri, figyelembe veszi a szakmai munkaközösségek,
szaktanárok véleményét.
Tartalmi elavulás jellemzi a dokumentumot:
ha a benne lévő ismeretanyag tudományos szempontból túlhaladottá vált, téves információkhoz
juttatja a tanulókat,
ha a gyakorlatban nem használható, mert a benne lévő adatok, rendeletek és szabványok már
megváltoztak,
ha az ismeretterjesztő és tudományos munkának megjelent egy átdolgozott, bővített kiadása.
Helyismereti és muzeális értékű dokumentum elavulás címén nem törölhetők.
A fölösleges dokumentumok kivonása
A könyvtárban fölöspéldány keletkezik, ha:
megváltozik a tanterv,
lekerül a tankönyv a hivatalos tankönyvlistáról.
változik az ajánlott és házi olvasmányok jegyzéke,
változik a tanított nyelv,
csonka többkötetes dokumentumok terheli az állományt.
Ide sorolhatók azok a dokumentumok, melyek a rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná váltak.
Ezen dokumentumok kivonása a könyvtárból az esztétikai nevelés érdekében fontos feladat.
A selejtezésnél mindig mérlegelni kell, hogy mi a gazdaságosabb, az új példány beszerzése vagy a
köttetés.
Az állomány törlésének további okai, indokoltsága
Csökkenhet az állomány nagysága, ha a dokumentum:
elháríthatatlan esemény miatt megsemmisült,
az olvasónál maradt,
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leltár során hiányként jelentkezett.
Ezek a dokumentumok a nyilvántartásokban még szerepelnek, de az állományból ténylegesen
hiányoznak.
Elháríthatatlan esemény
Eltűnhetnek, megsemmisülhetnek vagy használhatatlanná válhatnak dokumentumok tűz, beázás vagy
bűncselekmény következtében.
Elemi csapás következtében megsemmisült dokumentumokat csak a tagintézmény igazgatójának
előzetes hozzájárulásával, a felelősség tisztázása után szabad az állomány nyilvántartásból kivezetni.
Bűncselekmény következtében keletkezett hiány kivezetése a nyilvántartásból történhet:
pénzbeli megtérítés (ismert az elkövető, a kár megtéríthető),
behajthatatlan követelés címén.
A nyilvántartásból való kivezetés a soron kívüli állományellenőrzést követő büntetőeljárás
befejeződése után történhet meg.
A kölcsönzés közben elveszett dokumentumok
A kölcsönzés közben elveszett dokumentumok kivezetése az állományból mindig a kártérítés módjától
(pénzbeli vagy azonos dokumentum) függ. Ennek eldöntése a könyvtárvezető hatáskörébe tartozik.
Az állományellenőrzési hiány
Bármely okból kerül sor az állományapasztásra, a könyvtár vezetője csak javaslatot tehet a törlésre,
kivételt képez az időleges megőrzésű dokumentumok kivonása. A kivezetésre vonatkozó engedélyt az
iskola igazgatója adja meg.
Az állományellenőrzés évében a kivonás és az állományellenőrzés együtt nem lehet.
Az állományapasztás során kivont, fizikailag sérült példányokat az iskola ipari felhasználásra
eladhatja. Az elszállításról a gazdasági vezető köteles gondoskodni.
A dokumentumok eladását/megvételét igazoló bizonylat fénymásolata a törlési jegyzőkönyv
mellékleteként a könyvtár irattárában marad.
A tervszerű állományapasztás során befolyt pénzösszeget térítményként a könyvtár állományának
gyarapítására kell fordítani.
Az állomány törlésének időbeli hatálya
rendszeres jelleggel évente,
elemi kár, vagy lopás esetén a hiány észlelése időpontjában történik.
Az állomány törlésének dokumentálása, jegyzőkönyv
A selejtezendő, vagy egyéb okból törlendő dokumentumokról, típusonként és a törlés okának
feltüntetésével jegyzéket kell készíteni. A dokumentumok kivezetése a leltárkönyvből mindenkor az
igazgató aláírásával és az iskola bélyegzőjével hitelesített jegyzőkönyv alapján történik.
A törlési jegyzékben fel kell sorolni a
leltári számot,
a mű címét, szerzőjét
a dokumentum nyilvántartási értékét,
a törlés indokoltságát.
o rongált, elavult, fölöspéldány,
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o megtérített (pénzzel vagy dokumentummal) és behajthatatlan követelés,
o állományellenőrzési hiány (megengedett vagy normán felüli) és elháríthatatlan
esemény.
A törlésre vonatkozó jóváhagyást követően az egyedi nyilvántartású dokumentumokat ki kell vezetni
a címleltárkönyvből oly módon, hogy át kell húzni a leltári számot, és a megjegyzés Rovat
törlés rovatába be kell írni a törlési dokumentum sorszámát, vagy iktatószámát,
a számítógépes rekordokat törölni kell az állományból,
a katalógustételt ki kell emelni a betűrendes, szak-, és raktári katalógusból.
A törlési eljárásról szóló jegyzéket, illetve ügyiratot az iskola vezetőjével jóvá kell hagyatni
Mellékletek
A jegyzőkönyv mellékletei a következők:
törlési jegyzék (egyedi nyilvántartásúaknál),
gyarapodási jegyzék
törlési ügyirat (időleges nyilvántartású dokumentumoknál)

A könyvtári állomány védelme
A könyvtáros tanár a rábízott könyvtári állományért, a könyvtár rendeltetésszerű működtetéséért – a
tagintézmény által biztosított személyi és tárgyi feltételek keretein belül – anyagilag és erkölcsileg
felelős. Az állományra vonatkozó előírásokat a könyvtár működési szabályzatában a leltári felelősséget
a könyvtáros tanár munkaköri leírásában kell rögzíteni.
E kötelességből fakadóan a könyvtárosnak rendszeresen ellenőriznie kell az állomány hiánytalanságát,
a nyilvántartások pontosságát.
Az állományellenőrzést a 3/1975 (VIII.17) KM-PM számú együttes rendelet és az ezt kiegészítő
együttes irányelv (Művelődési Közlöny 1978/9.száma) alapján kell végrehajtani.
A könyvtári állomány leltározása mennyiségi felvételt jelent, melynek során a gyűjtemény
dokumentumait tételesen kell összehasonlítani az egyedi nyilvántartással
Az időleges megőrzésre szánt dokumentumokra a rendelet nem vonatkozik, nem leltárkötelesek, ennek
ellenőrzése lehet részleges.
A könyvtár revízióját a tagintézmény igazgatója rendeli el, kivéve ha személyi változás esetén az
átvevő könyvtáros kezdeményezi az állományellenőrzést.
Az állományellenőrzés típusai
A könyvtári állományellenőrzés jellege szerint lehet időszaki vagy soron kívüli, módja szerint
folyamatos vagy fordulónapi, mértéke szerint teljes vagy részleges.
A teljes körű állományellenőrzés az állomány egészére kiterjed. Az időszaki leltározás közül minden
második részleges is lehet. Ezt legalább a teljes állomány 20%-ára kell kiterjeszteni.
Részleges állományellenőrzésre kerül sor vis maior esetén. Ekkor csak a károsodott állományrészt kell
ellenőrizni. A részleges leltározásnál záró jegyzőkönyv készül, viszont a dokumentumok kivezetése a
nyilvántartásból a következő teljes körű leltározásnál történik.
A leltározás alatt a könyvtári szolgáltatás szünetel, ezért kell az ellenőrzést szorgalmi időn kívül
elvégezni.
Az állományellenőrzés előkészítése
Az ellenőrzés lebonyolításához ütemtervet kell készíteni, melynek tartalmaznia kell:

96

EGRI SZC KOSSUTH ZSUZSANNA SZAKGIMNÁZIUMA,
SZAKKÖZÉPISKOLÁJA,KOLLÉGIUMA ÉS KÖNYVTÁRA
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2018
az ellenőrzés lebonyolításának módját,
a leltározás kezdő időpontját, tartamát,
a záró jegyzőkönyv elkészítésének határidejét,
a leltározás mértékét,
az ellenőrzésben résztvevő személyek nevét.
További feladatok:
raktári rend megteremtése,
nyilvántartások felülvizsgálata,
revíziós segédeszközök előkészítése,
pénzügyi dokumentumok lezárása.

Az állományellenőrzés lebonyolítása
A revíziót két főnek kell lebonyolítania, az egyik a könyvtáros tanár, a másik az igazgató által kijelölt
személy.
Az ellenőrzés lezárása
A revízió befejezéseként el kell készíteni a záró jegyzőkönyvet, melynek rögzítenie kell:
az állományellenőrzés időpontját,
a leltározás jellegét,
az előző állományellenőrzés időpontját,
az állomány nagyságát, értékét dokumentum-típusonként,
a leltározás számszerű végeredményét.
A jegyzőkönyv mellékletei:
a leltározás kezdeményezése,
a jóváhagyott ütemterv,
a hiányzó ill. a többletként jelentkező dokumentumok jegyzéke.
A jegyzőkönyvet a leltározásban részt vevők írják alá.
A leltározáskor felvett jegyzőkönyvben megállapított hiány il. többlet okait a könyvtár vezetője köteles
indokolni.

Az állomány jogi védelme
A könyvtáros tanár felelősségre vonható a dokumentum – és/vagy eszközök hiányáért, ha:
bizonyíthatóan nem tartotta meg a könyvtár nyilvántartási kezelési, használati és működési
szabályait,
kötelességszegést követett el,
a leltározáskor mutatkozó hiány túllépte a megengedett mértéket.
A könyvtáros tanár anyagilag és fegyelmileg felel a gyűjtemény tervszerű, folyamatos gyarapításáért,
így hozzájárulása nélkül az iskolai könyvtár számára senki nem vásárolhat. Szaktanári beszerzés
esetén az állományba vétel csak a számla (kísérőjegyzék) és a dokumentum(ok) együttes megléte
alapján történhet.
A kölcsönző anyagilag felel a dokumentumok vagy/ és technikai eszközök megrongálásával vagy/és
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elvesztésével okozott kárért.
A tanulók és dolgozók tanuló- és munkaviszonyának megszüntetése előtt szükséges az egyeztetés a
könyvtári tartozást illetően. Amennyiben ezt elmulasztják, akkor az anyagi felelősség nem a
könyvtáros tanárt terheli.
A tanulók és a dolgozók tanuló – és munkaviszonyát csak az esetleges könyvtári tartozás rendezése
után lehet megszüntetni. Amennyiben ezt elmulasztják, akkor a kiléptetést intéző személyt terheli az
anyagi felelősség.
A letéti állományért a letétet kezelő személy a felelős, amennyiben a tagintézmény által biztosított hely
vagyonvédelmi szempontból dokumentumok tárolására alkalmas.
A könyvtár, a könyvtári raktár biztonsági zárának kulcsai a könyvtáros tanárnál, a tűzszekrényben és a
tagintézmény vezetőjénél lehetnek, kulcsok más személyeknek nem adható ki.
A könyvtáros tanár hosszan tartó betegsége esetén a könyvtári munkát ellátó helyettes részarányos
anyagi felelősséggel tartozik. Felelősségének idejét rövid jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
A könyvtári állomány fizikai védelme
A könyvtár céljait szolgáló helyiségekben be kell tartani a tűzrendészeti szabályokat (az tagintézmény
tűzrendészeti szabályzata). Tűz esetén vizet nem szabad használni az oltáshoz.
Szigorúan ügyelni kell a könyvtár tisztaságára.
A könyvtári állomány fizikai állapotát védeni kell. Ennek érdekében gondoskodni kell szakszerű
tárolásról, a könyvtári helyiség megfelelő tisztaságáról.
A beteg, rovarok által megtámadott, penészes dokumentumokat azonnal el kell különíteni,
megmentésük féregtelenítéssel vagy fertőtlenítéssel történhet,
A könyvek, dokumentumok, ismeretközlő eszközök kíméletes használata minden iskolai könyvtárhasználó kötelessége.
A felsoroltak karbantartásáról, javíttatásáról gondoskodni kell, mely a könyvtáros egyik munkaköri
kötelessége.
Dokumentumok kölcsönzése
A dokumentumok kikölcsönzése a Szirén és a Corvina könyvtári integrált rendszer Kölcsönzés
moduljával történik. A kölcsönzési nyilvántartás adatainak kezelésénél az olvasók személyiségi jogait
tiszteletben kell tartani. Nem kerülhetnek ki a könyvtárból dokumentumok kölcsönzési adminisztráció
nélkül.
Könyvtárhasználati szabályzat
A használók jogait és kötelességeit a könyvtár használati szabályzata rögzíti. A dokumentumok
visszaszolgáltatásának jogi biztosítéka ez, mivel a könyvtárhasználó a beiratkozás során ennek
szabályait tudomásul veszi és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
A könyvtárhasználó a személyi adataiban bekövetkezett változást 7 munkanapon belül köteles
bejelenteni.
A könyvtáros tanár munkaköri leírása
A könyvtáros tanár munkaköri leírásában rögzíteni kell az anyagi és erkölcsi felelősséget meghatározó
követelményeket az iskola személyi és tárgyi feltételeivel összhangban.
Ennek érdekében a munkaköri leírás tartalmazza:
a könyvtár vezetésére és működtetésére,
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az állomány alakítására,
az állomány védelmére vonatkozó előírásokat, valamint
a nyilvántartások vezetésének szabályait.

A könyvtári állomány elhelyezése, tagolása, letétek
Személyi feltételek
A könyvtár vezetését egy főállású könyvtáros, valamint egy heti 20 órában pedagógus munkakörben
foglalkoztatott a Nemzeti Köznevelési Törvényben előírt főiskolai pedagógiai végzettséggel és
felsőfokú (egyetemi) informatikus könyvtáros diplomával rendelkező közalkalmazott látja el.

Tárgyi feltételek
A könyvtár az iskola földszintjén, jól megközelíthető helyen helyezkedik el.
A helyben olvasás, könyvtári szakórák megtartása és a tanulói-tanári kutatóhelyek biztosítottak.
A különböző típusú dokumentumok szabadpolcon, szekrényben, illetve vitrinben helyezkednek el.
a) Helyiségek száma, nagysága:
- olvasóterem,
- kölcsönző teremmel, benne a számítógépes részleg,
- az alagsorban raktárhelyiség,
- kollégiumban könyvtárszoba.
b) A helyiségek berendezése, felszereltsége
A könyvtár funkciójának megfelelő fából készült könyvespolcokkal és könyvtári bútorzattal
(katalógusszekrény, folyóiratállvány, kölcsönzőpult), van felszerelve.
Az olvasóteremben és a kölcsönzőteremben lehetőség van egyszerre 15-20 fő elhelyezésére,
foglalkoztatására.
A helyiségekben olvasóasztalok, számítógépasztalok, székek és fotelek kerültek elhelyezésre.
o Technikai felszereltség
- 10 db Pentium számítógép
- 1 db fénymásoló-nyomtató
- 1 db vezetékes telefon
- 1 db DVD lejátszó
- 1 db videolejátszó
- 1 db projektor
-

1 db laptop

-

1 LCD monitor

-

1 db HI-FI

-

WI-FI

c) A könyvtári állomány tagolása
A könyvtár az iskola földszinti folyosóján, jól megközelíthető helyen helyezkedik el. A helyiség
kialakítása során figyelembe vették:
- az állomány nagyságát,
- a dokumentumtípusok féleségét, mennyiségét,
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- a könyvtár differenciált szolgáltatásait
- az iskola könyvtárhasználati igényének jellegét és mértékét.
A helyben olvasás, könyvtári szakórák megtartása és a tanulói-tanári kutatóhelyek biztosítottak.
Az állományrészek tagolása, elhelyezése alkalmazkodik a használói igényekhez. A különböző típusú
dokumentumok szabadpolcon helyezkednek el.
A kölcsönözhető állomány elhelyezése:
szépirodalom betűrendi jel ( Cutter-szám) szerint raktározva szabadpolcon,
szakirodalom szabadpolcon ETO-szakrend szerinti raktári jelzettel ellátva.
tankönyvek tantárgyankénti elhelyezés szerint.
Kézikönyvtár dokumentumai csak helyben használható ill. tanórai felhasználásra , elhelyezésük:
szakirodalom ETO-szakrendben,
folyóiratok
tankönyvek évfolyamok szerinti elhelyezésben.
az iskola tanügyi dokumentumai.
A multimédiás részleg dokumentumait csak a szaktanárok használhatják ill. kölcsönözhetik.
hangkazetták,
videokazetták,
CD-k,
CD-ROM-ok,
DVD-k,
Kiemelések: használói igények figyelembevételével bizonyos állományegységekből.
Helytörténeti dokumentumok,
Könyvtári szakirodalom,
Sorozatok.
d) Könyvtárból kihelyezett letétek
Az iskola oktató-nevelő munkáját segítik a kihelyezett állományrészek, letétek. A letétek a
könyvtárból tanterembe, szertárba, egyéb iskolai helyiségbe kihelyezett állományrészek.
Letét található:
- kollégiumban,
- nyelvi szaktanteremben,
- Egri Pedagógiai Oktatási Központ Szvorényi úti épületében
A letétekért felelős személyek anyagilag felelnek az átvett állományért, ezt aláírásukkal igazolják az
átvett könyvek listájával.

Az állomány feltárása
A könyvtár állomány alapkatalógusokkal áll a használók rendelkezésére.
Az iskolai könyvtári rész jelen állományának feltárási szintje 75 %-os. Az állomány feltárása
számítógéppel, autopszia módszerével történik. A pedagógiai szakkönyvtári állomány Corvina
rendszerben való feltárása 100 %-os.
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Az iskolai könyvtár katalógusa: SZIRÉN integrált könyvtári rendszer, a pedagógiai szakkönyvtáré a
Corvina.
A cédulakatalógus fejlesztése megszűnt a számítógépes katalógus megjelenése után, 1998-tól.
Katalóguskészítés és szerkesztés általános szabályait a könyvtári szmsz 4. melléklete tartalmazza.

A könyvtár szolgáltatásai
A könyvtár elsődleges feladata, hogy gyűjteményeivel, szolgáltatásaival az iskolában folyó oktatónevelő munkát és egyéb szakfeladatok ellátását segítse. Az iskolai könyvtár használata során (melyben
az olvasót a keresett dokumentumhoz el kell juttatni) az alábbi fő feladatokat kell teljesíteni.
A használók jogait és kötelességeit a Könyvtárhasználati Szabályzat (2. melléklet), illetve a Házirend
rögzíti.
A szolgáltatásait és használati rendjét a helyi Pedagógiai Programnak a könyvtárhasználati
tanterveknek és megfelelően, ill. a könyvtári rendszer által nyújtott lehetőségek és a helyi adottságok
figyelembevételével határozza meg.
A könyvtár elsődleges feladata, hogy tanítási napokon biztosítsa használói (tanulók, pedagógusok, a
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő dolgozók, adminisztratív alkalmazottak) számára a
könyvtárhasználat jogát, megfelelő időpontban a nyitva tartása,
a könyvtár gyűjteményének, tájékoztató és technikai eszközeinek egyéni és csoportos helyben
használata,
a könyvtár-pedagógiai programban megtervezett könyvtárhasználati órák megtartása, közre-működés
a könyvtárra épülő szakórák előkészítésében és megtartásában,
olvasószolgálat, tájékoztató szolgálat (tájékoztatás a könyvtárhasználat módjáról, a könyvtár
gyűjteményéről, irodalomkutatás, témafigyelés, pedagógiai szaktájékoztatás, közhasznú, közérdekű
tájékoztatás stb.),
felkérés esetén, a tanórán kívüli foglalkozások (szakkör, tehetséggondozás, felzárkóztató stb.)
szervezésében, megtartásában való részvétel.
könyvtári dokumentumok másolása, közreműködés új ismerethordozók előállításában,
számítógépes informatikai szolgáltatások biztosítása,
a tartós tankönyvek nyilvántartása és kölcsönzése.
A könyvtár nyitva tartását úgy kell megtervezni, hogy a képzési időben és a tanítási órát követően
biztosítani tudja a könyvtárhasználat, könyvtárra épülő szaktárgyi órák és egyéb foglalkozások
zavartalan megtartását, az óravezetéshez szükséges könyvek és egyéb dokumentumok kölcsönzését, és
lehetőséget adjon az egyéni, csoportos olvasótermi helyben használatra, tájékozódásra, tanulásra,
kölcsönzésre.
A könyvtár nyitva tartását az iskola összesített órarendjében fel kell tüntetni. A könyvtáros tanár a
tantestület tagja, és a kötelező óraszáma ( 26 óra, illetve félállású könyvtáros esetén 13 óra) megfelel a
könyvtár nyitva tartásának. A könyvtárhasználati órákat ezen belül kell szervezni.
A csoportos foglalkozások megtartásához előre meg kell tervezni a könyvtár órabeosztását, hogy a
tartalmi és technikai előkészítésük biztosítható legyen.
Az osztályok, a tanulócsoportok részére a könyvtáros tanár foglalkozásokat tarthat.
Könyvtári dokumentumok kölcsönzése.
Könyvtárközi kölcsönzés
A könyvtárból bármely dokumentumot csak a könyvtáros tanár tudtával lehet kivinni.

101

EGRI SZC KOSSUTH ZSUZSANNA SZAKGIMNÁZIUMA,
SZAKKÖZÉPISKOLÁJA,KOLLÉGIUMA ÉS KÖNYVTÁRA
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2018
Dokumentumot kölcsönözni csak a kölcsönzési nyilvántartásba való rögzítéssel szabad, amely
számítógéppel történik.
Ha egy diák tanulói jogviszonya megszűnik, az osztályfőnök mielőtt kiadja a bizonyítványt, köteles a
könyvtárból igazolást kérni, hogy a diáknak nincsen könyvtartozása.
Elveszett vagy megrongálódott dokumentumot az olvasó köteles egy hibátlan példánnyal vagy a
könyvtár számára más a gyűjtőkörbe tartozó dokumentummal pótolni vagy a dokumentum beszerzési
értékét megfizeti az iskolának.

A könyvtár működése
Könyvtárvezetői teendők:
a) Tervező munka
az tagintézményben a helyi pedagógiai program, a NAT követelményeinek figyelembe
vételével a könyvtár-pedagógiai tantervének kidolgozása,
a könyvtár éves munkatervének elkészítése, mely tartalmazza az alábbi főbb feladatokat:
az állomány gyarapításra és feltárására vonatkozó elgondolásokat
könyvállomány tervszerű apasztását és az apasztásra vonatkozó feladatokat,
a könyvtárhasználati órákat és könyvtári rendezvényeket,
a tanév időarányos könyvtári feladatait,
a könyvtár gazdálkodási tervének elkészítése,
a tanév könyvtári munkájáról beszámoló és statisztikák készítése,
részvétel a könyvtárat érintő tagintézményi döntések előkészítésében.
b) Könyvtári dokumentáció készítése, irattár kezelése
A könyvtár az alábbi nyilvántartásokat vezeti:
egyedi címleltárkönyv
tankönyvnyilvántartás
brosura nyilvántartás
periodikák cardex nyilvántartása
egyéb dokumentumok nyilvántartása (audiovizuális dokumentumok,CD-ROM-ok,
számítógépes dokumentumok)
számítógépes kölcsönzési nyilvántartás,
dokumentumok számítógépes nyilvántartása,

A könyvtár irattára kiegészül az alábbi dokumentumokkal:
I. Alapdokumentumok (nem selejtezhető)
Alapító okirat (iskola és könyvtár)
A könyvtár működési szabályzata és mellékletei:
o a gyűjtőköri leírás,
o gyűjtőköri leírás szakértői véleményezése,
o könyvtárhasználati szabályzat,
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o könyvtáros munkaköri leírása
o tankönyvtári szabályzat
II. Működési dokumentumok
helyi tanterv és a könyvtár pedagógiai programja,
feljegyzések az iskolai és kollégiumi könyvtár fontosabb eseményeiről
III. Gazdálkodási dokumentumok (nem selejtezhető)
leltári jegyzőkönyvek és ütemtervek
selejtezési jegyzékek
gyarapodási jegyzékek
IV. Egyéb dokumentumok
dedikált kéziratok
c) Kapcsolatok iskolán kívül és belül
A könyvtáros a kitűzött feladatok megvalósítása érdekében kapcsolatot tart a Bródy Sándor Megyei és
Városi Könyvtárral, az Eszterházy Károly Főiskola Könyvtárával, az OSZK-val, valamint kapcsolatot
épít ki a város középfokú tanintézeteinek könyvtáraival.
A könyvtáros(ok) tagintézményen belüli kapcsolata:
munkaközösségek vezetőivel,
osztályfőnökökkel,
gazdasági ügyintézővel,
kollégiummal,
diákönkormányzat vezetőjével.
d) Szervezői feladatok
könyvtárhasználati célok megvalósítása érdekében könyvtári rendezvények szervezése
könyvtárban megtartandó szaktantárgyi órák és iskolai rendezvények segítése,
könyvtár berendezéseinek, felszereléseinek karbantartásának, a takarítás rendjének megszervezése.
1.16 Zárórendelkezések
1) A könyvtár az iskola szerves része.
2) A Könyvtár Működési Szabályzata az iskolai Szervezeti és Működési Szabályzatának mellékletét
képezi.
3) Jelen szabályzatban nem tárgyalt kérdésekben az érvényben lévő jogszabályokat kell érvényre
juttatni.
4) A Könyvtár Működési Szabályzatának aktualizálása, karbantartása az iskola igazgatójának a
feladata.
5) A Könyvtár Működési Szabályzatát mindenki által hozzáférhető helyen kell elhelyezni.
6) A Könyvtári Szervezeti és Működési Szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg az előző, …-ban
elfogadott Könyvtári Szervezeti és Működési Szabályzat hatályát veszti.

Eger,
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Készítette: …………………………………. Jóváhagyta: .......................................................
Grátzerné Molnár Éva
könyvtáros

Somoskői Lilla
tagintézményvezető

Mellékletek:
1 melléklet: Gyűjtőköri leírás
2. melléklet: Könyvtárhasználati szabályzat
3. melléklet: Tankönyvtári szabályzat
4. melléklet: Katalógusszerkesztési szabályzat
5. melléklet: A könyvtáros munkaköri leírása

Az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata
A gyűjtőkör indoklása
Az Egri SZC Kossuth Zsuzsanna Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Kollégiuma és Könyvtára
könyvtári állományának gyűjtését az alábbiak szerint kell végezni.
A könyvtár gyűjtőkörét a tagintézmény által megfogalmazott és a nevelőtestület által elfogadott
Pedagógiai Program határozza meg, állományalakítási szempontjait, kereteit a Könyvtár Szervezeti és
Működési Szabályzat rögzíti. A Gyűjtőköri Szabályzatnak megfeleltetett könyvtári állomány eszközül
szolgál a Pedagógiai Program megvalósításához.
Az állomány tervszerű, meghatározott irányú fejlesztésekor az iskola pedagógiai programja által megfogalmazott cél- és feladatrendszerből kell kiindulni, amely meghatározza a könyvtár alapfunkcióját.
Az iskolai könyvtárak erősen válogatva gyűjtenek, ezért a Gyűjtőköri Szabályzatnak rögzítenie kell az
egyes állományrészek speciális sajátosságait.
A dokumentumok kiválasztása, pedagógiai felhasználása ill. ennek megtervezése, megszervezése a
könyvtáros tanár és a nevelőtestület együttműködését igényli.
Az iskolai könyvtár feladata biztosítani a tanulók és a tanárok ellátását olyan információhordozókkal,
amelyek fontos szerepet töltenek be a nevelő-oktató munka folyamatában.
A könyvtár az iskola egész életét átszövi. Megjelenik az Informatika műveltség-területben, valamint a
kereszttantervekben is. A Kommunikációs kultúra és Tanulás kereszttantervekben jelenik meg főként
az önálló ismeretszerzésre való felkészítés, mint átfogó nevelési feladat. A magyar, informatika és
osztályfőnöki órákon jelenik meg a könyvtárhasználatra nevelés, mint részműveltségi terület. Az
informatika tantárgyon belül tömbösítve jelenik meg a könyvtárhasználati óra.
Emellett a forrásalapú ismeretszerzésre nevelés a könyvtáros tanár mellett az egész nevelőtestület feladata. Az információhordozókkal való megismerkedés, a szellemi munka technikáinak alkalmazása
mind segíti tanulóinkat abban, hogy formálódjék a későbbi önképzésre való igényük.
Célunk nem az, hogy tanulóink ismereteket halmozzanak fel, hanem az, hogy alkotó részesei legyenek
az ismeretszerzésnek és feldolgozásnak, s ezzel mind kreativitásuk, mind önállóságuk fejlődjék.
Emellett a könyvtár a szabadidő eltöltésének is egyik legjobb eszköze, a tanulók aktív pihenésében is
fontos szerepet játszik.
A könyvtár sokoldalúan igyekszik biztosítani a hátteret a tanárok igényeihez, tanulóink látókörének
tágításához és nem utolsó sorban a teljes ember neveléséhez.
Mint szakközépiskola érettségit ad, és a felsőfokú tagintézményekben való továbbtanulásra is széles
körben felkészít.
Az iskolai könyvtári állomány gyűjtőkörét meghatározó tényezők
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A gyűjtőkör meghatározásánál az iskola pedagógiai programjából kell kiindulni és fel kell mérni a
külső források használatának lehetőségét. Azaz:
Az iskola
szerkezete és profilja:
egészségügyi, szociális szakképző tagintézmény
rendvédelmi szakközépiskolai osztály
drámaszakkör
a tehetséggondozás és felzárkóztatás az iskola kiemelt feladata.
nevelési és oktatási célja,
helyi tanterve, tantárgyi követelményrendszere,
tehetséggondozási és felzárkóztatási programja:
A többlettudás (érdeklődés, képesség, tehetség alapján) forrásai iránti érdeklődés felkelté-se, egyéni
feladat megjelölés, a forráshasználat módjának megtanítása, a többlettudás, a tehetség megnyilvánulási
lehetőségeinek biztosítása. A szociokulturális háttérből adódó hátrányok kompenzálása a
tudásforrásokhoz való hozzájutás lehetőségének folyamatos biztosításával. SNI-s tanuló
dokumentumokkal való ellátása.
Az iskolán kívüli források
- más könyvtárak szolgáltatásainak közvetlen igénybevétele,
- könyvtárközi kölcsönzés,
- számítógépes hálózaton elérhető elektronikus katalógusok, virtuális könyvtárak, információs
források, adatbázisok.

Az iskolai könyvtár feladataival összefüggő gyűjtési tevékenység
Az oktatási tagintézmény a Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint az iskola pedagógiai
programjában meghatározottak szerint az iskolai könyvtár az alábbi szempontok szerint gyűjti
állományát:
Gyűjtés köre
Gyűjtés mélysége, nyelvi, időbeli határai
Gyűjtés dokumentumtípusai
A gyűjtés köre
A könyvtár állományába tartozó dokumentumokat fő gyűjtőköri és mellék gyűjtőköri szempontok
szerint kell gyűjteni.
Az iskola alapvető feladatainak (oktatási) megvalósításához kapcsolódó dokumentumok a
tagintézmény fő gyűjtőkörébe tartoznak, a könyvtár másodlagos funkciójából eredő szükségletek
kielégítését a mellék gyűjtőkörbe sorolt dokumentumok képezik. Az iskolai könyvtár a tananyagon
túlmutató ismeretszerzési igények kielégítését csak részlegesen tudja vállalni.
Fő gyűjtőkör
Az iskolai könyvtár feladata biztosítani a tanulók és a tanárok ellátását olyan információhordozókkal,
amelyek fontos szerepet töltenek be a nevelő-oktató munka folyamatában. A könyvtár
alapfunkciójából adódó feladatinak megvalósítását segítő magyar nyelven megjelenő dokumentumok
tartoznak az állomány fő gyűjtőkörébe.
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a kézi és segédkönyvek,
a helyi tantervben meghatározott házi olvasmányok,
az óravezetés keretében munkáltató eszközként használatos művek
a tanítást-tanulást segítő nem nyomtatott ismerethordozók.
Részletezve:
pedagógia, a nevelés, oktatás elméletével foglalkozó legfontosabb kézikönyvek,
általános lexikonok, enciklopédiák,
a tudományok, a kultúra a hazai és az egyetemes művelődéstörténet alapszintű és középszintű elméleti
és történeti összefoglalói,
szaktudományok kézikönyvei, lexikonjai, monográfiái, bibliográfiái, szótárai,
o az egészségüggyel, szociális területtel foglalkozó, az egészségügyi, tantárgyak oktatásához szorosan
kapcsolódó az egészségügy és az orvostudomány fejlődésével lépést tartó összefoglaló művek,
lexikonok, atlaszok, szótárak, ápolási útmutatók,
az iskolai szaktantárgyak legújabb eredményeit összefoglaló művek,
középiskolai tankönyvek, tanári segédkönyvek, kézikönyvek,
több éven keresztül használható tartós tankönyvek,
a tantervben megjelölt házi olvasmányok, ajánlott irodalom,
a világirodalom klasszikusainak és a magyar irodalom klasszikusainak gyűjteményes munkái,
o lírai, prózai és drámai antológiák
o klasszikus és kortárs szerzők művei
o klasszikus és kortárs szerzők teljes életművei
o nemzetek irodalma (klasszikus és modern irodalom)
o tematikus antológiák
o életrajzok, történelmi regények
o ifjúsági regények, elbeszélések, versek,
a mai magyar irodalomból a kritikailag értékes és pedagógiailag hasznos művek,
a kortárs világirodalom értékes és pedagógiailag hasznos művei,
az iskola és a könyvtár működésével kapcsolatos ügyviteli, jogi dokumentumok, törvények,
közlönyök,
az iskolai hagyományok őrzését szolgáló művek,
az iskola kiadványai,
o oktatással összefüggő statisztikai kiadványok, kimutatások,
családjogi, gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos jogszabályok, rendeletek és azok
gyűjteménye,
oktatással kapcsolatos jogszabályok és azok gyűjteménye
tanügyigazgatással, gazdálkodással kapcsolatos szakirodalom és jogszabályok, illetve azok
gyűjteménye,
iskolatörténeti dokumentumok, az iskola történetével, életével, névadójával,
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ifjúsági szervezeteivel kapcsolatos anyagok
könyvtári szakirodalom,
Heves megyére, s annak városaira, településeire vonatkozó helyismereti, helytörténeti kiadványok,
audiovizuális, számítógéppel olvasható dokumentumok,
oktatott tantárgyakhoz kapcsolódó folyóiratok.

Mellék gyűjtőkör
A könyvtár kiegészítő funkciójából eredő szükségletek megvalósítását a mellék gyűjtőkörbe sorolt
dokumentumok adják.
Részletezve:
a tananyagot kiegészítő, vagy ahhoz kapcsolódó ismeretközlő és szépirodalom, tankönyv,
a tanulók érzelmi életére pozitívan ható értékes ifjúsági szórakoztató ismeretközlő, szép-irodalom,
a sokoldalú szemléltetés és gyakoroltatás céljainak megfelelő művek,
a pedagógusok ön- és továbbképzését segítő határtudományok,
a NAT-ban tantárgyként külön nem szereplő, de megjelenő részműveltségi területek szak-irodalma,
a pedagógia határterületei,
könyvtári propaganda kiadványok.

Gyűjtés szintje és mélysége
Az iskolai könyvtár erősen válogatva gyűjti anyagát.
Kézikönyvtári állomány
Az iskolai könyvtárban gyűjteni kell a műveltségi területek alapdokumentumait az életkori fokozatok
figyelembevételével.
Teljességre törekvően kell gyűjteni:
általános és szaklexikonok,
általános és szakenciklopédiák,
szótárak, fogalomgyűjtemények,
kézikönyvek, összefoglalók,
adattárak, atlaszok, tankönyvek,
a tantárgyaknak megfeleltetett folyóiratok, napilapok,
nem nyomtatott ismerethordozók (AV, CD, CD-multimédia, DVD stb.) közül a tantárgyaknak
megfeleltetett féleség.
Ismeretközlő irodalom
Teljességre törekvően kell gyűjteni:
az érettségi vizsga, a szakképesítő vizsga, és a felvételi tantárgyak követelményrendszerének
megfeleltetett középszintű irodalmat.
közismereti és szakmai tantárgyi programokban meghatározott házi és ajánlott olvasmányokat,
a munkáltató eszközként használatos dokumentumokat. Ennek optimális mértéke egy tanuló-
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csoportnyi létszám.
A tanulókat érintő pályaválasztási kiadványokat.
Válogatva:
helytörténeti műveket,
a NAT-hoz kapcsolódó kiegészítő szakirodalmat, az oktatásban érintett határtudományokat
Szépirodalom
Teljességre törekvően kell gyűjteni az alapvizsga és az érettségi vizsga követelményrendszerének
megfeleltetett
antológiákat,
házi- és ajánlott olvasmányokat,
teljes életműveket,
nemzeti antológiákat,
népköltészeti irodalmat.
Válogatva:
a tanított nyelvek olvasmányos irodalmát.
Pedagógiai gyűjtemény
A gyűjteménybe a pedagógia szakirodalom és határtudományok dokumentumai tartoznak.
Teljességre törekvően kell gyűjteni:
pedagógiai és pszichológiai lexikonokat, enciklopédiákat, fogalomgyűjteményeket, szótárakat,
pedagógiai, pszichológiai és szociológiai összefoglalókat, dokumentumgyűjteményeket,
a pedagógiai programban meghatározott nevelési és oktatási cél megvalósításához szükséges
szakirodalmat,
a tehetséggondozás és a felzárkóztatás módszertani irodalmát,
a műveltségi területek módszertani segédkönyveit, segédleteit,
általános pedagógiai és tantárgymódszertani folyóiratokat.
De a teljesség igényével:
az iskola történetéről, az iskola névadójáról szóló dokumentumokat,
az iskola által megjelentetett dokumentumokat.
Válogatva:
az alkalmazott pedagógia, lélektan és szociológia különféle területeihez kapcsolódó műveket.
Könyvtári szakirodalom
Válogatva gyűjteni kell:
a kurrens és retrospektív jellegű tájékozódási segédleteket,
a könyvtári feldolgozó munka szabályait, szabályzatait tartalmazó segédleteket,
könyvtári összefoglalókat,
könyvtárügyi jogszabályokat, irányelveket,
könyvtárhasználattan módszertani segédleteit,
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az iskolai könyvtárakkal kapcsolatos módszertani kiadványokat,
módszertani folyóiratokat.
Hivatali segédkönyvtár
Gyűjteni kell az iskola irányításával, igazgatásával, gazdálkodásával, ügyvitelével, munkaüggyel
kapcsolatos kézikönyveket, jogi és szabálygyűjteményeket, folyóiratokat.
Kéziratok
A teljesség igényével kell gyűjteni:
az iskola pedagógiai dokumentációi,
pályázati munkákat,
iskolai rendezvények forgatókönyvei, dokumentációja,
kísérleti dokumentációkat.
Iskola dolgozóinak alkotásait
iskolai újság dokumentációit.
Audiovizuális gyűjtemény
A nem nyomtatott ismerethordozó (AV, CD, CD- multimédia, oktatóprogramok) közül a
tantárgyaknak megfeleltetett információhordozó féleség.
Válogatva kell gyűjteni:
értékes szépirodalmi művek (kötelező és ajánlott olvasmányok) filmadaptációit
egyes műveltségi területek ismereteit felölelő multimédiás alkotásokat,
digitális táblához használt szoftvereket.

A pedagógiai külön gyűjtemény gyűjtőkörének tartalmi meghatározása
A pedagógiai kutatást, gyakorlati nevelő-oktatómunkát megalapozó és segítő dokumentumok –
gyűjtésük teljességre törekvően történik
- Művelődéspolitika, oktatáspolitika
- Az oktatásügy igazgatása és felügyelete
- Az oktatásügy gazdasági kérdései
az oktatásügy tervezése
az oktatásügy finanszírozása
a pedagógiai beruházások hatékonysága
az oktatásügy gazdaságtana
-

A neveléstudományi kutatás módszerei

-

A nevelés és oktatás elméleti alapjai

-

A pedagógia határtudományai
o neveléslélektan
o pedagógiai szociológia
o pedagógiai szociometria

-

Neveléstörténet, nevelési rendszerek
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-

A nevelés alapformái
o iskolán kívüli
o iskoláskor előtti
o családi
o intézeti
o kollégiumi
o művelődési és egyéb tagintézményekben, szervezetekben folyó nevelés
o iskolai
o állami, magán, alapítványi, egyházi iskolák, iskolatípusok és fokozatok
o gyógypedagógiai tagintézmények
o iskolarendszerű felsőoktatás

-

Nevelési tanácsadás

-

Pályaválasztási tanácsadás

-

Az oktatás és nevelés szervezeti kérdései, iskolaügy
o az iskolai munka megszervezése
a tanulók és az iskola kapcsolata
a szülők és az iskola kapcsolata
az iskolai munka szervezési kérdései
o az iskola pedagógiai vezetése
igazgatás, felügyelet
tantestület
nem oktatást végző oktatásügyi dolgozók

-

A pedagógusok társadalmi helyzete

-

A pedagógusok továbbképzése

-

Oktatási módszerek, eljárások

-

Tantárgypedagógia

-

Diákélet, diákhagyományok

-

Az iskola épülete berendezése, tanszerek, taneszközök

-

Audiovizuális és szemléltető eszközök az oktatásban

-

Az iskolai könyvtár és médiatár szakirodalma

-

Iskolaegészségügy

-

Iskolán kívüli nevelés és oktatás, önképzés

-

Gyermek- és ifjúságvédelem

-

Ifjúsági mozgalmak

-

Több funkciójú tagintézmények

A könyvtár válogatva gyűjti a

110

EGRI SZC KOSSUTH ZSUZSANNA SZAKGIMNÁZIUMA,
SZAKKÖZÉPISKOLÁJA,KOLLÉGIUMA ÉS KÖNYVTÁRA
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2018
- felnőttnevelés, felnőttképzés
- szabadidő felhasználása
- felnőttoktatás dokumentumait.

A pedagógiai kutatást, képzést, önképzést szolgáló határterületek irodalma
-

-

Pszichológia
o Általános lélektan

válogatva

o Gyermek- és fejlődéslélektan

teljességgel

o Neveléslélektan

teljességgel

o Társadalomlélektan

válogatva

o Személyiséglélektan

teljességgel

Filozófia
o Filozófiatörténet

-

-

összefoglaló szinten

o Logika

válogatva

o Etika

válogatva

Szociológia, szociográfia
o A szociológia módszertana

válogatva

o Nevelésszociológia

teljességgel

o A megyére vonatkozó szociológia

válogatva

Statisztika
teljességgel

o Megyei statisztika
o Oktatásügyi statisztika

teljességgel

o Népességtudomány

válogatva

A pedagógiai szakkönyvtári alapszolgáltatásokhoz szükséges további dokumentumok
-

Könyvtárügy
o A könyvtári rendszer általános kérdései

válogatva

o Az iskolai könyvtárak szakirodalma

-

-

teljességgel

o A könyvtárhasználók képzése

válogatva

o Szabványok

teljességgel

Állam- és jogtudományok / jogszabályok
o Közoktatási

teljességgel

o Munkaügyi

válogatva

o Művelődésügyi

válogatva

Tájékoztatásügy, tájékoztatáspolitika
o pedagógiai információ, adatbázisok, stb.

-

Informatika

-

Szervezés és vezetéselmélet

teljességgel
válogatva
válogatva
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-

Művelődés, kultúra

válogatva

-

Esélyegyenlőség

válogatva

A következő területekről csak a tájékoztatáshoz szükséges összefoglaló szintű dokumentumokat gyűjti
a könyvtár.
-

Nemzetközi és magyar kultúra

-

Néprajz

-

Közgazdaságtan

-

Természettudományok

-

Alkalmazott tudományok

-

Vallás

-

Esztétika

-

Művészetek

-

Sport

-

Nyelv- és irodalomtudomány

-

Történelem

-

Földrajz

A szakkönyvtár sajátos helyzetéből adódó dokumentumok
-

Heves megye oktatásügyének dokumentumai
o Statisztika
o Megyei és települési oktatásfejlesztő koncepciók
o Tervek
o Iskolai évkönyvek, az oktatási tagintézmények kiadványai

-

Heves megye közművelődésének dokumentumai
o Statisztika
o Megyei és települési kulturális stratégiák, koncepciók, helyi közművelődési rendeletek
o Tervek
o Évkönyvek, közművelődési tagintézmények, szervezetek kiadványai

-

A nemzeti és etnikai kisebbség oktatásának dokumentumai

A könyvtár gyűjtőköre formai oldalról
A könyvtár gyűjtőköre magába foglalja az iskola feladatainak ellátásához szükséges alább felsorolt
dokumentumtípusokat, illetve információhordozókat:
Írásos-nyomtatott dokumentumok
o könyv
o periodika
o brosúra
o tankönyv
Audiovizuális dokumentumok
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hangzó dokumentumok
o hangkazetta
o hanglemez
o zenei CD
hangzó-képes dokumentumok
o DVD
o Videokazetta
Számítástechnikai ismerethordozók
o CD-ROM
o Digitális táblához tartozó szoftverek
o Oktató programcsomagok

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT
Az Egri SZC Kossuth Zsuzsanna Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Kollégiuma és Könyvtára
iskolai könyvtár pedagógiai külön gyűjteménnyel, nyilvános könyvtár.

A könyvtár használói köre
A könyvtár szolgáltatásait igénybe veheti bárki, aki a könyvtárhasználati szabályzatot magára nézve
kötelezően elismeri.
Könyvtári taggá válik az, aki személyi adatait megadja, azokat igazolja. 18 éven aluli használó
könyvtári tagságához szülőjének, gondviselőjének, vagy 18 éven felüli önálló keresettel rendelkező
magyar állampolgárnak a kezessége, írásos hozzájárulása szükséges.
A beiratkozás és a könyvtárhasználat az alábbi olvasók számára ingyenes:
Az iskola tanulói, nevelői, adminisztratív és technikai dolgozói. Az iskola tanulói
nyilvántartása alapján (KIR), minden tanulói jogviszonnyal rendelkező diák beiratkozott olvasója a
könyvtárnak.
-

Pedagógusigazolvánnyal rendelkezők.

Az iskolai és a pedagógiai szakkönyvtári gyűjtemény használatának feltétele a beiratkozás, melyet
minden tanév elején meg kell újítani.
A könyvtáros a beiratkozó adatait számítógépes nyilvántartásba veszi., azokat csak az olvasóval való
kapcsolattartáshoz, a könyvtári nyilvántartásokhoz használja fel. Az adatok a könyvtári tagság
megszüntetése után törlésre kerülnek.
A könyvtár a beiratkozásnál a következő adatokat kéri:
-

név (asszonyoknál születési név)

-

születési hely és idő

-

anyja neve

-

állandó lakhely, illetve ideiglenes cím.

-

e-mail cím

A könyvtár a személyes adatok védelméről az adatvédelmi jogszabályok figyelembevételével köteles
gondoskodni.
Az adatokban bekövetkezett változásokat a könyvtárhasználó köteles bejelenteni az tagintézménynek.
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A tanulóknak az iskolából történő eltávozási szándékáról az igazgató tájékoztatja a könyvtáros tanárt.
A nyugdíjba vonuló vagy más okokból az iskolából eltávozó kollégák az általuk kölcsönzött
dokumentumokat az tagintézményből való eltávozásuk előtt leadják.

. A könyvtárhasználót ingyenesen illetik meg a következő alapszolgáltatások:
- a könyvtár megtekintése
- az állományfeltáró eszközök, katalógusok használata
- információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól
- csoportos könyvtárhasználati foglalkozások
- adott könyvtári rendezvények látogatása
Beiratkozáshoz kötött szolgáltatások:
- meghatározott számú dokumentum kölcsönzése meghatározott időre
- könyvtárközi kölcsönzés bonyolítása
- kölcsönzés alatt lévő dokumentumok előjegyzése, hosszabbítása

A könyvtárhasználat módjai
helyben használat
kölcsönzés
csoportos használat
Helyben használat
A helyben használat tárgyi (kutató-olvasóhelyek, technikai berendezések) és személyi feltételeit az
iskola, szakmai feltételeit a könyvtáros tanár biztosítja.
Szakmai segítséget kell adni:
az információhordozók közötti eligazodásban,
az információk kezelésében,
a szellemi munka technikájának alkalmazásában,
technikai eszközök használatában.
A helyben használt dokumentumokat az egyéni kölcsönzési nyilvántartásban nem kell rögzíteni.
A könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatók:
az olvasótermi kézikönyvtári állományrész,
a folyóiratok,
audiovizuális anyagok,
számítógépes dokumentumok,
tanügyi dokumentumok,
- a pedagógiai szakkönyvtári állomány tankönyvtárban elhelyezett kiadványok
A csak helyben használható dokumentumokat a szaktanárok egy-egy tanítási órára, indokolt esetben a
könyvtár zárása és nyitása közötti időre kikölcsönözhetik.
Kölcsönzés szabályai
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A könyvtárból bármely dokumentumot csak a könyvtáros tudtával lehet kivinni.
Dokumentumokat kölcsönözni csak a kölcsönzési nyilvántartásban való rögzítéssel szabad.
A dokumentumok kölcsönzése informatikai eszközökkel történik, a SZIRÉN és a Corvina könyvtári
integrált rendszerek használatával. A kölcsönzés, illetve a visszahozatal tényét az olvasó a helyszínen
a számítógép monitorján leellenőrizheti.
Minden beiratkozott olvasó jogosult a kölcsönzésre.
A kölcsönözhető állomány a könyvtárban található szabadpolcokról kiválasztható.
A kikölcsönözhető könyvállomány a cédulakatalógusból -1998 után lezárt - kikereshető szerző, cím,
vagy téma szerint, vagy a könyvtáros segítségével egyszerű és összetett kereséseket lehet igényelni a
könyvtári közös katalógusokban, adatbázisokban és a helyi állomány (SZIRÉN, Corvina)
adatbázisában.
Nem kerülhetnek ki a könyvtárból a dokumentumok a kölcsönzési adminisztráció nélkül az alábbi
okok miatt:
Jogi védelem,
A könyvtári törvényben rögzített követelmény biztosítása (mindenkinek joga van a könyvtári
dokumentumok használatához).
A kölcsönözhetőség szempontjából az alábbi kategóriákba sorolhatók a dokumentumok:
Kölcsönözhetők,
részlegesen kölcsönözhetők,
csak helyben használhatók.

A könyvtárból egy alkalommal 6 dokumentum kölcsönözhető .
Kivételt képeznek a rászorultsági alapon ingyen tankönyvre jogosult tanulók, akik a
tankönyvcsomagot könyvtári kölcsönzéssel kapják meg. Az ingyenes tankönyvtámogatásban részesülő
diákok által átvett tankönyvekkel kapcsolatos szabályokat a könyvtári SzMSz 3.sz. melléklete
tartalmazza.
A kölcsönözhető dokumentumok kölcsönzési időtartama: 4 hét.
Hosszabbítás 2 alkalommal kérhető.
A kölcsönzésben lévő dokumentumok előjegyezhetőek.
A szaktanárok dokumentumszükséglete és kölcsönzési ideje a tanítandó anyag és a tanév függvénye.
A pedagógusok részére tartós használatra kiadott könyvek kölcsönzési határideje minden tanév utolsó
tanítási nap.
Az iskola pedagógusai a tanév során egy-egy tananyagrészhez a szükséges mennyiségű dokumentumot
az anyagrész feldolgozásához szükséges ideig használhatják.
Az tagintézmény állományából eltávozó olvasó könyvtári tag (diák, tanár, technikai, adminisztratív
dolgozó, kollégiumi nevelő), tartozásait köteles elrendezni távozása előtt, s azt a könyvtárossal
igazoltatni.
Nem kölcsönözhetők a napilapok, folyóiratok, olvasóteremben található dokumentumok
(kézikönyvek, szótárak, lexikonok, enciklopédiák, képzőművészeti albumok, audiovizuális
dokumentumok, számítógépes programok, CD ROM-ok).
A tartós tankönyvet igénylő diákok (Tankönyvtári szabályzat, 3.sz.melléklet) részére a kölcsönzési
határidő minden tanév utolsó napja, végzős diákok esetén a szóbeli érettségi napja, illetve a szakmai
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szóbeli vizsga napja.
A könyvtár berendezéseit, könyveit és egyéb dokumentumait csak rendeltetésszerűen szabad
használni. Azok meglétére és épségére valamennyi olvasó köteles vigyázni.
A könyvtárba behozott táskát, kabátot a bejárat melletti fogasokon kell elhelyezni.
A könyvtárban a csendes tanulás, művelődés, olvasás lehetőségét biztosítani kell minden könyvtárhasználónak.
A mobiltelefon használata a könyvtárban nem megengedett.
Felszólítás, késedelmi díj, kártérítés
A könyvtári tartozásokkal köteles az olvasó a lejárati határidőig, valamint az iskola valamennyi
tanulója a tanév utolsó tanítási napjáig elszámolni.
Amennyiben az olvasó a kölcsönzési határidő lejáratáig az általa kölcsönzött dokumentumokat nem
szolgáltatta vissza és a kölcsönzési idő hosszabbítását sem kérte, késedelmi díjat fizet. (A késedelmi
díjak mértéke a Könyvtárhasználati Szabályzat 1. sz. mellékletben olvasható.)
A késedelmes olvasókat a könyvtár a beiratkozáskor közölt adatoknak megfelelően e-mailben,
levélben szólítja fel a tartozás rendezésére.
A kölcsönzési határidőt be nem tartóknak új könyv addig nem kölcsönözhető, amíg a kint lévőket
vissza nem adták.
A kölcsönző anyagilag felel a dokumentumok vagy/és a technikai eszközök megrongálásával vagy/és
elvesztésével okozott kárért.
A kölcsönzött könyvek megrongálása, vagy elvesztése esetén a kölcsönző a kárt köteles megtéríteni.
a mindenkori beszerzési értéknek megfelelően,
illetve ugyanazon műnek egy másik kifogástalan állapotban lévő példányával,
illetve egy a könyvtári kölcsönzésre alkalmas vagy a könyvtár számára szükséges más művel pótolni.
Könyvtárközi kölcsönzés szabályai
A könyvtár azokat a dokumentumokat, amelyek gyűjteményében nem találhatók meg, könyvtárközi
kölcsönzés útján szerzi meg az olvasó számára.
A könyvtárközi kölcsönzéssel kért dokumentumok használatának feltételeit mindenkor a kölcsönadó
könyvtár szabja meg, s a postaköltség térítése az olvasót terheli.
Az olvasó számára más könyvtáraktól kért dokumentumot az olvasó köteles a kölcsönadó könyvtár
által előírt módon kezelni (fokozott védelem, a határidő betartása).
A könyvtár által más könyvtárnak kölcsönadott dokumentumok kölcsönzési határideje három hét.
Csoportos használat
Az osztályok, tanulócsoportok, szakkörök, versenyzők részére a könyvtáros tanár, az osztályfőnökök,
a szaktanárok, a szakkörvezetők szakórákat, korrepetálást, foglalkozást tarthatnak. A könyvtáros
tanárnak szakmai segítséget kell adniuk a szakórák, foglalkozások megtartásához.
A könyvtár órarendszerű tanítás vagy/és értekezlet számára csak nagyon indokolt esetben vehető
igénybe, mert akadályozzák a könyvtár működését.
A könyvtár egyéb szolgáltatásai:
A meghatározó rendelkezéseket, használói jogokat, kötelezettségeket a könyvtári házirend tartalmazza,
amelyet tanév kezdetén ismertetni kell az olvasókkal. Külön hangsúlyozni kell, hogy a könyvtár a
SZELLEMI MUNKA színtere, ezért minden használója csendes, fegyelmezett magatartást tanúsítson.
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Egyéb szolgáltatások:
Információszolgáltatás,
Internet-használat ,
állományfeltáró eszközök használata,
információ a könyvtár szolgáltatásairól,
témafigyelés,
irodalomkutatás,
ajánló bibliográfia készítése,
letétek telepítése,
a könyvtárban tartandó olvasást, könyvtárhasználatot segítő rendezvények megszervezése, lebonyolítása,
a könyvtárban az adott időpontban nem található könyvek, dokumentumok előjegyeztetése,
majd azok kölcsönzése,
könyvtári nyilvántartás- statisztikai adatok fellelhetősége
.
A könyvtár nyitva tartási rendje
Hétfő:

09:00 – 16.00

Kedd:

09:00 – 16:00

Szerda:

09:00 – 16:00

Csütörtök:
Péntek:

09:00 – 16:00
08.00 – 15:00

Az iskola tanítási rendje miatt a könyvtár tanítási napokon 8 órától kb. 14 óráig elsősorban az iskola
diákjainak, tanárainak szolgáltat, a délutáni időszakban pedig a pedagógusokat, külső olvasókat várja a
könyvtár.

Könyvtárhasználati szabályzat 1. számú melléklete
A KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJAI
Az Egri SZC Kossuth Zsuzsanna Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Kollégiuma és Könyvtára
tanulói, dolgozói számára, valamint pedagógusigazolvánnyal rendelkezőknek a beiratkozás ingyenes.
Késedelmi díjak a kölcsönzési határidő lejáratát követően könyvek esetében
A késedelem első hetében
Minden további héten

100 Ft/dokumentum/hét
30 Ft/dokumentum/hét

Az elveszett, vagy sérülten visszahozott dokumentumoknál a könyvtár által megállapított gyűjteményi
érték a térítés alapja, amely az eredeti érték többszöröse is lehet.

A könyvtárhasználati szabályzat 2.sz. melléklet
A SZÁMÍTÓGÉP HASZNÁLAT RENDJE A KÖNYVTÁRBAN
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A könyvtárba beiratkozott olvasók ingyen használhatják a számítógépeket, az Internet szolgáltatásait.
Az iskola tanulói tanórái után használhatják az számítógépeket, az internetet. Óraközi szünetekben
kizárólag iskolai feladataik elvégzésére használhatják az internetet.
Amennyiben lyukas órája van a tanulónak, vagy felmentett az órán, a könyvtárban tartózkodhat és
használhatja a számítógépet.
A számítógép használatánál mindenképpen előnyt élvez az, aki iskolai feladatát végzi (kiselőadásra,
versenyre készülés, bemutató készítése stb.), információt keres az internetről. A könyvtár azért van,
hogy segítse a tanulást, az órákra való felkészülést, anyaggyűjtést és a házi feladat megoldást.
Aki nem a fenti célokra használja a számítógépeket, az köteles átadni a helyét a tanulni vágyóknak.
A számítógép mellett hangoskodni – és ezzel az olvasókat zavarni – nem szabad! Zenét hallgatni
kizárólag fülhallgatón keresztül lehet.
A könyvtárban tanúsított viselkedés beleszámít az iskolai magatartás jegybe!
Internetezési idő: max. 30 perc.
A könyvtárban, különösen a számítógépek mellett, enni, inni tilos!
A jó ízlésnek nem megfelelő oldalak látogatása megrovást von maga után.
A könyvtárban tartott tanítási órák, foglalkozások alatt a számítógép használat szünetel.
A gépeket átállítani, programokat rátelepíteni, jelszót rátenni nem szabad!
A munka végeztével az alkalmazást be kell zárni, de a gépeket nem kell kikapcsolni.
Ha használat során bármilyen nehézség (üzemzavar, meghibásodás) támadna azonnal jelezni kell a
könyvtárosnak.
Az okozott károkért anyagilag a számítógépet használó a felelős!

Tankönyvtári szabályzat
Törvényi rendelkezések az ingyenes tankönyvi ellátás rendjéről:
2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról (a továbbiakban: Ntt. vagy
tankönyvtörvény)
Az emberi erőforrások minisztere 21/2015. (IV. 17.) EMMI rendelete a tankönyvvé, pedagóguskézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló
17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet módosításáról (továbbiakban: tankönyvrendelet)
501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi
CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban
közreműködők kijelöléséről
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről

Az Oktatási Hivatal teszi közzé a tankönyvek hivatalos jegyzékét, amelyet folyamatosan felülvizsgál
és frissít. Tankönyvrendelést a Könyvtárellátó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság (www.kello.hu) elektronikus felületén lehet leadni.
A Tankönyvtári szabályzat szorosan kapcsolódik az iskolai SZMSZ Iskolai Tankönyvellátás rendje c.
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fejezethez.

Az iskola a következő módon tesz eleget az ingyenes tankönyvi ellátás kötelezettségének:
A tankönyvtámogatás felhasználható a tanulói tankönyvvásárlás költségeinek átvállalására és
csökkentésére, továbbá az iskola tankönyvrendelés teljesítésére.
Az iskolai tankönyvellátás rendjét a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével évente – az
iskola igazgatója határozza meg.
A nevelőtestület döntése előtt az iskola igazgatója Hirdetmény útján tájékoztatja a Szülői Szervezetet,
a Diákönkormányzatot és kikéri véleményüket a tankönyvellátás rendjének meghatározásához. A
javaslataikat, észrevételeiket írásban az igazgatónak nyújthatják be az érintettek.
Az iskolának biztosítani kell, hogy a napközis és a tanulószobai foglalkozásokon megfelelő számú
tankönyv álljon a tanulók rendelkezésére a tanítási órákra történő felkészülésre.
Az ingyenes tankönyvre jogosult diákok a tanév elején ingyenesen megkapott valamint az iskolai
könyvtár nyilvántartásába felvett tankönyveket kapják meg használatra.
Az iskola tanulói kötelesek az ingyenesen felvett tankönyveket tanulmányi idejük végén, tanulói
jogviszonyuk megszűnte után, visszaszolgáltatni az iskolának.
Ezeket a tankönyveket - a munkatankönyvek kivételével - minden tanuló köteles visszaadni az iskolai
könyvtárnak, az alábbi időpontig:
9-11. évf.: a tanév utolsó tanítási napja
Végzős évfolyamok:

12.évf.: szóbeli érettségi napja
14.,15.évf.: szóbeli szakmai vizsga napja.

A könyvtáros tanár feladata ezekből biztosítani a következő tanév tankönyvkészletét.
A megvásárolt könyv, tankönyv, elektronikus adathordozón rögzített tananyag az iskola tulajdonába,
az iskolai könyvtár, könyvtárszoba állományába kerül.
A könyvtárba bevételezett tankönyveket a diákok a könyvtár kölcsönzési szabályai szerint kölcsönzik
ki, és a könyvtári könyvekre vonatkozó szabályok alapján használják.
Tartós tankönyv fogalma: tartós tankönyvek azok a dokumentumok, amelyek több tanéven keresztül
használható tankönyvek (kemény borítós), segédletek: kézikönyvek, szótárak, kötelező és ajánlott
olvasmányok, atlaszok, szöveggyűjtemények.
Az egy tanévre szóló tankönyvek, munkatankönyvek, feladatlapok nem minősülnek tartós
tankönyvnek.
Az ingyenes tankönyvek csoportjai:
1. csoport:
2-4 évig használt tankönyvek, ide tartozik:
Középiskolai történelmi atlasz;
Középiskolai földrajzi atlasz;
Négyjegyű függvénytáblázat;
Feladatgyűjtemények,
Irodalmi szöveggyűjtemények;
2. csoport:
Meghatározott tanévre szóló tankönyvek (1, 2 esetleg 3 évig használatos tankönyvek)
3. csoport:
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Munkafüzetek, munkatankönyvek, amelyekben kitöltendő írásbeli feladatok vannak.
A kölcsönzés rendje:
1. csoport:2- 4 évre lehet kikölcsönözni, ill., akkor kell visszahozni a könyvtárba, amikor a tanulói
jogviszony megszűnik, illetve ha az oktatás az adott tankönyvből megszűnik.
2. csoport: 1 évre (vagy ahány évre a tankönyv szól) lehet kikölcsönözni, ill. szaktanári javaslat alapján
ezt meg lehet hosszabbítani, amíg az oktatás az adott tankönyvből folyik.
3. csoport: A jogosult tanulók aláírásukkal igazolják azok használatba vételét.
A kölcsönzés ideje:
Több évfolyamon keresztül használt tankönyvek esetén legfeljebb 4 év,
Egy évfolyamon használt tankönyvek esetén szeptember 1-től június 15-ig,
A tanuló köteles az adott tanév utolsó tanítási napjáig leadni tankönyveit, ez időpont után írásbeli
felszólítás, a könyvek kifizetésére kötelezhető.
A nyilvántartás rendje:
Az 1. csoport tankönyveit nyilvántartásba kell venni.
Állandó leltárba kell venni a kézikönyveket, szótárakat, atlaszokat, szakkönyveket, keménykötésű házi
és ajánlott olvasmányokat, CD-ket, videókat.
A 2. csoport tankönyveit időleges TK betűjelzettel ellátott nyilvántartásba (a 3/1975-ös KM-PM
rendelet alapján) kell venni a puha kötésű, kis terjedelmű tankönyveket, tanári segédleteket.
A 3. csoport tankönyvei nem kerülnek nyilvántartásba, a diák átvételi elismervénnyel igazolja annak
használatba vételét.
Elhelyezésük
A tartós használatra szánt tankönyvek és segédletek elhelyezése az állomány többi részétől
elkülönülten történik.
A tartós használatra szánt segédletek nyilvántartása és kölcsönzésbe adása a könyvtáron keresztül
történik.
A tankönyvtári állományt különgyűjteményként kezeljük és tankönyvtári címleltárkönyvben tartjuk
nyilván.
A tankönyvek és segédletek átvételét a tanuló aláírásával köteles igazolni.
A könyvtár működése és a feladat időben történő elvégzése érdekében a tartós használatra szánt
tankönyvek és segédletek kölcsönzésére a tanév elején, visszaadására a tanév végén kerül sor.
Kártérítés módja
A könyvtárhasználó (kiskorú esetén a szülő) a könyvtári dokumentumokban okozott gondatlan, vagy
szándékos károkozás esetén, illetve ha a kikölcsönzött dokumentumot nem hozza vissza az előírt határidőre, a magasabb jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítés fizetésére kötelezhető. A
kártérítés pontos mértékét a könyvtáros tanár javaslata alapján az iskola igazgatója határozza meg.
Nem kell megtéríteni a könyv árát a tankönyv rendeltetésszerű használatából származó értékcsökkenés
esetén.
Az iskola tulajdonát képező tankönyvekkel kapcsolatos kártérítés rendje
A tanuló a támogatásként kapott, használatra átvett, új ingyenes tankönyvet köteles megőrizni és
rendeltetésszerűen használni.
Ezek a dokumentumok az iskola tulajdonát képezik, ezért hibátlan állapotban (szándékos rongálás,
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firkálás, kiemelés, kivágás, szakadás stb. nélkül) a tanév végén szankciók nélkül visszaadhatók.
Amennyiben a dokumentum visszaadáskor további használatra a kölcsönző hibájából nem alkalmas,
vagy a család szeretné megtartani, azt az alábbiak szerint teheti:
Az elhasználódás mértéke :
első tanév végére legfeljebb 25 %-os,
második tanév végére legfeljebb 50%-os,
harmadik év végére legfeljebb 75%-os,
negyedik év végére 100%-os lehet.
Az elhasználódás mértékének és indokoltságának megállapítása a könyvtáros tanár feladata. Vitás
esetben az igazgató dönt.
Abban az esetben, ha az elhasználódás, rongálás mértéke a megengedettnél indokolatlanul nagyobb,
akkor a rongálódás idejére érvényes Tankönyvjegyzékben szereplő vételárnak (beszerzési ár)
megfelelő hányadát kell fizetnie, illetve az adott tankönyv megegyező kiadású példányával pótolni.
első tanév végére legfeljebb 75 %-os,
második tanév végére legfeljebb 50%-os,
harmadik év végére legfeljebb 25%-os.
Az elvesztett tankönyveket a diákok a beszerzési ár 100 %-ával kötelesek megtéríteni, illetve az adott
tankönyv megegyező kiadású, jó állapotú példányával pótolni.
Ha a tankönyv ára nem állapítható meg, a könyvtáros tanár becsült árat alkalmaz. Erre nézve a könyv
fénymásolatának lehetséges költsége az irányadó. A tankönyv árának megállapításakor felmerülő vitás
kérdésekben az igazgató dönt.
A behajthatatlan és a pénzben megtérített követeléseket, valamint a rendeltetésszerű használat során
elhasználódott dokumentumokat tagintézményvezetői engedéllyel tanévenként le kell selejtezni.
A rongálás mértékét mindig az iskolai könyvtáros méri fel, és dönti el, hogy az adott tankönyv
használható-e még a következő évfolyamokon , vagy sem. A térítési díjat az iskolai könyvtár újabb
tankönyvek beszerzésére fordítja.
Egyéb rendelkezések
Az ingyenesen megkapott tankönyveket a tanulók beköthetik, és minden lehetséges módon védeniük
kell az elhasználódástól, azokba beleírni, aláhúzni a szöveget, szövegkiemelőt használni nem lehet.
(Kivéve természetesen a 3. csoport könyveit.)
A térítési díj megállapítása a könyvtári nyilvántartás alapján történik, és az iskolai könyvtáros végzi. A
diák (ill. gondviselője) a tankönyv ellenértékét tartalmazó csekket köteles befizetni az iskola
számlájára legkésőbb a tanév utolsó tanítási napjáig.
Az ingyenes tankönyvre jogosult diákok, ill. szüleik dönthetnek úgy is, hogy nem a könyvtári
állományból kölcsönzik ki a szükséges tankönyveket, hanem megveszik azokat. A diák (ill. a szülő) a
tankönyvrendelés előtt köteles eldönteni, és arról írásban nyilatkozni, hogy mely könyveket kéri az
iskolai könyvtárból, ill. mely könyveket veszi meg, későbbi módosításra már nincs lehetőség. Az ily
módon megvásárolt tankönyvekre természetesen nem vonatkoznak a könyvtári szabályok.
Az elhasználódott, lecserélt tankönyveket papírként kell elszállíttatni, az ezért kapott összeget a
könyvtár fejlesztésére kell fordítani
Az iskola tanulói az ingyenes tankönyvek átvételekor aláírásukkal igazolják, hogy átvették a
tankönyveket, és hogy jelen szabályzat minden pontját önmagukra nézve kötelezőnek elismerik.
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Katalógusszerkesztési szabályzat
A könyvtári állomány feltárása
Ahhoz, hogy a könyvtári állomány a könyvtárhasználók számára hozzáférhetővé váljék, olyan
nyilvántartást kell kialakítani, melynek révén az olvasók eligazodhatnak a könyvtárban elhelyezett
dokumentumok között. Ezek az eligazító nyilvántartások, tájékoztatók a katalógusok. A számítógépes
feldolgozás bevezetése, a könyvtári integrált rendszerek használata módosította a hagyományos
cédulakatalógus használatát és fejlesztését.
A 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

A dokumentum leírás 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 a 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
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 szerint
közreműködői melléktétel
tárgyi melléktétel.

Raktári jelzetek
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A dokumentumok visszakereshetőségét raktári jelzetekkel biztosítjuk. A raktári jelzetet rávezetjük a
dokumentumra. 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.

Az iskolai könyvtár katalógusai
A tételek belső elrendezése szerint:
betűrendes leíró katalógus (szerző neve és a mű címe alapján)
tárgyi katalógus (ETO szakkatalógus)

Dokumentumtípusok szerint:
Könyv

Formája szerint:
cédulakatalógus
számítógépes
1998 óta, a könyvtári szoftver megvásárlása óta a hagyományos cédulakatalógus lezárásra került, tehát
az új beszerzések adatai számítógépre kerültek, s visszakereshetőségük is csak gépen megoldott.

Az elektronikus katalógus építésére vonatkozó szabályok
Az elektronikus katalógus szolgáltatásai
Az elektronikus katalógus integrált könyvtári nyilvántartási rendszerként használható. Alkalmas az
állomány nyilvántartására, feltárására formai és tartalmi oldalról egyaránt, az olvasói adatok és a
kölcsönzések nyilvántartására, statisztikai adatok (gyarapodás, törlés, állományegységek alakulása
stb.) lekérdezésére, a könyvtári állomány ellenőrzésére.
Az elektronikus katalógus szerkesztésének szabályai
A katalógus az iskolai könyvtári állomány rendszerezésére a SZIRÉN programmal készül. A
pedagógiai szakkönyvtári állomány a CORVINA könyvtári rendszer segítségével hozzáférhető,
lekérdezhető, visszakereshető. A jövőben a könyvtár teljes állományának adatait a CORVINA
rendszerben fogjuk rögzíteni.
Az adatok feltöltése az erre a célra létrehozott űrlapon keresztül történik. Az űrlap segítségével minden
dokumentumot egyszer kell felvenni az adatbázisba. A katalógus folyamatos gondozást igényel. A
feldolgozás menete a program ajánlásai nyomán történik. A számítógépes rekordbevitelt, a rekordok
törlését és módosítását csak a megfelelő ismeretekkel rendelkező könyvtáros láthatja el. Az online
számítógépes katalógus (WEB OPAC) hozzáférhető az iskola honlapján.

Az iskolai könyvtáros munkaköri leírása
A könyvtáros jogállása
Az iskolai könyvtáros feladatait munkaviszonyban látja el. Munkáját az igazgató (vagy kijelölt
helyettese) irányításával és ellenőrzése mellett látja el.
Az iskolai könyvtáros tanár felsőfokú iskolai végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
Az iskolai könyvtáros tanár a kötelező óraszám keretében biztosítja a könyvtár nyitva tartását, a
könyvtári órákat.
A könyvtáros tanár heti kötelező óraszáma, mely a könyvtári nyitva tartást jelenti: 26 óra.
A könyvtáros tanár pedagógus besorolású, az iskola nevelőtestületének tagja.
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A könyvtáros feladatai
Általános feladatok
a) ellátja a könyvtár vezetésével, ügyvitelével kapcsolatos feladatokat,
b) középtávú és éves munkatervet készít a könyvtár működési feltételeinek és tartalmi munkájának
fejlesztésére,
c) tanév végén beszámolót készít, tájékoztatja a tantestületet a könyvtárhasználók (tanárok, tanulók,
egyéb dolgozók) könyvtárhasználatáról,
d) szervezi és lebonyolítja a könyvtár pedagógiai felhasználását,
e) kapcsolatot tart a társtagintézményekkel,
f) végzi az iskolai könyvtár ügyvitelét, statisztikát készít,
g) részt vesz a könyvtárosok részére szervezett szakmai találkozókon, továbbképzéseken,
értekezleteken,
h) figyelemmel kíséri a könyvtári célokra biztosított beszerzési keret tervszerű és gazdaságos felhasználását,
i) részt vesz a könyvtár időszaki és soron kívüli leltározásában.

Szakmai feladatok
Teljes szakmai felelősséggel végzi az iskolai könyvtár állományalakítását az alábbiak szerint:
a) segíti az iskola oktató - nevelő munkáját a gyűjtőköri szabályozásban meghatározott
információhordozók gyűjtésével, feldolgozásával,
b) tervszerűen és folyamatosan végzi a könyvtári állomány gyarapítását, a beszerzési lehetőségekről,
kínálatról folyamatosan konzultál az iskola vezetőivel, munkaközösségeivel,
c) a megrendelésekről, azok teljesítéséről és a beszerzési keret felhasználásáról nyilván-tartást vezet,
d) tájékozódik a megjelenő kiadványokról,
e) állományba vételi tevékenysége során a beszerzett dokumentumokat meghatározott módon a
könyvtári működési szabályzatnak megfelelően nyilvántartásba veszi,
f) nyilvántartásokat vezet naprakészen,
g) a feldolgozást igénylő dokumentumokat feldolgozza,
h) naprakészen építi, rendezi, szerkeszti a könyvtár betűrendes és szakkatalógusait,
i) rendszeresen évente állományapasztást végez a felesleges, elhasználódott, tartalmilag elavult
dokumentumok körében, s az ezzel kapcsolatos nyilvántartást, ügyviteli fel-adatokat is ellátja,
j) gondoskodik az állomány védelméről, a raktári rend megtartásáról,
k) végzi a kölcsönzési tevékenységet és annak adminisztrációját,
l) könyvtárbemutató foglalkozásokat, könyvtárhasználati ismereteket nyújtó órákat vezet,
m) a könyv- és könyvtárhasználati ismeretek elsajátítását könyvtárhasználati tematika összeállításával
segíti,
n) rendszeres tájékoztatást ad a könyvtár új szerzeményeiről,
o) az iskolai munkatervben meghatározott feladatokat (nevelési értekezlet, évfordulós események,
tanulmányi versenyek, vetélkedők, stb.)ajánlójegyzék összeállításával segíti,
p) igény szerint tájékoztatást végez, irodalomkutatással, témafigyeléssel is foglalkozik,
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q) a számítógépes könyvtári programot folyamatosan tölti fel adatokkal (dokumentumok adatai,
könyvtárhasználók adatai, kölcsönzési nyilvántartások stb.).
Egyéb feladatok
a) kapcsolatot tart az osztályfőnökökkel, munkaközösség-vezetőkkel, kollégiummal, szaktanárokkal a
pedagógiai feladatok ellátásának segítése érdekében,
b) együttműködik az oktatástechnikussal az audiovizuális ismeretközlő eszközök folyamatos,
zökkenőmentes üzemeltetése terén,
c) részt vesz az iskolai könyvtári működési szabályzat aktualizálásában, korszerűsítésében, jogszabályi
változás esetén javaslatot tesz a Szabályzat módosítására.

A könyvtáros munkaideje
Főállású munkaviszony esetén 40 óra/hét, ebből 32 óra kötött munkaidő:
heti 26 óra a könyvtár nyitva tartása
heti 6 óra belső munkákra fordított idő
Nyitva tartási időben látja el a
kölcsönzés,
tájékoztatás,
könyvtárbemutató foglalkozások,
raktárrendezés teendőit.
Belső munkálatok során elvégzendő feladatai:
állománygyarapítás (leltárkönyvek vezetése, rekordszerkesztés),
irodalomkutatás,
bibliográfia szerkesztés,
könyvtárhasználati foglalkozásokra való felkészülés,
egyéni továbbképzés.

Külső tevékenységei:
tájékozódás a könyvpiacon,
beszerzések,
továbbképzés,
kapcsolattartás
tapasztalatcsere.
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24 2. számú melléklet
Gyakorlati oktatás
Szerződésminta
Aláírást követő 5 munkanapon belül 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi
és iparkamarának

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött a Klebelsberg Tagintézményfenntartó Központ (a továbbiakban: ESZC) mint az elméleti képzést biztosító
szakképző iskola (a továbbiakban: Iskola) fenntartója és a gyakorlati képzés feltételeivel részben vagy egészben
rendelkező szervezet (a továbbiakban: Szervezet) között (ESZC és Szervezet a továbbiakban együtt: Felek) az alábbi
feltételek szerint.
I. A Szervezet és az ESZC adatai
Egri Szakképzési Centrum

Szervezet
Adószáma:
Neve:
Székhelye:

- ………………………………………………….
………….........................................
..…………………………………….…….…....

Cégjegyzékszáma: ………………………….………….…...
vagy
Egyéni vállalkozói nyilvántartási száma: …………….........
Statisztikai számjele: ………………………………………
Nyilvántartási száma: …………………………………….
Törvényes képviselőjének neve:
……………………………………………….……………..
Kapcsolattartójának neve:
…….......................................................................................
tel.: .............................................. fax..................................
e-mail: ……….……..…………….@...................................

Adószáma:
Székhelye:
Törzskönyvi nyilvántartási száma:
Statisztikai számjele:
Törvényes képviselőjének neve:
....................................................................................................
Iskola
Neve: ..………………………………………………………..
………………………………………………………………..
Székhelye:

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

Oktatási azonosítója:
Kapcsolattartójának neve:
..................................................................................................
tel.: .....................................................fax: ………………..…
e-mail……...…..…………………….@..................................

II. Felek a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Szt.) előírásai szerint, egyetértően
nyilatkoznak arról, hogy az Iskola tanulójának/tanulóinak szakmai gyakorlati képzésének céljából egymással
együttműködési megállapodást kívánnak kötni.
ESZC felelősséget vállal azért, hogy a megállapodás függelékében kizárólag olyan tanulókat szerepeltet, akik
számára szakmai gyakorlat iskolán kívüli képzőhelyen az Szt-ben meghatározott feltételek szerint együttműködési
megállapodással megszervezhető (képzés ingyenessége, az esetlegesen szükséges szintvizsga megléte, a gyakorlat
„kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhely”-ben történő megszervezése 9. évfolyamos szakiskolai
tanuló, vagy 10., 11. évfolyamos – szintvizsgával nem rendelkező – tanuló számára stb.).
III. Jelen együttműködési megállapodást a felek
1. határozott időtartamra:
a) ……………………..… tól b) ……………………………..-ig kötik.
2. határozatlan időtartamra,
…………………….. -i hatályba lépéssel kötik.
IV. A Szervezet feladatai és kötelezettségei:
− a megállapodás függelékében szereplő Tanuló számára – egészségvédelmi szempontból biztonságos
munkahelyen, a függelékben meghatározott és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő – gyakorlati képzésről
és nevelésről gondoskodik,
− pénzbeli juttatást biztosít az összefüggő szakmai gyakorlat időtartamára (Szt. 63. § (1) b)),
− biztosítja az előírt tárgyi és személyi feltételeket,
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− a tanulókat megfelelő munka-, balesetvédelmi és – szükség szerint – tűzvédelmi oktatásban részesíti,
− az előírásoknak megfelelően vezeti a foglalkozási naplót, melyet az Iskola felkérése alapján betekintésre
rendelkezésre kell bocsátania,
− a tanuló részvételét és mulasztását nyilvántartja, a mulasztásokról az előírt rendszerességgel tájékoztatja az
Iskolát,
– az Szt-ben és az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló rendelet rendelkezései
szerinti, tanulót megillető juttatások, kedvezmények közül az adott tanuló gyakorlati képzésének időtartamára
az alábbiakat biztosítja:
− kedvezményes étkeztetést, útiköltség-térítést, munkaruhát, egyéni védőfelszerelést, tisztálkodási eszközt és
kötelező juttatásokat (Szt. 68. §. (1))
− szünetet és felkészülési időt (Szt. 66. §).
V. A Szervezet további feladatai és kötelezettségei:
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………
VI. Az ESZC feladatai és kötelezettségei:
− gondoskodik a tanulók rendszeres orvosi vizsgálatáról (Szt. 35. §. (3)),
− felelősségbiztosítást köt a tanulókra (Szt. 70. § (3)),
− az együttműködési megállapodás megkötését megelőzően és azt követően folyamatosan ellenőrzi a gyakorlati
képzés személyi és tárgyi feltételei meglétét a Szervezetnél, valamint gondoskodik arról, hogy a tanuló
gyakorlati képzése a szakképzési kerettantervnek megfelelően folyjon. (Szt. 56.§ (6)),
− felel az Iskola tevékenységéért.
ESZC jelen megállapodás aláírásával igazolja, hogy – fentebb említett kötelezettségének eleget téve – a
megállapodás megkötését megelőzően ellenőrizte a gyakorlati képzés személyi és tárgyi feltételeinek meglétét a
Szervezetnél, és ezen feltételeket a képzés megkezdéséhez megfelelőnek találta.
VII. ESZC további feladatai és kötelezettségei:
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………
VIII. Amennyiben a gyakorlati képzést részben vagy egészben folytató Szervezet nem szakképzési hozzájárulásra
kötelezett, az Iskola fenntartója a gyakorlati képzés együttműködési megállapodás alapján folyó időarányos részére
az iskolai tanműhelyben folyó gyakorlati képzés finanszírozási feltételei szerint jogosult a költségvetési
támogatásra és a gyakorlati képzésben részt vevő tanuló költségeit – részben vagy egészben – megtérítheti a
gyakorlati képzést részben vagy egészben folytató szervezet részére a költségvetési támogatása terhére (Szt. 84. §.
(4)).
Ebben az esetben a költségek viselésének, megosztásának és átadásának módja:
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………
IX. Tanuló által előállított termékekkel, szolgáltatási díjakkal a Szervezet rendelkezik.
X. A megkötött együttműködési megállapodást a Szervezet öt munkanapon belül megküldi a területileg illetékes
kereskedelmi és iparkamara (a továbbiakban: Kamara) részére ellenjegyzés céljából. Jelen együttműködési
megállapodás a Kamara ellenjegyzésével válik érvényessé, és a III.1. a) vagy III.2 pontban megadott napon lép
hatályba.
XI. Az együttműködési megállapodást a Felek csak közös megegyezéssel módosíthatják. A módosított
együttműködési megállapodás minden példányát a Szervezet a módosítást követő öt munkanapon belül megküldi a
Kamarának ellenjegyzés céljából. A módosítás a Kamara ellenjegyzésével válik érvényessé és a módosításban
megadott napon lép hatályba. A megszűnésről a Felek értesítik a Kamarát.
XII. Az együttműködési megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi
CXXI. törvényt, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvényt, a szakképzésről szóló 2011. évi
CLXXXVII. törvényt, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényt, a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény a megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezéseit, valamint a gyakorlati képzéssel és a tanulói
juttatásokkal kapcsolatos egyéb hatályos jogszabályokat kell alkalmazni.
XIII. Az együttműködési megállapodásban és a fenti jogszabályokban foglaltaknak a Szervezet által történő be nem
tartása esetén a Kamara az Szt. 61.§-a alapján eljárást kezdeményez.
Felek az együttműködési megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, a mai napon aláírták.
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Dátum: 20

_________________________

_________________________

_________________________

Szervezet
P.H.

ESZC
P.H.

Iskola
P.H.

Kamara tölti
ki! 3. Kamara 4. ESZC ………………………
Jelen együttműködési megállapodást kapják: 1. Szervezet
2. Iskola
Jelen
együttműködési
megállapodást
a
mai
napon
ellenjegyeztem:
Tankerület
Dátum: 20. . .
……………………………. Kereskedelmi és Iparkamara
Aláírást követő 5 munkanapon belül 4 eredeti példányban megküldendő a területileg P.H.
illetékes kereskedelmi
és iparkamarának

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
(szakközépiskola - a továbbiakban Szakgimnázium vagy
szakközépisklola 9−12. évfolyam)
amely létrejött a Klebelsberg Tagintézményfenntartó Központ (a továbbiakban: ESZC) mint az elméleti képzést biztosító
szakközépiskola (a továbbiakban: Iskola) fenntartója és a gyakorlati képzés feltételeivel részben vagy egészben rendelkező
szervezet (a továbbiakban: Szervezet) között (ESZC és Szervezet a továbbiakban együtt: Felek) az Iskola 9-12.
évfolyamán tanulók összefüggő szakmai gyakorlati képzésére az alábbi feltételek szerint.
I. A Szervezet és a ESZC adatai
Egri Szakképzési Centrum

Szervezet
Adószáma:
Neve:
Székhelye:

- ………………………………………………….
………….........................................
..…………………………………….…….…....

Cégjegyzékszáma: ………………………….………….…...
vagy
Egyéni vállalkozói nyilvántartási száma: …………….........
Statisztikai számjele: ………………………………………
Nyilvántartási száma: …………………………………….
Törvényes képviselőjének neve:
……………………………………………….……………..
Kapcsolattartójának neve:
…….......................................................................................
tel.: .............................................. fax..................................
e-mail: ……….……..…………….@...................................

Adószáma:
Székhelye:
Törzskönyvi nyilvántartási száma:
Statisztikai számjele:
Törvényes képviselőjének neve:
....................................................................................................
Iskola
Neve: ..………………………………………………………..
………………………………………………………………..
Székhelye:

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

Oktatási azonosítója:
Kapcsolattartójának neve:
..................................................................................................
tel.: .....................................................fax: ………………..…
e-mail……...…..…………………….@..................................

II. Felek a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Szt.) előírásai szerint, egyetértően
nyilatkoznak arról, hogy az Iskola tanulójának/tanulóinak szakmai gyakorlati képzésének céljából egymással
együttműködési megállapodást kívánnak kötni.
ESZC felelősséget vállal azért, hogy a megállapodás függelékében kizárólag olyan tanulókat szerepeltet, akik
számára szakmai gyakorlat iskolán kívüli képzőhelyen az Szt-ben meghatározott feltételek szerint együttműködési
megállapodással megszervezhető.
III. Jelen együttműködési megállapodást a felek
1. határozott időtartamra:
a) ……………………..… tól b) ……………………………..-ig kötik.
2. határozatlan időtartamra,
…………………….. -i hatályba lépéssel kötik.
IV. A Szervezet feladatai és kötelezettségei:
− a megállapodás függelékében szereplő Tanuló számára – egészségvédelmi szempontból biztonságos
munkahelyen, a függelékben meghatározott és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő – gyakorlati képzésről
és nevelésről gondoskodik,
− biztosítja az előírt tárgyi és személyi feltételeket,
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− a tanulókat megfelelő munka-, balesetvédelmi és – szükség szerint – tűzvédelmi oktatásban részesíti,
− az előírásoknak megfelelően vezeti a foglalkozási naplót, melyet az Iskola felkérése alapján betekintésre
rendelkezésre kell bocsátania,
− a tanuló részvételét és mulasztását nyilvántartja, a mulasztásokról az előírt rendszerességgel tájékoztatja az
Iskolát,
– az Szt-ben és az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló rendelet rendelkezései
szerinti, tanulót megillető juttatások, kedvezmények közül az adott tanuló gyakorlati képzésének időtartamára
az alábbiakat biztosítja:
− kedvezményes étkeztetést, útiköltség-térítést, munkaruhát, egyéni védőfelszerelést, tisztálkodási eszközt és
kötelező juttatásokat (Szt. 68. § (1))
− szünetet és felkészülési időt (Szt. 66. §).
V. A Szervezet további feladatai és kötelezettségei:
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………
VI. ESZC feladatai és kötelezettségei:
− gondoskodik a tanulók rendszeres orvosi vizsgálatáról (Szt. 35. §. (3)),
− felelősségbiztosítást köt a tanulókra (Szt. 70. § (3)),
− az együttműködési megállapodás megkötését megelőzően és azt követően folyamatosan ellenőrzi a gyakorlati
képzés személyi és tárgyi feltételei meglétét a Szervezetnél, valamint gondoskodik arról, hogy a tanuló
gyakorlati képzése a szakképzési kerettantervnek megfelelően folyjon. (Szt. 56.§ (6)),
− felel az Iskola tevékenységéért.
ESZC jelen megállapodás aláírásával igazolja, hogy – fentebb említett kötelezettségének eleget téve – a
megállapodás megkötését megelőzően ellenőrizte a gyakorlati képzés személyi és tárgyi feltételeinek meglétét a
Szervezetnél, és ezen feltételeket a képzés megkezdéséhez megfelelőnek találta.
VII. ESZC további feladatai és kötelezettségei:
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………
VIII. Amennyiben a gyakorlati képzést részben vagy egészben folytató Szervezet nem szakképzési hozzájárulásra
kötelezett, az Iskola fenntartója a gyakorlati képzés együttműködési megállapodás alapján folyó időarányos részére
az iskolai tanműhelyben folyó gyakorlati képzés finanszírozási feltételei szerint jogosult a költségvetési
támogatásra és a gyakorlati képzésben részt vevő tanuló költségeit – részben vagy egészben – megtérítheti a
gyakorlati képzést részben vagy egészben folytató szervezet részére a költségvetési támogatása terhére (Szt. 84. §
(4)).
Ebben az esetben a költségek viselésének, megosztásának és átadásának módja:
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………
IX. Tanuló által előállított termékekkel, szolgáltatási díjakkal a Szervezet rendelkezik.
X. A megkötött együttműködési megállapodást a Szervezet öt munkanapon belül megküldi a területileg illetékes
kereskedelmi és iparkamara (a továbbiakban: Kamara) részére ellenjegyzés céljából. Jelen együttműködési
megállapodás a Kamara ellenjegyzésével válik érvényessé, és a III.1. a) vagy III.2 pontban megadott napon lép
hatályba.
XI. Az együttműködési megállapodást a Felek csak közös megegyezéssel módosíthatják. A módosított
együttműködési megállapodás minden példányát a Szervezet a módosítást követő öt munkanapon belül megküldi a
Kamarának ellenjegyzés céljából. A módosítás a Kamara ellenjegyzésével válik érvényessé és a módosításban
megadott napon lép hatályba. A megszűnésről a Felek értesítik a Kamarát.
XII. Az együttműködési megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi
CXXI. törvényt, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvényt, a szakképzésről szóló 2011. évi
CLXXXVII. törvényt, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényt, a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény a megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezéseit, valamint a gyakorlati képzéssel és a tanulói
juttatásokkal kapcsolatos egyéb hatályos jogszabályokat kell alkalmazni.
XIII. Az együttműködési megállapodásban és a fenti jogszabályokban foglaltaknak a Szervezet által történő be nem
tartása esetén a Kamara az Szt. 61.§-a alapján eljárást kezdeményez.
Felek az együttműködési megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, a mai napon aláírták.
Dátum: 20
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_________________________

_________________________

_________________________

Szervezet
P.H.

ESZC
P.H.

Iskola
P.H.

Kamara tölti ki!
Jelen együttműködési megállapodást a mai napon ellenjegyeztem:
Dátum: 20. . .
Jelen együttműködési megállapodást kapják:
Tankerület

……………………………. Kereskedelmi és Iparkamara
P.H.
1. Szervezet 2. Iskola 3. Kamara 4. ESZC ………………………
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25 3. számú melléklet
Adatkezelési szabályzat
Általános rendelkezések

A Magyar Köztársaság Országgyűlése Magyarország európai uniós jogharmonizációs
kötelezettségei- nek teljesítése érdekében megalkotta a 2003. évi XLVIII. törvényt a
személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII.
törvény módosításáról.
Adatkezelési szabályzatunk jogszabályi alapja és célja
Az tagintézményünkben folyó adatkezelés és továbbítás rendjét jelen adatkezelési szabályzat
hatá- rozza meg.

a) Adatkezelési szabályzatunk az alábbi jogszabályok alapján készült:
- A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992.
évi LXIII. törvény (a továbbiakban „Adatvédelmi törvény”)
- A Közoktatásról szóló 1992. évi LXXIX. törvény
- A 100/1997. (VI.13.) Kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatáról.
b) Az adatkezelési szabályzat legfontosabb céljai az alábbiak:
- a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992.
évi LXIII. törvény végrehajtásának biztosítása,
- az tagintézményi adatkezelés és adatfeldolgozás szabályainak rögzítése,
- azon személyes és különleges adatok körének megismertetése az intézménnyel
jogviszonyban állókkal, amelyeket az iskola tanulóiról, munkavállalóiról az intézmény nyilvántart,
- az adattovábbításra meghatalmazott munkavállalók körének rögzítése,
- az adatok továbbítási szabályainak rögzítése,
- a nyilvántartott adatok helyesbítési, törlési rendjének meghatározása,
- az adatnyilvántartásban érintett személyek jogai és érvényesítésük rendjének
közlése
- a szolgálati titok védelmével kapcsolatos rendelkezések meghatározása.
Összefoglalva tehát szabályzatunk célja7 az adatkezelésben érintettet személyek – egyértelmű és részletes – tájékoztatása az adataik kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés
céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés
időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.
Az adatkezelési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése

a) Az Egri SZC Kossuth Zsuzsanna Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Kollégiuma
és Könyvtára működésére vonatkozó adatkezelési szabályzatot a tagintézmény
vezetőjének előterjesztése után a nevelőtestület 2013. március 26-i értekezletén
elfogadta.
Az elfogadást követően a jogszabályban meghatározottak szerint egyetértési jo- gát
gyakorolta az iskola Szülői Munkaközössége és a Diákönkormányzat, ame- lyet a
zárófejezetben aláírásukkal igazolnak.
b) Jelen adatkezelési szabályzatot a nevelőtestület hagyta jóvá a tagintézmény szer- vezeti
és működési szabályzatának részeként.
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c) Jelen adatkezelési szabályzatot a tanulók, szüleik megtekinthetik az iskola hon- lapján,
valamint az igazgatói irodában. Tartalmáról és előírásairól a tanulókat és szüleiket
szervezett formában tájékoztatni kell, egyéb esetekben az igazgató ad felvilágosítást.
7

Követve az Adatvédelmi törvény (1992. évi LXIII.tv.) 6.§ (2) bekezdésének előírásait.
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Az adatkezelési szabályzat személyi és időbeli hatálya

d) Az adatkezelési szabályzat betartása a tagintézmény igazgatójára,
valamennyi munkavállalójára és tanulójára nézve kötelező érvényű.
e) Az adatkezelési szabályzat a fenntartó jóváhagyásának időpontjával lép hatályba, és határozatlan időre szól.
f) Adatkezelési szabályzatunkat a jóváhagyást követő dátummal létesített tanulói
jogviszony esetén a tanuló – a kiskorú tanuló szülője – köteles tudomásul venni,
a beiratkozáskor a tagintézmény adatkezelési tevékenységéről írásban
tájékoztatni kell. A tanulói adatkezelés időtartama a középiskolába való
jelentkezéstől kez- dődően legfeljebb a tanulói jogviszony megszűnését követő
harmadik év dec- ember 31-ig terjedhet. Kivételt képez ez alól a nem
selejtezhető törzskönyv, a beírási napló, a digitális osztálynapló, amelyekre
vonatkozóan az irattári őrzési idő az irányadó. Az irattári őrzési idő leteltével az
adatkezelést meg kell szün- tetni.
g) Adatkezelési szabályzatunkat a jóváhagyást követő dátummal létesített munkavállalói jogviszony esetén a munkavállaló köteles tudomásul venni, erről a
Munka törvénykönyve 76.§ (6)-(7) bekezdése, valamint a 76/B. § szakaszai
szerint készült írásos tájékoztatóban figyelmét fel kell hívni. A munkavállalók
adatainak kezelése a jogviszony kezdetétől a jogviszony megszűnését követő
harmadik év december 31-ig terjedhet. Kivételt képeznek ez alól a jogszabályok
által kötelezően megőrzendő dokumentumok. Az irattári őrzési idő leteltével az
adatkezelést meg kell szüntetni.

A tagintézményben nyilvántartott adatok köre
A nyilvántartott adatok körét a Közoktatási törvény 2. számú mellékletének „A közoktatási intézményekben nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok” fejezete rögzíti. Ezek az adatok kötelezően nyilvántartandóak az alábbiak szerint.
Az munkavállalók nyilvántartott és kezelt adatai
A Közoktatási törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 5. sz. melléklete alapján nyilvántartott munkavállalói adatok:

a)
b)
c)
-

név, születési hely és idő, állampolgárság;
anyja neve, családi állapota, gyermekei születési ideje,
egyéb eltartottak száma, az eltartás kezdete
TAJ száma, adóazonosító jele
állandó lakcím és tartózkodási hely, telefonszám; azonosító száma
munkaviszonyra, munkavállalói jogviszonyra vonatkozó adatok, így különösen
iskolai végzettség, szakképesítés, alkalmazási feltételek igazolása,
munkában töltött idő, munkavállalói jogviszonyba beszámítható idő, besorolással
kapcsolatos adatok,
az alkalmazott egészségügyi alkalmassága
alkalmazott által kapott kitüntetések, díjak és más elismerések, címek,
munkakör, munkakörbe nem tartozó feladatra történő megbízás, munkavégzésre
irányuló további jogviszony, fegyelmi büntetés, kártérítésre kötelezés,
munkavégzés ideje, túlmunka ideje, munkabér, illetmény, továbbá az azokat
terhelő tartozás és annak jogosultja,
szabadság, kiadott szabadság,
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-

alkalmazott részére történő kifizetések és azok jogcímei,
az alkalmazott részére adott juttatások és azok jogcímei,
az alkalmazott munkáltatóval szemben fennálló tartozásai, azok jogcímei,
a többi adat az érintett hozzájárulásával.

A törvény által kötelezően kezelendő adatokon kívül a tagintézmény az illetmények átutalása céljából
kezeli a munkavállalók bankszámlájának számát.
A tanulók nyilvántartott és kezelt adatai
A Közoktatási törvény alapján nyilvántartott tanulói adatok:

d) a tanuló neve, születési helye és ideje, állampolgársága állandó lakásának és tare)
f)
g)
h)
-

tózkodási helyének címe és telefonszáma, nem magyar állampolgár esetén a tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma;
szülő neve, állandó lakásának és tartózkodási helyének címe, telefonszáma;
a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok, így különösen
felvételivel kapcsolatos adatok,
a tanuló magatartásának, szorgalmának és tudásának értékelése és minősítése,
vizsgaadatok,
a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok,
a sajátos nevelési igényre vonatkozó adatok,
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló rendellenességére vonatkozó adatok,
a tanuló- és gyermekbalesetekre vonatkozó adatok,
a tanuló diákigazolványának sorszáma,
a tanuló azonosító száma

i) a tanuló személyi igazolványának száma
j) többi adat az érintett hozzájárulásával.

Az adatok továbbításának rendje

A pedagógusok adatainak továbbítása
Az tagintézmény pedagógusainak a 3.2.1 fejezet szerint nyilvántartott adatai továbbíthatók a
fenntartónak, a kifizetőhelynek, bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, helyi önkormányzatnak,
államigazgatási szervnek, a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére jogosultaknak, a
nemzetbiztonsági szolgálatnak.
A tanulók adatainak továbbítása
Az tagintézmény csak azokat a tanulói adatokat továbbítja, amelyeket jogszabály rendel el. Az
elrendelést a Közoktatási törvény 2. számú mellékletének „A közoktatási tagintézményekben
nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok” fejezete rögzíti. Ennek legfontosabb és
iskolánkban leggyakoribb eseteit közöljük az alábbiakban:
A tanulók adatai továbbíthatók:

k) fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, önkormányzat, államigazgatási szerv,
nemzetbiztonsági szolgálat részére valamennyi adat,
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l) tanulási nehézségre, magatartási rendellenességre, a beilleszkedési zavarra, sa- játos
nevelési igényre vonatkozó adatok a pedagógiai szakszolgálat tagintézményeinek
m) a magatartás, szorgalom és tudás értékelésével kapcsolatos adatok az érintett
osztályon belül, a nevelőtestületen belül, a szülőnek, a vizsgabizottságnak,
iskolaváltás esetén az új iskolának, a szakmai ellenőrzés végzőjének,
n) a diákigazolvány - jogszabályban meghatározott - kezelője részére a
diákigazolvány kiállításához szükséges valamennyi adat,
o) a tanuló iskolai felvételével, átvételével kapcsolatosan az érintett iskolához, felsőoktatási tagintézménybe történő felvétellel kapcsolatosan az érintett felsőoktatási
tagintézményhez és vissza;
p) az egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó tagintézménynek a tanuló
egészségügyi állapotának megállapítása céljából,
q) a családvédelemmel foglalkozó tagintézménynek, szervezetnek, gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek, tagintézménynek a gyermek, tanuló veszélyeztetettségének feltárása, megszüntetése céljából,
r) az állami vizsgák alapján kiadott bizonyítványokat nyilvántartó szervezetnek a
bizonyítványok nyilvántartása céljából.
Az tagintézmény nyilvántartja továbbá azokat az adatokat, amelyek a jogszabályokban biztosított
kedvez- ményekre való igényjogosultság (pl. ingyenes tankönyv-ellátás, tanulók 50%-os étkezési
kedvezménye, stb.) elbírálásához és igazolásához szükségesek. E célból azok az adatok kezelhetők,
amelyekből meg- állapítható a jogosult személye és a kedvezményre való jogosultsága

Az adatkezeléssel foglalkozó munkavállalók körének meghatalmazása
Az tagintézmény adatkezelési tevékenységéért, jelen adatkezelési szabályzat karbantartásáért a
tagintézmény igazgatója a felelős. Jogkörének gyakorlására az ügyek alább szabályozott
körében helyetteseit, az egyes pozíciókat betöltő pedagógusokat, a gazdasági ügyintézőt és az
iskolatitkárt hatalmazza meg.

A nem szabályozott területeken az adatkezeléssel kapcsolatos feladatokat a tagintézmény
igazgatója személyesen vagy – utasítási jogkörét alkalmazva – saját felelősségével látja el.
Az igazgató személyes feladatai:
a 3.2.1 fejezet a) és b) szakaszában meghatározott adatok továbbítása,
a 3.2.2 fejezet a) és b) szakaszában meghatározott adatok továbbítása,
a 3.2.1 és 3.2.2 fejezetekben meghatározott adatok kezelésének rendszeres ellenőrzése,
- a 3.3.1 és 3.3.2 fejezetekben meghatározott adattovábbítás rendszeres ellenőrzé- se,
- a 3.3.2 fejezet c) szakaszában meghatározottak közül a magatartás, szorgalom
és tudás értékelésével kapcsolatos adatok továbbítása iskolaváltás esetén az új
iskolának, a szakmai ellenőrzés végzőjének,
- a 3.2.2 fejezet f) szakaszában meghatározott egyéb adatok kezelésének elrende- lése,
az érintettek hozzájárulásának beszerzése.
Az tagintézményben folyó adatkezelési tevékenység során adatkezelői feladatokat látnak
el az aláb- bi munkavállalók a beosztás után részletezett tevékenységi körben.

-

Igazgatóhelyettesek:

-

a munkaköri leírásukban meghatározott felosztás szerint felelősek a 3.2.2 feje- zet c),
f) szakaszaiban meghatározott adatok kezeléséért,
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-

a 3.3.2 fejezet e), f), h) szakaszaiban szereplő adattovábbítás.

Gazdasági ügyintéző:

-

az adatkezelői feladatkörért személyes felelősséggel tartozik az alábbi körben,
a 3.2.1 fejezet c) szakasza szerint munkaviszonyra, munkavállalói jogviszonyra
vonatkozó összes adat kezelése,
a 3.2.1 fejezetben részletezett adatok továbbítása a 3.3.1 fejezetben meghatáro- zott
esetekben
kezeli a munkavállalók bankszámlájának számát.

Iskolatitkár:

-

tanulók adatainak kezelése a 3.2.2 a), b), e) szakaszai szerint,
a tanulók felvételire vonatkozó adatainak kezelése a 3.2.2 c) szakasza szerint
a pedagógusok és munkavállalók adatainak kezelése a 3.2.1 a) és b) szakaszai
szerint,
a pedagógusok és munkavállalók személyi anyagának kezelése,
a pedagógusok erkölcsi bizonyítványának nyilvántartása,
adatok továbbítása a 3.3.2 d) szakaszában meghatározott esetben.

Osztályfőnökök:

-

a 3.3.2 fejezet c) szakaszában szereplők közül az alábbiakat: a magatartás, szorgalom és tudás értékelésével kapcsolatos adatok az érintett osztályon belül, a
nevelőtestületen belül, a szülőnek
a 3.2.2 fejezet d) szakaszában meghatározott tanulói baleseteket a tudomásszer- zés
napján köteles továbbítani a munkavédelmi felelősnek.

Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős:

-

a 3.2.2 fejezet d) szakaszában szereplő adatok,
a 3.3.2 fejezet g) szakaszában szereplő adattovábbítás.

Munkavédelmi felelős:

-

3.2.2 fejezet d) szakaszában meghatározott nyilvántartás vezetése és az adatok
jogszabályban előírt továbbítása.
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Az érettségi vizsgabizottság jegyzője:

-

a 3.3.2 fejezet c) szakaszában meghatározottak közül a magatartás, szorgalom
és tudás értékelésével kapcsolatos adatok továbbítása az érintett osztályon belül, a
nevelőtestületen belül, adattovábbítás a vizsgabizottság számára.

Az iskolai weblap szerkesztésével megbízott rendszergazda:

-

beszerzi a hozzájárulást a honlapra kerülő olyan pedagógusoktól, diákoktól és
szülőktől, akikről a weblapon személyes adatokat tartalmazó információk je- lennek
meg,
beszerzi a hozzájárulást a honlapra kerülő olyan pedagógusoktól és diákoktól,
akikről kiemelten a személyüket ábrázoló fénykép jelenik meg a honlapon (a
csoportképeken szereplő személyektől hozzájárulást kérni nem szükséges),
a fentiekben említett hozzájárulás általában szóbeli, kritikus esetekben írásos.

Az adatkezelés technikai lebonyolítása
Az adatkezelés általános módszerei
Az tagintézményünkben kezelt adatok nyilvántartási módja a következő lehet:

-

nyomtatott irat,
elektronikus adat,
az iskola weblapján elhelyezett (elektronikus) adat, fénykép.

Az adatkezelő lapok hagyományos nyomtatott formában vagy számítógépes módszerrel is
vezethetők. Az oktatási miniszter az elektronikus módszert kötelezően is elrendelheti.
Az munkavállalók személyi iratainak vezetése
Személyi iratok
Személyi irat minden – bármilyen anyagon, alakban és bármilyen eszköz felhasználásával
keletkezett
– adathordozó, amely a munkavállalói jogviszony létesítésekor, fennállása alatt,
megszűnésekor, illet- ve azt követően keletkezik és a munkavállaló személyével
összefüggésben adatot, megállapítást tar- talmaz.
A személyi iratok köre az alábbi:

-

a munkavállaló személyi anyaga,
a munkavállaló tájékoztatásáról szóló irat8,
a munkavállalói jogviszonnyal összefüggő egyéb iratok (pl. illetményszámfej- téssel
kapcsolatos iratok),
a munkavállaló bankszámlájának száma
a munkavállaló saját kérelmére kiállított vagy önként átadott adatokat tartalma- zó
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iratok.

8 Lásd a Munka törvénykönyve 76.§ (6)-(7) bekezdése, valamint a 76/B. § szakaszait
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25.1.1.1 A személyi iratokra csak olyan adat és megállapítás vezethető, amelynek alapja:

-

a közokirat vagy a munkavállaló írásbeli nyilatkozata,
a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásbeli rendelkezése,
bíróság vagy más hatóság döntése,
jogszabályi rendelkezés.

25.1.1.2 A személyi iratokba való betekintésre az alábbi személyek jogosultak:
- a tagintézmény vezetője és helyettesei,
- a tagintézmény gazdasági ügyintézője,
- az iskolatitkár mint az adatkezelés végrehajtója,
- a vonatkozó törvény szerint jogosult személyek (adóellenőr, TB-ellenőr, revi- zor,
stb.),
- saját kérésére az érintett munkavállaló.
25.1.1.3 A személyi iratok védelme
A személyi iratok kezelői kizárólag az alábbi személyek lehetnek:

-

a tagintézmény igazgatója,
a tagintézmény gazdasági ügyintézője,
az adatok kezelését végző iskolatitkár.

A személyi iratokat és a személyi adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Ha az adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján
történik, a személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében az adatkezelőnek és az adat
továbbítójának külön védelmi intézkedéseket (ellenőrzés, jelszavas védelem, az elküldés után a hálózatról való törlés, stb.) kell tennie.
25.1.1.4 A személyi anyag vezetése és tárolása
A munkavállalói jogviszony létesítésekor a tagintézmény vezetője gondoskodik a munkavállaló
szemé- lyi anyagának összeállításáról, s azt a vonatkozó jogszabályok és jelen szabályzat szerint
kezeli. A személyi anyagban az 3.5.2.1 fejezetben felsoroltakon kívül más anyag nem tárolható. A
személyi anyagot tartalmuknak megfelelően csoportosítva, keletkezésük sorrendjében, az e célra
személyenként kialakított gyűjtőben zárt szekrényben kell őrizni.
A személyi anyag része a munkavállalói alapnyilvántartás. Az alapnyilvántartás első alkalommal
papír alapon készül, majd a továbbiakban számítógépes módszerrel is vezethető. A számítógéppel
vezetett munkavállalói alapnyilvántartást ki kell nyomtatni a következő esetekben:

-

a munkaviszony első alkalommal való létesítésekor
a munkaviszony megszűnésekor
ha a munkavállaló adatai lényeges mértékben megváltoztak.
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A munkavállaló az adataiban bekövetkező változásokról 8 napon belül köteles tájékoztatni a munkáltatói jogkör gyakorlóját, aki 8 napon belül köteles intézkedni az adatok átvezetéséről.
A személyi anyag vezetéséért és rendszeres ellenőrzéséért a tagintézmény vezetője a felelős.
Utasításai és az munkavállalók munkaköri leírása alapján az anyag karbantartását a gazdasági
ügyintéző és az iskolatitkár végzik.
A tanulók személyi adatainak vezetése
A tanulók személyi adatainak védelme
A tanulók személyi adatainak kezelői kizárólag az alábbiak lehetnek

-

az tagintézmény igazgatója,
az igazgatóhelyettesek,
az osztályfőnök,
az tagintézmény gazdasági ügyintézője,
az iskolatitkár.

Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Ha az
adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján történik, a személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében az adatkezelőnek és az adat továbbítójának külön védelmi
intézkedéseket (ellenőrzés, jelszavas védelem, az elküldés után a hálózatról való törlés, stb.) kell tennie.
A tanulók személyi adatainak vezetése és tárolása
A tanulói jogviszony létesítésekor a tagintézmény vezetője gondoskodik a tanulók személyi adatainak
összeállításáról, s azt a vonatkozó jogszabályok és jelen szabályzat szerint kezeli. A diákok személyi
adatai között az 3.2.2 fejezetben felsoroltakon kívül más anyag nem tárolható. A személyi adatokat
osztályonként csoportosítva az alábbi nyilvántartásokban kell őrizni:

-

összesített tanulói nyilvántartás
törzskönyvek
bizonyítványok
beírási napló
osztálynaplók
a diákigazolványok nyilvántartó dokumentuma.

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

-

a tanuló neve, osztálya,
a tanuló azonosító száma, diákigazolványának száma
születési helye és ideje, anyja neve,
állandó lakcíme, tartózkodási helye, telefonszáma
a tanuló általános iskolájának megnevezése.
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A nyilvántartást az igazgató utasításait követve az iskolatitkár vezeti. A tanulói nyilvántartás minden
év szeptember 1-jéig első alkalommal papír alapon készül, majd a továbbiakban számítógépes módszerrel vezethető. A számítógéppel vezetett tanulói nyilvántartás folyamatosan pontos és teljes vezetéséért az iskolatitkár felelős. Tárolásának módjával biztosítani kell, hogy az adatokhoz illetéktelen
személy ne férhessen hozzá. Az elektronikus formában vezetett tanulói nyilvántartás másodpéldányban
történő tárolását biztosítani kell.
A tanuló és szülője a tanuló adataiban bekövetkező változásokról 8 napon belül köteles tájékoztatni az
osztályfőnököt, aki 8 napon belül köteles intézkedni az adatok átvezetéséről.
A szolgálati titok védelmével kapcsolatos rendelkezések9
Az tagintézmény minden munkavállalójának kötelessége az adatkezelés jogszabályokban és e
szabályzat- ban meghatározott rendjének betartása. Az adatkezelők, illetve az iskola tanárai, vezetői
feladatkört ellátó munkavállalói felelősek a tudomásukra jutott adatok védelméért. A tanulók és
munkavállalók személyi adatait kizárólag az e szabályzatban meghatározott személyek az itt
meghatározott módon továbbíthatják. A személyi adatok bármely más jellegű (szóbeli, telefonon
történő, írásos vagy bár- mely más módon történő) továbbítása szigorúan tilos.
Az érettségi vizsga feladatlapjait – amennyiben azokat az erre jogosult minősítő szolgálati titoknak
minősítette, a minősítés érvényességi ideje alatt a szolgálati titokra vonatkozó rendelkezések szerint
kell kezelni. Az érettségi vizsgákkal kapcsolatos tanulói adatok (a dolgozatok pontszáma, eredménye,
a szóbeli feleletekre vonatkozó adatok) szintén szolgálati titkot képeznek. Hasonlóképen szolgálati
titoknak minősülnek a szóbeli és írásbeli érettségi tételekre és feladatlapokra vonatkozóan a vezetők
vagy munkavállalók birtokába jutott információk, továbbá az érettségizők szereplésével és eredményeivel kapcsolatos bármely adat. A szolgálati titok védelmének kötelezettsége az érettségi vizsga minden
adatára vonatkozóan érvényes.
Az adatnyilvántartásban érintett munkavállalók, tanulók és szülők jogai és érvényesítésük
rendje10
Az érintettek tájékoztatása, kérelem az érintett adatainak módosítására

Az adatkezelés által érintett személlyel az adat felvétele előtt közölni kell, hogy az
adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az
adatkezelést elrendelő jogszabályt is. A munkavállaló, a tanuló vagy gondviselője
tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, valamint kérheti személyi adatainak
helyesbítését illetve kijavítását, amelyet az adatkeze- lő köteles teljesíteni. A munkavállaló, a
tanuló illetve gondviselője jogosult megismerni, hogy az adat- kezelés során adatait kinek,
milyen céljából és milyen terjedelemben továbbították.
A munkavállaló a közokirat, illetve a munkáltató döntése alapján bejegyzett adatok
helyesbítését vagy törlését csak közokirat, illetve a munkáltató erre irányuló nyilatkozata
vagy döntésének az illetékes szervek által történt megváltoztatása alapján kérheti.
Az érintett munkavállaló, tanuló illetve gondviselője kérésére a tagintézmény vezetője
tájékoztatást ad a t a g i n t é z m é n y által kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó
által feldolgozott adatairól, az adat- kezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az
adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá
arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az ada- tokat. a tagintézmény
igazgatója a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban, közérthető formában
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köteles megadni a tájékoztatást.
Az érintett személyek tiltakozási joga
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
b) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
A tagintézmény igazgatója - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást köteles a
kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt
megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Ameny- nyiben a
tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és
adattovábbítást is - megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az
annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik
részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötele- sek
intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett a meghozott
döntéssel nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon be- lül – az
Adatvédelmi törvény szerint bírósághoz fordulhat.
A bírósági jogérvényesítés lehetősége
Ha a tagintézmény adatkezelési tevékenysége során az érintett jogait megsérti, az érintett
munkavállaló, tanuló vagy annak gondviselője az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat12. A bíróság
az ügyben soron kívül jár el.
Záró rendelkezések
Jelen adatkezelési szabályzat a tagintézmény szervezeti és működési szabályzatának melléklete.
Az adatkezelési szabályzatot a nevelőtestület módosíthatja a jogszabályokban meghatározott és e
szabályzatban jelzett közösségek egyetértésével és a fenntartó jóváhagyásával.
Eger, 2018

Fábri Eufrozina f őigazgató
Az iskola Szülői Munkaközössége, illetve az iskolai diákönkormányzat képviseletében aláírásunkkal
tanúsítjuk, hogy az adatkezelési szabályzat elkészítéséhez és elfogadásakor egyetértési jogunkat gyakoroltuk.

a szülői munkaközösség elnöke

a diákönkormányzat vezetője

9 Lásd a 100/1997. (VI.13.) Kormányrendelet 60/A. § előírásait.
10 Lásd az Adatvédelmi törvény 11-12. §-át.
12
Lásd az Adatvédelmi törvény 16.§ (1a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az
adat- átvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény
rendelte el;
13

Lásd az Adatvédelmi törvény 17.§.
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26 4. számú melléklet
Belső ellenőrzési terv
A vezetői (munkáltatói) ellenőrzés
A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak
teljesítményértéke- lése az IMIP-ben meghatározott program alapján, az éves munkatervben
ütemezett módon történik. Az iskola egy tanévre megtervezi a szakmai ellenőrzést. Az ellenőrzési
terv tartalmazza az ellenőrzés célját, formáját, módszerét, az ellenőrzésben részt vevők körét, az
ellenőrzött szakterületeket, az ellen- őrzés tapasztalatainak ismertetési módját.
Az ellenőrzési tervben nem szereplő vizsgálatokat, óralátogatásokat, tudásméréseket, vizsgák
szerve- zését az igazgató rendelheti el a tanulók érdekében - lehetőség szerint az ellenőrzés
megkezdése előtt 7 nappal.
Az igazgató és helyettesei, valamint a kollégiumvezető jogosult előzetes bejelentés nélkül órát
látogatni, illetve ellenőrizni.
Ellenőrzés formái:


tanórák, tanórán kívüli foglalkozások látogatása,



tanulói munkák ellenőrzése,



tudásmérések és vizsgák szervezése,



írásos dokumentumok vizsgálata,



írásbeli, illetve szóbeli beszámoltatás,



adminisztratív munkák ellenőrzése, vizsgálata,



a folyamatok működésének vizsgálata.

A vezetői ellenőrzési tevékenység az irányító tevékenység szerves része. Valamennyi vezető
beosztású dolgozó feladata a vezetése és irányítása alatt működő munkaterület munkájának
folyamatos ellenőr- zése. A vezetők által gyakorolt ellenőrzésnek folyamatosnak kell lennie, s a
vezetői ellenőrzési tevé- kenység a tagintézmény hierarchikus felépítésének figyelembevételével
megosztottan történik.
A vezetők által gyakorolt ellenőrzés módjai:
 az irányítás funkciójához kapcsolódó ellenőrzés,


az operatív adatszolgáltatás-adatfelhasználás alapján végzett ellenőrzés,



a beosztottak beszámoltatásán alapuló ellenőrzés,



a helyszíni ellenőrzés.

Az általános vezetői ellenőrzés leggyakrabban alkalmazott formái:
 kiadványozás,
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koordinálás,



beszámoltatás,



kötelezettség vállalás,




helyszíni ellenőrzés,
adatok, információk rendezése, elemzése, értékelése, összegzése,



igazgatói utasítások és szabályzatok kiadása és az azokban foglaltak betartatása,



munkaköri leírások kiadása, az azokban leírt feladatok elvégzésének megkövetelése.

A belső ellenőrzést végző dolgozó feladatai
Az ellenőrzést végző dolgozó a belső ellenőrzést köteles a jogszabályokban, az iskola belső
szabályza- taiban, a munkaköri leírásában, az éves ellenőrzési tervben előírtak szerint a tanév
során folyamatosan végezni.
Az ellenőrzések teljesítéséről, az ellenőrzés megállapításairól közvetlen felettesét tájékoztatnia kell.
Az ellenőrzés tényét és megállapításait írásba kell foglalnia, ha bármelyik érintett fél (az
ellenőrzést végző, illetve az ellenőrzött, vagy annak felettese) kéri.
Hiányosságok feltárása esetén az ellenőrzést végzőnek:


a hiányosság megszüntetésére fel kell hívnia az ellenőrzött dolgozó figyelmét;



a hiányosságok megszüntetését újra ellenőriznie kell.

A belső ellenőrzésre jogosult dolgozók és kiemelt ellenőrzési feladataik
Igazgató
Ellenőrzési feladatai az iskola egészére kiterjednek;


ellenőrzi az iskola összes dolgozójának pedagógiai, gazdálkodási, ügyviteli és technikai
jelle- gű munkáját;



ellenőrzi a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályok megtartását;



elkészíti a tagintézmény belső ellenőrzési szabályzatát;



összeállítja tanévenként (az iskolai munkatervhez igazodva) az éves ellenőrzési tervet;



felügyeletet gyakorol a belső ellenőrzés egész rendszere és működése felett;



előzetes terv szerint ellenőrzi az alapdokumentumok alkalmazását, az oktatási törvény
előírá- sainak érvényesülését, a nevelőtestületi határozatok végrehajtását;



látogatja a tanítási órákat, a tanórán kívüli foglalkozásokat, ezekről – ha szükséges –
feljegy- zést vezet, tapasztalatait megbeszéli az érdekelt vezetőkkel és pedagógusokkal;



ellenőrzi az iskola összes dolgozójának pedagógiai, gazdálkodási, ügyviteli és technikai
mun- káját, szabályszerű munkavégzését, munkafegyelmét;



felügyeli az tagintézményben oktatott tantárgyak tanterveit, tanmeneteit, nevelési terveit.
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A tanórán kívüli tevékenységeket;


ellenőrzi, irányítja a munkaerő- és bérgazdálkodást;



irányítja a tagintézmény működéséhez szükséges fejlesztéseket, felújításokat,
karbantartásokat és beszerzéseket;



ellenőrzi a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályok betartását;



felügyeli a tagintézmény pénzgazdálkodását, költségvetésének végrehajtását,
fizetőképességét. munkakörülményeit;



figyelemmel kíséri a vagyonvédelemmel kapcsolatos előírások betartását;



ellenőrzi, irányítja az oktatási dokumentumokban, határozatokban, jogi szabályozásban
foglalt feladatok végrehajtását;



felügyeletet gyakorol a belső ellenőrzés egész rendszere és működése felett.

Igazgatóhelyettesek, kollégium-vezető
(A vezetők ellenőrzési hatáskörét munkaköri leírásuk részletesen tartalmazza.)


folyamatosan ellenőrzik a hozzájuk beosztott dolgozók nevelő-oktató és ügyviteli
munkáját, ennek során különösen:



a szakmai munkaközösségek vezetőinek tevékenységét;



a pedagógusok és a hozzájuk tartozó más alkalmazottak munkavégzését, munkafegyelmét;



a pedagógusok adminisztrációs munkáját;



a pedagógusok nevelő-oktató munkájának módszereit és eredményességét;



a gyermek- és ifjúságvédelmi munkát,



az tagintézményi nyilvántartások, statisztikák, összegzések, értékelések pontos vezetését,



az iskolában felmerülő szervezési feladatokat,



ünnepségek, rendezvények szervezésével kapcsolatos feladatokat,



a leltározás és selejtezés szabályszerű végrehajtását,



az oktatási dokumentumokban, a határozatokban, a jogi szabályozásban foglaltak betartását,



a nevelő-oktató munkával kapcsolatos feladatok határidejének betartását;



az tagintézményben oktatott tantárgyak tanterveit, tanmeneteit, a tantárgyak tanterv
szerinti hala- dását,



a tantárgyak tanóráit (észrevételeiket óralátogatási naplóban rögzíti), a tanórák
eredményes- ségét,



a tanulók munkafüzeteit, a szóbeli feleletek és az írásbeli feladatok számát, mélységét,



a pedagógusi ügyelet pontosságát, feladatellátását,
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a tanórán kívüli tevékenységeket (pl. szakkörök, könyvtár, tanfolyamok működését);



a munkafegyelmet, az tagintézményi tulajdont károsító eseményeket.

Munkaközösség-vezetők
 folyamatosan ellenőrzik a szakmai munkaközösségbe tartozó pedagógusok nevelőoktató munkáját, ennek során különösen:


a pedagógusok tervező munkáját, a tanmeneteket;



a nevelő és oktató munka módszereit és eredményességét (tantárgyi eredménymérésekkel),



a munkaközösség munkatervi feladatainak határidőre való színvonalas elvégzését,



a szaktantárgyi versenyek megszervezését, azok meghirdetését és lebonyolítását,



az iskolai szintű pályázatok kiírását, elbírálását a tanulók szaktantárgyi pályázaton való
rész- vételének megszervezését,



a munkaközösség feladatrendszerébe tartozó szakkörök, korrepetálások, tanfolyamok stb.
fo- lyamatos színvonalas megtartását,



a szakmai szertárak fejlesztését, az eszközök és anyagok célszerű és gazdaságos
felhasználá- sát,



osztályozás, értékelés folyamatosságát,



„E-napló”, munkatervi dokumentumok folyamatos vezetését.

Gazdasági ügyintéző


feladata a tagintézmény működéséhez szükséges tárgyi feltételek biztosítására, az ezzel
kapcso- latos munkafolyamatokra való felügyelés,



folyamatosan figyelemmel kíséri a vagyonvédelmet, a vagyonmegóvást,



feladata az energia-, víz- stb. felhasználás folyamatos figyelemmel kísérése,



felelős a tagintézmény gazdasági és pénzügyi tevékenységéért, a pénzügyi fegyelem
megtartásá- ért,



elkészíti a tagintézmény költségvetését, gazdálkodásáról szóló beszámoló jelentéseit,
gondosko- dik az adatszolgáltatásról.

Az igazgató egyes esetekben jogosult a tagintézmény dolgozói közül bárkit meghatározott céllal
és jog- körrel felruházva belső ellenőrzési feladat elvégzésére kijelölni.
Az egyes tanévekre vonatkozó ellenőrzési feladatokat, ezek ütemezését, az ellenőrzést végző,
illetve az ellenőrzött dolgozók kijelölését az iskolai munkaterv részét képező belső ellenőrzési
terv hatá- rozza meg. A belső ellenőrzési terv elkészítéséért az igazgató a felelős.
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27 5. számú melléklet
Kollégiumi Szevezeti és Működési Szabályzat
Bevezetés
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján az Egri SZC Kossuth Zsuzsanna Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája,
Kollégiuma és Könyvtára belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket jelen Szervezeti
és Működési Szabályzatában (továbbiakban: SZMSZ) határozza meg.

Az SZMSZ célja, tartalma
Az SZMSZ célja a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a végrehajtási
rendeletében foglaltak érvényre juttatása, a tagintézmény jogszerű működésének biztosítása, a
zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, a gyermekek és
pedagógusok közötti kapcsolat erősítése, az tagintézményi működés demokratikus rendjének
garantálása. A SZMSZ tartalma nem állhat ellentétben jogszabályokkal, sem egyéb tagintézményi
alapdokumentummal, nem vonhat el törvény vagy rendelet által biztosított jogot, nem is
szűkítheti azt, kivéve, ha maga a jogszabály erre felhatalmazást ad.

A Működési Szabályzat jogi kérdései
A Működési Szabályzat hatálya kiterjed a kollégiumban lakó tanulókra és a nevelőtestület tagjaira.
Jelen Működési Szabályzat az Egri SZC Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskolája, Szakiskolája
Kollégiuma és Könyvtára Szervezeti és Működési Szabályzatának függelékét képezi.
Az SZMSZ összeállítása a következő jogszabályok előírásai szerint történt:


2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (továbbiakban Nkt.) –



20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási tagintézmények működéséről és a
közne- velési tagintézmények névhasználatáról (továbbiakban R.) –



2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről



62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól



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



Az 1993. évi LXXIX. tv. A közoktatásról, valamint módosításai



az 1992. évi XXXIII. Tv. A közalkalmazottak jogállásáról, és módosítása



a 138/1992./X.8./ Korm. Rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. Tv. végrehajtásáról a közoktatási tagintézményekben



Az államháztartás rendjéről szóló 217/1998. /XII.30./ Kormányrendelet



A tűzrendészeti mentesítési eladatok ellátásárólszóló142/1999./IX.8./Kormányrendelet



A nevelési-oktatási tagintézmények működéséről szóló 11/1994.(VI. 8.) MKM rendelet



Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.



Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet
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A kollégium SZMSZ-t a nevelőtestület fogadja el a diákönkormányzat és szülői szervezet
véleményének kikérésével. Az SZMSZ rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a
fenntartóra többletkö- telezettség hárul, a fenntartó és a működtető egyetértésére van szükség.
Nkt. 25. § (4)

A kollégium adatai
A kollégium adatai
A kollégium az Egri SZC Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskolája, Szakiskolája, Kollégiuma
és Könyvtára szerves része. Címe: 3300 E g e r, Bem tábornok u.3.
Az alapító szerv neve: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Fenntartó: Nemzetgazdasági Minisztrérium
Működtető: EKVI
A kollégium egy épületben, a Bem tábornok u. 3. szám alatt működik. Az épület első két szintjén
a Móra Ferenc Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, az Egri Városi Közszolgáltatások
Városi In- tézménye (EKVI), a harmadik szinten az Egri SZC Kossuth Zsuzsanna
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Kollégiuma és Könyvtára, tantermei, a negyedik-ötödik és
hatodik szinten a Kollégium található.
A kollégium rendeltetése, feladata
A kollégium alapfeladata, hogy megteremtse a megfelelő feltételeket azon tanulók számára,
akiknek lakóhelyén nincs lehetőség a tanuláshoz, a szabad iskolaválasztáshoz való joguk
érvényesítésére, illet- ve akiknek a szülő nem tudja biztosítani a tanuláshoz szükséges
körülményeket.
A kollégiumi nevelés célja a bentlakásos tagintézmény sajátos eszközeinek és módszereinek
felhasználá- sával a tanulók szocializációjának, kiegyensúlyozott és egészséges fejlődésének,
tanulásának, a sikeres életpályára való felkészítésének segítése, személyiségének fejlesztése,
kibontakoztatása.
A kollégium elsősorban középfokú oktatási tagintézményekbe (elsősorban a Kossuth Zsuzsanna
Szakkö- zépiskola, Szakiskola és Kollégiumba járó) tanulólányok és tanuló fiúk elhelyezését
biztosítja. Az esetleges üres helyekre a város más középiskoláiból fogadunk tanulókat. A nem
középfokú oktatásban részesülő tanulók térítési díjat fizetnek elhelyezésükért.
A kollégiumi tagság
a) Felvétel a kollégiumba
A kollégiumba felvételét kérheti az a tanuló, aki valamelyik egri középiskolába nappali tagozaton
felvételt nyert és kollégiumi elhelyezés hiányában iskolai nevelése-oktatása nehézségekbe ütközik,
vagy a szülői házban a tanuláshoz biztosított feltételei kedvezőtlenebbek.
A kollégiumba a felvételt a tanuló iskolája útján vagy közvetlenül kérheti az arra rendszeresített
nyom- tatványon. A felvételi kérelmet a szülőnek (gondviselőnek) is alá kell írnia. A felvételről az
iskola igazgatója a kollégiumvezetővel egyetértésben dönt.
A felvételről a kollégium vezetője írásban értesíti a szülőt (gondviselőt), egyben tájékoztatja a
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legfontosabb tudnivalókról és követelményekről (beköltözés időpontja, milyen felszerelési tárgyak
kellenek, étkezési lehetőségekről, egészségügyi és gyógyszerellátásról).
A kollégiumi felvétel 1 tanévre szól. A kollégiumi elhelyezési kérelmet évente meg kell újítani.
Kötelezően fel kell venni a kollégiumba azt a tanulót, akinek felvételét a gyámhatóság
kezdeményezte.
Fel kell venni a kollégiumba a nappali rendszerű középiskolai oktatásban résztvevő tanulót,
amennyiben intézeti elhelyezése nagykorúság miatt szűnt meg.
Amennyiben az adott tanévre több kollégiumi felvételi igény érkezik, mint a
férőhelyek száma, az elbírálásnál előnyben kell részesíteni azt a tanulót,
 aki a megelőző évben a kollégium diákja volt, tanulmányi munkája, közösségi
tevékenysége, magatartása az elvárásoknak megfelelő volt,


akinek felvételét a családi háttér indokolja,



akinek bejárása nem vagy nehezen oldható meg,



aki bázisiskolánk diákja.

A más kollégiumból való átvétel feltételei
Az év közbeni átvétel jelentkezés alapján történik.
A felvételi kérelmet írásban kell benyújtani, a kollégium vezetőjének.
Év közbeni át- és felvétel esetén mérlegelni kell a tanuló felvételének hatását a kollégiumi
közösségre. A szülőt, tanulót ez esetben, írásban nyilatkoztatjuk a kollégium házi- és
napirendjének elfogadásáról.
A felvételről a tanuló és szülője írásos értesítést kap.
b) A kollégiumi tagság megszűnése


a tanulói jogviszony megszűnésével, ill. a tanév végén



a kollégiumból kizáró fegyelmi határozat jogerőre emelkedésével



ha fizetési hátralék miatt az igazgató (a tanuló, a szülő eredménytelen felszólítása és a
ta- nuló szociális helyzetének vizsgálata után) megszünteti



ha arról a tanuló írásban, a szülő egyetértésével lemond -13-15. évfolyamos tanuló
eseté- ben a tanuló által írt lemondó nyilatkozat– ez esetben a díjfizetési
kötelezettség a lemon- dás napjáig fennáll, a kollégiumi tagság megszűnik a
nyilatkozatban megjelölt napon.



A kollégiumi tanulói jogviszony megszüntetésére vonatkozó évközi kérelmet a jelzett
megszüntetési időpont előtt legalább 8 munkanappal be kell nyújtani. A
kollégiumvezető mérlegelés után engedélyezheti a jelzett időpontig a tanuló tartós
távolmaradását. A kö- vetkező tanévre benyújtott kollégiumi felvételi kérelmek
elbírálásánál a kötelező kollégi- umi foglalkozásokról való, illetve egyéb igazolatlan
hiányzás az elbírálás szempontjai kö- zött szerepel.

A működés rendje, a tanulók fogadásának gyakorlata
a) A tanév során, a szorgalmi időszakban a Kollégium folyamatos rend szerint
üzemel. A kollégiumban vasárnap 17 órától péntek 15 óráig tartózkodnak a tanulók.
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Ez idő alatt a diákok pedagógiai felügyelete folyamatosan biztosított.
b) A tanulók felügyeletét külön beosztás szerint ügyeletes nevelőtanár látja
el. A hétvégi benntartózkodás esetére külön intézkedési terv készül.
c) A nevelőtanárok havi beosztás alapján dolgoznak előre ismert forgás szerint. Havi
munkabeosztását minden nevelő megkapja.
d) Éjszakai és vasárnapi ügyeletet a nevelőtanárok látnak el a kötelező óraszámukon felül.
A munkarend meghatározásának elsődleges szempontja a tanulók felügyeletének –a
kollégium nyitvatartási ideje alatti - folyamatos biztosítása.
e) A tanulók a tanévkezdést megelőző napon költöznek be a kollégiumba. A kollégiumba
felvett tanulókból csoportok alakulnak. Teljes kihasználtság esetén hat tanulócsoport
működik. Az egyes csoportok létszámát és összetételét a helyi körülmények
figyelembevételével a kollégi- umvezető határozza meg a nevelőtestület és a
diákönkormányzat javaslatának meghallgatása után. A csoportok kialakításánál
figyelembe kell venni, hogy az azonos osztályba járó tanulók lehetőleg egy csoportba
kerüljenek. A csoportok létszámának változásáról a nevelőtestület ja- vaslatának
figyelembevételével a kollégiumvezető dönt.
A minimális csoportlétszámtól való eltérést (pedagógiai
figyelembevételével) a tagintézmény fenntartója engedélyezheti.

és

gazdasági

szempontok

A tanulók munkarendjével kapcsolatos további szabályozások a Házirendben és annak
mellékleteiben találhatók.
2012 szeptemberétől egy fiú tanulócsoport működik.
A tanulók pénteken hazautaznak a kollégiumot 15.00 óráig kell elhagyniuk, visszaérkezni
vasárnap 20.30-ig lehet.
f) . A szorgalmi időn kívül és hét végeken a kollégium szállóvendégeket fogad. Az EKVI
foglal- kozik a szállóvendégek fogadásával.

A kollégiumvezetőnek a kollégiumban való benntartózkodásának rendje –
akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje
A kollégiumvezető kötetlen munkaidőben dolgozik a kollégiumban. Távolléte esetén a beosztott
ügye- letes tanár felel a kollégium biztonságos működéséért. A kollégiumvezető tartós távolléte
esetén az általa megbízott személy helyettesíti, akinek feladata a tanulók biztonságának
megóvásával összefüg- gő, az azonnali döntést igénylő feladatok ellátása. Indokolt esetben
telefonon azonnal értesíti a kollégiumvezetőt.

Belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak
jogviszonyban a kollégiummal
a) A hálószobákban idegen személy csak az ügyeletes nevelő engedélyével tartózkodhat. A
tanulók ismerőseiket a szintek elején lévő társalgórészben és a szilenciumi időn kívül
fogadhatják. Különösen figyelembe kell venni, hogy a látogatók nem zavarhatják a kollégiumi
rendet.
b)A hivatalos ügyben érkezőket a kollégiumvezetői (nevelőtanári) irodába kell kísérni.
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c)A karbantartást végző szakemberek jelezzék az ügyeletes tanárnak, hogy hol és milyen munkát
vé- geznek, várhatóan mikor fejezik be. Az ügyeletes ellenőrizze és vegye át a munkát az EKVI
gazdasági előadójával.

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje
A kollégium vezetője az iskola igazgatójával együtt felelős a pedagógiai munka belső
ellenőrzésé- ért.
Az ellenőrzés kiterjed:
A Pedagógiai Program, az éves munkaterv, foglalkozási terv végrehajtásának a nevelőtanárok
ezzel kapcsolatos adminisztratív és gyakorlati tevékenységének ellenőrzésére (a dokumentumok
előkészíté- séhez elegendő időt biztosítunk).



a csoportfoglalkozások ellenőrzése (havonta)
a szilenciumok kihasználhatóságának, védelmének, hatékonyságának ellenőrzése
(havon- ta)



az ügyeleti napló naprakész, folyamatos és szabályszerű vezetése (naponta)



a csoportnaplók folyamatos vezetése (havonta)



a házirend (napirend) betartásának ellenőrzése (folyamatosan)



a nevelőtanári feladatok ellátásának ellenőrzése (folyamatosan)



a kimaradások, a hazautazások és egyéb – más munkáját is segítő ill. akadályozó –
admi- nisztrációs és gyakorlati feladatok végrehajtásának ellenőrzése (havonta)



a tanulók magatartásának, szorgalmának és tanulmányi eredményének ellenőrzése
(neve- lőtanári beszámoló havonta)



a gyermek-és ifjúságvédelmi munka hatékonyságának ellenőrzése (folyamatosan)



az iskolákkal való kapcsolattartás ellenőrzése (folyamatosan)



a tűz-és balesetvédelmi tudnivalók ellenőrzése (a tanév elején, és tűzriadó esetén)

A pedagógiai munka belső ellenőrzése is alapvetően a nevelőmunka folyamatába beépített
ellenőrzési
tevékenység, mely háromféleképpen realizálódik:


az adminisztrációs munka ellenőrzése során



a nevelőtanári tevékenység direkt módon történő ellenőrzése során



a nevelőtanári munka indirekt módon történő ellenőrzése során.

Az ellenőrzések dokumentálása az ügyeleti naplóban, a csoportnaplóban és az e célra
rendszeresített nyomtatványon történik.
A pedagógiai munka belső ellenőrzését szolgálja az a beszámoló is, amelyet a félévi és az év végi
értékeléshez kell elkészíteniük a nevelőtanároknak megadott szempontok alapján.

151

EGRI SZC KOSSUTH ZSUZSANNA SZAKGIMNÁZIUMA,
SZAKKÖZÉPISKOLÁJA,KOLLÉGIUMA ÉS KÖNYVTÁRA
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2018

A pedagógiai munka
A nevelőtestület a köznevelési törvény alapján meghatározott jogosítványokkal rendelkező
testület, amely a nevelési tagintézmény pedagógusainak közössége, nevelési kérdésekben a
tagintézmény legfonto- sabb tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület tagja a
kollégium valamennyi pedagógusa.
A nevelőtestület a nevelési kérdésekben, a nevelési tagintézmény működésével kapcsolatos
ügyekben a köznevelési törvényben és más jogszabályokban, továbbá az e szabályzatban
meghatározott kérdések- ben döntési, véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. A
nevelőtestület működésére vonat- kozó általános szabályok: A nevelőtestület jogállását, döntési,
véleményezési és javaslattételi jogkörét a Nkt. 70.§-a, valamint a R. 117.§-a határozza meg. A
nevelőtestület véleményező és javaslattételi jogkörrel rendelkezik minden, az tagintézményt
érintő ügyben. A nevelőtestület döntési jogköre: - a neve- lési program és módosításának
elfogadása, - az SZMSZ és házirend és módosításának elfogadása, - a kollégiumi éves
munkatervének elkészítése, elfogadása, - átfogó értékelések és beszámolók elfogadá- sa, - az
tagintézményben vezetői feladatokat ellátók és a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének, szempontjainak, valamint az értékelés rendjének elfogadása, - a teljes körű
in- tézményi önértékelés módszereinek elfogadása, - az tagintézményvezetői pályázat szakmai
véleményezése, - a nevelőtestület nevében eljáró pedagógus kiválasztása, - jogszabályban
meghatározott más ügyek.
A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok ellátásával
megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések
A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból –
meghatáro- zott időre vagy alkalmilag – bizottságot hozhat létre, valamint egyes jogköreinek
gyakorlását átruházhatja szakmai munkacsoportra 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 feladat és jogkör átruházásának egyik állandó esete a tanulók felett gyakorolt fegyelmi jogkör
átru- házása. a tagintézmény nevelőtestülete – bármely tantestületi tag javaslatára – alkalmanként
dönt fe- gyelmi eljárás indításáról és állítja fel a fegyelmi bizottságot az összeférhetetlenség
szabályait figye- lembe véve. A fegyelmi ügyeket egy Fegyelmi Bizottság bonyolítja és a
tantestület fegyelmi jogkörét is a Fegyelmi Bizottság látja el. Az elnök személyét a tagok maguk
közül választják. Az eljárást a jogszabályokban lefektetettek szerint lefolytatják, melynek
lezárásaként fegyelmi határozatot hoznak, melyet a fegyelmi tárgyaláson (ha volt ilyen) ki is
hirdetnek. A nevelőtestület felé a bizottság az eljá- rás lezárását követően 8 napon belül
beszámolási kötelezettséggel tartozik. A tantestület szakmai munkaközösségeket nem működtet,
esetenként funkcionális munkacsoportokban tevékenykedik: A szakmai munkacsoportok
munkáját és együttműködését az igazgató koordinálja. A szakmai munka- csoportok
tevékenységük során támogatják, segítik az egyes pedagógusok feladatellátását.
A szakmai munkaközösségek együttműködése, kapcsolattartásuk rendje, részvételük a
pedagó- gusok munkájának segítésében
A Kollégiumban jelenleg szakmai munkaközösség nem működik. a tagintézmény pedagógusai
(leg- alább 5 fő) - elkülönült szervezeti egységnek nem minősülő - szakmai munkaközösséget
hozhatnak létre. A szakmai munkaközösség jogosítványait, feladatait a NKt. 71.§, az R. 118.§,
továbbá a jelen a szabályzat határozza meg.
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Munkaköri leírás minta
MUNKAKÖRI LEÍRÁS
Név:
Adóazonosító száma:
TAJ száma:
Anyja neve:
Lakcíme:
Munkavállaló végzettsége, képzettsége:
Beosztás (munkakör megnevezése): kollégiumi nevelő
Közalkalmazotti osztály:

Közalkalmazotti kulcsszám:
Előírt szakképzettség:

•
Iskolai végzettség: Főiskola (tanári képesítés)
A munkavállaló büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személy.
Munkahely (szervezeti egység neve): Egri SZC Kossuth Zsuzsanna Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Könyvtára (3300 Eger, Bem tábornok utca
3.)
Köteles elvégezni mindazon a munkakörén kívül eső, végzettségének megfelelő eseti, egyszeri
feladatokat, amellyel az Igazgató, illetve az általa kijelölt vezető megbízza.
Heti munkaidő: 40 óra
Közvetlen felettese: kollégiumvezető
A pedagógus az tagintézményi oktató-nevelő munkát közvetlenül segítő
alkalmazott, akit a tanulókkal összefüggő tevékenységével kapcsolatban
büntetőjogi védelem illet meg, közfeladatot ellátó személy.
Feladatát a tagintézmény igazgatójának, vagy az általa kijelölt
igazgatóhelyettes általános irányítása és ellenőrzése mellett végzi.
1.

Kötelezettségei, feladatai

a./
A pedagógus felelősséggel és önállóan a tanulók nevelése érdekében végzi munkáját.
Munka- köri kötelezettségeinek tartalmát és kereteit a Közoktatási Törvény és a pedagógiai
szaktárgyi útmuta- tók, módszertani levelek, az iskolai munkaterv, a nevelőtestület határozatai,
továbbá az Igazgató, ille- tőleg a felettes szerveknek az Igazgató útján adott útmutatásai alkotják.
Nevelő-oktató munkáját egy- séges elvek alapján, módszereinek szabad megválasztásával végzi.
b/.
A pedagógus alaptevékenysége azokat a tanórai és tanórán kívüli teendőket foglalja
magában, amelyek a tagintézmény rendeltetése szerint nevelő-oktató munkából az egyes
munkaköröknek (tanító, tanár, napközis nevelő) megfelelően minden nevelőre kötelezően
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vonatkoznak.
c/. Közreműködik az iskolaközösség kialakításában és fejlesztésében.
Alkotó módon részt vállal:
•

a nevelőtestület újszerű törekvéseiből,

•

a közös vállalások teljesítéséből,

•

az ünnepélyek és megemlékezések rendezéséből,

•

az iskola hagyományainak ápolásából,

•

tanulók folyamatos felzárkóztatásából,

•

a tehetséggondozást szolgáló feladatokból,

•

pályaválasztási feladatokból,
•
•

a gyermekvédelmi tevékenységből,
a diák önkormányzat kialakításából,

•
az iskolai élet demokratizmusának fejlesztéséből.
d/. Tanítási (foglalkozási) órán minőségi munka végez. (felkészülés,
szervezés, ellenőrzés, értékelés).
e./ Jogszabály által meghatározott időszakonként és módon szakmai továbbképzésen
vesz részt.a munkaközösségi munkában való aktív
részvétel.
f./ A nevelő-oktató munkával összefüggő megbeszéléseken, értekezleteken
való részvétel.
g./Egyes adminisztratív és szervezési feladatok elvégzése, melyeket a tagintézmény
nevelő-oktató munkája tesz szükségessé, illetve az
érvényben lévő jogszabályok előírnak.
h./ Nevelő-oktató munkáját tervszerűen végzi, foglalkozási terv alapján dolgozik.
A foglalkozási terv az Igazgató által meghatározott időpontban
a munkaközösség-vezető véleményével, az Igazgatónak jóváhagyásra bemutatja. Ha az alapdokumentumok nem változnak, a bevált foglalkozási terv - folyamatos kiegészítéssel a csoport
összetételé- nek megfelelően - több éven át használhatja.
Saját foglalkozási tervvel minden pedagógusnak rendelkeznie kell, melyet ellenőrzéskor kérésre
be kell mutatni.
i./ Részt vesz az iskola szülői értekezletein, fogadó órát tart.
j./ Az tagintézmény egészére kötelezően háruló feladatok közül egyes
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teendőket, az tagintézményen belüli szakértelmen és az egyenlő teherviselés elvein alapuló
munkameg- osztás szerint - egy-egy pedagógus lát el.
(Ezek a pedagógiai többletmunkák a következők lehetnek:

•

egyes, óraszámmal is kifejezhető

feladatok (pl. korrepetálás, helyettesítés,
szakkörök, tanulmányi kirándulás, tanulókíséret, tanulószoba,
tábori ügyelet, stb.),

•
•

versenyekre való felkészítés,

szertárakért a felelősség vállalása (fejlesztés, rendezés, selejtezés),

•

könyvtári munka, munkavédelmi és tűzvédelmi munka)

 A nevelést-oktatást a türelmesség elve alapján végzi
 Figyelemmel kíséri, hogy tanítványait világnézeti, lelkiismereti, vagy politikai meggyőződése
miatt hátrány ne érje
 Nevelő-oktató tevékenysége keretében gondoskodik a tanuló testi épségének
megóvásáról, erkölcsi védelméről, személyiségének fejlődéséről
 Az ismereteket tárgyilagosan közvetíti
 Segíti a tanuló képességének, tehetségének kibontakozását
 Gondot fordít a tehetséges tanulók fejlesztésére
 Baleset esetén megteszi a szükséges intézkedéseket
 Elsajátíttassa a tanulóval a közösségi együttműködés magatartási szabályait és
törekszik annak betartatására
 A szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztatja
 A szülőket figyelmezteti gyermekük jogainak megóvása, fejlődése érdekében, s
tájékoztatja őket, hogy milyen intézkedések megtételét tartja szükségesnek ezek érdekében
 A szülő és a tanuló javaslataira, kérdésire érdemi választ ad
 A tanuló és a szülő emberi méltóságát, jogait tiszteletben tartja
 Az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket a tanuló részére átadja
2.

A pedagógus kötelességei

A pedagógus alapvető feladata a rábízott tanulók nevelése, tanítása.
Ezzel összefüggésben az alábbi kötelességei vannak:
A nevelést-oktatást a türelmesség elve alapján végezze
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A gyermekek, tanulók, emberi méltóságát és jogait tartsa tiszteletben.
•

az oktatói tevékenység során az ismereteket tárgyilagosan és

többoldalúan közvetítse,
•

nevelő és oktató tevékenysége során vegye figyelembe a tanuló

egyéni képességét, tehetségét, fejlődésének ütemét, szociális
helyzetét, fejlettségét, sajátos nevelési igényét, segítse a tanuló
képességének, tehetségének kibontakozását, illetve a bármilyen
okból hátrányos helyzetben lévő gyermek felzárkóztatását a tanulótársaihoz,
•
a tanulók részére az egészségügyi és a testi épség megőrzéséhez szükséges
ismereteket adja át és ezek elsajátításáról győződjön meg,
•

működjön közre a gyermek - és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a tanuló
fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában,
megszüntetésében,

•
•

gondoskodjon erkölcsi védelmükről, személyi fejlődésükről,

a tanuló életkorának fejlettségének figyelembevételével

sajátítassa el a közösségi együttműködés szabályait, s törekedjék
annak betartatására,
•

köteles megőrizni, illetéktelen szervnek, személynek ki nem

szolgáltatni a hivatalosnak minősített titkot,
•
a titoktartásra vonatkozó rendelkezések alapján csak az iskola vezetőjének
felhatalma- zása alapján az iratkezelési szabályzat keretei között továbbíthatja az adatokat. A
titoktartási kötele- zettség nem foglalja magában a gyermek, tanuló fejlődését, értékelését végző
pedagógus közösség egymás közötti megbeszélését, a tanuló munkájának értékelését.
•
köteles a szülőt tájékoztatni a gyermek tanulói jogviszonyával kapcsolatos
adatokról, információkról,
ha a gyermek bizalmas információt ad magáról, vagy a családjáról, akkor

•

a pedagógust titoktartási kötelezettség terheli, amely alól csak az érintett írásbeli felhatalmazása
adhat felmentést, minden esetben a tanuló gyermek érdekét kell figyelembe venni.
•
a gyermekek részére az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket adja át, és
ezek elsajátításáról győződjön meg,
•

rendszeresen tájékoztassa a tanulókat és szülőket az őket érintő
kérdésekről, s szükség esetén a tanulók jogainak, vagy fejlődésének
érdekében
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megteendő

intézkedésekről,

•

óraközi szünetekben el kell látnia a tanulók felügyeletét,

és a következő tanítási óra előkészítésével kapcsolatos feladatokat,
törvényi előírások szerint továbbképzésben kell részt vennie.

•

Ennek elmulasztása esetén a pedagógus munkaviszonya
megszüntethető.
3.

Döntési jogköre

 Pedagógiai program és módosításának elfogadása
 Nevelési program és módosításának elfogadása
 A nevelési oktatási tagintézmény éves munkatervének elfogadása
 A nevelési oktatási tagintézmény munkáját átfogó elemzések,
értékelések, beszámolók elfogadása
 A nevelő testület érdekében eljáró pedagógus kiválasztása
 Az tagintézményi házirend elfogadása
 A tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása
 Részvétel tanuló fegyelmi ügyeiben való döntésekben,
 A tanuló osztályozó vizsgára bocsátása
 Az tagintézményvezetői pályázathoz készített vezetői programmal összefüggő
szakmai vélemény kialakítása
4.

A pedagógus felelős

 A rábízott tanulók testi szellemi épségükért
 A tanítási óra rendjéért, pontos kezdéséért, befejezéséért
 Az adminisztráció pontos - nevelői házirendben megfogalmazott idő szerinti
vezetéséért /naplók, ellenőrző könyvek, anyakönyvek, felszólítások, feljelentések,
félévi, év végi statisztika vezetése, elkészítése, dolgozatok felmérések javítása)
 Az éves foglalkozási terv elkészítéséért
 Az éves munkatervben megfogalmazott célkitűzések megvalósításáért
(nevelésre és tantárgyára vonatkoztatva)
 Minden hónap végéig a túlóra, helyettesítés jelentés (nyomtatvány) leadásáért
 Az iskolai körlevelek , tájékoztatások aláírásáért
 Az átvett - az oktatást segítő - eszközökért
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 Az ügyelet és a helyettesítés pontos ellátásáért
 A személyi adataiban történő változás bejelentéséért
A pedagógust munkakörével összefüggésben az alábbi jogok illetik meg:
a./

A pedagógiai program alapján a tananyagot, a nevelés és tanítás
módszereit megválaszthatja.

b./
A szakmai munkaközösség véleményének meghallgatásával
megválaszthatja az alkalmazott taneszközöket, tankönyveket és
tanulmányi segédleteket.
c./

Irányítsa és értékelje a tanulók munkáját.
Minősítse a tanulók tudását.

d
e./

Hozzájusson a munkájához szükséges ismeretekhez.

f./

A nevelőtestület tagjaként részt vegyen az iskola pedagógiai
programjának tervezésében és értékelésében, gyakorolja a
nevelőtestület tagjait megillető jogokat.

g./
Szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésben való részvétel
útján gyarapítsa, részt vegyen pedagógiai kísérletekben, tudományos
kutatómunkában.
h./
Szakmai egyesületek, kamarák tagjaként, vagy képviseletében részt
vegyen helyi, regionális és országos közoktatással foglalkozó testületek
munkájában.
i./
Személyét, mint a pedagógusközösség tagját megbecsüljék, személyiségi
jogait tiszteletben tartsák, nevelői, oktatói tevékenységét elismerjék.
j./

Az étkezési nyilvántartás, a létszámnyilvántartás pontos vezetésével

Köteles a rábízott tagintézményi ügyek titkosságát megőrizni, az adatok kezelése és
továbbítása csaka főigazgató felhatalmazása alapján az iratkezelési szabályzat keretei között
történhet.
A munkaköri leírást kiadta:
…......................................
Fábri Eufrozina
főigazgató
Kelt: Eger, 2018.
A munkaköri leírásban foglaltakat tudomásul vettem és megtartásáért felelősséget vállalok.
......................................
munkavállaló
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Az ügyeletes tanár feladatai
1.

Az ügyeleti beosztás szerint átveszi az ügyeletet.

2.

Tájékozódik a történtekről ( hazautazás, betegség, van-e benntartózkodó tanuló stb.)

3.

A délelőtt folyamán az iskolában megbetegedett tanulókkal kapcsolatosan intézkedik( az
ügyeletre, orvoshoz küldi, a betegszobában elhelyezi, a szülőt értesíti )

4.

Délelőtt ellenőrzi, pontozza a szobákat.

5.

A falitáblákon jelzi a diákok felé az ügyeletes tanár nevét.

6.

Biztosítja és ellenőrzi a számítógépterem, a klubszoba, a teakonyha, a könyvtár, a sportszoba
nyitva tartását és azok használati rendjét. Gondoskodik ezek áramtalanításáról és bezárásáról
21 órakor.

7.

Összegyűjti a hosszabbított kimenőn lévő tanulók névsorát és ellenőrzi visszaérkezésüket.

8.

Hosszabbított kimenőt nem saját csoportjának tagjai részére csak az érintett csoportvezető
távollétében adhat.

9.

Segíti és ellenőrzi az ügyeletes tanulók munkáját.

10.

Gondoskodik az energiatakarékosságról.

11.

Szilenciumi időben ellenőrzi a szobában tanulókat és biztosítja a csendet.

12.

A vacsora szünetben gondoskodik róla, hogy ne maradjon tanári felügyelet nélkül az épület.
Az étteremben felügyelet legyen. Az esetleg beteg tanulók vacsorájának felhozataláról gondoskodik.

13.

20 óra 30 perckor bezárja a kollégium bejárati ajtaját.

14.

21 órakor szobánként létszámellenőrzést tart a csoportvezető tanárok által kitöltött jelenléti
ív alapján.

15.

Vezeti a kollégiumi naplót (hiányzás, bármilyen napi esemény, betegség, üzenetek stb.)

16.

A kollégium valamennyi kulcsát és a kölcsönzött tárgyak visszahozását ellenőrzi (vasaló,
magnók, távirányító, sportszerek, játékok).

17.

Az ügyeletes tanár a mindenkori tűzvédelmi és balesetvédelmi felelős.

18.

A hiányosságok észlelését írásban eljuttatja az EKVI gazdasági előadójának, tájékoztatja a
kollégiumvezetőt.

19.

Súlyos esemény bekövetkeztét telefonon azonnal jelenti a kollégiumvezetőnek.

20.

Az ügyelet végén az ügyeletet átadja a beosztás szerint következő ügyeletes kollégának.

21.

Hazautazáskor ellenőrzi a kollégiumot, gondoskodik az áramtalanításról, az ablakok bezárásáról, a szintek lezárásáról. Ellenőrzést követően leadja a kulcsot.
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Elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének
rendje
1. Az ügyeleti napló mellékletét képezi a létszámnyilvántartó lap, melyet minden nap kinyomtat, majd
kitöltés után az ügyeletes kollégiumi nevelő és a kollégiumvezető minden nap aláírásával hitelesít.
2. A kollégiumi törzskönyv mellékletét képezi a nyilvántartó lap, ezen a kollégista tanulók adatai (név,
anyja neve, születési adatok, átlag, lakcím, tanulóiskolája, évfolyama, Taj száma, érkezés, távozás
időpontja) csoportok szerint nyilván vannak tartva, melyet a kollégiumi nevelő és a kollégiumvezető
tanév elején és új diák érkezésekor kinyomtat, és aláírásával hitelesít.

A kapcsolattartás rendje
Belső kapcsolattartás tagintézményen belül
A vezető és a beosztottak közötti kapcsolattartás alapvető kölcsönös formája a szóbeli tájékoztatás. A
közérdekű kérdések megbeszélése a nevelőtestületi értekezleteken történik, előzetesen javasolt napirend alapján. A kapcsolattartás formái: napi egyéni megbeszélések szükség szerint, tervezett értekezletek, a munkaterv szerinti értekezletek.
A kollégiumi nevelőtestület a tanév folyamán tervezett és rendkívüli értekezletet tart.
Tervezett értekezletek:


tanévnyitó



tanévzáró



havi (a hónap első keddjén)



Az iskolai nevelőtestületi értekezleten a kollégiumi nevelők is részt vesznek.



Az iskolai információs értekezleteken a kollégiumvezető vesz részt, és másnap tájékoztatja a
kollégiumi nevelőket.

Az értekezletekre állandó meghívott az iskola igazgatója.
A kollégiumi nevelőtestületi értekezleteket a kollégium vezetője hívja össze és készíti elő.
Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell összehívni, ha az iskola igazgatója vagy ha a nevelőtestület
egyharmada indokoltnak tartja, illetve rendkívüli esemény történt.

A külső kapcsolatok rendszere, a kapcsolattartás formája, módja
Az tagintézményt a külső kapcsolatokban az igazgató képviseli. a tagintézményvezetőezen feladatát
meg- oszthatja, átadhatja a külső kapcsolattartás jellegétől függően közvetlen munkatársainak és más
szemé- lyeknek eseti vagy állandó megbízás alapján A fenntartó és a működtető előtt a tagintézmény
igazgatója képviseli az iskolát.
g) Kapcsolat az iskolákkal
A kollégium a nevelés minden területén – különösen a közösségi nevelésben – az iskolák legfőbb segítője. Alapvető jelentőségű a kollégium és a vele kapcsolatos iskolák folyamatos, szoros együttműködése.
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A kollégium nevelőtestülete– az iskolai pedagógiai programmal egyeztetve – elkészíti a kollégium
pedagógiai programját, ami része az iskolai pedagógiai programnak.
A kollégium rendszeres kapcsolatot tart a tanulók iskoláival. A kapcsolattartás felelőse a kollégiumvezető. A kapcsolat kiterjed a kölcsönös tájékoztatásra a tanulók tanulmányi előmenetelével, versenyeredményeivel, közösségi tevékenységével, fegyelmi vétségeikkel kapcsolatos ügyekre, szociális
helyzetükben bekövetkezett változásokra. A kollégium nevelőtanárai folyamatos kapcsolatot tartanak
a tanulók osztályfőnökeivel. Az iskola, illetve a kollégium kölcsönösen tájékoztatja egymást az elfogadott tanév helyi rendjéről. Ha az iskolában rendkívüli tanítási napot tartanak, ennek időpontjáról az
érdekelt kollégiumot legalább hét nappal korábban tájékoztatni kell.
A nevelőtanár rendszeresen ellenőrzi az osztálynaplóba beírt jegyeket (havonta), egyeztet a szaktanárokkal a segítségre szoruló tanulókkal kapcsolatban. A gyermek és ifjúságvédelmi felelős az iskolai
felelőssel napi kapcsolatot tart.
A kollégium vár minden osztályfőnököt, hogy megismerje tanítványai elhelyezési körülményeit, életét
a kollégiumban.
h) Kapcsolatok más tagintézményekkel, szervezetekkel
A kollégium vezetője, nevelőtestülete, diákönkormányzata törekszik a más kollégiumokkal való tartós
és szoros kapcsolat kialakítására a kölcsönös előnyök figyelembe vételével (pl. közös sport rendezvények, vetélkedők, cserekapcsolatok).
A kollégium gondot fordít a különböző művelődési tagintézményekkel való kapcsolattartásra, továbbá
külön figyelmet szentel a gyermekjóléti szolgálattal történő együttműködésre. E kapcsolatokat a kollégium vezetője megbízottjai útján alakítja és tartja fenn.
A kollégium kiemelt figyelmet fordít a tanulók egészségének megóvására, ennek érdekében folyamatos kapcsolatot tart az iskola-egészségügyi szolgálattal (kollégiumi orvos, védőnő).
A kollégium pedagógiai kérdésekben igénybe veszi a pedagógiai szakmai szolgálatok segítségét.
A kollégium kapcsolatot tart a tanulók veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében: - gyermekjóléti szolgálattal, az iskola GYIV felelősén keresztül, illetve, gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más: személyekkel, tagintézményekkel, alapítványokkal és hatóságokkal. a tagintézmény segítséget kér a gyermekjóléti szolgálattól, ha a tanulókat veszélyeztető okokat
pedagógiai eszközökkel nem tudja megszüntetni. a tagintézmény a gyermekjóléti szolgálattal
közvetlen kapcsolatot tart fenn, a kapcsolattartás szakmai felelőse az igazgató. A kapcsolattartás
formái, lehetsé- ges módjai: - a gyermekjóléti szolgálat értesítése – ha a tagintézmény a szolgálat
beavatkozását szüksé- gesnek látja, - esetmegbeszélés – a tagintézmény részvételével a szolgálat
felkérésére, - a gyermekjóléti szolgálat címének és telefonszámának tagintézményben való
kihelyezése, lehetővé téve a közvetlen elér- hetőséget, - előadásokon, rendezvényeken való részvétel a
tagintézmény kérésére
i)

Kapcsolat a szülők és a kollégium között

A kollégium minden eszközzel törekszik a szülőkkel való eredményes együttműködésre. Feladata a
szülők minél részletesebb tájékoztatása gyermekük kollégiumi életéről, munkájáról, tanulmányairól.
Keressük a szülőkkel való személyes találkozás lehetőségeit.
A szülők személyes tájékoztatását szolgálja a beiratkozáskor való találkozás, valamint a beköltözéskor
megtartott szülői értekezlet, melyen ismertetésre kerül az SZMSZ szülőket érintő része, a Házirend.
A kollégium alapvető dokumentumai nyilvánosak, mindenkor megtalálhatók a kollégium tanári szobáiban, az iskola honlapján. Ezen kívül szóban is tájékoztatást lehet kérni a kollégium vezetőjétől.
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Az iskolai szülői értekezleteken a kollégiumi nevelők is részt vesznek. Az értekezlet után fogadóórát
is tartunk, melyre várjuk a szülőket. Itt tájékoztatást kaphatnak a nevelőtanároktól, a kollégium vezetőjétől. Természetesen telefonon (18 óra után) a szülők felkereshetik gyermekeik csoportvezetőjét.
A csoportvezető nevelőtanár a tanuló kollégiumi munkájáról, magatartásáról, a tanulmányi eredmény
alakulásáról a tanév során, indokolt esetben, köteles a szülőket írásban értesíteni. Vonatkozik ez a
tanuló jutalmazására, fegyelmi ügyeire is. Szükség esetén a csoportvezető személyes találkozót kérhet
a szülőtől.
Kollégiumi szék nem működik, a szülői szervezet az tagintézményi szülői
szervezet . A szülői munkaközösséggel való együttműködés
Azokban az ügyekben, amelyekben a szülői munkaközösséget véleményezési jog illeti meg, a véleményeit az igazgató kéri meg az írásos anyag odaadásával.
Ezen napirendi pontok tárgyalásakor a szülői munkaközösség elnökét meg kell hívni.
Az tagintézmény szülői munkaközössége részére az igazgató tanévenként legalább két alkalommal
tájé- koztatót ad a tagintézmény munkájáról.

A kollégiumi étkezés rendelése, lemondása és befizetésének szabályozása
Az egészről az EKVI és az tagintézmények közötti megállapodás alapján készített Térítési Díj
Szabályzat rendelkezik.
A tanuló joga, hogy a kollégiumban családja anyagi helyzetétől függően, kérelmére kedvezményes
étkezésben részesüljön. Az étkezés chip kártya rendszer segítségével történik. A kártya igénylési díja
1000 Ft, amely magába foglalja a kauciót. A hibátlan, működőképes chip kártya visszaadásával a kaució visszajár.
Rendelés és lemondás
1. A kollégiumi étkezést a csoportvezető nevelőtanár nyomtatványon napi rendszerességgel a következő napra rendeli csoportja számára.
2. A teljes összeget és az 50 %-ot fizető tanulók névsora külön-külön lapon szerepel.
3. A nyomtatványt tintával kell kitölteni. A hiányzást zöld, a javítást piros színnel jelöljük.
4. Minden nap az étkezést a lap alján számmal összesíteni, a nevelőtanár aláírásával hitelesíteni kell.
5. A „Jelentés a kollégiumi étkezésről” feliratú füzetben naponta táblázatot kell kitölteni, amely a
csoportokra bontva mutatja az étkezési létszámot.
6. Az összesítés és az aláírás a reggeli ügyeletes nevelőtanár feladata. Ebből a füzetből minden kedden és csütörtökön reggel 8 óra és 8 óra 30 perc között az étkezési ügyekkel megbízott dolgozónak
jelent az ügyeletes tanár írásban, a leadott létszámot aláírásával igazolja. Az étkezési ügyekkel
megbízott dolgozó a YAMI program segítségével kedden és csütörtökön továbbítja a konyha felé
az étkezési igényeket.
7. A hideg étkezést bekarikázással különböztetjük meg.
8. Az étkezés lemondását kedden és csütörtökön 8 óráig kezdeményezheti a tanuló – függetlenül
attól, hogy melyik csoportba tartozik. Ezen időn kívüli változtatásokat nem áll módunkban figyelembe venni.
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9. Ha vasárnap a szülő értesíti a kollégiumot a tanuló betegségéről, az ügyeletes tanár a keddi naptól
tudja lemondani az étkezést.
10. A nem középfokú oktatásban részesülő tanulók étkezést közvetlenül az étteremben rendelhetnek.
Befizetés
1. A kollégista tanuló étkezési térítési díjat fizet, melynek összegét minden évben a fenntartó határozza meg. A térítési díj összegét, a befizetés időpontját és helyét a szülővel az ellenőrzőbe történő
beírással közli a csoportvezető nevelőtanár.
2. A befizetés minden hónap első hétfőjén az EKVI gazdasági előadójának irodájában a kollégium
400-as szintjén történik a megadott napon és időpontban. A befizetésről a tanuló igazolószelvényt
kap a gazdasági ügyintézőtől. A pótbefizetés a második hétfőn és legfeljebb a hónap 20. napjáig
történjen. A térítési díj be nem fizetése az étkezésből való kizárást vonja maga után.
3. A gyermekvédelmi támogatásban részesülők, valamint a 3 vagy több gyermekes családok gyermekei , illetve a tartós betegségben szenvedők 50 %-os térítési díjat fizetnek, ha hivatalos igazolást nyújtottak be a kedvezményre jogosultságról (a határozat, igazolás benyújtásától számított következő hónaptól)
4. A tárgyhó 20-ig nem fizető tanulók nevét a gazdasági ügyintéző közli a tanuló nevelőtanárával és
a kollégiumvezetővel.
5. A nem fizető tanulók szüleit írásban kell értesítenie a csoportvezető nevelőtanárnak.
6. A hiányzás esetén keletkező túlfizetést a következő hónap térítési díjának fizetésekor vonják le.
7. A kollégiumból távozó diák esetén, ha túlfizetése van, az iskola pénztárában veheti át a pénzt, ha
tartozása van, azt rendeznie kell.
8. A másodszakmás tanulók kollégiumi elhelyezési díjat kötelesek fizetni, ezt a 19/2008. (IV. 25.)
Önkormányzati Rendelet ill. a módosított 13/2010 (III. 26) Önkormányzati Rendelet szabályozza.

A kollégiumi könyvtár működési rendje
A kollégiumban az iskolai könyvtár letéti könyvtára működik az iskola könyvtáros tanárának szakmai
segítségével.
a) A kollégiumi könyvtárat minden kollégista és kollégiumi dolgozó használhatja. A kölcsönözni kívánt dokumentum címét és a leltári számát a kölcsönzők nyilvántartása füzetbe saját adatával (név,
szobaszám) együtt bevezeti a kölcsönvevő. A lejárat dátumát is bevezeti oda lehetőleg rövid (max. 10
napos) határidővel számolva, mivel a könyvekből nincs sok-sok példány a könyvtárban.
b) A lexikonokat, szótárakat helyben lehet használni.
c) A kikölcsönzött dokumentumokért teljes felelősséget vállal a kölcsönző személy.
d) A nyitva tartás : folyamatosan, ügyeleti időben.
A kollégiumi letéti könyvtár gyűjtőkörét meghatározó tényezők:
-

a kollégium pedagógiai programja

-

a tehetséggondozási és felzárkóztatási program

-

külső források
163

EGRI SZC KOSSUTH ZSUZSANNA SZAKGIMNÁZIUMA,
SZAKKÖZÉPISKOLÁJA,KOLLÉGIUMA ÉS KÖNYVTÁRA
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2018
A gyűjtés köre:
-

kézikönyvtári állomány

-

ismeretközlő irodalom

-

szépirodalom

-

pedagógiai gyűjtemény

A kollégiumi letéti könyvtárra vonatkozó szabályzat az iskolai könyvtári SZMSZ részét képezi.
Az ott tartott rendezvények befolyásolhatják a könyvtár nyitva tartás időpontját, melyről előző napon
hirdetményben tájékoztatni kell a kollégium lakóit.
A számítástechnika szaktanterem nyitva tartási ideje:
Hétfőtől csütörtökig 14 órától 15 óra 50 percig
18 órától 20 óra 30 percig

Ünnepélyek, hagyományok ápolása
Az iskolában rendezett ünnepségeken, megemlékezéseken a kollégium lakói is kötelezően részt
vesznek. Ezeken a napokon a kollégiumban külön ünnepséget, megemlékezést nem tartunk, de
aktuális faliújságot készítünk.
A hagyományok ápolása, továbbfejlesztése minden felnőtt- és a diákközösség feladata. A diákönkormányzat és a nevelőtestület dönti el, hogy milyen kollégiumi eseményt tart alkalmasnak a kollégiumi
hagyományrendszerbe való beépítésre, esetleg elhagyásra.
A kollégiumi hagyományrendszer kiépítése nevelő célzatú, mely egyben mélyíti a kollégiumhoz való
tartozás érzését a diák és a felnőtt közösségben. A kollégiumban rendezett programok sikerességének
elősegítése valamennyi tanuló és tanár fontos feladata. Vonatkozik ez azokra a rendezvényekre is,
amelyeket a kollégiumon kívül, más tagintézményeknél szerveznek, s amelyeken a kollégium
képvisel- tetni kívánja magát.
A kollégiumi ünnepélyek, rendezvények szervezését a diákönkormányzat irányításával a diákközösségek végzik, a kollégiumvezető és a nevelőtestület egyetértésével és támogatásával.
Hagyományos rendezvényeink:
-

az elsősök bemutatkozása vidám műsorral

-

karácsony esti vacsora

-

a mindenkori negyedikesek búcsúrendezvénye a ballagás előtt

A rendezvényeken az iskola igazgatója, vezetői és minden nevelőtanár részt vesz.

A kollégiumban a szilenciumon kívüli foglalkozások szervezeti formái
A kollégiumban a következő tanulási időn kívüli tevékenységeket szervezzük:
j)

szakkör (kézműves, öko, háztartási, városismereti, könyvtárhasználati)

k) sportkör – biztosítjuk a mindennapi testedzés lehetőségét és megteremtjük a feltételeket: fiú és
lány foci, fiú és lány kézilabda, tömegsport, streetball, gyógytestnevelés, kondikör.
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l)

tanulmányi, kulturális verseny (a legjobb átlagú szoba, OKTV, szavalóverseny)

m) házi bajnokság, kollégiumok közötti versenyek (szpartakiád, iskolai sportnap)
Tanévenként a DÖK véleményének kikérésével a szakkörök rendje változhat.

A diákönkormányzat működése
Szükséges és lehetséges az iskolaitól függetlenül működő diákönkormányzat létrehozása a kollégiumban.
A tanulócsoportok társaik köréből 2-2 főt delegálva választják meg a diákönkormányzat tagjait, akik
maguk közül megválasztják tisztségviselőiket.
A diákönkormányzat segíti a kollégium közösségi életének alakítását, a közösségfejlesztő tevékenységet. Részt vesz a programok szervezésében, a hagyományok ápolásában.
Véleményt mond a kollégium házirendjéről, javaslatot tesz a kollégium életével kapcsolatos kérdésekben (szakkörök, étkezés stb.), fegyelmi eljárás során képviseli a diákságot.
A diákönkormányzat munkáját patronáló nevelőtanár segíti. A diákönkormányzat maga határozza meg
működésének rendjét.
A diákönkormányzat zavartalan tevékenységéhez a kollégium biztosítja a szükséges helyiségeket,
tárgyi feltételeket.
A diákönkormányzat elkészíti saját Szervezeti és Működési Szabályzatát.
A tanulók naprakész tájékoztatása a kollégium mindennapi életéről kiemelt feladat.
A tájékoztatásért minden rendezvény szervezője felelős. A megfelelő tájékoztatást az igazgató ellenőrzi. A tájékoztatás formái: szóbeli közvetlen tájékoztatás, foglalkozásokon keresztül. Írásbeli tájékoztatás: a folyosón elhelyezett hirdetőtáblán, a folyosón elhelyezett faliújságokon, honlapunkon, levélben,
szórólapon. A kollégium vezetője és a DÖK közötti kapcsolattartás formái: A vezető a diákönkormányzatot segítő pedagógussal, heti rendszerességgel tart kapcsolatot. Az igazgató a diákönkormányzatot képviselő személy számára fogadóórát biztosít. - személyes megbeszélés, - tárgyalás, értekezlet,
gyűlés, diákközgyűlés, - írásos tájékoztatók, dokumentumok átadása.

A rendszeres egészségügyi ellátás és felügyelet rendje
Beköltözéskor minden csoportvezető nevelőtanár tájékozódik tanulói egészségi állapotáról, gyógyszerszedési szokásairól.
Kollégiumi tanulók egészségügyi ellátását betegség az iskolai orvos és a háziorvos látja el,
a kollégiumban rendszeres akut orvosi ellátást biztosítunk.
Az iskola orvosa: Dr. Drelyó Katalin
Rendel: a kollégium 400-as szintjén.
Védőnő: Pál Éva
Rendelési idő: Kedd:8:00 – 14:00 és Szerda :8:00 – 14:00 minden második péntek: 8:00 – 14:00
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Kollégiumi ápolónő heti 40 órában van foglalkoztatva.
Fertőző betegség gyanúja esetén a tanuló szüleit értesíteni kell, a diáknak haza kell utaznia.
A délutáni és esti órákban az ügyeletes nevelőtanár nyújt segítséget a beteg diák részére, vagy a megfelelő orvosi ügyeletre, szakrendelésre irányítja, súlyosabb esetben mentőt hív.
Ha kórházi ápolás válik szükségessé, a szülőt és az iskola igazgatóját telefonon értesíteni kell.
A betegek nevét az ügyeleti naplóba külön fel kell tüntetni.
A gyógyszerekről nyilvántartást vezetünk a személyiségi jogok figyelembe vételével.
A tanulóknak végre kell hajtaniuk mindazokat a teendőket, amelyek egészségügyi ellátásukat segítik,
gyógyulásukat biztosítják.
A pedagógusok kötelessége, hogy a tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződjön.

A reklámtevékenység szabályai
A kollégiumban folytatható reklámtevékenység elbírálását ezen szabályzat az iskola
tagintézményvezetőjének és/vagy a kollégiumvezetőnek a hatáskörébe utalja. Az ő egyedi
elbírálásuknak és engedélyüknek a függvénye, hogy milyen módon, milyen reklámtevékenység
folytatható.
Elsősorban olyan reklám folytatható, amely a tanulóknak szól és az egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel, kulturális tevékenységgel függ össze.

Bombariadóval, rendkívüli eseményekkel kapcsolatos előírások
Az tagintézmény életében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem látható eseményt, amely a nevelő-oktató munka szokásos menetét akadályozza, illetve a tagintézmény
dolgozóinak és tanulóinak biztonságát és egészségét, valamint a tagintézmény épületét, felszerelését
veszélyezteti.
Rendkívüli eseménynek számít különösen: a tűz, az árvíz, a földrengés, bombariadó, egyéb veszélyes
helyzet.
Amennyiben a rendkívüli esemény jellege indokolja, gondoskodni kell a tagintézmény kiürítéséről,
amely a tűzvédelmi szabályzat szerinti terv alapján történik. Az egyéb intézkedést követelő rendkívüli
események bekövetkeztekor a tagintézményvezető– lehetőség szerint a pedagógusok bevonásával –
felelősen dönt. Bombariadó esetén az a felnőtt dolgozó, akinek az ezzel kapcsolatos jelzés tudomására
jutott értesíti a rendőrséget, az igazgatót vagy a helyettesítés rendjében meghatározott tanárt, aki intézkedik az épület kiürítéséről. A pedagógusok feladata, hogy: - haladéktalanul jelezzék az
tagintézményve- zető felé azokat a helyzeteket, melynek ellenőrzésére a tagintézményvezetőfelelős, gondoskodjanak a tanulók biztonságáról.
1. Bombariadó jelzésének módja:


a hívást vevő személy értesíti az igazgatót vagy annak megbízott helyettesét,



ezzel egyidőben bejelenti a rendőrségre a fenyegetést.



A jelentésnek tartalmaznia kell: az iskola pontos nevét, címét
a bomba állítólagos helyét
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a telefonszámot, melyen a hívás érkezett
a fenyegetés időpontját, tartalmát
fenyegető hangjának jellegzetességeit
a hallható háttérzajt
a fenyegetés pontos szövegét
2.A riasztás módja:
Az tagintézmény vezetésével megbízott gondoskodik a csengő
megszólaltatásáról A jelzés két hosszú, két rövid csengetésből áll. Próbariadó
váratlanul
3. Az épület kiürítése:
A tanulók levonultatásáért a csoportban éppen órát tartó nevelő és az ügyeletes nevelő a felelős. A
tanár akkor hagyja el a termet, ha meggyőződött arról, hogy nem maradt bent tanuló.
A diákok minden felszerelésüket a teremben hagyva, sorban vonulnak le úgy, hogy ne okozzanak akadályt a levonulási úton.
A levonulást a bomba jelzett helyétől számítva kell megkezdeni.
Gyülekezési hely a tagintézmény salakos sportpályája.
4. A mentési munkák irányításáért a tagintézmény vezetője és az ügyeletes nevelő és a
munkavédelmi megbízott a felelős.
5. A portaszolgálat a helyét nem hagyhatja el.
Feladatai:

A kiérkező rendőrség számára biztosítja a szabad bejárást.

Amennyiben emberélet is veszélybe került vagy személyi sérülés következett be, a 104-es telefonszámon a mentőket is értesíti.
6. A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell:
-

a fenntartót,

-

a működtetőt

- tűz esetén a tűzoltóságot,
- robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget,
- személyi sérülés esetén a mentőket,
- egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi illetve katasztrófa-elhárító szerveket,
ha ezt a tagintézmény igazgatója, vagy az intézkedésre jogosult személy szükségesnek tartja
7. A bombariadó miatt kiesett tanítási órákat az igazgató által elrendelt időpontban pótolni kell.
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8. A riadó után a riadó megkezdésekor a csoporttal lévő tanár visszavonul tanulócsoportjával abba a
tanterembe, ahol a riadó előtt voltak.
Összeírja a hiányzó tanulók nevét és lakcímét, és az igazgatónak azonnal leadja.
9. Ha a fenyegetés tanítási időn kívül történik, erről telefonon vagy más egyéb módon értesíteni kell:
-

az iskolaigazgatót

-

munkavédelmi megbízottat

10. A menekülési útvonalat, sorrendet az épületek folyosóin el kell helyezni.
11. A kollégium kiürítését nappal és éjszaka egy-egy alkalommal gyakorolni kell.

A fegyelmi eljárás részletes szabályai
 Az tagintézményben folytatandó tanulói fegyelmi eljárás és fegyelmi tárgyalás célja,
hogy a kötelességszegést feltárja, az okokat megkeresse és ezekkel összefüggésben a
további fegyelmi vétséget megakadályozza. Büntetése mindenkor a tanuló
életkorához, értelmi és érzelmi fejlettségéhez és a kötelességszegés mértékéhez
igazodik pedagógiai célzattal.
 Ha a tanuló kötelességét vétkesen és súlyosan megszegi, valamint képzésével
összefüggésben okoz kárt, fegyelmi eljárás alapján írásbeli fegyelmi büntetésben
részesíthető.
 A fegyelmi büntetés a következő lehet:
 Megrovás,
 Szigorú megrovás,
 Meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása, ha van ilyenben
része,
 Áthelyezés másik tanulócsoportba
 Kizárás a kollégiumból.
A fegyelmi eljárás részletes szabályai
 A fegyelmi büntetések kiegészítő rendelkezéseit a Knt. 58§ (5) bekezdése határozza
meg.

 A fegyelmi eljárást - a megindítástól számított 30 napon belül - egy tárgyalásban be
kell fejezni.
 A fegyelmi eljárás megindításáról - az indokok megjelölésével - a tanulót és a
kiskorú tanuló szülőjét értesíteni kell.
 A gyakorlati képzés esetén elkövetett kötelességszegés esetén a gyakorlati képzés
folytatóját is értesíteni kell a fegyelmi eljárásról, annak idejéről és helyéről, valamint
indokáról. Gyakorlati képzést folytató helyett az oktatási tagintézmény gyakorlati
képzés vezetője is jelen lehet a gyakorlati képzést érintő kötelezettségszegés
tisztázására lefolytatott fegyelmi tárgyaláson.
 A fegyelmi tárgyalás időpontjáról, helyéről és indokáról a tanuló és szülő különkülön kap értesítést, amelyet a tárgyalás előtt legalább 8 nappal meg kell kapjanak.
 A fegyelmi tárgyalást akkor is meg lehet tartani, ha az ismételt szabályszerű értesítés
ellenére a tanuló, szülő nem jelenik meg.
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 A fegyelemi eljárás során a tanulót meg kell hallgatni, számára biztosítani kell, hogy
álláspontját közölhesse, védekezhessen. Amennyiben a meghallgatáskor a tanuló
vitatja kötelezettségszegését, illetve a fegyelmi vétség súlya vagy feltárása indokolja,
tárgyalást kell kitűzni. A tárgyalás alkalmával a tényállást végérvényesen tisztázni
kell és annak ismeretében születik meg a fegyelmi büntetés, vagy ha a tanuló
fegyelmi vétsége kizárható, a felmentés.
 Ugyanazért a fegyelmi vétségért csak egy fegyelmi büntetés adható, így ha a
kollégium is érintett az iskolai fegyelmi eljárásban, úgy csak egy helyen szabható ki
a büntetés.
 A fegyelmi tárgyalás előtt a tanulót tájékoztatni kell jogairól, majd újból fel kell tárni
számára a vétséget és bemutatni a bizonyítékokat.
 A fegyelmi bizottság tagjai a nevelőtestületből tevődik össze, minimum 3 fővel, a
bizottság élén a fegyelmi bizottság elnöke áll.
 A tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról jegyzőkönyvet kell készíteni, mely
tartalmazza a tárgyalás helyét, idejét, a jelenlévők nevét és az elhangzottak lényegét.
Szó szerinti rögzítésre akkor van szükség, ha az a jelenlévők közül bárki külön kéri
vagy azt a bizottság elnöke indokoltnak tartja.
 A fegyelmi eljárás során törekedni kell arra, hogy minden körülmény tisztázásra
kerüljön és a fegyelmi büntetés ennek ismeretében kerüljön kiszabásra.
 A fegyelmi határozatot a tárgyalás végén szóban ki kell hirdetni, majd azt levélben, 8
napon belül meg kell küldeni. Amennyiben az ügy bonyolultsága vagy egyéb más
fontos ok azt megköveteli, úgy a fegyelmi határozat kihirdetését a fegyelmi jogkörrel
rendelkező személy 8 nappal elhalaszthatja.
A fegyelmi eljárást határozattal meg kell szüntetni, ha
 bebizonyosodott, hogy a tanuló nem követett el fegyelmi vétséget,


a fegyelmi vétség mértéke nem indokolja a fegyelmi büntetést,

 a kötelességszegést követően három hónapnál több idő telt el,
nem bizonyítható a fegyelmi vétség vagy az, hogy a fegyelmi vétséget a tanuló követte
el.
Az elsőfokú fegyelmi határozat ellen a tanuló, kiskorú esetén szülője fellebbezéssel élhet. A
fellebbezést a határozat kézhezvételétől számított tizenöt napon belül kell az elsőfokú fegyelmi
jogkörrel rendelkezőhöz eljuttatni.
A fellebbezés anyagát és az összes, a bizonyítási eljárás során feltárt tényeket tartalmazó
iratokat, jegyzőkönyveket az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlója 8 napon belül felterjeszti a
másodfokú fegyelmi jogkör gyakorlójához.
másodfokú fegyelmi határozat meghozatalában nem vehet részt:
 A tanuló közeli hozzátartozója,
 A kötelességszegésben érintett személy/ek,
 Aki az elsőfokú határozathozatalban részt vett,
 Az elsőfokú határozathozatalban tanúvallomást tett,
 Az elsőfokú határozathozatalban szakértőként járt el.
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A fegyelmi tárgyalás elején tájékoztatni kell a tanulót jogairól:
A tanulónak joga van a fegyelmi eljárás során védelmére álláspontját, védekezését előadni, az
esetlegesen vitatott normaszegés tisztázása érdekében igazát bizonyítani, illetve ahhoz
bizonyítékot/kokat

bemutatni,

tanúkat

megnevezni.

A

tanulónak

joga

van

magát

meghatalmazottjával képviseltetni. A fegyelmi határozat ellen a tanulónak, kiskorú esetében a
tanuló szülőjének joga van fellebbezéssel élni, amit a fegyelmi határozat kézhezvételétől
számított 15 napon belül írásban megtehet.

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

 az tagintézmény vezetője a fegyelmi eljárás megindítását megelőzően személyes találkozó
révén ad információt a fegyelmi eljárás várható menetéről, valamint a fegyelmi eljárást
megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről

 a fegyelmi eljárást megindító határozatban tájékoztatni kell a tanulót és a szülőt a fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről, a tájékoztatásban meg kell jelölni az egyeztető
eljárásban történő megállapodás határidejét

 az egyeztető eljárás kezdeményezése a tagintézményvezetőkötelezettsége
 a harmadik kötelezettségszegéskor indított fegyelmi eljárásban az iskola a fegyelmi eljárást
megelőző egyeztető eljárást nem alkalmazza, ebben az esetben erről a tanulót és a szülőt nem
kell értesíteni

 az egyeztető eljárás időpontját – az érdekeltekkel egyeztetve – a tagintézmény igazgatója tűzi
ki, az egyeztető eljárás időpontjáról és helyszínéről, az egyeztető eljárás vezetésével
megbízott pedagógus személyéről elektronikus úton és írásban értesíti az érintett feleket

 az egyeztető eljárás lefolytatására a tagintézmény vezetője olyan helyiséget jelöl ki, ahol
bizto- síthatók a zavartalan tárgyalás feltételei

 az tagintézmény vezetője az egyeztető eljárás lebonyolítására írásos megbízásban a
tagintézmény bármely pedagógusát felkérheti, az egyeztető eljárás vezetőjének kijelöléséhez
a sértett és a sérelmet elszenvedett tanuló vagy szülőjének egyetértése szükséges

 a feladat ellátását a megbízandó személy csak személyes érintettségre hivatkozva utasíthatja
vissza

 az egyeztető személy az egyeztető eljárás előtt legalább egy-egy alkalommal köteles a sértett
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és a sérelmet elszenvedő féllel külön-külön egyeztetést folytatni, amelynek célja az álláspontok tisztázása és a felek álláspontjának közelítése

 ha az egyeztető eljárás alkalmazásával a sértett és a sérelmet elszenvedő fél azzal egyetért, a
tagintézmény vezetője a fegyelmi eljárást a szükséges időre, de legföljebb három hónapra
felfüg- geszti

 az egyeztetést vezetőnek és a tagintézmény vezetőjének arra kell törekednie, hogy az
egyeztető eljárás – lehetőség szerint – 30 napon belül írásos megállapodással lezáruljon

 az egyeztető eljárás lezárásakor a sérelem orvoslásáról írásos megállapodás készül, amelyet az
érdekelt felek és az egyeztetést vezető pedagógus írnak alá

 az egyeztető eljárás időszakában annak folyamatáról a sértett és a sérelmet okozó tanuló osztályközösségében kizárólag tájékoztatási céllal és az ennek megfelelő mélységben lehet információt adni, hogy elkerülhető legyen a két fél közötti nézetkülönbség fokozódása

 az egyeztető eljárás során jegyzőkönyv vezetésétől el lehet tekinteni, ha a jegyzőkönyvezéshez
egyik fél sem ragaszkodik.

 a sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő tanuló
osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli megállapodásban meghatározott
körben nyilvánosságra lehet hozni

AZ ADATKEZELÉS SZABÁLYAI
A kollégium adatkezelési szabályai (iratkezelési szabályok) az iskola adatkezelési szabályaival azonosak.
Kollégiumi jelentkezési lap
(Kérjük, hogy az adatlapot olvasható, nyomtatott betűkkel szíveskedjen kitölteni)
Alulírott kérem gyermekem felvételét az egri SZC Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskolája,
Szakiskolája, Kollégiuma és Könyvtára -KIK091013- Eger, Bem tábornok u. 3. szám alatti
kollégiumába a 2012./2013 tanévre.
A tanuló neve : …………………………………………………………………………
Születési hely : …………………………………… Idő : …………………………………
Anyja leánykori neve : …………………………………………………………………….
Gondviselő neve : ………………………………………………………………………….
Lakcíme (irányítószám, város/község, utca, házszám): ……………………………………
………………………………………………………………………………………………
Telefonszám: ……………………………………………………………………………….
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TAJ szám : …………………………………………………………………………………...
Iskola, osztály : ………………………………………………………………………………
Oktatási azonosító :………………………..
Kelt……………………………………..

…………………………………..
Aláírás /szülő/
…………………………………
Aláírás /tanuló/

Nyilatkozat
Alulírott………………………………………………………………………………………….
/név, lakcím / szülő/gondviselő tudomásul veszem, hogy amennyiben gyermekem már OKJ-s képesítéssel rendelkezik, abban az esetben a szakképzés/kollégiumi elhelyezés térítési díj köteles.
Kelt……………………………………..

…………………………………..
Aláírás /szülő/
………………………………… Aláírás
/tanuló/

A nyilatkozatot átvette:……………………………………………..

Nyilatkozat étkezési térítési díj kedvezményéhez
Alulírott…………………………………/név/……………………………………………….
………………………/lakcím/ alatti lakos díjfizetési kötelezettségem tudatában kijelentem,
hogy térítési díjkedvezményre az alábbiak szerint vagyok jogosult:
a/ rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők
b/ három- vagy többgyermekes családban élünk

igen
igen

c/ tartósan beteg vagy fogyatékos a tanuló

nem
nem

igen

nem

A kedvezmény megállapításához közös háztartásban élőket kell figyelembe venni:
-

a 18 éven aluli,

-

a 25 évesnél fiatalabb, közoktatásban nappali rendszerű oktatásban részt vevő, ill. felsőoktatásban nappali tagozaton tanuló,

-

az életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermeket.

A kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe.
A nyilatkozathoz mellékelni kell:
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-

a folyósított családi pótlék összegéről szóló postai utalványt v. számlamásolatot,

-

tartós betegség esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményét,

-

a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozat másolatát,

-

nappali tagozaton tanuló nagyobb testvér iskolalátogatási igazolását

Tudomásul veszem, hogy a kedvezményt csak az igazolás leadása utáni hónap elsejétől vehetem
igénybe. Továbbá tudomásul veszem, hogy a térítési díj meg nem fizetése az étkezésből történő kizárást vonja maga után.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, azok
változásáról a változást követő15 napon belül értesítem az tagintézményt.
…………., 20…. ………….

………………………………………………..
szülő vagy nagykorú tanuló aláírása

A nyilatkozatot átvette:…………………………………………….
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Létszámnyilvántartó lap
CS Ü II. csoport
I. csoport

CS Ü

kollégiumvezető::
Ph.
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III. csoport

CS Ü IV. csoport

CS Ü
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EGRI SZC KOSSUTH ZSUZSANNA SZAKGIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA,KOLLÉGIUMA ÉS
KÖNYVTÁRA
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2018

6.

Nyilvántartó lap

Csoport száma:

Átlag Lakcím

Anyja neve

Születési adatok

Koll. nevelő:
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A KOLLÉGIUMI DOKUMENTUMOK NYILVÁNOSSÁGA
A kollégium dokumentumairól tájékozódni lehet a kollégiumvezetőnél és a nevelőtanári szobákban. A
felmerülő kérdésekre személyesen válaszolunk.
A fenti dokumentumok nyilvánosak, azok az igazgatói irodában, a könyvtárban szabadon megtekinthetők, illetve (az alapító okirat kivételével) megtalálhatók az iskola honlapján. A hatályos alapító okirat a www.kir.hu honlapon található meg. A fenti dokumentumok tartalmáról – munkaidőben – az
igazgató vagy az igazgatóhelyettesek adnak tájékoztatást. A házirendet minden tanítványunk és szülei
számára a beiratkozáskor illetve a házirend lényeges változásakor átadjuk.
Annak meghatározása, hogy hol, milyen időpontban lehet tájékoztatást kérni a pedagógiai programról
A Pedagógia Program nyilvános. A Pedagógiai Programról tájékoztatást az igazgató illetve az általa
megbízott nevelőtestületi tag adhat. Tájékoztatás kérelem (az igazgatóhoz, írásban, hét nappal előre
benyújtott) alapján vagy az igazgatóval személyesen történő időpont egyeztetést követően nyújt a
tagintézmény vezetője vagy az arra kijelölt személy. A Pedagógiai Program megtekinthető a
www.kossuthzsuzsa.hu tagintézményi honlapon.
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28 6. számú Melléklet
Munkaköri leírás-minták
Iskolánkban minden munkavállalónak névre szóló, feladataihoz szabott munkaköri leírása van, amelyet az alkalmazást követő néhány napon belül megkap, átvételét aláírásával igazolja.
Munkaszervezé- si okokból az osztályfőnökök munkaköri leírását külön készítjük el az
osztályfőnökök számára azért, hogy pusztán az osztályfőnöki feladatok ellátásának megkezdése vagy
a feladat szüneteltetése miatt ne kelljen minden alkalommal módosítanunk a pedagógus munkaköri
leírását.
Tanár munkaköri leírás-mintája
A munkakör megnevezése: tanár/ idegen nyelv-tanár
Közvetlen felettese: az igazgató
Legfontosabb feladata: tanulói személyiségének, képességeinek, tárgyi tudásának folyamatos fejlesztése, tanítványainak az érettségi vizsgára való sikeres felkészítése.

A főbb tevékenységek összefoglalása


megtartja a tanítási órákat,



feladata a tagintézmény és a munkaközösség munkatervében rögzített szakmai és
pedagógiai feladatok előkészítése és végrehajtása,



megírja a tanmeneteket, a két hónapnál nagyobb mértékű lemaradást jelzi az igazgatónak,



munkaidejének beosztását az SzMSz megfelelő szakaszai részletezik,



a munkaidőkeretben meghatározott munkaidőt csak írásos igazgatói utasításra lépheti túl,



legalább 10 perccel a munkaidő, ügyeleti idő, illetve tanítási órája kezdete előtt köteles a
mun- kahelyén tartózkodni,



a tanítási órára való érkezéskor figyelmet fordít a tanterem állapotára, ha az osztály elhagyja
a tantermet, akkor – ellenőrizve az állapotokat – utolsóként távozik,



a zárt termeket, szaktantermeket az óra elején nyitja, az óra végén zárja,



tanítási óráján vagy közvetlenül azt követően bejegyzi a digitális naplót, nyilvántartja az
óráról hiányzó vagy késő tanulókat,



rendszeresen értékeli tanulói tudását, félévente legalább a heti óraszám + 1 osztályzatot
(de legalább félévi 3 osztályzatot) ad minden tanítványának,



összeállítja, megíratja és két héten belül kijavítja a szükséges iskolai dolgozatokat, a
témazáró dolgozat időpontjáról az osztályt (csoportot) legalább egy héttel a kijelölt időpont
előtt tájé- koztatja,



a tanulóknak adott osztályzatokat szóbeli értékeléskor azonnal, írásbeli dolgozatnál a
kijavítást követő órán ismerteti a tanulókkal,
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az osztályzatokat folyamatosan bejegyzi a digitális naplóba, a tanuló egy írásbeli vagy szóbeli
feleletére csak egyetlen osztályzat adható (kivételt képez a magyar nyelv és irodalom dolgozatok értékelése),



tanítványai számára az osztályzatokon kívül visszajelzéseket ad előrehaladásuk mértékéről, az
eredményesebb tanulás érdekében elvégzendő feladatokról,



javaslatot tesz az iskolai munkaterv szakterületét érintő pedagógiai, szervezési, stb. feladataira,



részt vesz a tantestület értekezletein, megbeszélésein, a konferenciákon, a szakmai munkaközösség megbeszélésein és értekezletein,



évente három alkalommal fogadóórát tart az igazgató által kijelölt időpontban,



a helyi tanterv alapján tanmenetet készít, szaktanári tevékenységét ennek alapján szervezi
meg,



megszervezi a szükséges szemléltető eszközök, tanítási segédanyagok órai használatát,



az igazgató beosztása szerint részt vesz az érettségi, felvételi, osztályozó és különbözeti vizsgákon, iskolai méréseken,



helyettesítés esetén szakszerű órát tart, ha legalább egy nappal a tanóra megtartása előtt bízták
meg a feladattal,



egy órát meghaladó hiányzása esetén feljegyzést készít a helyettesítők számára az osztályokban elvégzendő tananyagról, várhatóan egy hetet meghaladó hiányzása előtt tanmeneteit – a
szakszerű helyettesítés megszervezése érdekében – az igazgatóhelyetteshez eljuttatja,



bombariadó vagy egyéb rendkívüli esemény bekövetkezésekor közreműködik az épület kiürítésében, menti az általa használt legfontosabb dokumentumokat,



felelősséggel tartozik a szakmai munkához szükséges szemléltető eszközök, könyvek, stb.
rendeltetésszerű használatának biztosításáért,



előkészíti, lebonyolítja és értékeli az iskolai házi tanulmányi versenyeket,



folyamatosan végzi a tanítványai felzárkóztatásával, korrepetálásával, versenyeztetésével, te179
hetséggondozásával kapcsolatos feladatokat,



elkíséri az iskola tanulóit az iskolai ünnepségekre, hangversenyre, mozilátogatásra, stb.



szükség szerint kapcsolatot tart a tanított osztályok osztályfőnökeivel,



a konferenciát megelőzően legalább két nappal lezárja a tanulók osztályzatait,



ha a tanuló lezárt érdemjegye jelentősen eltér az osztályzatok átlagától a tanuló kárára, akkor
erre a tényre a konferencia előtt felhívja az osztályfőnök figyelmét, az eltérés okát a konferencián megindokolja,



beosztása esetén részt vesz a tanulmányi kiránduláson, szükség esetén ellátja a tanulók versenyre való kíséretét,



közreműködik a választható foglalkozások felvételének lebonyolításában.



Tanulói hiányzások pontos rögzítése az elektronikus naplóba
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Különleges felelőssége


felelős a tanulói és szülői személyiségjogok maximális tiszteletben tartásáért,



bizalmasan kezeli a kollégákkal, az osztályokkal és az iskolával kapcsolatos információkat,



a hatáskörét meghaladó problémákat haladéktalanul jelzi az osztályfőnöknek, illetve a
nevelési igazgatóhelyettesnek vagy az igazgatónak.

Járandósága


a munkaszerződésében a Kjt. előírásai szerint meghatározott munkabér



a 138/1992. (X.8.) Kormányrendeletben meghatározott kötelező pótlékok



túlmunka elrendelése esetén a jogszabályok által meghatározott túlóradíj az iskolai
étkezés igénybe vétele esetén a munkáltató által biztosított étkezési támogatás

Testnevelő munkaköri leírás-mintája
A munkakör megnevezése: testnevelő
Legfontosabb feladata: tanulói személyiségének, képességeinek és tárgyi tudásának folyamatos fejlesztése, szemléletük formálása, az érettségi vizsgára és továbbtanulásra történő sikeres felkészítésük.

1) A főbb tevékenységek összefoglalása


szakszerűen, legjobb tudása szerint megtartja a tanítási órákat



feladata a tagintézmény és a munkaközösség munkatervében rögzített szakmai és pedagógiai
fel- adatok előkészítése és végrehajtása



a munkaközösség által elkészített, vagy saját maga által alkotott tanmeneteket betartja, a
két hónapnál nagyobb mértékű lemaradást jelzi az igazgatónak



munkaidejének beosztását az SzMSz tartalmazza



a munkaidőkeretben meghatározott munkaidőt csak írásos igazgatói utasításra lépheti túl,



legalább 10 perccel a munkaidő, ügyeleti idő, illetve tanítási órája kezdete előtt köteles a
munkahelyén tartózkodni



a tanítási órára való érkezéskor figyelmet fordít a tanterem állapotára, ha az osztály
elhagyja a tantermet – ellenőrizve az állapotokat – utolsóként távozik



gondot fordít környezete tisztaságára; a tantermekben, folyosókon és egyéb helyiségekben a
tanulókkal fölszedeti a szemetet



a zárt termeket, szaktantermeket az óra elején nyitja, az óra végén zárja



tanítási óráit két napon belül bejegyzi az osztálynaplóba, pontosan nyilvántartja az óráról
hi- ányzó vagy késő tanulókat



rendszeresen értékeli tanulói tudását, félévente legalább a heti óraszám + 1 osztályzatot, de
félévenként legalább három osztályzatot ad minden tanítványának



a tanulóknak adott osztályzatokat azonnal ismerteti a tanulókkal



az osztályzatokat folyamatosan bejegyzi a digitális naplóba, a tanuló egy írásbeli vagy szóbeli
feleletére csak egyetlen osztályzat adható
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tanítványai számára az osztályzatokon kívül visszajelzéseket ad előrehaladásuk mértékéről, az
eredményesebb tanulás érdekében elvégzendő feladatokról



részt vesz a tantestület értekezletein, megbeszélésein, a konferenciákon, a szakmai munkaközösség megbeszélésein, az iskola rendezvényein



évente három alkalommal fogadóórát tart az igazgató által kijelölt időpontban



megszervezi a szükséges szemléltető eszközök, tanítási segédanyagok órai használatát,



az igazgató beosztása szerint részt vesz az érettségi, felvételi, osztályozó és különbözeti vizsgákon, iskolai méréseken



helyettesítés esetén szakszerű órát tart, ha legkésőbb az óra megtartása előtti napon bízták
meg a feladattal



egy órát meghaladó hiányzása esetén feljegyzést készít a helyettesítők számára az osztályokban elvégzendő tananyagról, azt a munkaközösség-vezetőhöz eljuttatja



bombariadó vagy egyéb rendkívüli esemény bekövetkezésekor közreműködik az épület kiürítésében



előkészíti, lebonyolítja és értékeli az iskolai tanulmányi versenyeket,



folyamatosan végzi a tanítványai felzárkóztatásával, korrepetálásával, versenyeztetésével, tehetséggondozásával kapcsolatos feladatokat



elkíséri az iskola tanulóit az iskolai ünnepségekre, hangversenyre, mozilátogatásra, stb.



kapcsolatot tart a tanított osztályok osztályfőnökeivel



a konferenciát megelőzően legalább két nappal lezárja a tanulók osztályzatait, ha a tanuló lezárt érdemjegye a tanuló kárára jelentősen eltér az osztályzatok átlagától, akkor erre a konferencia előtt felhívja az osztályfőnök figyelmét, az eltérés okát a konferencián megindokolja



beosztása esetén részt vesz a tanulmányi kiránduláson, projektfoglalkozáson, szükség esetén
ellátja a tanulók versenyre való kíséretét

2) Speciális feladatai
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külön feladatleírás alapján osztályfőnöki feladatokat lát el



kapcsolatot tart a gyógytestnevelési órákra beosztott diákok szüleivel



kapcsolatot tart a Pedagógiai Szakszolgáltató Központtal



a tanév első tanítási óráján megtartja a tantárgyhoz kapcsolódó tűz-, baleset- és munkavédelmi tájékoztatást

3) Járandósága


a munkaszerződésében a Kjt. előírásai szerint meghatározott munkabér



a 138/1992. (X.8.) Kormányrendeletben meghatározott kötelező pótlékok



túlmunka elrendelése esetén a jogszabályok által meghatározott túlóradíj az iskolai étkezés
igénybe vétele esetén a munkáltató által biztosított étkezési támogatás



az iskolai étkezés igénybe vétele esetén a munkáltató által biztosított étkezési támogatás

Osztályfőnök kiegészítő munkaköri leírás-mintája
A kiegészítő munkakör megnevezése: Osztályfőnök
Közvetlen felettese: az oktatási igazgatóhelyettes
Megbízatása: az igazgató bízza meg egy tanév időtartamra
Jelen munkaköri leírás a pedagógusok munkaköri leírásának kiegészítéseként értelmezendő.


A főbb tevékenységek összefoglalása
feladatairól és hatásköréről irányadóak az SzMSz megfelelő fejezetében leírtak,



feladata a tagintézmény és a munkaközösség munkatervében rögzített szakmai és pedagógiai
fel- adatok előkészítése és végrehajtása,



javaslatot tesz az iskolai munkaterv osztályát, évfolyamát érintő pedagógiai, szervezési, stb.
feladataira,



a helyi tanterv alapján tanmenetet készít, az osztályfőnöki tevékenységet ennek alapján szervezi meg,



részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség megbeszélésein és értekezletein,



kiemelt figyelmet fordít a dokumentumok kitöltésére: digitális napló, anyakönyv, bizonyítványok, stb.



vezeti a tanulók dicséretével, elmarasztalásával kapcsolatos bejegyzéseket,



előkészíti és megszervezi osztálya tanulmányi kirándulását, az előírt időben leadja a kirándulási tervet,



felelősséggel tartozik a szakmai munkához szükséges eszközök, CD-k, könyvek, stb. rendeltetésszerű használatának biztosításáért,



kapcsolatot tart az osztályába járó diákok szüleivel, a szülői munkaközösséggel,
az osztály
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diákönkormányzati vezetőségével,



biztosítja az osztály képviselőinek a diákönkormányzati megbeszéléseken és az évi rendes diákközgyűlésen való részvételét,



folyamatos kapcsolatot tart az osztályában tanító tanárokkal,



a konferenciát megelőzően legalább 3 nappal bejegyzi javaslatát a tanulók magatartás és
szorgalom jegyére,



előkészíti a szülői értekezletek lebonyolítását, közreműködik az iskola szülőkkel és tanulókkal
kapcsolatos minőségbiztosítási tevékenységében,



közreműködik a tanulói tankönyvtámogatások iránti kérelmek összegyűjtésében és elbírálásában,



részt vesz osztálya bemutatkozó műsorának, szalagavató műsorának, diákigazgató-választási
műsorának, stb. előkészítő munkálataiban,



minden tanév első hetében ismerteti osztályával az iskolai házirendet, vagy az évfolyamnak és
a szükségleteknek megfelelően felhívja a figyelmet egyes előírásaira,



közreműködik a választható foglalkozások felvételének lebonyolításában, segíti osztálya tanulónak a felsőfokú tanulmányokra történő jelentkezését



folyamatos figyelmet fordít osztályának dekorációjára, a faliújság karbantartására,



minden év szeptemberének 10. napjáig leadja az ifjúságvédelmi felelősnek a hátrányos és
halmozottan hátrányos, a sajátos nevelési igényű és a veszélyeztetett diákok névsorát, az ezzel
kapcsolatos adatokat bejegyzi a digitálisnaplóba



folyamatosan nyomon követi és aktualizálja a digitális naplóban a diákok adatainak változását, a bejárók, a menzások, a kollégisták adataiban bekövetkező változásokat



a tanév elején osztálya számára megtartja a tűz-, baleset- és munkavédelmi tájékoztatót, az oktatásról szóló feljegyzést aláíratja a tanulókkal.



Ellenőrzési kötelezettségei
november, január és április hónap 8. napjáig ellenőrzi a digitális napló osztályozó részének
állapotát, az osztályzatokat érintő hiányosságokat jelzi az oktatási igazgatóhelyettesnek,



figyelemmel követi a tanulók igazolt és igazolatlan hiányzását, 8 napon belül igazolja a hiányzásokat, elvégzi a szükséges értesítéseket,



a házirendben leírtak szerint figyelemmel követi a tanulók késését, szükség esetén elektronikus
üzenetben vagy levélben értesíti a szülőket,



a digitális naplóban írott üzenet útján értesíti a szülőket a tanuló gyenge vagy hanyatló tanulmányi eredménye, vagy súlyos fegyelmi vétsége esetén



az SzMSz előírásai szerint értesíti a tanulók szüleit az igazolatlan hiányzásról, ha a tanuló bukásra áll, valamint a 200 órát meghaladó éves hiányzás esetén,



a konferencia napján ellenőrzi, hogy minden tanulónak le van-e zárva az osztályzata, valamint
a lezárt érdemjegy nem tér-e el jelentősen az osztályzatok átlagától a tanuló kárára.
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Különleges felelőssége
felelős a tanulói és szülői személyiségjogok maximális tiszteletben tartásáért,



bizalmasan kezeli a kollégákkal és az osztályokkal kapcsolatos információkat,



maradéktalanul betartja az adatkezelésre vonatkozó szabályokat,



bizalmasan kezeli az ellenőrzési tapasztalatokat,



a hatáskörét meghaladó problémákat haladéktalanul jelzi az igazgatóhelyettesnek vagy az
igazgatónak.




Pótléka és kötelező órakedvezménye
a 138/1992. (X.8.) Kormányrendeletben szabályozott, munkáltatói utasításban rögzített osztályfőnöki pótlék,
a Közoktatási törvény 1. sz. mellékletének harmadik része II/7. fejezetében meghatározott heti
egy óra osztályfőnöki órakedvezmény

6.6.4.Gazdasági ügyintéző és a munkaügyi előadó munkaköri leírás-mintája
Munkaköre: gazdasági ügyintéző
Közvetlen felettese: az igazgató
Kinevezése: határozatlan időtartamra
Munkaideje: naponta 8.00 – 16.00,
Munkabére: munkaszerződése alapján
A


gazdasági
ügyintéző
és
a
munkaügyi
előadó
munkaköri
feladatainak összefoglalása
Kezeli az iskola részére biztosított ellátmányt. A kifizetést csak az iskola igazgatója, távolléte
esetén az általa megbízott igazgatóhelyettes engedélyével végezhet. Havonta elszámolást készít, és a maradvány összegét befizeti a ESZC pénztárába.



A számlák mellé csatolja a kötelezettségvállalást és az utalványrendeletet, az eszközbevételi
bizonylatot és gondoskodik a ESZC-be történő átjuttatásáról.



A tagintézmény bevételeiről számlát állít ki (terembérlet, tanfolyami díj stb.).



A befolyt bevételt hetente összesíti, és befizeti a ESZC pénztárába.



Összeállítja és felterjeszti a tagintézmény éves költségvetését a fenntartó felé,
adatszolgáltatást végez a fenntartónak, az állami szerveknek.



Kezeli a tagintézmény munkavállalóinak személyi anyagát.



Munkaügyi feladatai részeként:
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új felvétel esetén elkészíti a munkaszerződéseket az igazgatóval történő egyeztetést követően,



kiállítja az adatfelvételi lapot, elkészíti a személyi anyagot, gondoskodik arról, hogy a bérszámfejtés minden adatot időben megkapjon a biztosítotti bejelentéshez, bérszámfejtéshez,



munkaviszony megszüntetésekor az igazgatóval történő egyeztetetést követően elkészíti a
megfelelő dokumentumokat és eljuttatja a bérszámfejtő részére,



elkészíti a megbízási szerződéseket, gondoskodik a hozzá tartozó nyilatkozatok, dokumentumok elkészítéséről,



havonként kimutatást készít a távollét adatokról, összegyűjti a táppénzes dokumentumokat,
szabadságengedélyeket, fizetés nélküli szabadság engedélyeket, majd ezeket megküldi a bérszámfejtő részére



folyamatosan vezeti a dolgozók szabadság nyilvántartását,



az igazgatóhelyettes által készített túlóra, távolléti díj, tanulókíséret, stb. elszámolást továbbítja a megfelelő kimutatáson keresztül a bérszámfejtő részére




gondoskodik a technikai dolgozók jelenléti ívének havonkénti zárásáról
Részt vesz az iskola vagyonának leltározásában, selejtezésének, hulladék hasznosításának lebonyolításában.



Megrendeli, bevételezi és kiadja a tisztító- és takarító eszközöket.
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29 7. számú Melléklet
Iratkezelési szabályzat

Egri Szakképzési Centrum
Kossuth Zsuzsanna Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája Kollégiuma és Könyvtára
Eger
Bem tábornok utca 3.
3300
OM azonosító:
203035

Iratkezelési Szabályzat

Készült: 2018. augusztus 31.

Érvényes: 2018. szeptember 1-jétől

I.

Általános rendelkezések
II.
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1. Az Iskola iratkezelési szabályzata
1.1. A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI.
törvény 10. §-ának (1) bekezdése
1.2. A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII.29.)
Korm. rendelet és
1.3. A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról 82-116.§ és a 1. sz. Melléklet alapján készült.
2. Az iratkezelési szabályzat hatálya
2.1. Az iratkezelési szabályzat hatálya kiterjed az intézményben keletkező, az oda érkező, illetve az
onnan továbbított valamennyi iratra.

3. Az iratkezelés szabályozása
3.1. Az iratkezelési szabályzat az iratok kezelésének biztonságos módját, rendszerezését, nyilvántartását,
segédletekkel ellátását, irattárazását, selejtezését és levéltárba átadását szabályozza.
3.2. Az intézmény vezetője az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában határozza meg az
iratkezelés szervezeti rendjét, az iratkezelésre, valamint az azzal összefüggő tevékenységekre vonatkozó
feladat- és hatásköröket, továbbá kijelöli az iratkezelés felügyeletét ellátó személyt.

4. Az iratkezelés belső felügyelete
4.4. Az iratkezelési szabályzatban foglaltak végrehajtásáért, a szervezeti, működési és ügyrendi
szabályok, az alkalmazott informatikai eszközök és eljárások, valamint az irattári tervek és iratkezelési
előírások folyamatos összhangjáért, az iratok szakszerű és biztonságos megőrzésére alkalmas irattár
kialakításáért és működtetéséért, továbbá az iratkezeléshez szükséges egyéb tárgyi, technikai és
személyi feltételek biztosításáért, felügyeletéért az intézmény vezetője felelős.
4.5. Az intézmény iratkezelését úgy kell megszervezni, hogy az oda érkezett, ott keletkező, illetve onnan
továbbított irat:
4.5.1. azonosítható, fellelési helye, útja követhető, ellenőrizhető és visszakereshető legyen;
4.5.2. tartalma csak az arra jogosult számára legyen megismerhető;
4.5.3. kezeléséért fennálló személyi felelősség egyértelműen megállapítható legyen;
4.5.4. szakszerű kezeléséhez, nyilvántartásához, kézbesítéséhez, védelméhez megfelelő feltételek
biztosítva legyenek;
4.5.5. a beérkezett iratok megváltoztathatatlansága biztosítva legyen;
4.5.6. a rendszeres selejtezés elvégzésével az irattári iratanyag felesleges felhalmozódása megelőzhető,
a maradandó értékű iratok megőrzése biztosított legyen;
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4.5.7. az ügyintézéshez, a döntések előkészítéséhez, a szervezet rendeltetésszerűműködéséhez
megfelelő támogatást biztosítson.

4.6. Az iratkezelés felügyeletével megbízott vezető, a szervezési igazgatóhelyettes gondoskodik:
4.6.1. az iratkezelési szabályzat végrehajtásának rendszeres ellenőrzéséről, intézkedik
szabálytalanságok megszüntetéséről, szükség esetén kezdeményezi a szabályzat módosítását;

a

4.6.2. az iratkezelést végző, vagy azért felelős személyek szakmai képzéséről és továbbképzéséről;
4.6.3. az iratkezelési segédeszközök (iktatókönyv, kézbesítőkönyv, iratminták és formanyomtatványok,
számítástechnikai programok, adathordozók stb.) biztosításáról;
4.6.4. egyéb jogszabályokban meghatározott iratkezelést érintő feladatokról.
II. fejezet: Az iratok kezelésének általános követelményei

5. Az iratok rendszerezése
5.1. Az azonos ügyre - egy adott tárgyra - vonatkozó iratokat egy irategységként, ügyiratként kell kezelni.
A több fázisban intézett ügyek egyes fázisaiban keletkezett iratok ügyiraton belüli irategységnek,
ügyiratdarabnak (ügydarabnak) minősülnek.
5.2. Az ügyiratokat, valamint a közfeladatot ellátó szerv irattári anyagába tartozó egyéb más iratokat még irattárba helyezésük előtt - az irattári tervben meghatározott irattári tételekbe, a tárgyi alapon,
indokolt esetben iratfajta alapján kialakított irattári egységekbe kell besorolni.
6. Az iratok nyilvántartása és az iratforgalom dokumentálása
6.1. Az iratot iktatószámmal ellátva az e célra rendszeresített iktatókönyvben kell nyilvántartani (iktatni)
és papír alapon az irattárban elhelyezni.
6.6. Az iktatást olyan módon kell végezni, hogy azt az ügyintézés hiteles dokumentumaként lehessen
használni.
6.7. Az iratforgalom keretében az átadást-átvételt minden esetben úgy kell végezni, hogy egyértelműen
bizonyítható legyen, ki, mikor, kinek továbbította vagy adta át az iratot.
6.8. Az iratok iktatásával és az iratforgalom dokumentálásával biztosítani kell, hogy az ügyintézés
folyamata, és az iratok szervezeten belüli útja pontosan követhető és ellenőrizhető, az iratok holléte
pedig naprakészen megállapítható legyen
6.9. Az iskola iratkezelése vegyes rendszerbe történik.
III. fejezet: Az iratkezelés folyamata
7. A küldemények átvétele
7.1. A küldemény átvételére jogosult:
7.1.1. a címzett vagy az általa megbízott személy
7.1.2. az intézmény vezetője, helyettesei vagy az általa megbízott személy (portás, iskola titkár)
7.1.3. az iratkezelést felügyelő vezető vagy az általa megbízott személy
7.1.4. a postai meghatalmazással rendelkező személy
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7.2. A küldeményt átvevő köteles ellenőrizni
7.2.1. a címzés alapján a küldemény átvételére való jogosultságát
7.2.2. a kézbesítő okmányon és a küldeményen lévő azonosítási jel megegyezőségét
7.2.3. az iratot tartalmazó zárt boríték, vagy zárt csomagolás sértetlenségét
7.3. Az átvevő köteles gondoskodni az egyéb jogszabályban vagy az iskola belső szabályzatában előírt
biztonsági követelmények szerinti feladatok elvégzéséről
7.4. Az átvevő a papíralapú iratok esetében a kézbesítő okmányon olvasható aláírásával és az átvétel
dátumának feltüntetésével az átvételt elismeri. Az „azonnal” és „sürgős” jelzésű küldemények átvételi
idejét óra, perc pontossággal kell megjelölni.

7.5. Amennyiben iktatásra nem jogosult személy veszi át az iratot, úgy azt köteles haladéktalanul, de
legkésőbb az érkezést követő első munkanap kezdetén a címzettnek vagy az illetékes iktatóegységnek
iktatásra átadni.
7.6. Sérült küldemény átvétele esetén a sérülés tényét papíralapú iratok esetében az átvételi okmányon
jelölni kell, és soron kívül ellenőrizni kell a küldemény tartalmának meglétét. A hiányzó iratokról vagy
mellékletekről a küldő szervet, személyt értesíteni kell.
7.7. A gyors elintézést igénylő („azonnal”, „sürgős” jelzésű) küldeményt azonnal továbbítani kell a
címzetthez, illetőleg azt a szignálásra jogosultnak soron kívül be kell mutatni.
7.8. Téves címzés vagy helytelen kézbesítés esetén a küldeményt azonnal továbbítani kell a címzetthez,
vagy ha ez nem lehetséges, vissza kell küldeni a feladónak. Amennyiben a feladó nem állapítható meg, a
küldeményt irattárazni és az irattári tervben meghatározott idő után selejtezni kell.
8. A küldemény felbontása
8.1. Az intézményhez érkezett küldeményt - a minősített iratok kivételével
a) a címzett, vagy
b) a központi iratkezelést felügyelő vezető által írásban felhatalmazott személy, vagy
c) a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott szervezeti egység dolgozója
bonthatja fel.
d. ) az elektronikus úton érkezett iratot ki kell nyomtatni, és papíralapúként kell kezelni.
8.2. Felbontás nélkül dokumentáltan a címzettnek kell továbbítani azokat a küldeményeket:
a) amelyek „s. k.” felbontásra szólnak,
b) amelyeknél ezt az arra jogosult személy elrendelte, valamint
c) amelyek névre szólóak és megállapíthatóan magánjellegűek.
8.3. A küldemények címzettje köteles gondoskodni az általa átvett hivatalos küldemény iratkezelési
szabályzat szerinti iktatásáról.
8.4. A küldemények téves felbontásakor a felbontó az átvétel és a felbontás tényét a dátum
megjelölésével, dokumentáltan köteles rögzíteni, majd gondoskodnia kell a küldemény címzetthez való
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eljuttatásáról.
8.5. A küldemény felbontásakor ellenőrizni kell a jelzett mellékletek meglétét és olvashatóságát. Az
esetlegesen felmerülő problémák tényét rögzíteni kell, és erről tájékoztatni kell a küldőt is.
8.6. Ha felbontás alkalmával kiderül, hogy a küldemény pénzt vagy egyéb értéket tartalmaz, a felbontó
az összeget, illetőleg a küldemény értékét köteles az iratokon vagy feljegyzés formájában az irathoz
csatoltan feltüntetni, és a pénzt, illetékbélyeget és egyéb értéket - elismervény ellenében - a
pénzkezeléssel megbízott dolgozónak átadni. Az elismervényt az irathoz kell csatolni.
8.7. Amennyiben az irat benyújtásának időpontjához jogkövetkezmény fűződik vagy fűződhet,
gondoskodni kell, hogy annak időpontja harmadik fél által megállapítható legyen.

8.8. Papíralapú irat esetében a benyújtás időpontjának megállapítása a boríték csatolásával biztosítható.
Amennyiben a beküldő nevét vagy pontos címét az iratból nem lehet megállapítani, az ezek igazolására
szolgáló információhordozókat az irathoz kell csatolni.
8.9. Az irat munkahelyről történő kiviteléről, munkahelyen kívüli tanulmányozásáról, feldolgozásáról,
tárolásáról belső szabályzatban kell rendelkezni.
8.10. A személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulást tartalmazó, illetve a közérdekű adatok
megismerésére irányuló kérelmek kezeléséről belső szabályzatban kell rendelkezni.
9. Az iktatószám
9.1. Az iratot el kell látni iktatószámmal és az irat egyéb azonosító adataival. Az iktatószám felépítése a
központi ügyiratkezelés esetén: év-irány/sorszám.
Az iktatószám felépítése: pld
„XXXYYY-112/2016
XXX Első három karakter legyen a szervezet betűjele
YYY az eljárás típusa
112 –a soron lévő eljárás adott évben
10. Az iktatás
10.1. Az iratkezelőnek az iratokat a beérkezés napján, de legkésőbb az azt követő munkanapon be kell
iktatni. Soron kívül kell iktatni a határidős iratokat, táviratokat, expressz küldeményeket, a hivatalból
tett intézkedéseket tartalmazó „sürgős” jelzésű iratokat.
10.2. Nem kell iktatni, de jogszabályban meghatározott esetekben nyilván kell tartani:
a
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

könyveket, tananyagokat
reklámanyagokat, tájékoztatókat
meghívókat
nem szigorú számadású bizonylatokat
bemutatásra vagy jóváhagyás céljából visszavárólag érkezett iratokat
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pénzügyi bizonylatokat, számlákat (külön szabályozás szerint)
munkaügyi nyilvántartásokat
anyagkezeléssel kapcsolatos nyilvántartásokat
közlönyöket, sajtótermékeket
visszaérkezett tértivevényeket és elektronikus visszaigazolásokat

10.3. Téves iktatás esetén a megjegyzés rovatban fel kell tüntetni a téves iktatás tényét. A tévesen
kiadott iktatószám nem használható fel újra. Az irat iktatása előtt meg kell állapítani, hogy van-e
előzménye. Az előzményt az irathoz kell szerelni.
11. Szignálás

11.1. Az iratkezelő az érkezett iratot köteles az intézmény vezetőjének vagy a vezető megbízottjának
átadni, aki kijelöli az ügyintézést végző személyt (szignálás).
11.2. Az irat szignálására jogosult meghatározza az elintézéssel kapcsolatos esetleges külön utasításait
(feladatok, határidő, sürgősségi fok stb.). Ezeket a szignálás idejének megjelölésével írásban teszi meg.
Az intézmény vezetője elrendelheti az irat bemutatás előtti iktatását.
12. Kiadmányozás
12.1. Külső szervhez vagy személyhez küldendő iratot kiadmányként csak a szervezeti és
működési szabályzatban, ügyrendben meghatározott, kiadmányozási joggal rendelkező személy
írhat alá.
12.2. Külső szervhez vagy személyhez kiadmányt csak hitelesen lehet továbbítani. Nem minősül
kiadmánynak az elektronikus visszaigazolás, a fizetési azonosítóról és az iktatószámról szóló
elektronikus tájékoztatás, valamint az Iratkezelési Szabályzatban meghatározott egyéb
dokumentumok.
12.3. Az irat akkor hiteles kiadmány, ha:

-

- azt az illetékes kiadmányozó saját kezűleg aláírja, vagy a kiadmányozó neve mellett az
„s.k.” jelzés szerepel
- a hitelesítéssel felhatalmazott személy azt aláírásával igazolja, továbbá
- a kiadmányozó, illetve a felhatalmazott személy aláírása mellett a szerv hivatalos
bélyegzőlenyomata szerepel
12.4. Nyomdai sokszorosítás esetén elegendő
- a kiadmányozó neve mellett az „s. k.” jelzés, vagy a kiadmányozó alakhű aláírás mintája és a
kiadmányozó szerv bélyegzőlenyomata
12.5. Az intézménynél keletkezett iratokról az iratot őrző szervezeti egység vezetője, vagy
ügyintézője hitelesítési záradékolással jogosult papíralapú és elektronikus másolatot is kiadni.
13. Expediálás
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13.1. A kiadmányozott iratokat az érintett címzetthez, címzettekhez továbbítani kell.
13.2. Az iratkezelőnek ellenőriznie kell, hogy a hitelesített iratokon végrehajtottak-e minden kiadói
utasítást, és a mellékleteket csatolták-e.
13.3. A küldeményeket a továbbítás módja szerint kell csoportosítani (posta, külön kézbesítő,
futárszolgálat stb)
14.Irattározás
14.1. Az irattárba adást és az irattári anyag kezelését dokumentáltan, visszakereshetőn kell végezni.
14.2. Átmeneti irattárba (titkárság) lehet elhelyezni az elintézett, további érdemi intézkedést nem
igénylő, kiadmányozott, irattári tételszámmal ellátott ügyiratokat.

14.3. Irattárba helyezés előtt az ügyintézőnek az ügyirathoz - ha eddig nem történt meg - hozzá kell
rendelnie (papíralapú irat esetén rávezetnie) az irattári tételszámot, és meg kell vizsgálni, hogy az előírt
kezelési és kiadási utasítások teljesültek-e.
14.4. A feleslegessé vált munkapéldányokat és másolatokat az ügyiratból ki kell emelni, és a selejtezési
eljárás mellőzésével meg kell semmisíteni. Ezt követően be kell vezetni az iktatókönyv megfelelő
rovatába az irattárba helyezés időpontját, és el kell helyezni az irattári tételszámnak megfelelő gyűjtőbe.
14.5. A központi irattárba csak lezárt évfolyamú, segédkönyvekkel ellátott ügyiratok adhatók le.
14.6. Az intézmény dolgozói az érvényes szervezeti és működési szabályzatban rögzített jogosultságuk
alapján az irattárból hivatalos használatra kölcsönözhetnek iratokat. A kölcsönzést utólagosan is
ellenőrizhető módon, dokumentáltan kell végezni. Papíralapú iratok esetében az irattárból kiadott
ügyiratról ügyiratpótló lapot kell készíteni, amelyet mint elismervényt az átvevő aláír. Az aláírt
ügyiratpótló lapot a kölcsönzés ideje alatt az irattárban az ügyirat helyén kell tárolni.
15. Selejtezés
15.1. Az ügyiratok selejtezését az intézményvezető által kijelölt legalább 2 tagú selejtezési bizottság
javaslata alapján lehet elvégezni az irattári tervben rögzített őrzési idő leteltével.
15.2. Az iratselejtezésről a selejtezési bizottság tagjai által aláírt, és a szerv körbélyegzőjének
lenyomatával ellátott selejtezési jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet iktatás után 2 példányban az
illetékes levéltárhoz kell továbbítani, a selejtezés engedélyezése végett.
15.3. A levéltár az iratok megsemmisítését a szükséges ellenőrzés után a selejtezési jegyzőkönyv
visszaküldött példányára írt záradékkal engedélyezi.
15.4. A megsemmisítésről a szerv vezetője az adatvédelmi és biztonsági előírások figyelembevételével
gondoskodik.
16. Levéltárba adás
16.1. A levéltár számára átadandó ügyiratokat az ügyviteli segédletekkel együtt nem fertőzött
állapotban, levéltári őrzésre alkalmas savmentes dobozokban az átadó költségére az irattári terv szerint,
átadás-átvételi jegyzőkönyv kíséretében, annak mellékletét képező átadási 192
egység szerinti (doboz,
csomag stb.) tételjegyzékkel együtt, teljes, lezárt évfolyamokban kell átadni. A visszatartott ügyiratokról
külön jegyzéket kell készíteni. Az átadási jegyzéket és a visszatartott iratokról készített jegyzéket - a
levéltárral egyeztetett módon - elektronikus formában is át kell adni.

IV. Fejezet: Hozzáférés az iratokhoz, az iratok védelme

17. Hozzáférés iratokhoz, az iratok védelme

17.1. Az iratokkal és az azok kezeléséhez alkalmazott gépi adathordozókkal kapcsolatban minden
esetben rendelkezni kell a szükséges védelmi intézkedésekről. Biztosítani kell az illetéktelen hozzáférés
megakadályozását mind a papíralapú, mind a gépi adathordozó esetében.
17.2. Az intézmény alkalmazottai csak azokhoz az - akár papíralapú, akár gépi adathordozón tárolt iratokhoz, illetőleg adatokhoz férhetnek hozzá, amelyekre munkakörük ellátásához szükségük van, vagy
amelyre az illetékes vezető felhatalmazást ad.
17.3. A hozzáférési jogosultságot folyamatosan naprakészen kell tartani.
17.4. Az iratokhoz a kiadmányozó döntése alapján az alábbi kezelési utasítások alkalmazhatók:
a) „Saját kezű felbontásra!”
b) „Más szervnek nem adható át!”
c) „Nem másolható!”
d) „Kivonat nem készíthető!”
e) „Elolvasás után visszaküldendő!”
f) „Zárt borítékban tárolandó!” (a kezelésére vonatkozó utasítások megjelölésével)
g) valamint más, az adathordozó sajátosságától függő egyéb szükséges utasítás.
17.5. Az előzőekben meghatározott kezelési utasítások nem korlátozhatják a közérdekű adatok
megismerését.
- Az elektronikus úton el"állított papíralapú nyomtatványok hitelesítése
- Az adott tárgyban kiadmányozási joggal rendelkezők hitelesítik
Az elektronikus rendszer használata során ki kell nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni
az alábbi dokumentumok papír alapú másolatát:
• az intézmény törzsre vonatkozó adatok módosítása
• az alkalmazott pedagógusokra, óraadó tanárokra vonatkozó adatbejelentések
• a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések
• az október 1-jei pedagógus es tanulói lista
• az érettségi törzslapokat

17.6. Az elektronikus úton előállított és fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és az
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igazgató aláírásával hitelesített formában kell tárolni.
17.7. Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelése
- Az iskola irodai számítógépes mapparendszerében kell tárolni.
- Erről rendszeres időközönként biztonsági másolatot kell készíteni.
VI. Fejezet: Záró rendelkezések
Ez az iratkezelési szabályzat 2016. szeptember 1-jén lép hatályba.

Kelt: Eger, 2018. augusztus 31.

Somoskői Lilla
tagintézmény- vezető
Melléklet: Irattári terv

Irattári terv

A nevelési-oktatási intézmény irattári terve és az iskolai záradékok
Irattári tételszám

Ügykör megnevezése

Őrzési idő (év)

Vezetési, igazgatási és személyi ügyek
1.
Intézménylétesítés,átszervezés-fejlesztés
2.
Iktatókönyvek, iratselejtezési jegyzőkönyvek
3.
Személyzeti, bér- és munkaügy
50
4.
Munkavédelem, tűzvédelem, balesetvédelem,
5.
Fenntartói irányítás
10
6.
Szakmai ellenőrzés
20
7.
Megállapodások, bírósági, államigazgatási ügyek
8.
Belső szabályzatok
10
9.
Polgári védelem
10.
Munkatervek, jelentések, Statisztikák
11.
Panaszügyek
5
Nevelési-oktatási ügyek
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

nem selejtezhető
nem selejtezhető

10

10

10
5
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Nevelési-oktatási kísérletek, újítások
10
Törzslapok, póttörzslapok, beírási naplók
nem selejtezhető
Felvétel, átvétel
20
Tanulói fegyelmi és kártérítési ügyek
5
Naplók
5
Diákönkormányzat szervezése, működése
5
Pedagógiai szakszolgálat
5
Szülői munkaközösség, iskolaszék szervezése, működése 5
Szaktanácsadói, szakértői vélemények, javaslatok és ajánlások 5
Gyakorlati képzés szervezése
5
Vizsgajegyzőkönyvek
5

23.
24.
25.
26.
27.

Tantárgyfelosztás
Gyermek- és ifjúságvédelem
Tanulók dolgozatai, témazárói, vizsgadolgozatai
Az érettségi vizsga, szakmai vizsga
Közösségi szolgálat teljesítéséről szóló dokumentum

5
3
1
1
5

Gazdasági ügyek
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Ingatlan-nyilvántartás, -kezelés, -fenntartás, épülettervrajzok, helyszínrajzok, használatbavételi
engedélyek
határidő nélküli
Társadalombiztosítás
50
Leltár, állóeszköz-nyilvántartás, vagyonnyilvántartás, selejtezés
10
Éves költségvetés, költségvetési beszámolók, könyvelési bizonylatok
5
A tanműhely üzemeltetése
5
A gyermekek, tanulók ellátása, juttatásai, térítési díjak
5
Szakértői bizottság szakértői véleménye
20

35.

Költségvetési támogatási dokumentumok

5
II.

Az iskolák által alkalmazott záradékok
Záradék

Dokumentumok

1.Felvéve *átvéve, a(z) ........ számú határozattal áthelyezve+
a(z) (iskola címe) ........... iskolába.

Bn., N., TI., B.

2. A ........ számú fordítással hitelesített bizonyítvány alapján
tanulmányait a(z) (betűvel) .......... évfolyamon folytatja.
3. Felvette a(z) (iskola címe) ..................... iskola.
4. Tanulmányait évfolyamismétléssel kezdheti meg, vagy
osztályozó vizsga letételével folytathatja.

Bn., TI.
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Bn., TI., N.

Bn., TI., N.

5 ……………..tantárgyból tanulmányait egyéni továbbhaladás szerint
végzi.

N., Tl., B.

6. Mentesítve ..... tantárgyból az értékelés és a minősítés alól

N., Tl., B.

7. ……. tantárgy ..... évfolyamainak követelményeit egy tanévben
teljesítette a következők szerint: ....

N., Tl., B.

8. Egyes tantárgyak tanórai látogatása alól az 20......../.....

tanévben felmentve ............................................ miatt.

N., TI., B.

Kiegészülhet:
osztályozó vizsgát köteles tenni
9. Tanulmányait a szülő kérésére (szakértői vélemény alapján)
magántanulóként folytatja.
10. Mentesítve a(z) *a tantárgy(ak) neve+ ....................... tantárgy
tanulása alól.
Megjegyzés: A törzslapra be kell jegyezni a mentesítés okát is.
11. Tanulmányi idejének megrövidítése miatt a(z) ...................
évfolyam tantárgyaiból osztályozó vizsgát köteles tenni.

N., TI.
N., TI., B.

N., TI.

12. A(z) évfolyamra megállapított tantervi követelményeket a
tanulmányi idő megrövidítésével teljesítette.

N., TI., B.

13. A(z) ....................... tantárgy óráinak látogatása alól
felmentve .................... -tól ........................ -ig.

N.

Kiegészülhet:
Osztályozó vizsgát köteles tenni.
14. Mulasztása miatt nem osztályozható, a nevelőtestület
határozata értelmében osztályozó vizsgát tehet.

N., TI.

15. A nevelőtestület határozata: a (betűvel) .............. évfolyamba
léphet, vagy
A nevelőtestület határozata: iskolai tanulmányait befejezte,
tanulmányait .......................... évfolyamon folytathatja.
16. A tanuló az .................. évfolyam követelményeit egy tanítási
évnél hosszabb ideig, .................. hónap alatt teljesítette.
17. A(z) .................. tantárgyból javítóvizsgát tehet.
A javítóvizsgán ..................... tantárgyból .......................... osztályzatot
kapott ....................... évfolyamba léphet.

N., TI., B.
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N., TI.
N., TI., B.,
TI., B.

18. A .................. évfolyam követelményeit nem teljesítette, az
évfolyamot meg kell ismételnie.

N., TI., B.

19. A javítóvizsgán ................ tantárgyból elégtelen osztályzatot
kapott.

TI., B.

Évfolyamot ismételni köteles.
20. A(z) ........................ tantárgyból .......... -án osztályozó vizsgát
tett.

N., TI.

21. Osztályozó vizsgát tett.

TI., B.

22. A(z) .................. tantárgy alól ............... okból felmentve.

TI., B.

23. A(z) ................... tanóra alól .................. okból felmentve.

TI., B.

24. Az osztályozó (beszámoltató, különbözeti, javító-) vizsga
letételére .............................-ig halasztást kapott.

TI., B.

25. Az osztályozó (javító-) vizsgát engedéllyel
a(z) ................................ iskolában független vizsgabizottság előtt
tette le.

TI., B.

26.A(z) .......................... szakképesítés évfolyamán folytatja
tanulmányait.

TI., B., N.

27.Tanulmányait ......................................... okból megszakította,
a tanulói jogviszonya .......................................-ig szünetel.

Bn., TI.

28.A tanuló jogviszonya
B., N.
a) kimaradással,
b) ................... óra igazolatlan mulasztás miatt,
c) egészségügyi alkalmasság miatt,
d) térítési díj, tandíj fizetési hátralék miatt,
e) ........................ iskolába való átvétel miatt
megszűnt, a létszámból törölve.

Bn., TI.,
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29............................... fegyelmező intézkedésben részesült.

N.

30............................. fegyelmi büntetésben részesült. A büntetés
végrehajtása .............. ........................-ig felfüggesztve.

Tl.

31.Tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása esetén

Bn., TI., N.

a) A tanuló ............... óra igazolatlan mulasztása miatt a
szülőt felszólítottam.
b) A tanuló ismételt ....................... óra igazolatlan

mulasztása miatt a szülő ellen szabálysértési eljárást
kezdeményeztem. Az a) pontban foglaltakat nem kell
bejegyezni a Bn. és TI. dokumentumokra.
32.Tankötelezettsége megszűnt.

Bn.

33.A ................. szót (szavakat) osztályzato(ka)t ....................-ra
helyesbítettem.

TI., B.

34.A bizonyítvány .......... lapját téves bejegyzés miatt
érvénytelenítettem.

B.

35.Ezt a póttörzslapot a(z) ........................ következtében
elvesztett (megsemmisült) eredeti helyett ............... adatai
(adatok) alapján állítottam ki.

Pót. TI.

36.Ezt a bizonyítványmásodlatot az elveszett (megsemmisült)
eredeti helyett ................ adatai (adatok) alapján állítottam ki.

Pót. TI.

37.A bizonyítványt ..... kérelmére a ..... számú bizonyítvány
alapján, téves bejegyzés miatt állítottam ki.

Tl., B.

38.Pótbizonyítvány. Igazolom, hogy név .
....................................................................., anyja neve
...................................................................................................
a(z) .............................................. iskola
............................................. szak (szakmai, speciális osztály,
két tanítási nyelvű osztály, tagozat) ...................... évfolyamát
a(z) ........................ tanévben eredményesen elvégezte.
39. Az iskola a tanulmányi eredmények bejegyzéséhez, a
kiemelkedő tanulmányi eredmények elismeréséhez,
a felvételi vizsga eredményeinek bejegyzéséhez ................
vizsga eredményének befejezéséhez vagy egyéb, a záradékok
között nem szereplő, a tanulóval kapcsolatos közlés
dokumentálásához a záradékokat megfelelően alkalmazhatja,
továbbá megfelelő záradékot alakíthat ki.

Pót. B.
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40. Érettségi vizsgát tehet.

TI., B.

41. Gyakorlati képzésről mulasztását .......................-tól .
....................-ig pótolhatja.

TI., B., N.

42. Beírtam a ......................................... iskola első osztályába.

43. Ezt a naplót .................... tanítási nappal (órával) lezártam.

N.

44. Ezt az osztályozó naplót ................ azaz ....................
(betűvel) osztályozott tanulóval lezártam.

N.

45. Igazolom, hogy a tanuló a ……../…….. tanévben …….. óra
közösségi szolgálatot teljesített.

B.

46. A tanuló teljesítette az érettségi bizonyítvány kiadásához
szükséges közösségi szolgálatot

TI.

47.(nemzetiség megnevezése) kiegészítő nemzetiségi
tanulmányait a nyolcadik/tizenkettedik évfolyamon befejezte

Tl., B.

48. A 20 hónapos köznevelési HÍD II. program első évének
tanulmányi követelményeit teljesítette

N, Tl.

Beírási napló
Osztálynapló
Törzslap TI.
Bizonyítvány

Bn.
N.
B

30 8. számú Melléklet
Az Egri Szc Kossuth Zsuzsanna Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája
Diákönkormányzatának Szervezeti És Működési Szabályzata
A) A Diákönkormányzat
I.

199

A Diákönkormányzat kereteinek jogszabályi kijelölése [Ktv. 63. § (1), (2), (4)
bekezdések alapján]

1.A tanulók és a tanulóközösségek a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot
hozhatnak létre. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi
kérdésre kiterjed.
2.A diákönkormányzat munkáját a tanulók által felkért nagykorú személy segíti [iskolánkban
a Diákönkormányzat munkáját segítő tanár], aki – a diákönkormányzat megbízása
alapján – eljárhat a diákönkormányzat képviseletében is.
3. Ha az iskolában több diákönkormányzat tevékenykedik, az járhat el a nevelési-oktatási
intézmény egészét érintő ügyekben, amelyik megválasztásában a legtöbb tanuló vett

részt, feltéve, hogy ily módon a tanulók több mint ötven százalékának képviselete
biztosított.
Ilyen
diákönkormányzat
hiányában
az
iskolában
működő
diákönkormányzatok a nevelési-oktatási intézmény egészét érintő ügyek intézésére közös
szervezetet hozhatnak létre, vagy megbízhatják valamelyik diákönkormányzatot (a
továbbiakban: iskolai diákönkormányzat).
4. A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ) a
választó tanulóközösség fogadja el, és a nevelőtestület hagyja jóvá. Az SZMSZ
jóváhagyása csak akkor tagadható meg, ha az jogszabálysértő, vagy ellentétes az iskola
SZMSZ-ével, illetve házirendjével. Az SZMSZ jóváhagyásáról a nevelőtestületnek a
beterjesztést követő harminc napon belül nyilatkoznia kell. Az SZMSZ-t, illetve
módosítását jóváhagyottnak kell tekinteni, ha a nevelőtestület harminc napon belül nem
nyilatkozik.
II.

A Diákönkormányzat célja:

1. a tanulók érdekeinek képviselete a tanulókat érintő minden kérdésben;
2. a tanulók és az iskolavezetés, illetve a tantestület között az információáramlás
biztosítása, ezzel segítve a döntéshozatalok és a döntések végrehajtását a diákság
körében;
3. az iskolai diákélet megszervezése, támogatása
III.

A Diákönkormányzat feladata:

A diákok jogainak gyakorlása.
IV.

A Diákönkormányzat jogai

IV./I.
1.A Diákönkormányzat – a nevelőtestület véleményének kikérésével –dönt[Ktv. 63. § (3)
bekezdés alapján]:
 a)saját működéséről;
 b)a munkáját segítő tanár személyéről;
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 c)a Diákönkormányzat működéséhez biztosított anyagi eszközök
felhasználásáról;
 d)hatáskörei gyakorlásáról;
 e)munkájának segítésére szervezetek, bizottságok megalapításáról;
 f)egy tanítás nélküli munkanap programjáról;
 g)pályázatok, tanulmányi versenyek kiírásáról, megrendezéséről;
 h)iskolai diákönkormányzatának tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és
működtetéséről, valamint
 i)a tájékoztatási rendszer (iskolaújság, iskolarádió stb.) szerkesztősége tanulói
vezetőjének (felelős szerkesztőjének), munkatársainak megbízásáról.
 Továbbá:
 j)a Diákönkormányzat jogosult szövetséget létesíteni, illetve ilyenhez
csatlakozni. A szövetség az iskolában a Diákönkormányzat jogait nem
gyakorolhatja [Ktv. 64. § (1) bek.].

2.A Diákönkormányzategyetértési jogot gyakorol a tanulókat érintő következő
kérdésekben[Ktv. 64. § (2) bek.]:
 a)jogszabályban meghatározott ügyekben az iskolai SZMSZ elfogadásakor és
módosításakor;
 b)a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározásakor;
 c)az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor;
valamint:
 d)a Diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol a házirend elfogadásakor,
illetve módosításakor[Ktv. 64. § (3) bek.].
3.Az iskolai Diákönkormányzat véleményét ki kell kérni [Vhr. 31. § (1) bek. alapján]:
 a)a tanulók nagyobb közösségét érintő kérdések meghozatalánál;
 b)a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez,
elfogadásához;
 c)a tanulók fegyelmi ügyeiben;
 d)a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez;
 e)az iskolai ünnepélyek szervezésében;
 f)az iskolai sportkör működési rendjének megállapításához;
 g)a napközis és tanulószobai foglalkozásokra való felvételről;
 h)a tanórán kívüli tevékenység formáinak meghatározásához (pl.: szakkörök);
 i)az iskola külső kapcsolatrendszerének kialakításához;
 j)a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához;
továbbá:
k)
a Diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelésioktatási intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi
kérdésben [Ktv. 63. § (5) bek.].
IV./II.
1.

Azokban az ügyekben, amelyekben a Diákönkormányzat véleményének kikérése
kötelező, illetőleg amelyekben egyetértési jogot gyakorol, továbbá ha a
Diákönkormányzat képviselőjét a tárgyalásra meg kell hívni, az előterjesztést, a
meghívót – ha jogszabály másképp nem rendelkezik – a határidő előtt legalább
tizenöt nappal meg kell küldeni a Diákönkormányzat részére [Vhr. 31. § (9) bek.].
A Diákönkormányzat képviselői szavazati joggal részt vehetnek:
201
 a)
a tanulókat érintő fegyelmi tárgyalásokon;
 b)
az iskolaszék munkájában.

2.



3.

A Diákönkormányzat képviselői tanácskozási joggal részt vehetnek:
 a)
az érettségi-vizsgabizottságban minden érettségiző osztálynál egy-egy
fő képviseletében;
 b)
a nevelőtestületi gyűléseken, amelyeken a diákokat érintő kérdések
napirenden szerepelnek, és minden diákokat érintő fórumon (tanulmányi,
szociális, stb.).
B) A Diákönkormányzat szerkezeti felépítése

I.



Diákönkormányzat:
1. a diákság legfőbb döntéshozó, tájékoztató és tájékozódó fóruma [Vhr. 31. § (3) bek.
alapján];
2. résztvevői:
a) osztályonként egy választott képviselő, fejenként egy szavazati joggal;
b) az iskola igazgatója;
c) a Diákönkormányzat munkáját segítő tanár

II. Diákvezetőség:
1. DÖK – titkár (diákelnök) :
 a Diákönkormányzat tagjai közül a DÖK választja
2. DÖK – titkárhelyettes (diákelnök – helyettes):
 két fő
 a Diákönkormányzat tagjai közül a DÖK választja
III. A Diákönkormányzat munkáját segítő tanár:
1. felügyeli a Diákönkormányzat működésének törvényszerűségét, jogszerűségét;
2. segíti a tájékoztatást az igazgatóság, a tantestület és a Diákönkormányzat között, valamint
továbbítja a Diákönkormányzat véleményét az iskolavezetés és a tantestület felé, és a
lehetőséghez mérten képviseli azt;
3. tanácskozási és javaslattételi joggal részt vesz a Diákönkormányzat ülésein

IV. A Diákönkormányzat feladatkörei
1.

A Diákönkormányzat feladata és kizárólagos joga, hogy:
202 éves beszámolók
a)
szavazzon az iskola igazgatója által tartott, illetve más
elfogadásáról;
b)
megvitassa, felülbírálja a Szervezeti és működési szabályzatot, és annak bármilyen
változtatását jóváhagyja;
c)
a diákelnököt megválassza.

2.

A Diákönkormányzat vezetősége (az elnökkel) képviseli és továbbítja a DÖK döntéseit,
illetve a DÖK
ülései közötti időszakban ügyvezető testületként működik:
a)
gyakorolja a véleményezési jogokat;
b)
minden olyan kérdésben, mely érinti a diákságot, képviseli érdekeit, véleményt
nyilvánít, javaslatot tesz, kezdeményez;
c)
biztosítja a Diákönkormányzat szavazati joggal rendelkező képviseletét a fegyelmi
tárgyalásokon, illetve az iskolaszékben;
d)
biztosítja a Diákönkormányzat tanácskozási joggal rendelkező képviseletét az

érettségi-vizsgabizottságokban, az értekezleteken, illetve a törvény által előírt minden
fórumon;
e)
javaslatot tesz a Diákönkormányzat évi munkatervére;
f)
előkészíti, megszervezi és lebonyolítja az összes további gyűlést az év folyamán;
g)
a DÖK által elfogadott programok megvalósítását megszervezi, illetve
megbízásokat ad ki a feladatok elvégzésére;
C) A Diákönkormányzat működési szabályzata

I.
1.
2.

Diákönkormányzati választások
A mandátumok a szavazást követő egy évre szólnak.
A Diákönkormányzat tagjait az osztályok választják meg, visszahívásukra csak az őket
megbízó osztálynak van joga.

3.

A diákelnök megválasztása a Diákközgyűlés során [Vhr. 31. § (3)-(5) bek. alapján]
a)
A diákelnököt a jelöltek közül kell megválasztani.
b)
A jelöltek névsorát a Diákközgyűlés előtt tizenöt nappal nyilvánosságra kell hozni.
c)
A gyűlésen a képviselők – titkos szavazással és egyszerű többséggel –
megválasztják a jelöltekből a diákelnököt.
d)
A diákelnök visszahívását kezdeményezheti:
(i)
az iskola igazgatója;
(ii)
a Diákönkormányzat vezetősége
(iii)
a Diákönkormányzatot segítő tanár
e)
A diákelnök leváltásáról a Diákközgyűlés egyszerű többséggel dönt.

5.

A Diákönkormányzatot segítő tanár személyéről az iskola igazgatója dönt, a DÖK
fenntartás nélkül elfogadja.
Visszahívását kezdeményezheti:
(i)
az iskola igazgatója;
(ii)
a Diákönkormányzat vezetősége
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II. A Diákönkormányzat szervezeti működése
1. A Diákönkormányzat feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola
helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem korlátozza az iskola működését [Ktv. 63. § (6) bek.].
2. A Diákközgyűlés lebonyolítása [Ktv. 63. § (7) bek., Vhr. 31. § (3)-(8) bek. alapján]
a)
Az iskolában évente legalább egy alkalommal Diákközgyűlést kell szervezni a
Diákönkormányzat működésének és a tanulói jogok érvényesülésének áttekintése
céljából (évi rendes Diákközgyűlés).
b)
Az ülés napirendi pontjait az ülés megrendezése előtt tizenöt nappal nyilvánosságra
kell hozni.
c)
Határidős tevékenységek megvitatására összehívható rendkívüli gyűlés, ebben az
esetben a kihirdetési határidő két nap. Rendkívüli gyűlés összehívását
kezdeményezheti:

d)
e)

f)
g)

(i)
az iskola igazgatója;
(ii)
a Diákönkormányzat vezetősége;
(iii)
a tanulóifjúság egyötöde.
Az ülésekről jegyzőkönyv készül.
Az évi rendes Diákközgyűlésen éves beszámolót tart az iskola igazgatója és a
diákvezetőség. Ezenkívül megvitatják, felülbírálják a Szervezeti és működési
szabályzatot, többség esetén (az összes szavazásra jogosultnak több mint fele, azaz
legalább 38 fő egyetértésével) módosítják. A kívánt módosításokat a gyűlés
meghirdetésekor kell közzétenni.
Az ülések nyitottak, a nem küldött résztvevők tanácskozási, javaslattételi joggal
rendelkeznek.
Az évi rendes Diákközgyűlés ajánlott időpontja szeptember vagy október.

3. A
Diákönkormányzat hathetente ülésezik, az ülések napirendi pontjait az ülés
megrendezése előtt tizenöt
nappal nyilvánosságra kell hozni.
a)
Határidős tevékenységek megvitatására összehívható rendkívüli gyűlés, ebben az
esetben a kihirdetési határidő két nap. Rendkívüli gyűlés összehívását
kezdeményezheti:
(i)
az iskola igazgatója;
(ii)
a diákelnök;
(iii)
a Diákönkormányzat tagjai
b)
Az ülésekről jegyzőkönyv és emlékeztető készül.
c)
Az emlékeztetőt minden osztály megkapja.
d)
Az emlékeztetőn szerepelnie kell azoknak az osztályoknak, amelyeknek képviselői
nem vettek részt az ülésen.
e)
Az ülések nyitottak, a nem küldött résztvevők tanácskozási, javaslattételi joggal
rendelkeznek.
4. A vezetőség szükség szerinti gyakorisággal ülésezik
a)
Az ülést kezdeményezhetik:
(i)
az iskola igazgatója;
(ii)
a diákelnök;
(iii)
a diákelnök helyettesek;
(iv)
a Diákönkormányzatot segítő tanár.
b)
Az ülések zártak, a megbeszélésről emlékeztető készül belső204
használatra.
c)
A vezetőség biztosítja az üléseinek kellő időben történő meghirdetését.
d)
A diákelnök gondoskodik a vezetőség képviseletéről a megfelelő fórumokon (pl.:
iskolaszék, fegyelmi tárgyalás).
5. A Diákönkormányzat létrehozhat célérdekből szerveződő diákköröket, tanulóközösségeket.
Ezek kötelesek szervezeti és működési szabályzatukat az elnökségnek bemutatni, a DÖK
testületével jóváhagyatni, az évi rendes Diákközgyűlésen tevékenységükről beszámolni.

31 9.számú Melléklet

Az Egri Sz C Kossuth Zsuzsanna Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája,
Kollégiuma és Könyvtára Szülői Szervezetének Szervezeti és Működési
Szabályzata
Az intézménybe járó diákok szülei a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szellemében
jogaik érvényesítésére, kötelességük teljesítésére, valamint az intézmény munkájának hatékony
támogatására szülői szervezetet működtetnek. Ennek részei az egyes osztály-szülői
munkaközösségek, valamint az azok képviselőiből álló iskolai közös szülői szervezet.
A közös szülői szervezet megalakulása:
A szülőknek joguk van részt venni a szülői szervezetben. A közös szervezetben való részvételi
szándékról minden év elején tájékozódnak az osztályfőnökök. A felmérés alapján összeállított
közös szervezetre szavaznak a szülők a tanév első szülői értekezletén.
A képviselőket egy évre, legalább 50 % plusz l fő szavazattal szavazzák meg. A szülői szervezet
ezzel a megválasztott szülőt megbízza, hogy a szülők képviseletében eljárjon.
Az intézményben szakgimnázium és szakközépiskola is működik nagy tanulói létszámmal, ezért
a követendő cél az lenne, hogy minden iskolatípus és minden évfolyam képviseltesse magát a
közös szülői szervezetben.
A közös szülői szervezet legkésőbb szeptember 19-ig megtartja első ülését, ahol megtárgyalja,
majd elfogadja saját működési rendjét, munkatervét. Megválasztja tisztségviselőit, különös
tekintettel az elnököt.
205 szüleinek 10 %-a
A tisztségviselő visszahívható, ha azt az intézménybe járó gyerekek

kezdeményezi és a visszahívást a szülők 50 %-a plusz l fő szavazatával támogatja.

A közös szülői szervezet jogosítványai:
Az intézmény működését érintő kérdésekben véleményezési, javaslattevő joggal rendelkezik.
Egyetértési jog illeti meg a következő esetekben:


Az

intézményben

üzemelő

élelmiszer-árusító

üzlet

nyitvatartási

rendjének

megállapodásban történő meghatározásához a nevelési-oktatási intézmény vezetője
beszerzi az iskolai szülői szervezet egyetértését.
Véleményezési jog illeti meg a következő esetekben:


az iskolai, kollégiumi tanév helyi rendjének elkészítéséhez az intézményvezető kikéri a
szülői szervezet véleményét



az SZMSZ elfogadásakor az iskolai szülői szervezet véleményét kell beszerezni



az iskola igazgatója minden év április 15-éig elkészíti és a fenntartó jóváhagyását
követően közzéteszi a tájékoztatót azokról a tantárgyakról, amelyekből a tanulók
választhatnak, középiskolában tájékoztatást ad továbbá az érettségi vizsgára történő
felkészítés szintjéről is. A tájékoztatónak tartalmaznia kell, hogy a tantárgyat
előreláthatóan melyik pedagógus fogja oktatni. A tájékoztató elfogadása előtt be kell
szerezni a szülői szervezet véleményét



az első tanítási órát reggel nyolc óra előtt –az iskolai szülői szervezet és az iskolai
diákönkormányzat véleményének kikérésével – legfeljebb negyvenöt perccel korábban
meg lehet kezdeni



a pedagógiai program, a házirend, az SZMSZ nyilvános elhelyezéséről és az iskolai
dokumentumokkal kapcsolatos tájékoztatás nyújtás mikéntjéről a szülői szervezet
véleményét ki kell kérni
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A szülőket a megelőző tanév végén tájékoztatni kell azokról a tankönyvekről, tanulmányi
segédletekről, taneszközökről, ruházati és más felszerelésekről, amelyekre a következő tanévben
a nevelő és oktató munkához szükség lesz. Tájékoztatni kell őket továbbá az iskolától
kölcsönözhető tankönyvekről, taneszközökről és más felszerelésekről, valamint arról is, hogy az
iskola milyen segítséget tud nyújtani a szülői kiadások csökkentéséhez.
A nevelési-oktatási intézménynek lehetővé kell tenni a szülői képviselője részvételét a tanuló- és
gyermekbaleset kivizsgálásában.

A szülői szervezet dönt:


Saját működési rendjéről



Munkatervének elfogadásáról



Tisztségviselőinek megválasztásáról



A szülői szervezet tájékoztatást kérhet a tanulókat érintő bármely kérdésben az intézmény
vezetőjétől. Ezen ügyek tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal részt vehet a
nevelőtestület értekezletein.



A szülői szervezet figyelemmel kíséri a gyermeki, tanulói jogok érvényesülését és a
pedagógiai munka eredményességét. Megállapításairól tájékoztatja a nevelőtestületet és
fenntartót.

Ülésezés:


A közös szülői szervezet évente legalább két ülést tart.



Össze

kell

hívni

olyan

dokumentumok

megváltoztatása

esetén,

amelyek

megváltoztatásához a szülői szervezet hozzájárulása szükséges.


Szükség esetén, pl. a tanulók nagyobb csoportját érintő ügyek tárgyalásakor.

A szülői szervezet döntéseit szavazással hozza. A döntéshez a jelenlévők 50 %-nak plusz 1 főnek
az egybehangzó szavazata szükséges.
A szülői szervezet szervezeti és működési szabályzatát alakuló gyűlésén elfogadta: 2016.
szeptember 19-én.
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Eger, 2016. szeptember 19.

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

32 10.számú Melléklet

Honvédelmi intézkedési terv
AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSE KÜLÖNLEGES JOGREND IDEJÉN
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ESZC Kossuth Zsuzsanna Szagimnáziuma,
Szakközépiskolája, Kollégiuma és Könyvtára

Jognyilatkozat
Az ESZC Kossuth Zsuzsanna Szagimnáziuma, Szakközépiskolája, Kollégiuma és Könyvtára, a
Honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető
intézkedésekről szóló 2011. év CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
290/2011. (XII.22.) Korm. rendeletben foglaltak alapján elkészített Honvédelmi Intézkedési
Tervét a mai napon jóváhagyom.
Eger, 2018. június 1.
……………………..……..…
Somoskői Lilla

A Fenntartó képviseletében:
………………………………
Fábri Eufrozina

tagintézményvezető

főigazgató
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Honvédelmi Intézkedési Terv rendeltetése és hatálya
Jelen dokumentum az ESZC Kossuth Zsuzsanna Szagimnáziuma, Szakközépiskolája, Kollégiuma és
Könyvtára (a továbbiakban: intézmény) honvédelmi felkészülését támogató, a honvédelemről és a
Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi
CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII.22.) Korm. rendelet 22. §
(1) bekezdés a) pontja alapján, valamint a védelmi igazgatás tervrendszerének bevezetéséről szóló
1061/2014. (II.18.) Korm. határozat alapján kidolgozott Honvédelmi Intézkedési Terv. A Honvédelmi
Intézkedési Terv biztosítja az alaprendeltetése szerinti feladatok végrehajtására való képességet.

a) megelőző védelmi helyzet, terrorveszélyhelyzet, rendkívüli állapot, szükségállapot vagy
váratlan támadás (a továbbiakban: honvédelmi típusú különleges jogrend) idején,
valamint
b) a különleges jogrendi időszakok kihirdetését el nem érő mértékű állapotok vagy helyzete,
továbbá a NATO Válságreagálási Rendszerrel összhangban álló nemzeti intézkedések
bevezetése, a gazdaságmódosítás, a befogadó nemzeti támogatás alkalmával.
A Honvédelmi Intézkedési Terv alapján kell meghatározni
a) a riasztás-értesítési feladatok végrehajtását, az abban érintettek meghatározott helyen és
időn belüli rendelkezésre állását
b) a készenléti szolgálatba lépés, a honvédelmi feladat vagy a válságkezelés katonai
feladatai támogatásának felételeit.
A Honvédelmi Intézkedési Terv szabályozza
a) az intézmény feladat- és hatáskörébe tartozó döntések, a honvédelmi típusú különleges
jogrend idején bevezetendő rendkívüli intézkedések, az intézmény helyi szabálytervezetei
előkészítésének,
b) az intézmény irányítása, felügyelet alá tartozó szervezetek, feladatellátási helyek között
az összehangolt és szervezett tevékenységnek,
c) az intézményre háruló honvédelmi feladtok és a válságkezelés katonai feladatai tervszerű
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végrehajtása támogatásának
rendjét
A Honvédelmi Intézkedési Terv alapján kell meghatározni a riasztás-értesítési feladatok
végrehajtását, az abban érintettek meghatározott helyen és időn belüli rendelkezésre állását,
a készenléti szolgálatba lépés, a honvédelmi feladat vagy a válságkezelés katonai feladatai
támogatásának feltételeit. A Honvédelmi Intézkedési Terv szabályozza az intézmény
feladat- és hatáskörébe tartozó döntések meghozatalának, a honvédelmi típusú különleges
jogrend idején bevezetendő rendkívüli intézkedésekhez igazodóan az intézmény helyi
szabályzattervezetei előkészítését, a vezető irányítása, felügyelete alá tartozó szervezetek
között az összehangolt és szervezett tevékenységnek, az intézményre háruló honvédelmi
feladatok és a válságkezelés katonai feladatai tervszerű végrehajtása támogatásának,
valamint az intézményi feladatok koordinációjának rendjét. Az intézmény elsődleges
feladata a tanulók biztonságának, védelmének biztosítása, továbbá az egészségük megőrzése
érdekében a lehető legmagasabb szintű elhelyezkedésükről, szükség szerint ellátásukról való

gondoskodás.
A Honvédelmi Intézkedési Terv hatálya az intézményre, valamint az irányítása, felügyelete,
alapítói agy tulajdonosi joggyakorlása alá tartozókra terjed ki.
A Honvédelmi Intézkedési Terv beküldésének és naprakészen tartásának rendje
A Honvédelmi Intézkedési Tervet a tagintézményvezető, illetve az általa megbízott személy
vagy szervezet, gazdasági egység készíti el. A tervet kizárólag elektronikus formátumban
(pdf dokumentumként) kell megküldeni a biztonsag@emmi.gov.hu e-mail címre, első
alkalommal 2018. június 30-ig. Az intézmény Honvédelmi Intézkedési Tervében időközben
bekövetkező változásokat minden évben október 31-ig, illetve indokolt esetben a soron
kívüli felülvizsgálat során kell átvezetni a dátum feltüntetésével együtt, az aláírásra jogosult
személy aláírásával igazolva az érintett lapok cseréjét.
Célja
A honvédelmi típusú különleges jogrendi időszakra történő felkészülés célja, hogy az
intézmény képes legyen ellátnia a honvédelmi típusú különleges jogrend elrendelése esetén
a jogszabályokban, a Honvédelmi Tanács által kiadott rendeletekben és egyéb
szabályozókban rögzített feladatait, továbbá a különleges jogrend idején is képes legyen
alaprendeltetése, feladatai ellátására, így különösen a tanulók biztonságának, védelmének
biztosításáról, továbbá egészségük megőrzése érdekében a lehető legmagasabb szintű
elhelyezésükről, szükség szerinti ellátásukról gondoskodni.
Az intézménynek biztosítania kell honvédelmi feladatai végrehajtásának folyamatos
irányítását, a terveknek a bekövetkező változásoknak megfelelően történt pontosítását,
felkészülésüket a további rendszabályok kialakítására, azok végrehajtására, illetve a
terrorcselekmények elleni védelmi rendszabályok bevezetésére.
Tartalma
– A vezetés, irányítás, együttműködés rendje
– A kapcsolattartás és jelentések rendje.
– Az intézmény feladatköréhez tartozó specifikumok.
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Az intézmény jellemzői
Az intézmény OM azonosítója: 203035
Az intézmény neve: ESZC Kossuth Zsuzsanna Szagimnáziuma, Szakközépiskolája,
Kollégiuma és Könyvtára
Az intézmény alapítója: 1964, Eger Megyei Jogú Város jogelődje
Az intézmény fenntartója: Innovációs és Technológiai Minisztérium
Az alapító okirat száma: ISZF/33343/2018-ITM
Jogállása: Az intézmény nem önálló jogi személyiség, képviseletét a fenntartó által
megbízott tagintézmény-vezető látja el.
Az intézmény címe: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3.
Felügyeleti szerve: a szakmai és törvényességi felügyeletét a Fenntartó gyakorolja, a
fenntartói tevékenység törvényességi felügyeletét (1011 Budapest, Fő utca 44-50.)
gyakorolja.
Az intézmény típusa: köznevelési intézmény
A tagintézmény telephelyei: az intézmény telephellyel nem rendelkezik
Az alapító megnevezése, címe:
1964,
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat jogelődje, 3300 Eger, Dobó István tér 2.
Az intézmény törzsszáma: PÍR törzszsám: 831938
Az intézmény bankszámlaszáma: 10035003-00335357-00000000
Az intézmény alapító okirat szerinti tevékenységei:
 853100 általános középfokú oktatás
 853200 szakmai középfokú oktatás
A csoportok/osztályok száma:
Az engedélyezett tanulólétszám:
Az alkalmazottak létszáma:
Engedélyezett pedagógus létszám:
Az intézmény képviseletére jogosult:
tagintézményvezetői
Bélyegzők felirata és lenyomata:

21 osztály
643 fő
75 fő
50 fő
Somoskői Lilla
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ESZC Kossuth Zsuzsanna Szagimnáziuma, Szakközépiskolája, Kollégiuma és Könyvtára
3300 Eger, Bem tábornok utca 3.

Az intézmény működése különleges jogrend idején
Különleges jogrendi időszakok
Feladat
Intézkedés, végrehajtás leírása
Különleges jogrend bevezetésekor az intézmény vezetője felelős az intézmény dolgozóinak és tanulóinak irányításáért, az
1. A vezetés,
irányítás operatív feladatait a munkavállalók esetében az igazgatóhelyettesek, a tanulók esetében a pedagógusok
irányítás,
közreműködésével látja el.
együttműködés
A kapcsolattartásban kiemelt szerepük van az alábbi személyeknek:
rendje
A Megyei Védelmi Bizottság elnöke: …………….. kormánymegbízott, Heves Megyei Kormányhivatal
A Helyi Védelmi Bizottság elnöke: …………….… hivatalvezető, Egri Járási Kormányhivatal

A különleges jogrend esetében a kapcsolattartás szervezeti rendje:
Fenntartó kapcsolattartója: ………….. képviselő, telefon 20-………, e-mail: ...........@gmail.com
Kapcsolattartás rendje: a KMR idején minden nap 6 és 18 órás állapotzárással, a zárást követő egy órán belül jelentés adása.
Kapcsolattartás módja: e-mail vagy telefon, a jelentést papír alapon is el kell készíteni.
Megyei és Helyi Védelmi Bizottság: Intézményi kapcsolattartó Somoskői Lilla, 20-581-1098, igazgato@kossuthzsuzsa.hu
Kapcsolattartás rendje: a KMR idején minden nap 6 és 18 órás állapotzárással, a zárást követő egy órán belül jelentés adása.
Kapcsolattartás módja: e-mail vagy telefon, a jelentést papír alapon is el kell készíteni.
Rendvédelmi szervekkel fenntartott kapcsolatok – szükség esetén:
A KMR idején az intézmény (intézményvezető) számára kiadott utasítások:
 az utasítások sürgősségének, időrendjének mérlegelése után a megfelelő ügyrend elkészítése
 élet és személyvédelem elsődlegességének biztosítása, menekítés és elhelyezés megszervezése
 dokumentummentés
 vegyszerek elhelyezése, biztonságos elszállítása
 hatásköröknek megfelelő feladatleosztás
 élet- és személyvédelem biztosítása
 menekítés, elhelyezés, ellátás

2. A

A kapcsolattartásért az intézmény vezetője felel, a kapcsolattartás operatív feladatait az intézmény oktatási
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kapcsolattartás
és jelentések
rendje

igazgatóhelyettese, távollétében pedig a gazdaságvezető látja el. Utóbbi személyek készítik elő a különleges jogrend
bevezetési időszakában szükséges jelentéseket, amelyeket jóváhagyásra és aláírásra az intézményvezetőnek átadnak,
aki azokat aláírja és az előírt kommunikációs csatornán eljuttatja a hatósághoz.
A kapcsolattartás és jelentések rendje:
 a fenntartóval, a Megyei és a Helyi Védelmi Bizottsággal (MVB, ill. HVB) a KMR idejének elrendelésétől 6 és 18
órás állapotzárással, a zárást követő egy órán belül,
 minden változás esetén szükség szerint az aktuális forgatókönyvnek megfelelően jelentés adása, szükség szerint
kapcsolatfelvétel.
Váratlan esemény bekövetkezésekor:
 haladéktalanul e-mail-ben vagy telefonon
Jelentések formája, eszköze:

 e-mail, telefon, a jelentést minden esetben papíron is rögzíteni kell
 dokumentumok tárolása az iskola irattárában
Különleges jogrend elrendelése esetén az intézmény munkavállalóinak riasztásához kapcsolódó feladatok:

 elrendelést követően riasztás azonnal e-mailben visszajelzéssel, telefonon, szükség esetén riadólánccal, felelős az
intézményvezető
 az elrendelés időpontjától számított 4 órán belül a vezetői állomány beérkezik az intézménybe; felelős
intézményvezető
 a munkavállalói állomány beérkezése az elrendelés időpontjától számított 6 óra; felelős intézményvezető és az
iskolatitkár
 a távollévők, az értesítésben akadályozottak nyilvántartásának elkészítése; felelős intézményvezető-helyettes és
iskolatitkár
Kapcsolatfelvétel formája az intézmény távollévő dolgozóival:

 kör e-mail formájában visszajelzés kérésével, telefonon,
 a szükséges és indokolt esetben személyes megkereséssel
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Kapcsolatfelvétel a szülőkkel:

 az elektronikus napló üzenő funkciójával, az osztályfőnökök a közösségi oldalakon fenntartott csoportok
segítségével
 telefonon az iskolában rendelkezésre álló elérhetőségeken
Kapcsolattartás a pedagógusokkal, osztályfőnökökkel:

 a szervezési igazgatóhelyettes személyesen az intézmény területén
 telefonon, az intézményben nyilvántartott e-mail-címeken
A sikertelen kapcsolatfelvételek adminisztrálása, jelentése:

3. Az intézmény
feladatköréhez
tartozó
specifikumok

 az iskola igazgatóhelyettesi irodájában lévő nyilvántartással, a tanári hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel
 szükség szerint jelentés adása a fenntartó részére azon tanulók és felnőttek köréről, akikkel nem sikerült felvenni a
kapcsolatot.
Az ESZC Kossuth Zsuzsanna Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Kollégiuma és Könyvtára köznevelési intézmény,
amelyben 75 munkavállaló, köztük 50 pedagógus dolgozik. Az intézmény maximálisan engedélyezett tanulólétszáma
875 fő, felnőttoktatás 700 fő. Az iskolában ténylegesen oktatott tanulók kb. 643 fő.
Az intézmény által ellátott feladatok: gimnáziumi oktatás és nevelés
Különleges jogrend idején megvalósuló intézményi feladatok:
 kapcsolatfelvétel a szülőkkel – felelős iskolatitkár és pedagógusok
 szabadságolások felülvizsgálata, visszahívások mérlegelése, elrendelése – felelős intézményvezető
 az iskolában maradt tanulók ellátásáról való gondoskodás – felelős szervezési igazgatóhelyettes, gazdaságvezető
 nyilvántartás készítése az iskolában tartózkodókról – felelős oktatási igazgatóhelyettes, iskolatitkár
 jelentés készítése – felelős az intézmény igazgatója
Az intézmény területén található vegyszerek kezelése, elhelyezése a KMR idején:
 a tisztítószereket tartalmazó raktár
 a fizika és kémia szertárban tárolt vegyszerek
KMR estén a felsorolt vegyszerek és üzemanyagok biztonságba helyezése a tárolóban, esetleges veszély estén
elszállításról való gondoskodás – felelős a gazdasági ügyintéző
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Az intézmény termeiben, irodáiban elhelyezett számítógépek, elektromos berendezések:
 árammentesítése, adatmentesítése – felelősök gazdaságvezető, pedagógusok, tanteremfelelősök, rendszergazda
 a gázvezeték elzárása, a készülékek lezárása – felelősök a karbantartók
Riasztási esemény esetén:
 az épület kiürítése a tűz/bombariadó szabályainak megfelelően – felelős tagintézményvezető
 ha azépületben tartózkodó tanulókat az épületen belül kell biztonságos helyre szállítani, az útvonal kijelölése és az
irányítás – tagintézményvezető, szervezési igazgatóhelyettes
 a szülők értesítését követően az intézményben maradt tanulók biztonságos elhelyezéséről a tagintézményvezető
gondoskodik
Az ellátás ütemterve:
 kapcsolatfelvétel a szülőkkel – felelősök: iskolatitkár, osztályfőnökök, pedagógusok
 az iskolában maradt tanulók ellátásáról való gondoskodás – felelős a tagintézményvezető
 nyilvántartás készítése az iskolában tartózkodókról – felelős az iskolatitkár
 jelentés készítése – felelős az általános igazgatóhelyettes
 jelentés küldése a fenntartónak, a MVB-nak és a HVB-nak – felelőse a tagintézményvezető
 az elhelyezés kezdeményezése a tornateremben és a tantermekben – felelős szervezési igazgatóhelyettes
 szükség szerint a létszámnak megfelelő védőfelszerelés igénylése – felelős a tagintézményvezető
 a létszámnak megfelelő víz, étel, ruházat, takaró igénylése, beszerzése – felelős gazdasági ügyintéző
Ügyeleti rend elrendelése a jogszabályoknak megfelelően: felelős – tagintézményvezető, megbízott ügyeletvezető
 az intézmény dolgozóinak visszahívása – felelős a tagintézményvezető
 a folyamatban lévő ügyek gyorsított eljárásban történő intézése – felelős tagintézményvezető , iskolatitkár
 a személyi állomány és a kijelölt személyek tartózkodási helyének, elérhetőségnek pontos nyilvántartása – felelős a
tagintézményvezető, gazdasági ügyintéző
 KMR idejére a munkaidőn túli és munkaszüneti napokra a vezetői ügyelet megszervezése – tagintézményvezető
 a létszámnak és a feladatnak megfelelő létszám készenléti munkájának elrendelése – felelős tagintézményvezető
 a pihenőidő elrendelése, biztosítása – felelős tagintézményvezető
 a feladatot ellátók és az ellátásra szorulók számára ivóvíz, étkezés igényének jelzése, megrendelése, biztosítása –

216

4. Az intézmény
alapfeladatai
ellátása
érdekében
szükséges
további
intézkedések

felelős gazdasági ügyintéző
 a szükséges eszközök, felszerelések jelzése, beszerzésének elrendelése – felelős gazdasági ügyintéző
 az élelmiszer és a víz tárolásához szükséges hely kijelölése az intézmény területén – felelős gazdasági ügyintéző
 a válsághelyzet kezeléséhez szükséges helyiség biztosítása – felelős szervezési igazgatóhelyettes
 szükség esetén az egészségügyi ellátás kérése – felelő szervezési igazgatóhelyettes
 jelentési kötelezettség ellátása – felelős a tagintézményvezető
Az intézmény kiürítésének rendje:
 az intézményben maradt tanulók hazaszállítása, elhelyezése – felelős szervezési igazgatóhelyettes
 a elhelyezésre váró tanulók létszámának jelzése, elhelyezésük kezdeményezése – felelős gazdasági ügyintéző
 jelentés a fenntartó, az MVB és a HVB részére – felelős intézményvezető
Azonnali tájékoztatás a különleges jogrend életbe lépését követő teendőkről, a tanulók és dolgozók biztonságos
elhelyezését biztosító szabályok közlése. Különleges jogrend esetén a dolgozók és a tanulók kizárólag az intézmény
igazgatójának vagy megbízottjának engedélyével hagyhatják el az épületet.
Különleges jogrend elrendelése esetén megvalósuló feladatok:
 személyi állomány munkarendjének, különös feladatainak elrendelése – tagintézményvezető, gazdasági ügyintéző
 informatikai, információvédelmi és dokumentumvédelmi intézkedésesek maghatározása, a feladatok ismertetése –
általános igazgatóhelyettes, rendszergazda
 helyzet elemzése, javaslatok megfogalmazása, végrehajtandó feladatok és intézkedések megfogalmazása, felelősök
kijelölése – tagintézményvezető gazdasági ügyintéző
 döntések, hatáskörök kijelölése – tagintézményvezető
 összekötők, képviselők adatainak rögzítése – iskolatitkár
 meghagyási jegyzék pontosítása, elkészítése, továbbítása a fenntartó, az EMMI honvédelmi feladatokat ellátó
szervezeti egysége, a HVB és az MVB részére – tagintézményvezető, iskolatitkár
 a váltásos munkarendre történő áttérés előkészítése – tagintézményvezető, általános igazgatóhelyettes, gazdasági
ügyintéző
 a váltásos munkarend bevezetéséről a fenntartó, MVB, HVB értesítése, tájékoztatása – főigazgató
 a váltásos munkarend bevezetéséről a tanulók, szülők és iskolahasználók értesítése személyesen, a digitális napló
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üzenőfelületén – általános igazgatóhelyettes
 a működési készenlét bevezetése – tagintézményvezető
Különleges jogrend megszűnése esetén megvalósítandó feladatok:
 a váltásos munkarend megszüntetése, a szokásos munkarend visszaállítása – tagintézményvezető
 a váltásos munkarend megszüntetéséről, a szokásos munkarend visszaállításáról a fenntartó, MVB, HVB értesítése,
tájékoztatása – főigazgató
 a váltásos munkarend megszüntetéséről, a szokásos munkarend visszaállításáról a tanulók, szülők és
iskolahasználók értesítése személyesen, a digitális napló üzenőfelületén – általános igazgatóhelyettes, pedagógusok
A KMR idején a foglalkozások, képzések szünetelnek - felelős az intézmény vezetője
A KMR megszűnése után az intézmény működése érdekében tett intézkedések:
 szükség esetén intézkedés az intézmény helyiségeinek, mosdóinak fertőtlenítéséről – gazdasági ügyintéző
 a takarítás elrendelése, megszervezése, ellenőrzése, a bútorzat, eszközök, vegyszerek, takarítószerek helyre pakolása
– gazdasági ügyintéző.
 az intézmény elektromos rendszerének ellenőrzése, ellenőriztetése, a számítógépek beüzemelése – gazdasági
ügyintéző, rendszergazda, ügyviteli dolgozók
 a gázvezetékek épségének ellenőrzése, a készülékek ellenőrzése és beüzemelése – karbantartó
 a szülők, tanulók értesítése a KMR megszűnéséről hirdetmény, az iskola honlapja és a digitális napló faliújsága
révén – tagintézményvezető
 a nevelés-oktatás feltételrendszerének előkészítése, biztosítása – tagintézményvezető, tagintézményvezető- helyettesek,
gazdasági ügyintéző
 a megsérült, megrongálódott eszközök listázása, elhelyezése – gazdasági ügyintéző
 jelentések elkészítése, lezárása - tagintézményvezető
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Az intézmény szervezeti rendszere, irányítása
A tagintézmény vezetője felelős az intézményre háruló honvédelmi és a válságkezelés
katonai vonatkozású feladatai végrehajtásának megszervezéséért és támogatásáért.
Az intézmény honvédelmi típusú különleges jogrend bevezetése vagy a válságkezelés
katonai vonatkozású feladatai végrehajtása során történő működtetésére nézve a
Honvédelmi Intézkedési Terv mellett a szervezeti és működési szabályzatban, valamint a
házirendben foglaltak az irányadóak.
A különleges jogrendi időszakokban, továbbá e helyzetek kihirdetését el nem érő mértékű
olyan állapotok vagy helyzetek (valamint egyéb szükséges esetekben a feladatok
végrehajtásának koordinálása érdekében az intézmény vezetője a fenntartó egyidejű
értesítése mellett – vagy az intézmény fenntartója – elrendelheti különleges működési rend
(a továbbiakban: MKR) bevezetését, mely biztosítja az intézmény alapfeladatainak
ellátását.
A KMR bevezetése esetén a vezető, távolléte, akadályoztatása esetén az általa kijelölt
személy dönt az alapfeladatok ellátásához szükséges intézkedések bevezetéséről.

A KMR szerinti működési rend elméleti modellje
a) Szabadság a továbbiakban csak különösen indokolt esetben engedélyezhető. A
szabadságot engedélyező vezető gondoskodik a munkahelyen kívül tartózkodók
nyilvántartásáról, értesítésük biztosításáról. Szükség szerint intézkedni kell a
szabadságon lévők visszahívásáról, berendeléséről.
b) Meg kell szervezni a munkaidőn túli időszakra, valamint a munkaszüneti napokra a
vezetők készenlétét.
c) Felül kell vizsgálni az ügyeleti rendszert. Ahol ügyelet működik, ott intézkedni kell a
szolgálat megerősítésére, azokon a helyeken, ahol ügyeleti szolgálat nem működik, de
az elrendelt feladatok indokolják, ott ügyeleti szolgálatot kell létrehozni.
d) A szolgálati utakat minimálisra kell korlátozni, intézkedni kell a folyamatban lévő
ügyek gyorsított befejezésére, felfüggesztésére, fel kell készülni a tanulók és a
szabadságon lévők, illetve az egyéb okból távollévők visszarendelésére.6
e) Intézkedni kell a személyi állomány7 és a kijelölt személyek tartózkodási helyének,
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illetve elérhetőségének pontos nyilvántartására.
f) Pontosítani kell a készenlét további fokozásának feladatait, valamint a különleges
intézkedések végrehajtására szükség szerint készített készenlétbe helyezési terveket és
okmányokat.
g) Elő kell készíteni a személyi állomány és az ellátottak elhelyezését és szükség szerinti
ellátását.
h) Az intézményben valamennyi képzést be kell szüntetni.
A tagintézmény vezetője 6.00 és 18.00 órai állapotzárással, a zárást követő egy órán belül
6

Az intézmények kívül tartózkodók, mint pl. tanulmányi séta, erdei iskola, intézményen kívüli sportfoglalkozás,
kirándulás, stb.
7
A személyi állomány: a továbbiakban a 2011. évi CXC. törvényben foglaltak alapján a köznevelési intézményben
alkalmazottak és tanulói jogviszonyban lévők.

jelentést ad – a napi jelentési kötelezettségen túl – a fenntartó és a helyi védelmi bizottság
számra a feladatok végrehajtásának helyzetéről.

Munkaidő után és a munkaszüneti napokon
a) Lehetőleg az intézményben kell elhelyezni és együtt tartani a vezetőket, a különleges
és speciális feladatokra kijelölt csoportokat és személyeket, a gépjárműveket, a távol
lakókat és a nehezen értesíthetőket, és azokat a tanulókat, akiknek a szüleit,
gondviselőit nem lehetett értesíteni, elérni.
b) Gondoskodni kell az együtt tartott személyi állomány elhelyezéséről és szükség
szerinti ellátásáról.
Az állomány rendelkezésére álló egyéni védőeszközeit állandó készenlétben kell tartani.
Amennyiben nincs védőeszköz, a helyileg illetékes szerveknél gondoskodni kell azok
igényléséről.
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Az intézmény szervezeti felépítése, vezetési rendje

A Szervezeti Irányító Csoport (SZICS) szervezeti felépítése

A csoport vezetője: Somoskői Lilla
A
tagintézményvezető

A Szervezeti Irányító Csoport (SZICS) tagjai:
Elemző és értékelő tagok: Aranyné Bíró Erika, Tóth Zsuzsanna, Borhy
SZICS
Zsuzsanna
Döntéselőkészítő tagok: Somoskői Lilla, Tóth Zsuzsanna
Ügyeleti tagok: Terenyeiné Sebők Katalin, Szendrődi György
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A z irányító csoport helye:
tagjai:
3300 Eger, Bem tábornok
utca 3..
igazgatóhelyettesi iroda

Az intézményi irányító csoport

A szervezeti irányító csoport (SZICS) feladatrendje
A feladatlista, az intézmény sajátosságainak megfelelően töltendő ki!
Fsz.

Feladat

Feladatban
érintett

Felelős
(Végrehajtó)

Nap

Végrehajtás8
időintervalluma

Együttműködő
külső
belső

HVB,
MVB

ügyviteli és
technikai
dolgozók,
pedagóguso
k

az esemény
bekövetkezése
után azonnal,
vagy szükség
szerint
folyamatosan

Helyi
Védelmi
Bizottság,
Megyei
Védelmi
Bizottság

az
intézmény
igazgatója,
helyettesei,
gazdasági
ügyintézője,
az
intézmény
pedagógusai
, dolgozói és
tanulói,
munkavédel
mi
megbízott

a KMR
elrendelését
követően
azonnal,
vagy szükség
szerint
folyamatosan

1.
Az alkalmazottak és az intézmény
által ellátottak részére a szükség
szerinti folyamatos ellátás biztosítása
2.

8

Az intézmény alaprendeltetéséből a
honvédelmi, és válságkezelési
feladataiból adódó teendők ellátása
érdekében:
2.1. bevezeti az elrendelt
rendszabályokat;
2.2. az intézmény vezetése
rendszeresen ellenőrzi (az irányítása,
felügyelete alá tartozó
szervezetekkel) az összeköttetést és
megkezdik a közszolgálati
médiaszolgáltató műsorainak
figyelemmel kísérését;
2.3. pontosítják feladataikat, a
kapcsolódó munkaterveket és
okmányokat;
2.4. szabályozzák, szükség esetén
korlátozzák – a honvédelmi típusú

az intézmény
tanulói és
dolgozói

az intézmény
igazgatója,
helyettesei,
gazdasági
ügyintézője, az
intézmény
pedagógusai,
dolgozói és
tanulói

igazgató,
gazdaságvezető,
pedagógusok

az intézmény
igazgatója,
helyettesei,
gazdasági
ügyintézője, az
intézmény
pedagógusai,
dolgozói és
tanulói;

a KMR
elrendelé
sének
napja

a KMR
elrendelé
sének
időpontja

a tanulókkal
kapcsolatos
teendők
végrehajtása az
osztályfőnökök és
a pedagógusok

Ebben az oszlopban a bekövetkezett eseménytől számított időintervallumot kell feltüntetni. Pl.: 2.1. 1. nap 1 óra
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a KMR
elrendelését
követő 1 óra

a KMR
elrendelésének tudomásul
vételétől
számított 1 óra

a KMR
visszavonásán
ak időpontjáig

a KMR
hatósági
visszavonásán
ak időpontja

Megjegyzés

Fsz.

Feladat
különleges jogrendre vonatkozó
jogszabálynak megfelelően – a
személyi állomány mozgását;
2.5. végrehajtják a hatályos
informatikai, információvédelmi és
dokumentumvédelmi intézkedésben
meghatározott feladatokat;
2.6. elvégzik a kialakult helyzet
elemzését, elkészítik a javaslatokat a
végrehajtandó feladatokra, valamint
az azok érdekében szükséges
intézkedések kezdeményezésére
2.7. a döntéseknek megfelelően
pontosítják a terveket, előkészítik a
hatáskörbe tartozó intézkedéseket
2.8. pontosítják a kijelölt összekötők,
képviselők adatait, azok megkezdik a
helyzettől függően a konkrét
felkészülést
2.9. pontosítják a meghagyási
jegyzéket9, majd elkészítik a
meghagyási névjegyzéket, amelyet
elküldenek az EMMI honvédelmi
feladatokat ellátó szervezeti egysége
felé
2.10. váltásos munkarendre térnek át
és elérik a működési készenlétet.

Feladatban
érintett

Felelős
(Végrehajtó)

Nap

Végrehajtás8
időintervalluma

Együttműködő
külső
belső

Megjegyzés

feladatkörét
képezi
a váltásos
munkarendet az
intézmény
vezetője rendeli el

9

62. § (1a)9 A megyei, fővárosi védelmi bizottság illetékességi területén a meghagyásba bevont szervnek az jelölhető ki, amely nélkülözhetetlen a honvédelmi igazgatás területi irányításához, vezetéséhez, a területi és
helyi közigazgatás működőképességének biztosításához, valamint a lakosság ellátási feladatokhoz, valamint nem tartozik az 1. melléklet szerinti II. meghagyási kategóriába.
64. § (2) A meghagyásba bevont szerv csak
a) a meghagyásba bevont szerv alaprendeltetéséhez fűződő honvédelmi érdek megvalósulásához nélkülözhetetlen, vagy
b) a meghagyásba bevont szerv alaprendeltetése alapján - megelőző védelmi helyzetre, rendkívüli állapotra - meghatározott honvédelmi feladatai ellátásához feltétlenül szükséges munkakört betöltő
hadkötelest jelölhet ki a meghagyási névjegyzéken.
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Fsz.
3.

Feladat
A kialakult helyzetnek megfelelően a
személyi állomány munkavédelmi,
tűzvédelmi és balesetvédelmi
oktatásának végrehajtása

az intézmény
dolgozói és
tanulói
állománya

A kialakult helyzet értékelése

a dolgozói és
tanulói
állomány

Javaslatok készítése a végrehajtandó
feladatokra, valamint azok érdekében
szükséges intézkedések
kezdeményezésére.

az intézmény
vezetői,
gazdasági
ügyintézője,
pedagógusai

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Feladatban
érintett

Felelős
(Végrehajtó)

Nap

Az irányítása vagy felügyelete alá
tartozó szervezeti egységek
helyzetének értékelése, a felsőbb
szervek által kiadott feladatok
végrehajtásának ellenőrzése.
A rendkívüli eseményekről és az
azokkal összefüggésben felmerült
információkról azonnali tényközlő
jelentés.

Együttműködő
külső
belső

igazgató,
gazdasági
ügyintéző,
munkavédelmi
felelős

KMR
elrendelé
si napja

KMR
elrendelési
napjától
számított 1 óra

KMR
elrendelési
napjától
számított 2 óra

munkavéd
elmi
megbízott

pedagóguso
k, ügyviteli
dolgozók

igazgató

szükség
szerint

a vezetői
döntés szerint

a vezetői
döntést követő
2 óra

munkavéd
elmi
megbízott

igazgató,
gazdasági
ügyintéző,
dolgozók

KMR
elrendelé
si napja

KMR
elrendelési
napjától
számított 6 óra

KMR
elrendelési
napjától
számított 12
óra

igazgató,
munkavéd
elmi
megbízott

intézményi
vezetők,
munkavédel
mi felelős

hatóság,
munkavéd
elmi
megbízott

igazgató,
helyettesei
és gazdasági
ügyintéző

nincs

igazgató,
helyettesei,
gazdasági
ügyintéző

igazgató,
gazdasági
ügyintéző

Az esetleges alárendelt szervezetek,
feladatellátási helyek helyzetének,
állapotának pontosítása.
Az összekötők és képviselők
állományának és feladatainak
pontosítása, továbbá az adott
helyzetre, feladatra való
felkészítésük megszervezése.

Végrehajtás8
időintervalluma

nincsenek alárendelt szervezetek

igazgató,
helyettesei és
gazdaságvezető

igazgató és
gazdaságvezető

KMR
elrendelé
se

KMR
elrendelését
követő nap

KMR
elrendelését
követő nap 20
óra

nincsenek alárendelt szervezetek

igazgató,
helyettesei és
gazdaság
ügyintéző

igazgató és
helyettesei,
gazdasági
ügyintéző

esemény
bekövetk
ezése
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esemény
bekövetkezésé
t követő 1 óra

esemény
bekövetkezésé
t követő 4 óra

Megjegyzés

Fsz.
10.

Feladat
A végrehajtott és a tervezett
feladatokról összefoglaló jelentés.

Feladatban
érintett
igazgató,
helyettesei és
gazdasági
ügyintéző

11.
Folyamatos polgári védelmi szolgálat
ellátására való intézkedés.
12.

13.

14.

Polgári védelmi rendszabályok,
magatartások, szabályok bevezetése.

Az intézmény alaprendeltetése
szerinti feladatellátás
A KMR bevezetéséből eredő
többletfeladatok ellátása

Felelős
(Végrehajtó)
igazgató és
gazdasági
ügyintéző

az intézmény
dolgozói köre

Helyi Védelmi
Bizottság
parancsnoksága

az intézmény
dolgozói köre

Helyi Védelmi
Bizottság
parancsnoksága

az intézmény
dolgozói és
tanulói köre
az intézmény
dolgozói

igazgató és
gazdasági
ügyintéző
igazgató és az
intézmény
dolgozói

Nap
szükség
szerint

Végrehajtás8
időintervalluma

elrendelé
s napja

elrendelést
követő 2 óra

rendkívüli
eseményt
követő
intézkedés
utáni 2 óra
elrendelést
követő 4 óra

elrendelé
s napja

elrendelést
követő 2 óra

elrendelést
követő 4 óra

elrendelé
s napja

elrendelést
követő 2 óra

elrendelést
követő 4 óra

KMR
elrendelé
se
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rendkívüli
eseményt
követő
intézkedés

KMR
elrendelését
követő 2 óra

KMR
elrendelését
követő 4 óra

Együttműködő
külső
belső

nincs

Helyi
Védelmi
Bizottság,
MVB
Helyi
Védelmi
Bizottság,
MVB

igazgató,
helyettesei,
gazdasági
ügyintéző
igazgató,
gazdasági
ügyintéző
igazgató,
gazdasági
ügyintéző

MVB

igazgató és
helyettesei,
tanárok

Helyi
Védelmi
Bizottság,
MVB

igazgató,
gazdasági
ügyintéző

Megjegyzés

Az irányító csoport jelentése
I N T É Z M É N Y J E LE N T É S
Esemény(ek) meghatározása:
– a helyzet lényeges ismérvei,
– helye,
– időpontja,
– kiváltó okok,
– várható hatásterület,
– prognosztizálható lefolyás és hatások
Bekövetkezett és/vagy prognosztizálható
veszteségek és károk:
– emberéletben,
– testi épségben,
– egészségben,
– vagyoni javakban,
– természeti és épített környezetben
A jelentés időpontjában már megtett, valamint
elrendelt válságreagálási intézkedések
A megelőzéshez, az elhárításhoz vagy a
védekezéshez szükséges feltételek (pl.
védőeszközök) rendelkezésre állnak
Szükség van-e és milyen jellegű
halaszthatatlan kormányzati beavatkozásra,
vagy kommunikációs intézkedésre

10

10

Igen

Nem
Hiátusok:

Igen
Javasolt intézkedések:

Nem

Kitöltendő különleges jogrendi időszakokban, továbbá e helyzetek kihirdetését el nem érő mértékű állapotok vagy helyzetek esetén (KMR). Ezért ez a táblázat a visszaküldendő dokumentumban üres marad!
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Riasztás, értesítés
Az értesítés szabályai
a) veszélyhelyzetben, szükségállapot bekövetkezésének közvetlen veszélyekor, megelőző
védelmi helyzetben, terrorveszélyhelyzetben és rendkívüli állapot kihirdetése esetén a
készenlét fokozása és/vagy egyes rendkívüli intézkedések részeként,
b) az országot ért váratlan támadás vagy annak közvetlen veszélye esetén,
c) békeidőszakban az értesítési feladatok gyakorlása és ellenőrzése céljából,
d) terrorfenyegetettség elleni védelmi intézkedések bevezetése során
Az értesítést elrendelheti

a) az intézmény vezetője,
b) az általa megbízólevéllel ellátott személyek,
c) természeti és civilizációs katasztrófák esetén az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságának
megvédése, az anyagi értékek megóvása céljából tömegszerencsétlenség esetén, váratlanul
jelentkező szolgálati feladatok erő-eszköz szükségletének biztosítására – amennyiben a
központi utasítás kiadásához szükséges idő miatti késedelem különösen jelentős hátrányt
okozna az intézkedés az intézmény állománya részére – a szervezeti egység vezetője
d) gyakorlás céljából az ágazat irányításáért felelős államtitkár a saját és alárendelt állomány
részére
Az elrendelés történhet

a) személyesen
b) az elrendelésre jogosult által aláírt megbízólevéllel rendelkező személy által,
c) az ügyeletre telepített hírközlő eszközökön (mobiltelefonon) keresztül a Helyi Védelmi
Bizottság útján
Az alkalmazott állomány az értesítés vétele után

a) a munkahelyére a lehető legrövidebb időn belül vonuljon be,
b) jelentkezzen a kiértesítését végző személynél és a közvetlen vezetőnél, a továbbiakban annak
utasításait hajtsa végre.
227az elrendelés
Az értesítés elrendelése esetén a beérkezés normaideje a vezetői állomány részére
időpontjától számított négy óra, a beosztotti állomány részére hat óra, amelyet az intézmény vezetője a
saját szervezetére kiadott szabályzatban csökkenthet. Az értesítést úgy kell megszervezni, hogy
biztosítsa az alkalmazotti állomány szolgálati- illetve munkahelyére a meghatározott normaidőn belül
történő beérkezést.

Ha a berendelt személy az értesítésben meghatározottaknak nem tud eleget tenni, akkor az
értesítését végző személyt és közvetlen vezetőjét haladéktalanul tájékoztatnia kell. Amennyiben
az intézmény állományába tartozó személy akadályoztatásáról előzetesen tudomással bír, az
intézmény ügyeleti szolgálatánál elhelyezett „Távollévők, értesítésben akadályozottak
nyilvántartása” című okmányban be kell jegyezni az akadályoztatott nevét, tartózkodási helyét,
elérhetőségét és az akadályoztatás indokát.

Mellékletek
Meghagyási jegyzék
Meghagyási jegyzék a kijelölt szervezet részére11
Intézmény megnevezése
Meghagyási kategória
A szervezet megnevezése:
székhelye:
kijelölt feladat ellátási helye vagy telephelye:
adószáma:
telefonszáma:
e-mail címe:
Felelős (kapcsolattartó) személy

ESZC Kossuth Zsuzsanna Szagimnáziuma, Szakközépiskolája, kollégiuma
és Könyvtára
II.
ESZC Kossuth Zsuzsanna Szagimnáziuma, Szakközépiskolája, kollégiuma
és Könyvtára
3300 Eger, Bem tábornok utca 3..
nincs
10035003-00335357-00000000
06-70-641-2617
titkarsag@kossuthzsuzsa.hu

neve: Somoskői Lilla tagintézményvezető
telefonszáma: 06-20-581-1098
e-mail címe: igazgato@kossuthzsuzsa.hu

A meghagyásra kijelölt munkakörök12 (ezen szöveg alá, az első oszlopban, egymás alá, egyesével felsorolva, a sorok száma szükség
szerint bővíthető!):
Munkakör

Feladat

1.
2.

11

62. § (1a) A megyei, fővárosi védelmi bizottság illetékességi területén a meghagyásba bevont szervnek az jelölhető ki, amely nélkülözhetetlen a honvédelmi igazgatás területi irányításához, vezetéséhez, a területi és
helyi közigazgatás működőképességének biztosításához, valamint a lakosság ellátási feladatokhoz, valamint nem tartozik az 1. melléklet szerinti II. meghagyási kategóriába.
12
Az Intézmény alapfeladatainak ellátásához szükséges munkakörök

RIASZTÁS, ÉRTESÍTÉS
Munkakör

Feladat

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
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RIASZTÁS, ÉRTESÍTÉS

Meghagyási névjegyzék13
Meghagyási névjegyzék
Intézmény megnevezése

ESZC Kossuth Zsuzsanna Szagimnáziuma, Szakközépiskolája, Kollégiuma és Könyvtára

Meghagyási kategória
II.
Az intézmény székhelye 3300 Eger, Bem tábornok utca 3..
kijelölt feladatellátási helye
vagy telephelye
adószáma
telefonszáma

06-70-641-2617

e-mail címe titkarsag@kossuthzsuzsa.hu

Felelős (kapcsolattartó) személy
neve Somoskői Lilla tagintézményvezető
telefonszáma 06-20-581-1098
e-mail címe igazgato@kossuthzsuzsa,hu

13

Kitöltendő KMR elrendelése esetén
64. § (2) A meghagyásba bevont szerv csak
a) a meghagyásba bevont szerv alaprendeltetéséhez fűződő honvédelmi érdek megvalósulásához nélkülözhetetlen, vagy
b) a meghagyásba bevont szerv alaprendeltetése alapján - megelőző védelmi helyzetre, rendkívüli állapotra - meghatározott honvédelmi feladatai ellátásához feltétlenül szükséges munkakört betöltő
hadkötelest jelölhet ki a meghagyási névjegyzéken.

RIASZTÁS, ÉRTESÍTÉS

Születési név
Családi név

2.
1. utónév
utónév

Házassági név
Családi
név

Anyja leánykori neve
1.
2.
1.
2.
Családi név utónév utónév
utónév utónév

Születési
idő

Születési
hely

Munkakör

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Az előző oldalon található 10 számú lábjegyzetben foglaltak figyelembevételével és betartásával ezen a lapon a sorok száma szükség szerint csökkenthetők, illetve bővíthető.

