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1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.1.A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja
A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) határozza meg. Megalkotása a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. §-ában foglalt felhatalmazás alapján történik. A szervezeti és működési szabályzatban a köznevelési intézmény
szervezetével és működésével kapcsolatosan minden olyan ügyben dönt, amelyet jogszabály
nem utal más hatáskörébe.
A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi törvények, kormányrendeletek és miniszteri rendeletek:
 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről
 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
 2011. évi CLXXXVI. törvény a szakképzésről
 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól
 A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény
 229/2012.(VIII. 28.) Korm. Rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
 Az európai parlament és a tanács (eu) 2016/679 rendelete (2016. április 27.)a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/ek rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (GDPR)
 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet a Kjt. végrehajtására (Vhr.)

 A Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések
központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet 1. §
(2) bekezdés 1. pontja szerinti rendezvényszervezési feladatok értelmezéséről (NKOH)
 277/1997. (XII. 22.) Kormányrendelet a pedagógus továbbképzésről, a pedagógusszakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről
 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről
 26/1997. (IX.3.) NM rendelet iskola-egészségügyi ellátásról
 Az emberi erőforrások minisztere 27/2017. (X. 18.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási
intézmények által szervezett országhatárt átlépő autóbuszos kirándulások biztonságáról
 A tanév rendjéről szóló aktuális rendelet

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

1.3.A szervezeti és működési szabályzat hatálya
A szervezeti és működési szabályzat és a mellékletét képező szabályzatok betartása a
tagintézmény valamennyi munkavállalójára, tanulójára – ide értve felnőttoktatásban, a fel-

nőttképzésben részt vevőket –, és az intézményben tartózkodó személyekre vonatkozóan kötelező érvényű. Az SZMSZ térbeli hatálya vonatkozik a tagintézmény területeire, valamint a
tagintézmény által szervezett külső rendezvényekre.
A szervezeti és működés szabályzat az Egri SZC főigazgatója jóváhagyásának időpontjával lép hatályba, és határozatlan időre szól.

1.4.Az Egri Szakképzési Centrum és a tagintézmény adatai
A költségvetési szerv megnevezése:
Egri Szakképzési Centrum
A költségvetési szerv székhelye:
3300 Eger, Kertész utca 128.
A költségvetési szerv fenntartójának megnevezése:
Innovációs és Technológiai Minisztérium
A költségvetési szerv fenntartójának székhelye:
1011 Budapest, Fő utca 44-50.
Gazdálkodással összefüggő jogosítványok:
Az Egri SZC a költségvetési szervekre vonatkozó szabályok szerint önállóan gazdálkodik.
A költségvetési szerv működési területe:
Heves megye
A költségvetési szerv
OM azonosítója: 203035
Törzsszáma: 831938
Adószáma: 15831938-2-10
A költségvetési szerv típusa:
Szakágazat száma: 853200
Szakágazat megnevezése: Többcélú köznevelési intézmény
A költségvetési szerv tagintézményének megnevezése:
Egri Szakképzési Centrum Damjanich János Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és
Kollégiuma
A tagintézmény székhelye:
3000 Hatvan, Vécsey u. 2./a

A tagintézmény elérhetőségei:
Telefon / fax: 06-37-342-844
Intézmény e-mail címe: damjanich.hatvan@gmail.com
Kollégium e-mail címe: koll.diszi.@gmail.com
A tagintézmény telephelyei:
3009 Kerekharaszt, Vadvirág utca 1.
Telefon / fax: 37/341-832
3000 Hatvan, Bajcsy- Zsilinszky út 8/b.
Telefon / fax: 37/341-446
Képviselet:
A tagintézmény képviseletére a hatáskörébe tartozó ügyekben az igazgató (tagintézmény-vezető) jogosult.
hosszú(fej-) bélyegző:
körbélyegző:
Az intézményi bélyegzők használatára jogosultakról külön szabályzat rendelkezik.

2. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJÉT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK
2.1.A törvényes működés alapdokumentumai és egyéb dokumentumai
 Az intézmény törvényes működését az alábbi – a hatályos jogszabályokkal összhangban
álló –alapdokumentumok határozzák meg:
 - az alapító okirat
 - a szervezeti és működési szabályzat
 - a pedagógiai program
 - a házirend
 - éves munkaterv
 - egyéb belső szabályzatok
2.1.1. Az alapító okirat
Az alapító okirat tartalmazza az intézmény legfontosabb jellemzőit, aláírása biztosítja az
intézmény nyilvántartásba vételét, jogszerű működését. Az Egri SZC alapító okiratát a fenntartó készíti el, illetve – szükség esetén – módosítja.
2.1.2. Szervezeti és működési szabályzat
A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket határozza meg. Megalkotása a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
25. §-ában foglalt felhatalmazás alapján történik. A szervezeti és működési szabályzatban a
köznevelési intézmény szervezetével és működésével kapcsolatosan minden olyan ügyben
dönt, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe.
A tagintézmény működésének sajátos rendjét, a főigazgató által jóváhagyott tagintézményi
SZMSZ tartalmazza.
2.1.3. A pedagógiai program
A köznevelési intézmény pedagógiai programja képezi az intézményben folyó nevelőoktató munka tartalmi, szakmai alapjait. Pedagógiai programjának megalkotásához az intézmény számára a Köznevelési törvény 24. § (1) bekezdése biztosítja a szakmai önállóságot.

A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el és a főigazgatója hagyja jóvá,
amennyiben az a fenntartóra nem ró többletkötelezettséget.
A tagintézmény pedagógiai programja meghatározza:
 az iskola nevelési programját - az iskolában folyó nevelés és oktatás célját, megvalósításának módozatait,
 az iskola helyi tantervét, ennek keretén belül az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyakat, a kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozásokat és azok óraszámait, az
előírt tananyagot és követelményeit,
 az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételeit,
 az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének formáit és követelményeit, a
tanuló tudása értékelésének és minősítésének módját.
 az iskolai élet, a tehetség, képesség kibontakoztatását, a szociális hátrányok, a beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségek enyhítését segítő tevékenységeket,
 szakmai programot
A tagintézmény pedagógiai programja megtekinthető titkárságon, továbbá olvasható az
intézmény honlapján.
A tagintézmény pedagógiai programjáról, a változásokról az osztályfőnökök a tanulókat
az első tanítási napon, a szülőket a tanév első szülői értekezletén tájékoztatják. A tájékoztatás
dokumentumai a szülői értekezletről készült jegyzőkönyv valamint az osztálynaplók.
2.1.4. A házirend
A tagintézmény és a kollégium házirendje állapítja meg, hogy – a tanulmányi kötelezettségek teljesítésén kívül – jogszabályokban meghatározott tanulói jogokat és kötelezettségeket milyen módon lehet gyakorolni, illetve kell végrehajtani. Tartalmazza az iskolai, kollégiumi tanulói munkarendet, a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások, a kollégiumi foglalkozások rendjét. A tiltott tanulói magatartást, az iskola, és a kollégium helyiségei, berendezései,
tárgyai, eszközei és az iskolához, kollégiumhoz tartozó területek használatának rendjét.
A házirendet a tagintézmény igazgatója készíti elő, a főigazgató hagyja jóvá.

2.1.5. Az éves munkaterv
A tagintézmény egy tanévre szóló munkaterve a feladatok megvalósításának konkrét tevékenységeit és munkafolyamatait tartalmazza az időpontok és a határidők kitűzésével, valamint a felelősök, a felmerülő költségek megjelölésével. A munkatervet a nevelőtestület a tanévnyitó értekezleten véglegesíti. Az éves munkatervet a tagintézmény igazgatója készíti elő, a
főigazgató hagyja jóvá.
2.1.6. Esélyegyenlőségi intézkedési terv
Részletes helyzetelemzés alapján célokat fogalmaz meg, az esélyegyenlőség biztosítása
érdekében, illetve a megoldási javaslatokat, intézkedéseket akciótervben összesíti a felelősök
kijelölésével.

2.2.Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési
rendje
Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésére, a hatáskörébe
tartozó dokumentumok esetében az igazgató jogosult aláírással, és az intézmény körbélyegzőjének lenyomatával.
Dokumentum hitelesítésénél a másolati példányra rá kell vezetni „Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat. Hitelességét igazolom.” kelet, körbélyegző, aláírás.
Az elektronikus úton előállított érettségi és a szakmai vizsga dokumentumokat a jegyzők készítik el, és a vizsgaelnökök, ill. főigazgató által átruházott hatáskörben az igazgató
jogosult aláírni. A felnőttképzésben résztvevők bizonyítványait a főigazgató írja alá.

2.3.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 intézményvezető 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
 a közösségi szolgálatra vonatkozó dokumentáció.
Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével
és az igazgató aláírásával hitelesített formában kell tárolni.
A dokumentumokat a KIR rendszerében, továbbá az iskola informatikai hálózatában
egy külön erre a célra létrehozott rendszerben tároljuk. Az informatikai rendszerben dokumentumokhoz való hozzáférés jogát az igazgató határozza meg.
2.3.1. Az elektronikus aláírás
Az elektronikus aláírással rendelkező természetes személy a tagintézmény nevében és
képviseletében jogosult elektronikus aláírás elhelyezésére. Köteles az elektronikus aláírást
létrehozó eszközzel kapcsolatban minden adatvédelmi és biztonsági előírást megtartani.
Fokozott biztonságú elektronikus aláírás szükséges a szakmai vizsgák bejelentéséhez,
szakmai írásbeli tételek rendeléséhez és a szakmai vizsgát követő adatszolgáltatáshoz.

3. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE, VEZETÉSI SZERKEZETE, A VEZETŐK KÖZÖTTI FELADATMEGOSZTÁS
3.1.A tagintézmény szervezeti egységei és vezetési szerkezete

ESZC főigazgató

Tagintézményvezető

Nevelési
igazgatóhelyettes

Oktatási
igazgatóhelyettes

Műszaki
igazgatóhelyettes

Gyakorlati
oktatás vezető

Az igazgató feladatait közvetlen munkatársai közreműködésével látja el.
Az igazgató közvetlen munkatársai:
 az igazgatóhelyettesek
 gyakorlati oktatásvezető
Az igazgató közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az igazgató közvetlen irányítása mellett végzik. Az igazgató közvetlen munkatársai az igazgatónak
tartoznak közvetlen felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel.
Az igazgatóhelyetteseket, gyakorlati oktatásvezetőt a tantestület véleményezési, és az
igazgató javaslattételi jogkörének megtartásával a főigazgató bízza meg. A pedagógus vezető-

helyettesek a törvényben meghatározott felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, valamint legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlattal rendelkező személyek.
Az igazgatóhelyettesek, gyakorlati oktatásvezető feladat- és hatásköre, valamint egyéni
felelőssége mindazon területekre kiterjed, amelyet munkaköri leírásuk tartalmaz. Személyileg
felelnek az igazgató által rájuk bízott feladatokért.
3.1.1. Az igazgató
Az igazgató feladat és jogkörét az Egri Szakképzési Centrum Szervezeti és Működési
Szabályzata és a munkaköri leírás tartalmazza.
3.1.2. Nevelési igazgatóhelyettes
A nevelési igazgatóhelyettes feladat és jogkörét a munkaköri leírása tartalmazza.
3.1.3. Oktatási igazgatóhelyettes
Az oktatási igazgatóhelyettes feladat és jogkörét a munkaköri leírása tartalmazza.
3.1.4. Műszaki igazgatóhelyettes
A műszaki igazgatóhelyettes feladat és jogkörét a munkaköri leírása tartalmazza.
3.1.5. Gyakorlati oktatásvezető
A gyakorlati oktatásvezető feladat és jogkörét a munkaköri leírása tartalmazza.

3.2.Az intézményvezető által átadott feladat és hatáskörök
A főigazgató engedélyével, az igazgató döntési és egyéb jogait 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.
Az tagintézményt az igazgató képviseli hatáskörébe tartozó külső kapcsolataiban. Az igazgató
ezt a feladatát megoszthatja, átadhatja a külső kapcsolattartás jellegétől függően közvetlen
munkatársainak és más személyeknek eseti vagy állandó megbízás alapján.
Átruházott jogok:

Intézményvezető részére meghatározott feAz átadott feladat- és hatáskör új
ladat és hatáskörök
címzettje
adatnyilvántartással, - kezeléssel összefüggő feladatok közül átadott feladat- és hatáskörök
KIR-rendszer kezelése
iskolatitkár, gazdasági ügyintéző
KIRA-rendszer kezelése
személyügyi ügyintéző
KIFIR-rendszer kezelése
iskolatitkár, gazdasági ügyintéző
KELLO –rendszer kezelése
könyvtáros tanár
érettségi vizsgák rögzítése
oktatási igazgatóhelyettes, jegyző
szakmai vizsgák rögzítése
műszaki igazgatóhelyettes, jegyző
szakmai vizsgák bejelentése, adatszolgáltatás
műszaki igazgatóhelyettes
nyomtatványok kezelése, megrendelése
gazdasági ügyintéző
munkavállalók személyi adatainak kezelése
személyügyi ügyintéző
a tanuló veszélyeztetettséggel összefüggő feladatok közül átadott feladat- és hatáskörök
HH, HHH és veszélyeztetett tanulók listájának gazdasági ügyintéző
összeállítása
munkaidő nyilvántartással összefüggő feladatok közül átadott feladat- és hatáskörök
munkaidő-nyilvántartás (jelenléti ívek)
gazdasági ügyintéző
összesítése, ellenőrzése
távollétek nyilvántartása
igazgatóhelyettes, gazdasági ügyintéző
szabadságok nyilvántartása
igazgatóhelyettes, gazdasági ügyintéző

3.3.Az intézményvezető, vagy intézményvezető helyettes akadályoztatása
esetén a helyettesítés rendje
Az igazgató helyettesítése: az igazgatót szabadsága, betegsége, hivatalos távolléte, valamint tartós akadályoztatása esetén az általa kijelölt helyettese helyettesíti.
Az igazgató tartós távolléte esetén a teljes vezetői jogkör gyakorlására külön írásos intézkedésben ad felhatalmazást a főigazgató engedélyével.
A z igazgatóhelyettesek helyettesítése:
 műszaki igazgatóhelyettest: gyakorlati oktatásvezető
 oktatási igazgatóhelyettest: nevelési igazgatóhelyettes
 nevelési igazgatóhelyettest: oktatási igazgatóhelyettes

3.4.Kiadmányozás, képviselet szabályai
A kiadmányozás az ügyben történő közbenső intézkedésre, érdemi döntésre, valamint
külső szervnek vagy személynek címzett irat kiadására ad felhatalmazást.
A kiadmányozási jog magába foglalja az intézkedést, a közbenső intézkedést, a döntést,
a döntés kialakításának, valamint az irat irattárba helyezésének jogát.

A kiadmányozott irat tartalmáért és alakiságáért a kiadmányozó felelős.
Az tagintézmény igazgatójának hatáskörébe tartozó ügyek kiadmányozója az igazgató, a
kiadmányozás hatáskörét az Egri SZC főigazgatója határozza meg.
A tagintézmény képviseletét a tagintézmény hatáskörébe tartozó ügyekben az igazgató
látja el.

3.5.Az intézet szervezeti egységeinek tagozódása
3.5.1. Kollégium
Az iskola kollégiumának feladatait a Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata
tartalmazza.
3.5.2. Tanműhelyek
3.5.3. Önálló munkaterületként működő egységek
3.5.3.1.

Könyvtár

3.5.3.2.

Gondnokság

A gondnokság vezetését - a nevelési igazgatóhelyettes útmutatásai alapján- a gondnok
végzi. Feladata az iskola műszaki és takarító alkalmazottainak irányításával, az iskola területének és épületeinek tisztántartása, parkgondozás, karbantartási munkák elvégzése, a hibaelhárítás, valamint az állagmegőrzés.
Folyamatosan ellenőrzi a területéhez tartozó raktárak, helyiségek, műhelyek állapotát és
rendjét.
3.5.3.3.

Titkárság

Az igazgató közvetlen irányítása alatt áll. Feladata a napi adminisztráció ellátása, levelezés, irattárazás, az igazgatói, ill. igazgatóhelyettesi telefonok bonyolítása, intézeti iratok
gépelése. Elkészíti az iskolával összefüggő statisztikákat. Feladatai közé tartozik a tanulók
nyilvántartása, a tanulói számítógépes adatfeldolgozás, a beiskolázási információk kezelése,
feldolgozása. Ösztöndíjjal kapcsolatos feladatok. Feladat és jogkörét a mellékletekben található munkaköri leírása tartalmazza.

3.5.3.4.

Adminisztráció

Munkáját az igazgató közvetlen irányítása alatt végzi.
Felelős és gondoskodik a szükséges igazolások kiadásáról, valamint az intézeten belüli
adatszolgáltatásról.
Feladatai közé tartozik az iskola hatáskörébe utalt bérelszámolási, pénzügyi, valamint a
számviteli feladatok ellátása.

4. AZ INTÉZMÉNY MUNKARENDJE
4.1.A vezetők munkarendjének, benntartózkodási rendjének szabályai
A tagintézmény vezető beosztású közalkalmazottai kötetlen munkaidőben dolgoznak.
Az intézmény hivatalos munkaidejében felelős vezetőnek kell az épületben tartózkodni.
A tagintézmény - tanítási időtől független - hivatalos munkaideje:
Hétfőtől-péntekig: 800 órától 2030 óráig
A nyári tanítási szünetben a hét egy megadott napján 800-1200 óra között az igazgató
vagy helyettesei ügyeletet tartanak.
Az igazgató vagy az igazgatóhelyettesek heti beosztás alapján látják el az ügyeletes vezető feladatait. Az ügyeletes vezető akadályoztatása esetén az SZMSZ-ben rögzített vezetői
helyettesítési rend alapján kell kijelölni az ügyeleti feladatokat ellátó személyt

4.2.A pedagógusok munkarendjének, benntartózkodási rendjének szabályai
A tagintézmény zavartalan működése érdekében a közalkalmazottak munkarendjét - a
hatályos jogszabályok betartásával – átruházott hatáskörben gyakorolt munkáltatói jogköre
alapján az tagintézmény vezetője állapítja meg.
A nevelési-oktatási intézményben dolgozó pedagógus munkaideje a kötelező órákból,
valamint a nevelő-, illetve a nevelő-oktató munkával, vagy a gyermekekkel, tanulókkal a
szakfeladatának megfelelő közvetlen foglalkozással (kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozás, egyéni foglalkozás, nevelői ügyelet, intézményi dokumentumok készítése) összefüggő
feladatok ellátásához szükséges időből áll.
A tanulókkal való közvetlen foglalkozás körébe tartozik csoportja közösségi programjainak (iskolai, osztályfőnöki munkaterv szerint) és a tanulókkal való egyéni törődés feladatainak megvalósítása, valamint azoknak a szakköröknek, érdeklődési köröknek, önképző köröknek, tanulmányi, szakmai és kulturális versenyeknek, házi bajnokságoknak, versenyeknek,
továbbá más foglalkozásoknak megtartása, amelyeket az intézmény Pedagógiai programja,
éves munkaterve, tantárgyfelosztása alapján meghatározott.

A könyvtáros-tanár a kötelező óraszám keretében biztosítja a könyvtár nyitva tartását, a
könyvtárban szervezett foglalkozások megtartását.
A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet a tagintézmény
igazgatója vagy igazgatóhelyettesei állapítják meg. A konkrét napi munkabeosztások összeállításánál figyelembe kell venni az intézmény vezetőségének javaslatait - a tanórákra elkészített órarend függvényében.
A pedagógusok számára - a kötelező óraszámon felüli - a nevelő-oktató munkával öszszefüggő - feladatokra megbízást vagy kijelölést a tagintézmény igazgatója adja az igazgatóhelyettesek és a munkaközösség-vezetők javaslatainak meghallgatása után.
A pedagógus a tanítási, foglalkozási beosztása szerinti órája előtt 15 perccel a munkahelyén, illetve a tanítás nélküli munkanapok programjának kezdete előtt 15 perccel annak helyén
köteles megjelenni!
A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát lehetőleg előző
nap, de legkésőbb az adott munkanapon reggel 745óráig köteles jelenteni az intézmény vezetőjének vagy helyettesének, szakoktatók esetében a gyakorlati oktatásvezetőjének, hogy helyettesítéséről intézkedhessen.
Egyéb esetben a pedagógus az igazgatótól kérhet engedélyt a tanóra elhagyására. A
tanmenettől eltérő tartalmú foglalkozás megtartását, a tanóra elcserélését az intézmény igazgatója vagy igazgatóhelyettese engedélyezi.
A pedagógus kérésére a gyermekek után járó pótszabadság kiadását a tagintézmény
igazgatója engedélyezi.
A hiányzó pedagógus köteles hiányzásának kezdetekor tanmeneteit tagintézmény igazgatóhelyetteséhez eljuttatni, hogy a helyettesítő tanár biztosíthassa a tanulók számára a tanmenet szerinti előrehaladást.
Az intézményi szintű rendezvényeken, ünnepélyeken a pedagógusi jelenlét kötelező az
alkalomhoz illő öltözékben.

4.2.1. A pedagógusok kötött munkaidejének szabályozása, és a munkaidő nyilvántartásának rendje
A pedagógusok kötött munkaidejét a köznevelési törvény 62.§- a rendeli el az alábbiak szerint:
62.§ (5) A nevelési-oktatási és a pedagógiai szakszolgálati intézményekben pedagógusmunkakörökben dolgozó pedagógus heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (a továbbiakban: kötött munkaidő) az intézményvezető által - az e törvény keretei között - meghatározott feladatok ellátásával köteles tölteni, a munkaidő fennmaradó részében a munkaideje beosztását vagy felhasználását maga jogosult meghatározni.
62.§ (6) A teljes munkaidő ötvenöt-hatvanöt százalékában (a továbbiakban: nevelésseloktatással lekötött munkaidő) tanórai és egyéb foglalkozások megtartása rendelhető el,
amelybe bele kell számítani legfeljebb heti két-két óra időtartamban a pedagógus által ellátott
osztályfőnöki, kollégiumi, tanulócsoport-vezetői, vagy munkaközösség vezetéssel összefüggő
feladatok, továbbá legfeljebb heti egy óra időtartamban a tanulók nevelési-oktatási intézményen belüli önszerveződésének segítésével összefüggő feladatok időtartamát. E szabályokat
kell alkalmazni abban az esetben is, ha e törvény egyes pedagógus munkakörök esetében az e
bekezdésben foglaltaktól eltérően határozza meg a munkaidő egyes feladatokra fordítandó
részeinek arányát. A kötött munkaidő fennmaradó részében a pedagógus a nevelés-oktatást
előkészítő, nevelés-oktatással összefüggő egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet, továbbá
eseti helyettesítést lát el.
62.§ (7) Az intézményvezető a kötött munkaidőben ellátandó feladatok elosztásánál biztosítja az arányos és egyenletes feladatelosztást a nevelőtestület tagjai között.
A 326/2016. (VII.29.) Kormányrendelet 17.§ (3) bekezdése szerint:
A kollektív szerződés, ennek hiányában a munkáltató határozza meg, hogy melyek azok
a feladatok, amelyeket a pedagógusnak a nevelési-oktatási intézményben, pedagógiai szakszolgálat intézményében, és melyek azok a feladatok, amelyeket az intézményen kívül lehet
teljesítenie.
A pedagógus havonta munkaidő nyilvántartást készít, és a naponta aláírja a jelenléti
ívet.

Az igazgató a pedagógusok munkavégzését a munkaidő nyilvántartás és a jelenléti ív
alapján ellenőrzi, illetve teljesítésigazolást készít a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet
17.§ (4) bekezdésében leírtaknak megfelelően végzett túlmunkáról.
A 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet 17.§ (7) bekezdését törölte a jogalkotó, és helyébe semmiféle rendelkezést nem emelt be, 2016. július 30-tól megszűnt az intézményvezetőnek, a munkaidőnek az órarend és a munkaterv szerinti elemeit nyilvántartási kötelezettsége,
és a továbbiakban a pedagógusok munkavégzését sem kell havonta igazolnia.

4.3.A nem pedagógus munkavállalók munkarendjének, benntartózkodási
rendjének szabályai
Az intézményben az alábbi közalkalmazottak segítik a nevelő-oktató munkát közvetlenül: iskolapszichológus, gyógypedagógus.
NOKS-os alkalmazottak: iskolatitkárok, rendszergazda.
A nem pedagógus közalkalmazottak (adminisztratív és technikai) munkarendjét - a
Munka Törvénykönyve és a közalkalmazotti törvény rendelkezéseivel összhangban - az igazgató állapítja meg az intézmény zavartalan működése érdekében.
A törvényes munkaidő és pihenőidő figyelembevételével az igazgató jogosult a munkarend összehangolt kialakítására, változtatására és a fenti közalkalmazottak szabadságának
kiadására. A konkrét napi munkabeosztást az intézményben a javaslat alapján az igazgató
vagy helyettese határozza meg.
Az adminisztratív és technikai dolgozók munkaideje:
Hétfőtől-péntekig: 600 órától 2000 óráig beosztás szerint
Ettől eltérő munkaidőt a munkaköri leírásban az intézmény igazgatója határozza meg.
A portaszolgálatot 24 órában közalkalmazotti jogviszonyban, portások látják el, munkaköri leírásuknak megfeleően.

4.4.A tanulók benntartózkodásának rendje
A tagintézmény szorgalmi időben, tanítási napokon reggel 630 órától a tanórák, tanórán
kívüli foglalkozások, egyéb szervezett programok befejezéséig, de legkésőbb 2030 óráig van
nyitva a tanulók, felnőttoktatásban részt vevők számára. A 1700 óra utáni benntartózkodást az

igazgató engedélyezheti eseti kérelmek alapján. A tanulói munkarendet a tagintézmény házirendje tartalmazza.

4.5. A tanítási (foglalkozási) órák, óraközi szünetek rendje, időtartama
Az oktatás és a nevelés a tantárgyfelosztással összhangban levő kéthetes órarend alapján
a pedagógus vezetésével a kijelölt termekben történik.
A tanítási órák időtartama 40 perc, csak rendkívüli esetben rövidíthetők, amelyre engedélyt az tagintézmény vezetője adhat. Az első tanítási óra reggel 800-kor kezdődik. A csengetési rendet a Házirend tartalmazza.
Az óraközi szünetek nem rövidíthetőek. Az óraközi szünetek rendjét a beosztott pedagógusok felügyelik.
A bemutató órák és foglalkozások tartásának rendjét és idejét - a munkaközösségvezetők javaslata alapján - a munkaterv rögzíti.
A tanítási órák látogatására engedély nélkül csak a tantestület tagjai jogosultak. Minden
egyéb esetben a látogatásra a tagintézmény vezetője, vagy helyettese adhat engedélyt. A tanítási órák megkezdésük után nem zavarhatók, kivételt indokolt esetben az tagintézmény igazgatója vagy helyettese tehet.
A tanítási órák tanulókra vonatkozó szabályait a Házirend tartalmazza.
A tanulók tanítási idő alatt csak az osztályfőnökük vagy valamelyik igazgatóhelyettes
írásos engedélyével hagyhatják el az iskola épületét.

4.6.Belépés és benntartózkodás rendje az intézménnyel jogviszonyban nem
állók részére
A közoktatási intézménnyel jogviszonyban nem álló személyek az iskolavezetés engedélye nélkül az iskola területén nem tartózkodhatnak. A látogatóknak a portán be kell jelenteniük látogatásuk célját, melyről a portás feljegyzést készít. A látogatót a tanítási idő alatt a
portást segítő ügyeletes tanuló elkíséri a titkárságra, ahol megvárja keresett személyt.
A meghívott vendégek és az előzetesen bejelentett látogatók érkezéséről a portás telefonon értesíti a titkárságot.

4.7.Működési rend
4.7.1. A tanév helyi rendje
A tanév helyi rendjét - az aktuális miniszteri rendelet alapján - a nevelőtestület a szülői
szervezet, diákönkormányzat véleményének, továbbá a gazdálkodó szervek javaslatának figyelembevételével, munkatervben határozza meg.
Kötelezően meg kell határozni:
 a tanítás nélküli munkanapok időpontját, felhasználását,
 a szünetek időtartamát,
 az iskolában a nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, példáját őrző, az aradi vértanúk (október 6.), a kommunista és egyéb
diktatúrák áldozatai (február 25.), a holokauszt áldozatai (április 16.), a Nemzeti
 az Összetartozás Napja (június 4.), a március 15-ei és az október 23-ai nemzeti ünnepek, valamint az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb emléknapok,
 az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplésének időpontját,
 a nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek, fogadóórák időpontját,
 az iskolai nyílt nap tervezett időpontját,
 a tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontját,
 a nevelőtestületi értekezletek időpontját és témáját.
A tanítási napokat és az egyes tantárgyakból megtartott órákat az osztálynaplóban sorszámozni kell.
A szorgalmi idő két félévre oszlik. A félévek tagolását az oktatásért felelős miniszter
rendelete, a tanuló szorgalmi idejének hosszát a köznevelésről szóló törvény határozza meg.
A szorgalmi idő befejezését követő munkanapon kezdődik az összefüggő szakmai gyakorlat,
melyet a tanév végéig be kell fejezni (óraterv szerint).
Az iskolában csak olyan versenyt, vetélkedőt stb., lehet kötelezően elrendelni, amelyet a
rendező szervek a tanévkezdés előtt meghirdettek és a tanév helyi rendjében a nevelőtestület
meghatározott. Szorgalmi időben tanítási nap vagy tanítási óra, csak rendkívül indokolt esetben maradhat el.

Ha rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt a
nevelési-oktatási intézmény működtetése nem lehetséges,
a) az intézményre kiterjedő veszélyhelyzet esetében az intézményvezető a fenntartó egyidejű értesítése mellett,
b) a településre kiterjedő veszélyhelyzet esetében a jegyző a kormányhivatal vezetőjének
egyidejű értesítése mellett,
c) a megyére, fővárosra kiterjedő veszélyhelyzet esetében a kormányhivatal vezetője az
oktatásért felelős miniszter egyidejű értesítése mellett rendkívüli szünetet rendel el.
4.7.2. Az iskola helyiségeinek, létesítményeinek használata
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 és Hatvan
város lobogóját.

Az iskola minden munkavállalója és tanulója felelős:
 a tűz- és balesetvédelmi, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért,
 a közösségi tulajdon védelméért, állapotának megőrzéséért,
 az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért,
 az energiafelhasználással való takarékoskodásért,
Az intézményi helyiségek berendezési tárgyait, felszerelési eszközeit a helyiségleltár
szerint kell megőrizni. Bútorok (székek, padok) másik helyiségbe való átvitele a terem felelősének engedélyéhez kötött. A szaktantermek felszerelési tárgyainak használata, elektronikus
berendezések üzemeltetése, stb. csak a használati utasítás betartásával engedélyezett.
A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit és ezek berendezéseit a tanítási időben és
azután is csak pedagógusi felügyelettel használhatják. A szaktantermekben a tanulók csak a
terembeosztásban feltüntetett időben tartózkodhatnak szaktanárok jelenlétében.
A tantermek, szaktantermek, előadók, laboratóriumok, tornatermek és más helyiségek
balesetmentes használhatóságáért és az azokban elhelyezett eszközök karbantartásáért az intézmény igazgatója által megbízott személy felel.
A helyiséghasználati rend a következőket tartalmazza:
 a szaktanterem típusa, neve,
 a terem felelősének neve és beosztása,

 a helyiségben tartózkodás rendje,
 a használati engedélyhez kötött berendezési tárgyak felsorolása,
 a berendezési tárgyak és eszközök használati utasítása.
A meghibásodott eszközöket, berendezéseket a terem felelőse köteles a műszaki igazgató helyettesnek a tudomására hozni. A hibás eszközöket le kell adni a karbantartónak a hiba
megjelölésével. Újbóli használatbavételről a karbantartó tájékoztat.
Az intézményben, annak felszereltségében és a berendezési tárgyaiban okozott kárt a
károkozónak meg kell téríteni.
Az iskola eszközeinek használata saját célra:
A tagintézmény berendezését, gépét, eszközét saját használat céljából csak írásbeli engedély alapján lehet kivinni az intézményből. A kölcsönkérő alkalmazottnak a tárgy átvételéről és az anyagi felelősségről elismervényt kell aláírni. A kiviteli engedély csak az intézmény
igazgatójának, vagy helyettesének aláírásával érvényes. Az engedélyen fel kell tüntetni a kölcsönzési határidőt. Az engedélyt két példányban kell elkészíteni, melynek egyik példányát a
titkárságon kell leadni és iktatni.
Saját tulajdonban lévő nagyobb értékű használati tárgyat behozni az intézménybe, az
igazgatói írásbeli engedélyével lehet.
4.7.3. Az iskola helyiségeinek, létesítményeinek bérbeadása
Az iskola helyiségeinek, létesítményeinek bérbeadási szabályzatát az SZMSZ melléklete tartalmazza.

4.8.A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formája és rendje
Az iskolaéves munkatervében, az igények felmérése után, az anyagi lehetőségek függvényében határozzuk meg a térítésmentesen biztosított tanórán kívüli foglalkozásokat. A tanulók érdeklődési körének megfelelően indítunk szakköröket, önképzőkört, felzárkóztató,
tehetség-kibontakoztató, speciális ismereteket adó felkészítő foglalkozásokat, rendezünk tanulmányi versenyeket, kulturális bemutatókat, házibajnokságokat, sportversenyeket. Szervezünk költségtérítéses kirándulásokat, túrákat, síoktatást, sportfoglalkozásokat. Az iskola által
szervezett, iskolán kívüli rendezvények esetében is érvényesek a vonatkozó intézményi szabályok a nevelőkre és a tanulókra egyaránt.

A tanórán kívüli foglalkozások tartását
 a tanulók közössége,
 a szülői szervezet,
 a szakmai munkaközösségek kezdeményezhetik az intézmény vezetőjénél.
Tanórán kívüli foglalkozások csak a kötelező tanítási órák megtartása után szervezhetők
A tanév tanórán kívüli foglalkozásait az intézmény szeptember 15-ig hirdeti meg, és a
tanulók érdeklődésüknek megfelelően szeptember 25-ig választhatnak.
A foglalkozásokra írásban kell jelentkezni a szülők aláírásával. A tanulók jelentkezése
önkéntes, de felvétel esetén, a rendszeres foglalkozásokon való részvétel kötelező.
A tanórán kívüli foglalkozások helyét és időtartamát az intézményigazgató illetve helyetteseik rögzítik az iskola órarendjében, terembeosztással együtt.
4.8.1. Tanórán kívüli szervezett foglalkozások
Az intézményben az alábbi tanórán kívüli szervezett foglalkozási formák szervezhetőek:
 szakkörök
 önképző körök
 énekkar
 diáksportkör
 gyógytestnevelés
 tanfolyam
 korrepetálás, felzárkóztató foglalkozás
 tanulmányi- és sportversenyek
 kulturális rendezvények
 könyvtárlátogatás
 hitoktatás
 tanulói vöröskeresztes csoport
 tanulmányi kirándulás
 külföldi utazás

4.8.1.1.

Szakkörök

A szakköröket a tanulók érdeklődésétől függően az iskolai tantárgyfelosztás lehetőségeinek figyelembevételével a munkaközösség-vezetők javaslata alapján indítjuk.
A szakkörbe való jelentkezéshez szülői hozzájárulás szükséges. A jelentkezés egész
tanévre szól. A szakkörök vezetőit az igazgató bízza meg. A foglalkozások előre meghatározott tematika alapján történnek, erről, valamint a látogatottságról szakköri naplót kell vezetni.
A szakkörök térítésmentesek.
4.8.1.2.

Önképző körök

Az önképzőkörök a művészetek, természet- és társadalomtudományok és a technika területén teszik lehetővé a kiemelkedő képességekkel rendelkező fiatalok szaktanári irányítás
melletti tehetséggondozását. Az önképzőkör munkája során nagymértékben hagyatkozik a
kreatív tanulók aktivitására és önfejlesztő tevékenységeire.
Az önképzőköröket az intézmény a tanulók érdeklődésétől függően indítja kimagasló
felkészültségű pedagógusok és az intézménnyel szerződéses jogviszonyban álló szakemberek
vezetésével.
4.8.1.3.

Énekkar

Az énekkar célja a megfelelő adottságú tanulók zenei képességeinek, személyiségének igényes fejlesztése és színpadképes közösségi produkciók létrehozása Az énekkar a tantárgyfelosztásban meghatározott időkeretben működik. Az énekkarba való belépés önkéntes, a kórusvezető javaslatára történik.
4.8.1.4.

Diáksportkör

A minőségi sport iránt érdeklődők az iskolai diáksportkör (egyesület) tagjaiként az
alábbi szakosztályok munkájában vehetnek részt:
 kézilabda
 kosárlabda
 labdarúgás
 röplabda
 asztalitenisz

 atlétika
A sportköri foglalkozásokat testnevelő végzettséggel és szakképzettséggel tanárok vezetik.
Az intézetben működő Damjanich János Diáksport Egyesület (DSE) önálló jogi személy, így jogi státuszából adódóan tevékenysége és programja az iskolától független. Az iskolával kötött az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának mellékletében megjelentett
együttműködési szerződés értelmében tevékenységét az iskolai Pedagógiai programhoz hangolja.
4.8.1.5.

Gyógytestnevelés

A gyógytestnevelés az iskolai testi nevelés és fejlesztés egyik formája. Gyógytestnevelési órára való beosztást az iskolaorvos igazolása alapján kap a tanuló, ahol megjelenése és
aktív részvétele kötelező. A gyógytestnevelésre való beosztással egyidejűleg a tanuló felmentést kap az iskolai testnevelés órákon való teljes részvétel alól.
4.8.1.6.

Tanfolyamok

Tanfolyamokat az iskola a tanulók érdeklődésének és a szaktanár vállalkozásának függvényében indít. Az iskola által szervezett tanfolyamokon való részvételt a szülő írásban kéri a tanfolyamvezetőtől. A tanfolyamokon való részvételért térítési díj fizetendő.
4.8.1.7.

Korrepetálás, felzárkóztató foglalkozás

4.8.1.8.

Tanulmányi és sportversenyek

A tanulmányi és sportversenyeken való részvétel a kiemelkedő teljesítmények függvényében lehetséges. Tanulóink az intézmény, a település és az országos meghirdetésű versenyeken vehetnek részt, melyhez szaktanári felkészítést vehetnek igénybe.
4.8.1.9.

Kulturális rendezvények

Múzeum, színház, mozi, kiállítás- és tárlatlátogatások, valamint sportrendezvények a
tanítási időn kívül bármikor szervezhetők az osztályközösségek, vagy kisebb tanulócsoportok
számára. Tanítási időben történő látogatásra az intézmény igazgatójának engedélye szükséges.
Az iskola tanulóközösségei (osztályközösségek, diákkörök, szakkörök, stb.) egyéb rendezvényeket is szervezhetnek. Az egyéb jellegű rendezvények lebonyolításához akkor kell kérvényt

benyújtani az intézmény vezetőjéhez, ha a tanulók az iskola helyiségeit igénybe kívánják venni, illetve amennyiben a rendezvény időtartama érinti a tanítási időt.
4.8.1.10. Könyvtárlátogatás
Az intézmény könyvtára a nyitvatartási időben, valamint a könyvtári tanórákon áll a tanulók rendelkezésére.
4.8.1.11. Hitoktatás
A tanulók és szülők igénye alapján, megfelelő számú jelentkező esetén az iskola lehetőséget biztosít hitoktatás tartására.
A foglalkozásokra írásban kell jelentkezni a szülők aláírásával. A tanulók jelentkezése
önkéntes, de felvétel esetén, a rendszeres foglalkozásokon való részvétel kötelező.
4.8.1.12. Tanulói vöröskeresztes csoport
Ifjúsági Vöröskeresztes szervezetünk klub jelleggel működik.
Munkájukhoz olyan vonzó programokat állítottak össze, amelyek felkeltik a fiatalok érdeklődését a vöröskeresztes eszmeiség és tevékenység iránt.
Olyan közösséget kínálnak, melynek tevékenysége egybeesik érdeklődésükkel, s így valós alternatívát jelenthet egyéb szabadidős, kulturális, vallási programok között.
Ifjúsági Vöröskeresztes programot a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt programja szerint állítjuk össze.
Főbb tevékenységeink, programjaink
Szakmai programok:
 felvilágosító munka
 képzés
 emberi kapcsolatok ápolása
 akciós munka.
A felvilágosító munka kiemelt területei:
 az egészséges táplálkozás
 drog- és alkoholfogyasztás megelőzése

 szexuális felvilágosítás
 dohányzás és az egészség.
Az iskolai vöröskereszt munkáját az iskolában tanító pedagógus segíti.
4.8.1.13. Tanulmányi és szakmai kirándulás
Az intézmény a diákok részére tanulmányi és szakmai kirándulásokat szervezhet, melyeknek fő célja a Pedagógiai program célkitűzéseinek megvalósítása.
A kirándulások az igazgatóval történő előzetes egyeztetés után szervezhetők.
Osztálykirándulás részletes tervezetét írásban kell leadni az igazgatóhelyettesnek, engedélyezéséről az intézmény igazgatója dönt. A tanulmányi kirándulásokat az adott osztály osztályfőnöki tanmenetében kell tervezni.
A tanulmányi kirándulások szervezésének szempontjai:
 a szülőkkel szülői értekezleten kell egyeztetni a kirándulás szervezési kérdéseit,
 költségkímélő megoldást kell választani,
 a kirándulás várható költségeiről a szülőket az ellenőrzőben kell tájékoztatni és írásban
nyilatkoztatni a kirándulás költségeinek vállalásáról.
 A kiránduláshoz osztályonként legalább két fő kísérőt kell biztosítani (10 tanulónként 1
tanár).
4.8.1.14. Külföldi kirándulás
A külföldi kirándulásokra az általános kirándulási szabályokat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy:
 tanítási idő alatt, szorgalmi időben egyéni külföldi utazáshoz az osztályfőnök javaslata
alapján az intézmény igazgatójának engedélye szükséges. A kérelmet a szülő az utazás
előtt legalább két héttel, írásban az intézmény vezetőjének nyújtja be.
 a csoportos iskolai külföldi utazáshoz - melynek célja tanulmányi továbbképzés, kulturális, sport, tudományos rendezvény – a tagintézmény igazgatójának engedélye szükséges.
A szorgalmi időben szervezett utazást a szervező lehetőleg a tanév kezdetén, de legkésőbb az utazás megkezdése előtt két hónappal, az utazás célja, időpontja, az útvonal, az érintett kísérők és tanulók, illetve a szervezés módjának megjelölésével írásban engedélyeztetni

köteles. A szervezőnek az utazás előtt pontos utas listát kell átadnia az igazgatónak, mely tartalmazza a résztvevők nevét, osztályát, lakcímét illetve a szülők telefonszámát.
Tanítási szünetekben az iskola dolgozói, közösségei által szervezett utazásokat is írásban kell bejelenteni.

4.9.A felnőttoktatás formái
A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 60. § szerint:
(1) A tanuló munkahelyi, családi vagy más irányú elfoglaltságához, a meglévő ismereteihez és életkorához igazodó iskolai oktatásban (a továbbiakban: felnőttoktatás) az e törvényben foglaltak szerint vehet részt.
(2)234 A tanuló attól az évtől kezdődően, amelyben
a) nyolc évfolyamos általános iskola esetén tizenhetedik,
b) középfokú iskola esetén huszonötödik
életévét betölti, kizárólag felnőttoktatásban kezdhet új tanévet.
(3)235 A tanuló attól a tanévtől kezdve folytathatja a tanulmányait felnőttoktatás keretében, amelyben a tizenhatodik életévét betölti.
(4) Sajátos nevelési igényű tanuló, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló esetén, továbbá, ha a tanulmányi követelményeket azért nem tudták teljesíteni, mert a tanuló tartós gyógykezelés alatt állt, a (2) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott életkorhoz kettő évet hozzá kell számítani.
(5) A felnőttoktatás megszervezhető
a)236 az e célra létesített - 7. § (1) bekezdés b)-f) és h) pontjában felsorolt - iskolákban,
b) a nappali rendszerű iskolai oktatás céljára létesített iskolának a felnőttoktatási osztályában.
(6)237 A felnőttoktatásban a tizenhat-huszonnégy éves tanulók részére ifjúsági osztály,
csoport szervezhető.
(7)238 A felnőttoktatásban az oktatás megszervezhető a nappali oktatás munkarendje, továbbá esti, levelező vagy más sajátos munkarend szerint. Gimnáziumban a nappali oktatás
munkarendje szerint azok részére szervezhető meg az oktatás, akik nem kizárólag felnőttokta-

tásban vehetnek részt. Szakképző iskolában a nappali oktatás munkarendje szerinti felnőttoktatás azok számára szervezhető meg, akik még nem rendelkeznek szakképesítéssel. Készségfejlesztő iskolában a nappali oktatás munkarendje szerinti felnőttoktatás azok számára szervezhető meg, akik az e törvény 13/B. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott két gyakorlati évfolyamot nem végezték el. A nappali oktatás munkarendje szerint folyó oktatás esetében
a tanórák számának a kerettantervben a nappali rendszerű oktatás munkarendje szerinti kötelező tanórai foglalkozások legalább kilencven százalékát el kell érnie.
(8) Az esti oktatás munkarendje szerint folyó oktatás esetében a tanórák számának a kerettantervben a nappali rendszerű oktatás munkarendje szerinti kötelező tanórai foglalkozások
legalább ötven százalékát, levelező oktatás esetében legalább tíz százalékát el kell érnie. Más
sajátos munkarend szerint is folyhat az oktatás, ha a tanulónak tanórai foglalkozáson egyáltalán nem kell részt vennie, továbbá, ha a tanórai foglalkozások száma nem éri el a levelező
oktatásra meghatározott óraszámot. Más sajátos munkarend szerint folyik a felnőttoktatás
különösen a távoktatási formában.
(9) A felnőttoktatásban
a) az iskolai oktatás a tanulók egyéni felkészülésére is épülhet,
b) ha a tanítást nem a nappali oktatás munkarendje szerint szervezik, a tanév rendjében
meghatározott tanítási napot az egyéni felkészülés keretében tanulásra fordított - az iskola
által előírt - napokkal együtt kell számítani, és nem kell alkalmazni az ötnapos tanítási hétre
vonatkozó rendelkezéseket,
c) a nem kötelező tanórai foglalkozásra, az osztálybontásra és egyéni foglalkozásra, az
egyéb foglalkozásra, a mindennapos testnevelésre vonatkozó rendelkezések alkalmazása nem
kötelező,
d) a tanuló akkor veheti igénybe a pedagógiai szakszolgálat feladatait ellátó intézmények szolgáltatásait, ha nappali oktatás munkarendje szerint folytatja tanulmányait.
(10) Ha a felnőttoktatásban részt vevő tanuló nem veheti igénybe a pedagógiai szakszolgálat feladatait ellátó intézmények szolgáltatásait, abban a kérdésben, hogy különleges
gondozásra jogosult-e, a jogszabályban meghatározott szakértő szakvéleménye alapján kell
dönteni.

4.10.

Helyi vizsgák rendje

Az intézményben lefolytatandó állami vizsgák: érettségi és szakmai vizsgák, szintvizsgák lebonyolításának, értékelésének és ügyvitelének rendelkezéseit az országos érettségi és
szakmai vizsgakövetelmények, valamint a vizsga- és szintvizsga szabályzat határozzák meg.
A helyi vizsgák időpontját az intézmény éves munkaterve a helyi vizsgák rendjét a házirend
tartalmazza.
Az intézmény által szervezett helyi vizsgák:
 osztályozó- és különbözeti vizsga
 pótló vizsga
 javítóvizsga
A helyi vizsgák idejéről, a vizsgával kapcsolatos tudnivalókról az intézmény a tanulókat
az iskola web-, és facebook oldalán, ill. szükség esetén írásban tájékoztatja.
A vizsgabizottságot az igazgató jelöli ki. A bizottság elnöke felelős a jegyzőkönyvek
vezetéséért. A vizsgák eredményét az osztályfőnök írja be az e-naplóba, a törzslapba és a bizonyítványba.
A záradékot az igazgató is aláírja.

5. A PEDAGÓGIAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSE
Az iskola munkájának pedagógiai egységét, a pedagógiai programban meghatározott
célkitűzését, megvalósítását abban az esetben lehet megvalósítani, ha működik a pedagógiai
munka belső ellenőrzésének rendszere.
Az iskola nevelő-oktató munkája folyamatos fejlődésének egyik meghatározó eleme a
rendszeres ellenőrzés, értékelés. Ellenőrizni, értékelni kell az intézményi dokumentumokban
megfogalmazott célok teljesülését, végrehajtásának módját és hatékonyságát, a kiadott vezetői
utasítások teljesítésének színvonalát, az iskola dolgozóinak munkáját, mely a teljesítményértékelés alapja. Az ellenőrzés, értékelés mindig írásban dokumentáltan történik.
A tagintézményben folyó pedagógiai munka belső ellenőrzésének megszervezése, a
szakmai feladatok végrehajtásának ellenőrzése az igazgató feladata. Az intézményben az ellenőrzés az igazgató kötelessége és felelőssége. A hatékony és jogszerű működéshez azonban
rendszeres és jól szabályozott ellenőrzési rendszer működtetése szükséges.
A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésének rendjét a tagintézmény igazgatója vagy
helyettese szervezi meg, az iskolánkban Pedagógus- és vezetői teljesítményértékelési rendszer
szabályainak megfelelően. A belső ellenőrzés évenként elkészítendő nyilvános ellenőrzési
terv szerint történik. Az igazgatóhelyettes és az igazgató elrendelhet, az ellenőrzési tervben
nem szereplő eseti ellenőrzéseket is.
Az igazgató közvetlenül ellenőrzi az igazgatóhelyettesek nevelő-oktató munkáját.
A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésére jogosultak:
 az igazgató,
 az igazgatóhelyettesek,
 a szakmai munkaközösség-vezetők
Az ellenőrzés módszerei:
 tanórai és tanórán kívüli óralátogatások,
 a tanulók írásbeli munkáinak vizsgálata,
 adminisztratív munkák ellenőrzése, vizsgálata
 ügyelet ellenőrzése
 az igazolt és igazolatlan tanulói hiányzások ellenőrzése
 beszámoltatás szóban vagy írásban,

 a tanmenet szerinti előrehaladás ellenőrzése,
 a tanulók értékelésének ellenőrzése
 tanulói elégedettség mérése
 a pedagógus tanórán kívüli tevékenységének értékelése
Az ellenőrzések tapasztalatait a pedagógusokkal egyénileg, illetve szükség szerint az illetékes szakmai munkaközösséggel kell megbeszélni. Az általánosítható tapasztalatokat nevelőtestületi értekezleten összegezni és értékelni kell.
Pedagógus- és vezetői teljesítményértékelési rendszer szempontjai:
Oktató munka minősége:
 a tanár felkészültsége az órán,
 a tanítási céloknak és a gyerekek sajátosságainak megfelelő módszereket eredménnyel
használja,
 a későbbiekben hasznos, gyakorlati ismeretekre összpontosít,
 a tanórákon fenntartja az érdeklődést, valamennyi tanulót aktivizál, reális követelményeket állít,
 személyre szóló segítséget ad, az elmaradókat felzárkóztatja (korrepetálás), a tehetséget
gondozza (szakkör, versenyfelkészítés), a tanulók képességei szerint differenciál, szem
előtt tartva tantervi és érettségi követelményeket,
 elsajátíttatja az alapvető tanulási technikákat,
 értékelése rendszeres, objektív, ösztönző, előnyben részesíti a dicséretet.
Pedagógiai munka:
 tudatosan, átgondoltan fejleszti az osztályközösséget, az egyes gyerekek személyiségét,
 az osztály összetételének megfelelő, különféle hatékony nevelési eljárásokat alkalmaz,
 kiemelten fejleszti a társadalmi beilleszkedéshez szükséges képességeket,
 ismeri a gyerekek problémáit, veszélyeztetettségük összetevőit, ismer vagy keres olyan
megoldási stratégiákat, amelyek csökkenthetik a hátrányokat.
Szakmai felkészültség:
 rendszeresen részt vesz továbbképzéseken, a megszerzett ismereteket alkalmazza és továbbadja,
 tájékoztatóval, beszámolóval, véleményezéssel, javaslattal, bemutató órával segíti a
munkaközösség, a nevelőtestület munkáját,

 közreműködik a helyi tantervvel, a pedagógiai programmal, a minőségbiztosítással kapcsolatos feladatok kidolgozásában és megvalósításában, pályázatok írásában,
 feladatait a legjobb tudása szerint, önállóan végzi, megbízható, nyitott, kezdeményező,
önként is vállal feladatokat.
Eredményesség:
 a külső és belső mérések eredménye igazolja az osztály illetve az egyes tanulóktól elvárható teljesítményt,
 tanulói tanulmányi és sportversenyeken elért eredményei,
 a nyelvvizsgák száma.
Fegyelem:
 fegyelmezés (Képes-e fegyelmezi a gyermeket?)
 önfegyelem (Mennyire fegyelmezett saját maga a munkavégzés közben, a szabályok
ismerete, betartása, betartatása?)
 munkafegyelem (pontosság, érkezés, órakezdés-befejezés, ügyeleti munka, határidők
betartása, adminisztrációs tevékenység)
Emberi kapcsolatok, kommunikáció, konfliktuskezelés:
 kapcsolatok a gyerekekkel, szülőkkel, kollégákkal, iskolavezetéssel,
 vezetési stílusa elfogadott, eredményes, a gyerekekkel való kapcsolatára a kölcsönös bizalom jellemző, megértő, következetes, igazságos, törekszik arra, hogy osztályában barátságos, kellemes legyen a légkör,
 kollégáival és a szülőkkel való kapcsolata korrekt, segítőkész, sikeresen működik együtt
az osztályban tanítókkal, nevelési elképzeléseiket összehangolja
 Hogyan kommunikál?
 Segít vagy folyton elmarasztal?
 Igyekszik a gyerekek és az iskola érdekeit figyelembe tartani,
 Képes-e az esetleges konfliktusokat megnyugtatóan rendezni?
Többletek:
 osztályfőnöki tevékenység,
 rendezvények, versenyek szervezése, lebonyolítása,
 diák-önkormányzati munka segítése, részvétel ilyen rendezvényeken,
 diák-szakszervezeti munka segítése, részvétel ilyen rendezvényeken,
 iskolai ünnepélyek előkészítésében, lebonyolításában való aktív közreműködés,
 iskolai közéletben való aktivitás,

 helyettesítés minősége,
 bemutató órák, nyílt napok, továbbképzéseken való részvétel,
 pedagógiai innováció
Az iskolai szervezethez való kötődés, rendszerszemlélet, vezetés, tantestületi képviselet
 Az iskola különböző dokumentumaiban megfogalmazott oktatási-nevelési célkitűzésekkel való azonosulás.
 Az iskola érdekeinek szem előtt tartása munkájában, kommunikációjában

6. A KAPCSOLATTARTÁS RENDJE
6.1.A tagintézmény belső kapcsolatai
6.1.1. A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje
Az iskola szervezeti egységei napi munkájuk során rendszeres munkakapcsolatban állnak egymással a szervezeti egységek vezetőin keresztül. Feladatkörükben a mindennapos feladatok ellátása során önálló döntéseket hozhatnak, ezeket az érintett szervezeti egységekkel
előzetesen megvitatják. Az iskola szervezeti egységei a felettes vezetők révén kapcsolódnak
az iskolavezetéshez, rajtuk keresztül érvényesül az intézményvezető utasítási-ellenőrzési jogköre.
Hetente egy alkalommal (hétfő) tart vezetőségi ülést, melyen az igazgatóhelyettesek a
gyakorlati oktatásvezető is részt vesznek. A vezetők értekezleteken beszámolnak a szervezeti
egységek működéséről, a kiemelkedő teljesítményekről, a hiányosságokról, a problémákról,
valamint azok megoldási módjáról.
Az iskolavezetés szükség estén kibővített értekezletet tart, melyen a napirendtől függően a kibővített vezetői ülésen - a KT elnöke, a munkaközösség vezetők, a diákönkormányzat
képviselői – is részt vehetnek felkérés alapján.
Vezetők és beosztottak közötti kapcsolattartás
A vezetők és beosztottak közötti kapcsolattartás alapvető kölcsönös formája a szóbeli és
írásbeli (körözvény, faliújság) tájékoztatás. Szükség esetén igazgató és helyettesei és a munkaközösségek vezetői értekezletet tartanak. A közérdekű kérdések megbeszélése a nevelőtestületi értekezleteken történik, előzetesen javasolt napirend alapján.
6.1.2. A tanműhelyek kapcsolattartási rendje
Az intézmény telephelyei és címük:
 3009 Kerekharaszt, Vadvirág utca 1.
 3000 Hatvan, Bajcsy- Zsilinszky út 8/b.
A vezetők, a gyakorlati oktatásvezető közötti kapcsolattartás alapvető kölcsönös formája a szóbeli és írásbeli tájékoztatás. Szükség esetén értekezletet tartanak. Az iskola és a tan-

műhelyek, valamint a tanműhelyek egymás között telefonon és e-mailben tartják a kapcsolatot.
6.1.3. A pedagógusok kapcsolattartása
Az intézmény pedagógusai napi személyes kapcsolatban állnak egymással, nevelési, oktatási problémáikat megbeszélik, ha szükséges az iskolai közösségek keretében. Kapcsolataikban megkövetelt a tisztelet és a kölcsönös megbecsülés, a pedagógus etika szabályainak
betartása.
6.1.4. A tanulók tájékoztatása
A tanulók naprakész tájékoztatása az iskola mindennapi életéről intézményünk kiemelt
feladata. A tájékoztatásért minden pedagógus, osztályfőnök, rendezvény szervezője felelős. A
tájékoztatás formái: szóbeli tájékoztatás iskolagyűlésen, osztályfőnöki órákon, foglalkozásokon. Írásbeli tájékoztatás: az iskola honlapján, facebookon, plakáton, körözvényen, szórólapokon (kirándulások programjai), e-napló.

6.2.Az iskola külső kapcsolatainak rendszere
6.2.1. A pedagógiai szakszolgálattal való kapcsolattartás
Az intézmény a nevelési-oktatási feladatainak ellátása érdekében kapcsolatot tart a pedagógiai szakszolgálattal. A pedagógiai szakszolgálat és az intézmény a következő területen
működik együtt:
 a gyógypedagógiai tanácsadás
 szakértői bizottsági tevékenység
 a nevelési tanácsadás
 a logopédiai ellátás
 a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás
 a konduktív pedagógiai ellátás
 a gyógytestnevelés
A kapcsolattartás formáit, lehetséges módjait a szakszolgálat működését meghatározó
jogszabályok tartalmazzák.

6.2.2. A pedagógia szakmai szolgálatokkal való kapcsolattartás
A tagintézmény együttműködik a Heves Megyei Pedagógiai Oktatási Központtal:
 a pedagógiai értékelés
 a szaktanácsadás, tantárgygondozás
 a pedagógiai tájékoztatás
 a tanügy-igazgatási szolgáltatás
 a pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése
 a tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása
 tanulótájékoztató, - tanácsadó szolgálat
A kapcsolattartás formáit, lehetséges módjait a szakszolgálat működését meghatározó
jogszabályok tartalmazzák.
6.2.3. A gyermekjóléti szolgálattal és egyéb gyermekvédelmi, családjogi szervezettel való kapcsolattartás
Az intézmény kapcsolatot tart a tanulók súlyos veszélyeztetettségének megelőzése és
megszüntetése érdekében:
 a gyermekjóléti szolgálattal, illetve
 a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal
 az ifjúságvédelmi, családjogi területen működő szolgálattal
Az intézmény a fenti szervekkel közvetlen kapcsolatot tart fenn. Az intézmény segítséget kér, ha a tanulókat veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem tudja megszüntetni.
A kapcsolattartás formái, lehetséges módjai:
 a szervek értesítése – ha az intézmény a szolgálat beavatkozását szükségesnek látja
 a gyermekjóléti szolgálat közreműködésének kérése a tanuló igazolatlan mulasztása miatt,
 esetmegbeszélés – az intézmény részvételével a szolgálat felkérésére
 a gyermekjóléti szolgálat címének és telefonszámának intézményben való kihelyezése,
lehetővé téve a közvetlen elérhetőséget
 előadásokon, rendezvényeken való részvétel az intézmény kérésére

6.2.4. Az egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartás
Az intézmény a tanulók mindennapos, rendszeres egészségügyi felügyeletét iskola
egészségügyi feladatokat ellátó egészségügyi szolgáltató bevonásával oldja meg. Az egészségügyi szolgáltatóval az intézménynek folyamatos kapcsolata van. A szolgáltatatást a szolgáltató szolgáltatási szerződés alapján biztosítja az intézménynek. A kapcsolattartás részletes
formáját, módját a szerződésben az intézményben jelentkező jogos igények szerint kell rendezni.
A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendjét az SZMSZ melléklete részletesen tárgyalja.
6.2.5. A gyakorlati képzést folytatókkal és szervezőkkel való kapcsolattartás
formái és rendje

Információ tartalom, kapcsolat

Tájékoztatás a tanév legfontosabb
eseményeiről. Óratervek táblázatok. A helyi szakmai program
kivonata, oktatási anyagok

egyeztetése
Érdemjegyek, hiányzások
megküldése a gyakorlati helyről az osztályfőnöknek
Értesítés elmaradása hiányzásról, értékelésről.
Tanulóval kapcsolatos fegyelmi probléma
A külső gyakorlati hely munkarendjét érintő kérdések:
Szintvizsga szervezés, szakmai
vizsga, tanítási szünet, SZKTV
indítás, versenyeztetés,
Tanulók fogadása a külső gyakorlati helyen

Kapcsolattartás
módja

Kapcsolattartás
gyakorisága

Kapcsolattartó személy
Intézménynél

E-mail

Tanév eleje
szeptember
eleje

Gyak. okt.
vezető, igazgatóhelyettesek

munkanapló

hónap 5-ig

Osztályfőnök

E-mail

Eseti

Osztályfőnök

Eseti

Gyak. okt.
vezető, igazgatóhelyettesek

Igény esetén

Gyak. okt.
vezető, igazgatóhelyettesek

Igény esetén

Gyak. okt.
vezető, műszaki igazgató-helyettes

személyes
megbeszélés

személyes
megbeszélés

személyes
megbeszélés

Külső gyakorlati
helynél

Ügyvezető, tulajdonos, képzéssel megbízott
személy

6.2.6. Egyéb külső kapcsolattartás
 Az tagintézményt az iskola hatáskörébe utalt külső kapcsolataiban az igazgató, távollétében, az SZMSZ helyettesítési rendje szerint helyettesei képviselik. Az igazgató e feladatát megoszthatja, átadhatja a külső kapcsolattartás jellegétől függően közvetlen munkatársainak és más személyeknek eseti vagy állandó megbízás alapján.
 Az Egri Szakképzési Centrummal az igazgató, ill. helyettesei és a gazdasági ügyintéző
tartják a kapcsolatot szóban, írásban és elektronikus rendszeren keresztül.
 Az iskolát támogató Hatvani Szakképzéséért Alapítvány kuratóriumával az igazgató
tartja a kapcsolatot. A kuratórium rendszeresen tájékoztatja az igazgatót az alapítvány
tevékenységéről, és javaslatokat kér a felhasználás elveiről, gyakorlatáról.
 Az igazgató kapcsolatot tart fenn a Heves, Nógrád, Jász- Nagykun Szolnok és Pest megyei általános iskolákkal és évente tájékoztatják azokat a felvételi eljárásról, valamint az
iskola beiskolázási programjáról.
 A gyermekjóléti szolgálattal az intézményvezető és helyettesei tartja a kapcsolatot.
 Az iskola vállalkozási feladatain belül a megrendelőkkel a kapcsolatot az igazgató és a
gyakorlati oktatásvezető tartja.
 Különböző kulturális és sport intézményekkel az igazgató és az igazgatóhelyettesek
tartják a kapcsolatot.
 Az iskolán kívüli gazdasági egységeknél lévő gyakorlati helyekkel az igazgató és a
gyakorlati oktatásvezető, műszaki igazgató-helyettes tartják a kapcsolatot.
 Az igazgató és a műszaki igazgatóhelyettes és a gyakorlati oktatásvezető kapcsolatot
tartanak fenn a Heves-, Nógrád- és Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara illetékes
szerveivel.
6.2.7. Kapcsolattartás a szülőkkel
Egy osztály tanulóinak szülői szervezetével a tanulóközösséget vezető osztályfőnök
közvetlen kapcsolatot tart. A szülői szervezetek intézménnyel kapcsolatos véleményét, javaslatait a szülői szervezetek vezetői vagy a választott elnök juttatja el az intézmény vezetőségéhez. Az osztályok szülői szervezetét az iskolai szülői szervezet koordinálja.
6.2.7.1.

A szülők tájékoztatása

A szülők szóbeli tájékoztatása:

Az intézmény a tanulókról a tanév során rendszeres szóbeli tájékoztatást ad. A szóbeli
tájékoztatás lehet csoportos és egyéni. A szülők csoportos tájékoztatásának módja a szülői
értekezlet, az egyéni tájékoztatás a fogadódélutánon történik.
Az intézmény pedagógusai a szülői fogadódélutánon egyéni tájékoztatást adnak a tanulókról a szülők számára. Az intézmény tanévenként kettő, a munkatervben rögzített időpontú,
rendes szülői fogadódélutánt tart. A tanulmányaiban jelentősen visszaeső tanuló szülőjét az
osztályfőnök írásban is behívja az intézményi fogadóórára. Ha a gondviselő a munkatervi
fogadódélutánon kívül is találkozni szeretne gyermeke pedagógusával, telefonon vagy írásban
időpontot kell egyeztetni az érintett pedagógussal.
A szülők írásbeli tájékoztatása:
Közoktatási intézményünk a tanulókról rendszeres írásbeli tájékoztatást ad a hivatalos
pecséttel ellátott tájékoztató (ellenőrző) füzetekben. Írásban értesítjük a tanuló szüleit gyermekük magatartásáról, szorgalmáról, tanulmányi előmeneteléről. Tájékoztatjuk a szülőket az
intézményi élet kiemelkedő eseményeiről és a szükséges aktuális információkról is.
Valamennyi pedagógus a tanulóra vonatkozó minden érdemjegyet és írásos bejegyzést
feltüntet az e-osztálynaplóban, a tanulóval beíratja a tájékoztató füzetébe is.
Az osztályfőnök kéthavonta ellenőrzi az e-osztálynapló és az ellenőrző füzet érdemjegyeinek azonosságát, és pótolja a hiányzó érdemjegyeket.
Az osztályfőnök indokolt esetben írásban értesíti a szülőket a tanulók előmeneteléről, magatartásáról és szorgalmáról.
6.2.7.2.

A szülői értekezletek rendje:

Az osztályok szülői közössége számára az intézmény tanévenként két, a munkatervben
rögzített időpontú, rendes szülői értekezletet tart az osztályfőnök vezetésével. A szeptemberi
vagy az első szülői értekezleten a szülők értesülnek a tanév rendjéről, feladatairól. Ekkor bemutatják az osztályban oktató-nevelő új pedagógusokat is.
Rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze az intézményvezető, az osztályfőnök és a
szülői szervezet képviselője a gyermekközösségben felmerülő problémák megoldására.
A leendő első évfolyamosok szüleit a felvételi értesítőn tájékoztatja az iskola a tanévkezdéssel kapcsolatos legfontosabb teendőkről.

Egy-egy évfolyamot érintő kérdésekről intézményi szinten összevont szülői értekezlet
tartható (pl. 9. évfolyamok, emelt szintű érettségi felkészítés, továbbtanulás, stb.)

7. AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGEK KÖZÖTTI KAPCSOLATRENDSZER
FORMÁJA ÉS RENDJE
7.1.Iskolai közösségek
 nevelőtestület
 szakmai munkaközösségek
 munkacsoportok
 közalkalmazotti tanács
 szülői szervezetek
 tanulói közösségek: osztályközösség
 diákönkormányzat
Az egyes közösségeket illetve azok képviselőit jogi normatívákban maghatározott:
 véleményezési,
 egyetértési,
 döntési,
 részvételi jog illeti meg.

7.2.Az intézmény nevelőtestülete
A nevelőtestület tagja a nevelési-oktatási intézmény valamennyi pedagógus-munkakört
betöltő alkalmazottja valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő felsőfokú végzettségű dolgozója. A nevelőtestület (tantestület) határozza meg alapvetően az intézmény
szakmai munkáját.
A nevelőtestület - a köznevelési törvény 70.§ (1) alapján: "a nevelési-oktatási intézmény
legfontosabb tanácskozó és döntéshozó szerve”.
7.2.1. A nevelőtestület legfontosabb feladatai
A pedagógiai program létrehozása és egységes megvalósítása, – ezáltal a tanulók magas
színvonalú nevelése és oktatása. Ennek a komplex feladatnak megfelelően a nevelőtestület
véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik minden, az intézményt érintő ügyben. A
nevelőtestület egyetértési joga szükséges a diákönkormányzat működésével kapcsolatban.

7.2.2. A nevelőtestület döntési jogköre
 a pedagógiai program elfogadása,
 az SZMSZ elfogadása,
 házirend elfogadása,
 a tanév éves munkatervének elfogadása,
 átfogó elemzések, értékelések és beszámolók elfogadása,
 továbbképzési program elfogadása,
 a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása, a tanulók osztályozóvizsgára
bocsátása,
 a tanulók fegyelmi ügyeiben való eljárás,
 az intézményvezetői program szakmai véleményezése,
 a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása,
 jogszabályban meghatározott más ügyek.
7.2.3. A nevelőtestület véleményezési joga
A nevelőtestület véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben.
Ki kell kérni a nevelőtestület véleményét:
 a tantárgyfelosztás elfogadása előtt,
 az egyes pedagógusok külön megbízásainak elosztása során,
 az igazgatóhelyettesek megbízása, illetve a megbízás visszavonása előtt,
 a nevelési-oktatási intézmény költségvetésében szakmai célokra rendelkezésre álló
pénzeszközök felhasználásának megtervezésében,
 a nevelési-oktatási intézmény beruházási és fejlesztési terveinek megállapításában,
 az iskolai felvételi követelmények meghatározásában,
 külön jogszabályban meghatározott ügyekben.
7.2.4. A nevelőtestület átruházható jogkörei
A nevelőtestület a meghatározott jogköréből az intézmény szakmai munkaközösségeire
ruházza át az alábbi jogköreit:
 a pedagógiai program helyi tantervének kidolgozása,

 a taneszközök, tankönyvek kiválasztása,
 továbbképzésre, átképzésre, való javaslattétel,
 jutalmazásra, kitüntetésre való javaslattétel,
 a határozott időre kinevezett pedagógusok véleményezése,
 a szakmai munkaközösség-vezető munkájának véleményezése,
Az átruházott jogkör gyakorlója a nevelőtestületet tájékoztatni köteles – a nevelőtestület
által meghatározott időközönként és módon – azokról az ügyekről, amelyekben a nevelőtestület megbízásából eljár.
7.2.5. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések
A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból
– meghatározott időre vagy alkalmilag – bizottságot hoz létre.
Egyes jogköreinek gyakorlását – kivéve a pedagógiai program, és a szervezeti és működési szabályzat, házirend, és Esélyegyenlőségi Terv elfogadását – átruházhatja a szakmai
munkaközösségekre vagy a diákönkormányzatra.
Az átruházott jogkörök gyakorlásáról a félévi és év végi nevelőtestületi értekezleten kell
a bizottságok, közösségek vezetőinek beszámolniuk.
7.2.6. A nevelőtestület bizottságai
Az intézmény nevelőtestülete feladatkörének részleges átadásával az alábbi bizottságokat hozhatja létre:
7.2.6.1.

Fegyelmi bizottság

A fegyelmi bizottság legalább 3 tagját a tanévnyitó értekezleten a tantestület az adott
tanévre választja meg.
A bizottság feladata: a házirendet súlyosan megszegő tanulók fegyelmi ügyeinek kivizsgálása, tárgyilagos döntés meghozása.
Tagjai:
 a intézmény vezetésnek egy tagja (legalább munkaközösség-vezetői szinten),
 a nevelőtestület által delegált pedagógusok,

 A fegyelmi tárgyalás állandó meghívott tagja a diákönkormányzat képviselője.
Személyes érintettség esetén a nevelőtestület által delegált pedagógus helyett más tag
választható.
7.2.6.2.

Minőségirányítási csoport

Minőségfejlesztési és – biztosítási feladatok irányítására, ellátására megbízott csoport a
nevelőtestület választása alapján történik.
7.2.7. A nevelőtestület értekezletei
A nevelőtestület feladatainak ellátása érdekében értekezleteket tart. Az értekezletek tervezhető részét az intézmény éves munkatervében kell rögzíteni.
A nevelőtestületi-értekezlet vonatkozó napirendi pontjához az egyetértési jogot gyakorlók képviselőjét meg kell hívni. A nevelőtestület döntési jogkörébe tartozó ügyeiben az óraadó tanárok nem rendelkeznek szavazati joggal.
A tanév tervezett értekezletei az alábbiak:
 tanévnyitó értekezlet,
 tanévzáró értekezlet,
 félévi és év végi osztályozó értekezlet,
 félévi értékelő értekezlet
Nevelőtestületi értekezletet kell összehívnia az igazgatónak:
 ha a nevelőtestület egyharmada, vagy
 ha az iskolai szülői szervezet, vagy
 ha az iskolai diákönkormányzat kezdeményezi a nevelőtestület összehívását.
7.2.8. A nevelőtestület döntései
A nevelőtestület döntéseit, határozatait-a jogszabályban megfogalmazottak kivételévelnyílt szavazással és egyszerű többséggel hozza. Személyi kérdésekben a nevelőtestület titkosan dönthet. A szavazatok egyenlősége esetén az igazgató szavazata dönt.
A nevelőtestület határozatképes, ha tagjainak kétharmada jelen van.

Titkos szavazás esetén a nevelőtestület szavazatszámláló bizottságot választ tagjai közül.
A nevelőtestületi értekezletről tartalmi jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet
az intézményvezető, a jegyzőkönyvvezető és a nevelőtestület jelenlevő tagjai közül két hitelesítő írja alá. A döntések az intézmény iktatott iratanyagába kerülnek, határozati formában.

7.3.A szakmai munkaközösségek
7.3.1. A szakmai munkaközösségek jogköre
A Nemzeti köznevelési törvény 71.§(1) szerint egy nevelési-oktatási intézményben legfeljebb tíz szakmai munkaközösség hozható létre, öt pedagógus által. Az azonos műveltségi
területen tevékenykedő pedagógusok a közös szakmai munka irányítására, annak tervezésére,
szervezésére, ellenőrzésére szakmai munkaközösségeket hoznak létre. Összegző véleménye
figyelembe vehető a pedagógusok minősítési eljárásában.
A 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 118.§ (1)-(7) bekezdése szerint a szakmai munkaközösség dönt:
 működési rendjéről és munkaprogramjáról,
 szakterületén a nevelőtestület által átruházott kérdésekről,
 az iskolai tanulmányi versenyek programjáról.
 A szakmai munkaközösség – szakterületét érintően – véleményezi a nevelési-oktatás intézményben folyó pedagógiai munka eredményességét, javaslatot tesz a továbbfejlesztésére.
A szakmai munkaközösség véleményét – szakterületét érintően –
 – a pedagógiai program, továbbképzési program elfogadásához,
 – az óvodai nevelést és az iskolai nevelés-oktatást segítő eszközök, a taneszközök, tankönyvek, segédkönyvek és tanulmányi segédletek kiválasztásához,
 – a felvételi követelmények meghatározásához,
 – a tanulmányok alatti vizsga részeinek és feladatainak meghatározásához be kell szerezni.

A szakmai munkaközösséget munkaközösség-vezető irányítja, akit a munkaközösség
véleményének kikérésével az intézményvezető javaslatára, a főigazgató bíz meg legfeljebb öt
évre.
7.3.2. Az intézmény szakmai munkaközösségei:
 Építészet és faipar
 Kereskedelem, marketing, üzleti adminisztráció, vendéglátás, turisztika, élelmiszeripar
 Gépészet, közlekedés
 Idegen nyelvi
 Informatika, elektrotechnika-elektronika
 Magyar nyelv és irodalom, történelem, könyvtár, pszichológia
 Matematika és Természetismeret
 Testnevelés és sport
 Szakoktatói
 Osztályfőnöki
 Kollégiumi
7.3.3. A szakmai munkaközösségek feladatai:
 fejleszti a szakterület módszertanát és az oktató munkát.
 javaslatot tesz a speciális irányok megválasztására és a költségvetés szakmai előirányzatainak felhasználására,
 szervezi a pedagógusok továbbképzését,
 támogatja a pályakezdő pedagógusok munkáját,
 összehangolja az intézményi követelményrendszert,
 felméri és értékeli a tanulók tudásszintjét,
 összeállítja a vizsgák (érettségi-, különbözeti-, osztályozó-, javító-, helyi- stb.) feladatait
és tételsorait,
 pályázatokat és a tanulmányi versenyeket szervez,
 végzi a nevelőtestület által átruházott feladatokat,
7.3.4. A szakmai munkaközösség-vezető feladatai:
 irányítja a munkaközösség tevékenységét,

 felelős a szakmai munkáért,
 értekezleteket hív össze,
 bemutató foglalkozásokat szervez
 elbírálja és jóváhagyásra javasolja a munkaközösség tagjainak helyi tantervhez igazodó
tanmeneteit,
A szakmai munkaközösség- vezető ellenőrzi:
 a munkaközösségi tagok szakmai munkáját,
 munkafegyelmét,
 a tanmenetek szerinti előrehaladást és annak eredményességét,
 hiányosságok esetén intézkedést kezdeményez a intézmény-vezető felé,
 összeállítja a pedagógiai program és munkaterv alapján a munkaközösség éves munkaprogramját,
 beszámol a nevelőtestületnek a munkaközösség tevékenységéről,
 javaslatot tesz a tantárgyfelosztásra, a szakmai továbbképzésekre, a munkaközösségi tagok jutalmazására, kitüntetésére,
 képviseli a munkaközösséget az intézményen belül és kívül is,
 elbírálja és jóváhagyásra javasolja az érettségi vizsga tételsorait.
7.3.5. A szakmai munkaközösségek együttműködésének rendje
A tagintézmény munkaközösségei szakterületenként, tanévenként legalább két alkalommal (pl. tanév eleje, tanév vége) közös megbeszéléseket tartanak az egész intézményt
érintő szakmai kérdésekről, pedagógiai feladatokról, a közös pedagógiai célokról megvalósítási módjairól, eszközeiről.

7.4.Közalkalmazotti Tanács (amennyiben működik)
A Közalkalmazotti Tanács és az intézményvezető munkakapcsolatát a közalkalmazotti
szabályzat tartalmazza.

7.5. Az iskolai szülői szervezet
A 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 119.§ szerint:
 Az intézményi szülői szervezete az SZSZ (Szülői Szervezet).
 Az intézmény szülői szervezete osztályonként legalább 1 tagot delegál.

 A szülői szervezet szótöbbséggel dönt:
 saját működéséről,
 munkatervének elfogadásáról,
 tisztségviselőinek megválasztásáról.
 Az intézmény igazgatója közvetlen kapcsolatot tart az intézmény szülői szervezet vezetőségével. Évente legalább két alkalommal tájékoztatja a szülői szervezetet az iskolában
folyó oktató-nevelő munkáról, az időszerű feladatokról, kikéri véleményét a tanulóifjúságot érintő kérdésekről, valamint az intézmény tanulókat érintő terveiről. Az iskolai
szülői szervezet elnöke közvetlen kapcsolatot tart az iskolavezetéssel, a szülői szervezet
tevékenységéről tájékoztatást ad.
 A nevelési év rendjének munkatervi meghatározásához ki kell kérni a szülői szervezet
véleményét is.
 Mindazon kérdésekben, amelyhez ki kell kérni a szülői szervezet véleményét, az intézményi szülői szervezet elnökének aláírása szükséges.
 A szülői szervezet illetve képviselői segítik az iskolát feladatai ellátásában.
 Kezdeményezheti az iskolaszék, kollégiumi szék létrehozását, továbbá dönt arról, hogy
ki lássa el a szülők képviseletét az iskolaszékben, kollégiumi székben.
 Figyelemmel kíséri a gyermeki, tanulói jogok érvényesülését, a pedagógiai munka
eredményességét, a gyermekek, tanulók csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet a nevelési-oktatási intézmény vezetőjétől, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestület értekezletein.

7.5.A diákönkormányzat és működési rendje
A köznevelési törvény 48 §(3) és a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 120.§ szerint "A
tanulók, a tanulóközösségek és a diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak létre. A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a választó tanulóközösség fogadja el és a nevelőtestület hagyja jóvá.”
Az intézmény diákönkormányzatának a nevelőtestület által jóváhagyott szervezeti és
működési rendje az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának mellékletét képezi. Ez
a szervezeti és működési rend határozza meg a diákönkormányzat döntési, egyetértési, javaslattevő és véleményezési jogkörét.

A diákönkormányzat működéséhez szükséges helyiséget, infrastruktúrát, valamint a diákönkormányzat által szervezett programokhoz szükséges forrásokat a költségvetés adta kereteken belül az iskola vezetése biztosítja, a főigazgató engedélyével.
A diákönkormányzat a nevelőtestület véleményének kikérésével dönt
 - saját működéséről,
 - a diákönkormányzat működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról,
 hatáskörei gyakorlásáról,
 egy tanítás nélküli munkanap programjáról,
 az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és
működtetéséről, valamint
 amennyiben az intézményben működik, a nevelési-oktatási intézményen belül működő
tájékoztatási rendszer szerkesztősége tanulói vezetőjének, felelős szerkesztőjének, munkatársainak megbízásáról.
(3) A diákönkormányzat SZMSZ-ét 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, házirendjével. Az SZMSZ jóváhagyásáról a nevelőtestületnek a jóváhagyásra történő beterjesztést követő harminc napon belül nyilatkoznia kell.
Az SZMSZ-t vagy annak módosítását jóváhagyottnak kell tekinteni, ha a nevelőtestület harminc napon belül nem nyilatkozik.
(4) A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.
(5) Az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat véleményét - az Nkt. 48. § (4) bekezdésben meghatározottakon túl a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

a tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál,
a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához,
a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez,
az iskolai sportkör működési rendjének megállapításához,
az egyéb foglalkozás formáinak meghatározásához,
a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához,
az intézményi SZMSZ-ben meghatározott ügyekben ki kell kérni.
(6) Azokban az ügyekben, amelyekben a diákönkormányzat véleményének kikérése kö-

telező, a diákönkormányzat képviselőjét a tárgyalásra meg kell hívni, és az előterjesztést, va-

lamint a meghívót - ha jogszabály másképp nem rendelkezik - a tárgyalás határnapját legalább
tizenöt nappal megelőzően meg kell küldeni a diákönkormányzat részére.
(7) A diákönkormányzat feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola,
a kollégium helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem akadályozza az iskola, a kollégium működését.
(8) A diákközgyűlés összehívását az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat vezetője
kezdeményezi, a tanév helyi rendjében meghatározottak szerint.
(9) A diákközgyűlés napirendi pontjait a közgyűlés megrendezése előtt tizenöt nappal
nyilvánosságra kell hozni.
(10) A diákönkormányzatok jogosultak szövetséget létesíteni, továbbá ilyenhez csatlakozni. A szövetség az iskolában, kollégiumban a diákönkormányzat jogait nem gyakorolhatja.
7.5.1. A diákönkormányzatot segítő pedagógus
A diákönkormányzat munkáját a tanulók által felkért, és az igazgató által megbízott, az
iskolában tanító pedagógus segíti.
Főbb feladatai:
 segíti a diákönkormányzat munkáját,
 a diákrendezvények megszervezését,
 közvetíti a diákönkormányzat véleményét, javaslatait, kéréseit a nevelőtestület és az iskolavezetés számára,
 figyelemmel kíséri az ifjúsági pályázati lehetőségeket, és közreműködik a pályázatok
megírásában,
 kapcsolatot tart a város közművelődési intézményeivel és ifjúsági szervezeteivel.
A diákönkormányzatot segítő pedagógus napi munkakapcsolatban áll az intézmény vezetőségével.

8. Az intézményi hagyományok ápolása
Az iskola eddigi hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az iskola jó hírnevének megőrzése, öregbítése az iskolaközösség minden tagjának joga és kötelessége. A hagyományok ápolásával kapcsolatos teendőket, időpontokat, valamint felelősöket a
nevelőtestület az éves munkatervben határozza meg.

8.1.A tanulók ünnepi öltözete
A hagyományápolás külsőségekben is megnyilvánul. Az iskola tanulóinak kötelező ünnepi viseletére vonatkozó előírásokat a házirend tartalmazza.
Az ünnepi öltözetének kiegészítője: fiúk részére: az iskola emblémás nyakkendője lányok részére az iskola emblémás sálja.

8.2.Az intézmény zászlójának és címerének leírása:
Az intézmény szimbóluma:

Az iniciálé, a D betű egyben az iskola emblémája. A függőleges fekete I betűn "S formában tekergő vonalak felmenő iskolarendszerünket, az átjárhatóságot, illetve az egymás
mellett működő iskolatípusokat jelképezik; a könyv, az emberi műveltség és kultúra egyik
legősibb eszközeként jelenik meg. A könyv lapjainak ívelt vonalában pedig egy stilizált Z
betű látható. Így rejtettük el az iskola emblémájában a diákok között oly' kedvelt és immár
közismert DISZI rövidítést. Az iniciálé az iskola minden fontos reklám- és szóróanyagában
logóként jelen van.

8.3.Hagyományos kulturális és ünnepi rendezvények:
a Magyar Köztársaság nemzeti ünnepei
 március 15. - az 1848-49-es szabadságharc
 október 23. - az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére
Megemlékezések:

 megemlékezés az aradi vértanúkról - október 6.
 megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozatairól – február 15.
 megemlékezés a Holocaust áldozatairól - április 16.
 a nemzeti összetartozás napja – június 4.
Iskolai rendezvények:
 szalagavató
 ballagás
 az iskola névadójának személyével kapcsolatos rendezvények
 tanulmányi versenyek és vetélkedők
 nyílt hét
 gólyaavató
 szakmák éjszakája
 túrák, csereutazások,
 osztályközösségek szintjén tartott megemlékezések
 a mindenkori tanév rendjében meghatározott programhetek
Az iskola vezetősége minden olyan kezdeményezést támogat, mely az iskolához tartozás érzését erősíti.

9. Egészségügyi ellátások
9.1.A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje
A tanulók iskola-egészségügyi ellátását az iskolaorvos és a védőnő, a dolgozók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását a dr. Kerekes Ildikó háziorvos, belgyógyász- és foglalkozás egészségügyi szakorvos végzi.
Az iskola-egészségügyi ellátás az alábbi területekre terjed ki:
 a tanulók évfolyamonkénti törzslapozó vizsgálata és ortopéd szűrése,
 a könnyített- és gyógytestnevelés besorolásának elkészítése,
 színlátás és látásélesség vizsgálat,
 fogászati kezelés megszervezése.
 hallásvizsgálat
 pályaalkalmassági vizsgálat
 rendszeres egészségügyi felvilágosítás a korosztálynak megfelelő témában
A kötelező orvosi vizsgálatokat, időpontját úgy kell osztályonként megszervezni, hogy
az a tanítást a lehető legkisebb mértékben zavarja.
Az orvosi vizsgálatok szervezésének koordinálása a kijelölt igazgatóhelyettes feladata.
Az orvosi vizsgálatokról nyilvántartást kell vezetni. Az osztályfőnökök feladata annak
megszervezése, hogy osztálya tanulói az orvosi vizsgálatokon megjelenjenek.

9.2.Közegészségügyi - járványügyi munka
 járványügyi előírások betartásának ellenőrzése, fertőző betegségek esetén az elrendelt
járványügyi intézkedések elrendelése, dokumentálása
 tanulók személyi higiénéjének ellenőrzése

9.3.Egészségnevelés
 részvétel az iskolai egészséges életmódra nevelésben
 felkérésre osztályfőnöki órák tartása a kért témában
 egészségügyi információk közlése a szülőkkel és pedagógusokkal

9.4.A dohányzással kapcsolatos előírások
Az intézményben – ide értve az iskola udvarát, a főbejárat előtti 5 méter sugarú területrészt és az iskola parkolóját is – a tanulók, a munkavállalók és az intézménybe látogatók nem
dohányozhatnak. Az intézményben és az iskolán kívül tartott iskolai rendezvényeken tanulóink számára a dohányzás és az egészségre káros élvezeti cikkek fogyasztása tilos!
Az intézmény munkavállalói, az intézményben tartózkodó vendégek számára a dohányzás tilos.

10.Védő-óvó rendszabályok
10.1.

Gyermek- és ifjúságvédelem

A tanuló ifjúság testi-lelki egészségének védelme valamennyi pedagógus, különösen az
osztályfőnökök feladata. Tevékenységüket az iskolai pszichológussal együttműködve végzik.
10.1.1. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős feladatát, az általános igazgatóhelyettes végzi
Munkáját az igazgató megbízása és a Gyermekvédelmi, Közoktatási Törvény, valamint
a Közoktatási Törvény végrehajtási utasítása és egyéb jogszabályok alapján végzi. (Jelenleg a
nevelési igazgatóhelyettes egyik fő feladata).
Munkáját az intézmény igazgatója irányítja és ellenőrzi, gondoskodik a gyermekvédelmi felelős munkájához szükséges feltételekről.
Feladatai:
 Tájékoztatja a tanév elején az ellenőrzőn keresztül a tanulókat, szülőket arról, hogy milyen problémákkal, hol és milyen időpontokban fordulhatnak hozzá.
 Ismerteti az érintettekkel, hogy az iskolán kívül milyen gyermekvédelmi feladatot ellátó
intézményt kereshetnek fel.
 Az iskolában a tanulók és a szülők által jól látható helyen közzéteszi a gyermekvédelmi
feladatot ellátó fontosabb intézmények (Gyermekjóléti, Családsegítő, Nevelési Tanácsadó, Drogambulancia, Ifjúsági Lelki segély Telefon-szolgálat, Gyerekek Átmeneti Otthona stb.) elérhetőségét.
 Meghallgatással, segítő beszéddel, pedagógiai módszerekkel segít a tanulóknak, szülőknek, pedagógus kollégáinak a gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatok, problémák
megoldásában.
 A hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulókat felméri az osztályfőnökök közreműködésével.
 Veszélyeztető okok feltárása esetén megismeri a tanuló családi környezetét, helyzetét.
 Egyéni pedagógiai tervet készít a probléma kezelésére.
 A hátrányos és veszélyeztető okok megszüntetése, a tanuló problémájának megoldása
érdekében kapcsolatot tart:







az intézmény igazgatójával,
az osztályfőnökökkel,
pedagógusokkal,
az iskola pszichológussal,
a diákönkormányzatot segítő tanárral és annak vezetőivel.

 A veszélyeztetett, hátrányos helyzetű tanulók problémáinak megoldása érdekében
együttműködik a Gyermekjóléti Szolgálattal és más szociális intézményekkel.
 A veszélyeztetett, hátrányos helyzetű gyermekek szabadidős tevékenységét és tanulási
előmenetelét figyelemmel kíséri és adott esetben javaslatot tesz a változtatásra.
 Minden esetben a gyermekek érdekeit képviseli
 Részt vesz a tanulók fegyelmi tárgyalásán.
 Általános prevenciós tevékenységet végez a tanulók szociokulturális hátterének függvényében.
 Kiemelt figyelmet fordít a szenvedély-betegségek megelőzésére, illetve a gyógyult
szenvedély-beteg tanulók beilleszkedésének elősegítésére.
 Drog- és bűnmegelőzési programokat szervez.
 Mentálhigiénés programok bevezetését szorgalmazza.
 Gyűjti és terjeszti a gyermekvédelemben felhasználható új pedagógiai módszereket,
eszközöket, szakirodalmat.
 Figyelemmel kíséri az e témában meghirdetett pályázatokat, és azokat közzéteszi illetve
pályázatot készít.
 A rendelkezésre álló eszközökkel segíti az iskola dolgozóinak gyermekvédelmi munkáját.
 Közreműködik a szociális támogatás elveinek meghatározásában, a rendelkezésre álló
összegek elosztásában.
Kapcsolattartás
Rendszeresen kapcsolatot tart fenn a Gyermekjóléti Szolgálattal, részt vesz az általuk
szervezett továbbképzéseken, rendezvényeken, esetmegbeszéléseken. Az egyedi esetekben
felveszi a kapcsolatot:
 a szülőkkel
 a kollégiummal
 Nevelési Tanácsadóval
 Családsegítő Központtal

 pszichológussal
 az iskolai vagy egyéb orvosokkal
 szükség esetén a rendőrséggel.

Az iskola Katasztrófa-, tűz- és bombariadó terve

10.2.

A tagintézmény munka-, baleset-, tűz-, villám-, és érintésvédelmi felügyeletét a FIRE
Electric Biztonságtechnika, mint külső meghívott cég látja el.
10.2.1. Tűzjelzés:
Az iskola minden dolgozójának és a tanulóknak is kötelessége az észlelt tüzet, valamint
annak gyanúját is /füst, égett szag/ azonnal jelezni!
10.2.2. Tűzjelzés módjai
Tűzjelzés történik
 hangjelző készülék működtetésével (csengőszó rövid szünetekkel megszakítva)
 hangos szóval más személyek tudomására hozva
 telefonon értesítjük a tűzoltóságot
10.2.3. Hatóságok értesítése:
 Tűzriadó esetén a tűzoltókat
Tsz.: 105
 Bombariadó esetén rendőrséget
Tsz.: 107
 Tűzjelzéskor közölni kell:





a tűz pontos helyét, van-e valaki életveszélyben,
mi ég,
mi van veszélyeztetve,
milyen terjedelmű a tűz.

10.2.4. Dolgozók riasztásának rendje:
A dolgozók és tanulók riasztására az előbb említett tűzjelzési módszereket kell alkalmazni. Ezeket személyes jelzéssel kiegészíthetjük. Legelőször azon a helyen tartózkodókat

kell riasztani, akiknek a menekülési útját legjobban veszélyezteti a tűz. Ezt követően veszélyhelyzettől függően mindenkit riasztani kell.
10.2.5. Tűz és bombariadó esetén szükséges tennivalók:
Első és legfontosabb teendő, hogy mindenki: felnőttek és tanulók hagyják el az égő épületrészt, menjenek ki az udvarra, utcára.
A vészhelyzet/ek elhárítása után, az intézmény igazgatójának utasításainak megfelelően
a tanítást folytatni kell.

10.3.

Feladatok a tanulóbaleset megelőzésében

Az iskola minden dolgozóját minden tanév elején balesetvédelmi oktatásban kell részesíteni.
Az iskola minden tanulóját munka- és balesetvédelmi oktatásban kell részesíteni a tanév
első napján megtartott osztályfőnöki órákon. Az oktatáson ismertetni kell az általános magatartási szabályokat, és az elmúlt tanévben előfordult tanulóbaleseteket, azok tanulságaival
együtt.
Munkavédelmi oktatást kell tartani a tanulóknak a tevékenység megkezdése előtt azokra
az eseti, vagy rendszeres iskolai elfoglaltságokra vonatkozóan, amelyek az átlagosnál nagyobb veszéllyel járnak (pl. kémiai laborgyakorlat, szervezett fizika munka). Ismertetni kell a
tevékenységekkel járó veszélyeket és a balesetek, egészségkárosodások módját.
A tanulók oktatásáról jegyzőkönyvet kell készítenie az oktatást végző tanárnak, és azt a
tanév végéig meg kell őriznie. A jegyzőkönyv tartalmazza az oktatás időpontját, témáját, az
oktató nevét és aláírását, valamint az oktatott tanulók nevét és aláírását.
A nevelési-oktatási intézményben a nyitvatartási időben biztosítani kell a gyermekek,
tanulók felügyeletét, védelmét, figyelemmel a baleset-megelőzés szempontjaira. Elméleti tanórán az órát tartó pedagógus, szünetben az ügyeletes, gyakorlati foglalkozáson a szakoktató
felügyeli a szabályok betartását.
Az intézményvezető feladatai
 olyan környezetet teremtsen, amely alkalmas a balesetbiztonsággal kapcsolatos szokások, magatartási formák kialakítására

 felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek
megvalósításáért
 gondoskodik a gyakorlati képzés ideje alatt a tanulók rendszeres orvosi vizsgálatáról- a
tanműhelyben elhelyezett tanulók számára munkaruhát és egyéni védőeszközöket biztosít
 nyitvatartási időben biztosítja a tanulók felügyeletét- lehetővé teszi, hogy a szülői szervezet és a diákszervezet részt vegyen a tanulóbalesetek kivizsgálásában
 a tanulóbalesetekről nyilvántartást vezet
 tájékoztatja a tanulószerződéssel rendelkező diákok munkáltatóit a tanulóbalesetek ügyviteléről
A pedagógus feladatai
 a tanórán és óraközi szünetekben a munka- és balesetvédelmi előírásokat a tanulókkal
betartatja,
 a veszélyhelyzeteket felismeri, szükség esetén elhárítja,
 mindent megtesz a tanulók testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében,
 a tanórai és az egyéb foglalkozások során a nevelési-oktatási intézmény sajátosságaira
figyelemmel ki
A tanulóra vonatkozó rendelkezések:
 A tanuló az oktatás során csak a pedagógus felügyelete mellett használhat gépeket és
eszközöket.
 A tanulóbalesetek jelentési kötelezettsége
 A tanulóbalesetek előírt nyomtatványon nyilván kell tartani.
 Három napon túl gyógyuló tanulóbaleseteket ki kell vizsgálni és jegyzőkönyvet kell felvenni, majd az érvényes jogszabályok szerint eleget kell tenni a jelentési kötelezettségnek.
 Az intézménynek lehetővé kell a szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat képviselője részvételét a tanulóbalesetek kivizsgálásában.
 Tanulóbalesetet követően meg kell tenni a szükséges intézkedést a hasonló esetek megelőzésére.
 A balesetvédelmi oktatást alkalomszerűen is meg kell tartani /fizika, kémia, testnevelés,
kirándulás stb./

Tanulóbalesetet azonnal jelenteni kell az intézmény igazgatójának és a balesetvédelmi
felelősnek.

10.4.

Feladatok tanulóbaleset esetén

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

10.5.

A tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelésének rendje

Tűz-, vagy más előre nem látható, balesetveszéllyel járó rendkívüli esemény esetében a
„FIRE electric biztonságtechnika” cég által készült intézkedési tervnek megfelelően – munkavédelmi szabályzat, tűzvédelmi szabályzat - a gyakorolt kivonulási terv szerint kell eljárni,
értesíteni az iskola igazgatóját, a megfelelő hatóságokat (tűzriadó terv, bombariadó terv).
A rendkívüli esemény bekövetkeztekor az igazgatónak a következő utasításokat kell kiadnia:
 az összes kijárat kinyitása

 az áramellátás megszakítása,
 gázvezeték elzárása,
 a szükséges elsősegélynyújtás megszervezése,
 vízvételi helyek szabaddá tétele.
A kiérkező elhárító szerveket az igazgató tájékoztatja a rendkívüli esemény lényegéről,
az eddig tett intézkedésekről, az épület legfontosabb jellemzőiről, az épületben található veszélyes anyagokról, az épületben még esetlegesen bent tartózkodó személyek számáról és
tartózkodási helyéről, valamint át kell adni az épület alaprajzát és tűzriadó terv kivonulási
térképeit.

11.Fegyelmi eljárás részletes szabályai
Fegyelmi eljárás lefolytatását bármely nevelő kezdeményezheti a vétség pontos leírásával.
Amikor a tanuló a házirend sorozatos megsértésével kimerített minden fegyelmező intézkedést illetve nem kérték az egyeztető eljárást.
Az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlója a nevelőtestület minimum 3 tagjából álló bizottság, akik a jogszabályoknak megfelelően folytatják le az eljárást.
A fegyelmi büntetés során is betartják a fokozatosság elvét. Ha a fegyelmi vétség súlyossága megkívánja, vagy ismételt fegyelmi eljárásról van szó vagy a tanulóközösségre nézve hátrányos lenne, akkor eltérhetnek a fokozatosság elvének betartásától.

11.1.

Az egyeztető, fegyelmi és kártérítési felelősség iskolai eljárásrend-

je
Az eljárásrend a 2011. évi CXC. Törvény (Nkt) 32. fejezet 58 (4)-59. § és a 20/2012.
(VIII. 31.) EMMI rendelet 53-61.§ rendelet alapján készült.
A nevelési-oktatási intézményben folytatott tanulói fegyelmi eljárás és a fegyelmi tárgyalás pedagógiai célokat szolgál.
Az eljárás részletes szabályai:
Ha a tanuló megsérti a Nkt. rá vonatkozó szabályait, ill. vét a házirendbe foglalt kötelességek ellen, felelősségre kell vonni.
A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések
Azt a tanulót, aki
 tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti,
 vagy a tanulói házirend előírásait megszegi,
 vagy igazolatlanul mulaszt, figyelmeztetésben lehet részesíteni.
Az iskolai figyelmeztetés formái
 tanári, oktatói, nevelői figyelmeztetés, intés
 osztályfőnöki figyelmeztetés, intés, megrovás

 igazgatói figyelmeztetés, intés, megrovás
A fegyelmi eljárás: a fegyelmi eljárás megindításáról az intézményvezetővel egyeztetve a nevelőtestület által megbízott minimum háromtagú fegyelmi bizottság dönt.
Iskolánkban a nevelőtestület háromtagú bizottságot választ.
A fegyelmi bizottság
Mint a nevelőtestület választott megbízottja, az első fokú fegyelmi jogkör gyakorlója a
nevelőtestület hatáskörébe tartozó fegyelmi büntetések kiszabásakor. A fegyelmi bizottság
tagjai közül választ elnököt.
Munkája során együttműködik az intézményvezetővel, a fegyelmi eljárásban érintett tanulók osztályfőnökeivel, szakoktatóival, illetve a munkáltatók képviselőivel.
A tanuló kötelességszegése esetén - amennyiben az osztályfőnök javaslata, illetve az
ügy súlyossága ezt indokolja - megindítja a fegyelmi eljárást.
Ha a fegyelmi ügy tisztázása szükségessé teszi, a tárgyalást megelőzően az érdekelt vezetők bevonásával, a fegyelmi ügyben érintett felek meghallgatásával elkészíti, illetve elkészítteti a bizonyítási eljárás során a meghallgatási jegyzőkönyveket.
Intézi a fegyelmi tárgyalás összehívásával kapcsolatos ügymenetet, vezeti a fegyelmi
tárgyalást, a bizottság ezzel megbízott tagja elkészíti a jegyzőkönyvet, kihirdeti a határozatot.
Tanév végén írásban beszámol végzett munkájáról, tapasztalatairól, értékeli az iskola
fegyelmi helyzetét, javaslatot tesz annak javítására.

11.2.

A fegyelmi eljárás rendje

Az osztályfőnöknek kezdeményeznie kell a fegyelmi eljárást, ha a megelőző fegyelmi
intézkedések hatástalanok voltak.
A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a tanulóval szemben a törvény szerint azonnal
fegyelmi eljárást kell indítani az alábbiak szerint:
 a tanuló súlyos kötelességszegéséről feljegyzés készül.
 az osztályfőnök az ügy tisztázása érdekében felveszi a kapcsolatot az illetékes igazgatóhelyettessel, a fegyelmi bizottság elnökével

 a fegyelmi eljárást a fegyelmi bizottság elnöke írásba foglalja, és azt levélben a szülő
tudomására hozza.
 a fegyelmi eljárás részét képezheti az egyeztető eljárás, amelynek célja a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése, ennek alapján a kötelességszegéssel gyanúsított és a sérelmet elszenvedő közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében.

11.3.

Az egyeztető eljárás lefolytatása

Az iskolai/kollégiumi szülői szervezet (közösség) és a diákönkormányzat – közös kezdeményezésükre – egyeztető eljárást biztosít a fegyelmi eljárás lefolytatását megelőzően.
A fegyelmi eljárás megindításáról szóló értesítésben a kötelességszegő tanuló (ha a kötelességszegő kiskorú, a szülő) figyelmét fel kell hívni az egyeztető eljárás igénybevételének
lehetőségére, feltéve, hogy ehhez a sértett (ha a sértett kiskorú, a szülő) hozzájárult.
Az egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a sértett (kiskorú sértett
esetén a szülő), valamint a kötelességszegő (kiskorú kötelességszegő esetén a szülő) egyetért.
A tanuló (kiskorú tanuló esetén a szülő) – az értesítés kézhezvételétől számított öt tanítási
napon belül – írásban bejelentheti, ha kéri az egyeztető eljárás lefolytatását.
Az egyeztetésen a fegyelmi jogkör gyakorlója nem vehet részt.
Az egyeztető eljárást az ügyben pártatlan, független, nagykorú SZMK és DÖK által delegált személyek vezethetik, akiket mind a sértett mind az elkövető elfogad.
A fegyelmi eljárás megindítására jogkörrel rendelkező személy akkor nyilvánítja eredményesnek az egyeztető eljárást, ha a megállapodást mind a sértett, mind az elkövető aláírta
és a megállapodásban rögzített jóvátétel, megbánás alkalmas arra, hogy a kötelességszegés
szankcióját kiváltsa.
A fegyelmi eljárást folytatni kell, ha az egyezető eljárás lefolytatását nem kérik, továbbá
ha a bejelentést iskolába, kollégiumba történő megérkezésétől számított tizenöt napon belül az
egyeztető eljárás nem vezet eredményre.
Ha a kötelességszegő és a sértett az egyeztetési eljárásban megállapodott a sérelem orvoslásában, közös kezdeményezésükre a fegyelmi eljárást a sérelem orvoslásához szükséges
időre, de legfeljebb 3 hónapra fel kell függeszteni. Ha a felfüggesztés ideje alatt a sértett (kiskorú sértett esetén a szülő) nem kérte a fegyelmi eljárás folytatását, a fegyelmi eljárást meg

kell szüntetni. Ha a sérelem orvoslására kötött írásbeli megállapodásban a felek kikötik, az
egyeztető eljárás megállapításait és a megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő tanuló
osztályközösségében meg lehet vitatni, illetve a házirendben meghatározott nagyobb közösségben nyilvánosságra lehet hozni.
Az egyezető eljáráson részt vevő közvetítő a fegyelmi eljárásban semmilyen szerepet
nem tölthet be.

11.4.

A fegyelmi eljárás menete

A fegyelmi eljárás menete az 2011. évi CXC. Törvény (Nkt) 32. fejezet 58. § alapján
A fegyelmi eljárás megindításáról a tanulót, a kiskorú tanuló szülőjét, a gyakorlati képzés során elkövetett fegyelmi vétség esetén – ha a fegyelmi vétséggel érintett gyakorlati képzés folytatója nem az iskola – a gyakorlati képzés folytatóját, tanulószerződés esetén a területileg illetékes gazdasági kamarát értesíti a fegyelmi bizottság elnöke a tanuló terhére rótt kötelességszegés megjelölésével. Az értesítésben feltünteti a fegyelmi tárgyalás időpontját és helyét, azzal a tájékoztatással, hogy a tárgyalást akkor is meg lehet tartani, ha a gazdálkodó
szervezet vagy a területileg illetékes gazdasági kamara képviselője szabályszerű értesítés ellenére, valamint a tanuló, a szülő ismételt szabályszerű meghívás ellenére nem jelenik meg. Az
értesítést a tárgyalás előtt legalább nyolc nappal meg kell kapniuk.
Ha az értesítő levélben megjelölt időpontban sem a tanuló, sem a törvényes képviselője
nem jelenik meg, újabb időpont kerül kitűzésre, amiről a fegyelmi bizottság elnöke értesítést
küld.
A fegyelmi eljárásban a kiskorú tanuló szülője mindig részt vehet. A tanulót szülője,
törvényes képviselője képviselheti, akadályoztatása esetén írásbeli felhatalmazást adhat az
ifjúságvédelmi felügyelőnek is.
A fegyelmi eljárást – a megindításától számított harminc napon belül – egy tárgyaláson
be kell fejezni. Az eljárás során lehetőséget biztosítunk arra, hogy a tanuló, a szülő, továbbá a
gazdálkodó szervezetet érintő kérdésekben a gazdálkodó szervezet képviselője az üggyel kapcsolatban tájékozódhasson, véleményt nyilváníthasson, és bizonyítási indítvánnyal élhessen.

11.5.

A fegyelmi tárgyalás

A fegyelmi tárgyalás megkezdésekor a tanulót a levezető elnök figyelmezteti a jogaira,
ezt követően ismerteti a terhére rótt kötelességszegést, valamint a rendelkezésre álló bizonyítékokat.
A tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról jegyzőkönyv készül, amelyben fel kell tüntetni
a tárgyalás helyét és idejét, a tárgyaláson hivatalos minőségben részt vevők nevét, az elhangzott nyilatkozatok főbb megállapításait. Szó szerint kell rögzíteni az elhangzottakat, ha a tárgyalás vezetője szerint ez indokolt, valamint ha azt a tanuló, a szülő kéri. Indokolt esetben a
fegyelmi tárgyalásról felvétel készülhet, amiről tájékoztatjuk a szülőt és a tanulót.
A fegyelmi bizottság a szükséges tényállást tisztázza. Ha ehhez a rendelkezésre álló
adatok nem elegendők, hivatalból vagy kérelemre bizonyítási eljárást folytat le. Bizonyítási
eszközök a tanuló és a szülő nyilatkozata, az irat, a tanúvallomás, a szemle és a szakértői vélemény.
A fegyelmi határozatot a fegyelmi tárgyaláson szóban kihirdetjük. A kihirdetéskor ismertetjük a határozat rendelkező részét és rövid indokolását.

11.6.

Fegyelmi büntetések

Fegyelmi büntetések a 2011. évi CXC. Törvény (Nkt) 32. fejezet 58. § alapján szabhatók ki.
A büntetés akkor lép életbe, ha a fegyelmi bizottság öt tagja közül három fő egyetért a
büntetéssel.
(4) A fegyelmi büntetés lehet
a) megrovás,
b) szigorú megrovás,
c) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása,
d) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába,
e) eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától,
f) kizárás az iskolából.
(5) Tanköteles tanulóval szemben a (4) bekezdés e)–f) pontjában és a (7) bekezdés e)
pontjában meghatározott fegyelmi büntetés csak rendkívüli vagy ismétlődő fegyelmi vétség

esetén alkalmazható. Ekkor a szülő/nem tanköteles tanuló köteles új iskolát keresni. A(4) bekezdés d) pontjában szabályozott fegyelmi büntetés akkor alkalmazható, ha az iskola igazgatója a tanuló átvételéről a másik iskola igazgatójával megállapodott.
Az iskolai diákönkormányzat véleményét a fegyelmi eljárás során be kell szerezni.
A tanulóval szemben ugyanazért a kötelességszegésért csak egy fegyelmi büntetés állapítható meg.
A gyakorlati képzés keretében elkövetett kötelességszegésért a fegyelmi eljárást az iskolában kell lefolytatni.
A büntetések értelmezése: a törvény rendelkezik 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
55. § (1) Eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától fegyelmi büntetés nem szabható
ki, ha a tanév végi osztályzatokat megállapították. Ez a rendelkezés nem alkalmazható, ha a
tanuló a nyári gyakorlat teljesítése során követ el fegyelmi büntetéssel sújtható kötelességszegő magatartást.
(2) Ha az eltiltás a tanév folytatásától, kizárás az iskolából fegyelmi büntetést a bíróság
a tanuló javára megváltoztatja, a tanuló osztályzatait meg kell állapítani, ha ez nem lehetséges, lehetővé kell tenni, hogy a tanuló – választása szerint az iskolában vagy a független vizsgabizottság előtt – osztályozó vizsgát tegyen.
(3) Ha a kizárás az iskolából fegyelmi büntetést megállapító határozat a középiskola
utolsó évfolyamának vagy a szakiskola utolsó szakképzési évfolyamának sikeres elvégzése
után válik végrehajthatóvá, a tanuló nem bocsátható érettségi vagy szakmai vizsgára. A tanuló
a megkezdett vizsgát nem fejezheti be addig az időpontig, ameddig a kizárás fegyelmi büntetés hatálya alatt áll.
(4) A tanuló – a megrovás és a szigorú megrovás kivételével – a fegyelmi határozatban
foglaltak szerint a fegyelmi büntetés hatálya alatt áll. A fegyelmi büntetés hatálya nem lehet
hosszabb
a) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése vagy megvonása fegyelmi büntetés esetén hat hónapnál,
b) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, eltiltás az adott iskolában
a tanév folytatásától és kizárás az iskolából fegyelmi büntetések esetén tizenkét hónapnál.

(5) A fegyelmi jogkör gyakorlója a büntetés végrehajtását a tanuló különös méltánylást
érdemlő körülményeire és az elkövetett cselekmény súlyára tekintettel legfeljebb hat hónap
időtartamra felfüggesztheti.

11.7.

Végrehajtás

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

11.8.

Fellebbezés

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

11.9.

Egyéb

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

11.10.

Étkezés, kollégiumi térítési díj

Étkezés:
A kollégista, tanuló kötelező étkezőnek minősül, tanítási napokon megilleti a napi háromszori étkezés. A havonta előre fizetett térítési díj ellenében megrendelésre, naponta - a
nevelők által jelentett létszám alapján vehető igénybe az étkezés.
Térítési díj:
A tanulók étkezési ellátásukért havi térítési díjat fizetnek. A napidíjat a mindenkor érvényben lévő normák szerint. A 3 vagy többgyermekesek, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a tartós betegségben szenvedők-jogszabály alapján, tanév eleji hivatalos nyilatkozat és a szükséges orvosi, önkormányzati igazolások beadása után - 50%-át fizetik. A rászorulók az állandó lakhely szerinti önkormányzattól kérhetnek segélyt, támogatást.
A térítési díj befizetése:
A Gyermekélelmezés által egy évre előre megadott időpontokban történik készpénzben
az iskola pénztár Térítési díjat a hó minden étkezési napjára fizetni kell, kivéve, ha a tanuló
igazoltan van távol (külső szakmai gyakorlat iskolaorvos, döntése).
Ha a tanuló szülői kérésre marad otthon, vagy háziorvos írja ki, távolmaradásának várható időpontját írásban vagy telefonon 1 nappal korábban, legkésőbb az adott nap 14.00-ig
jelzi. A térítési díj befizetésének elmulasztása esetén a hatályos jogszabályok alapján kell eljárni.

12. Mellékletek, záró rendelkezések
Jelen szabályzat a főigazgatói jóváhagyás napján lép hatályba.
Szervezeti és Működési Szabályzat a következő dokumentumokkal együtt érvényes:
 Az intézmény házirendje - A kollégium házirendje
 Könyvtári Szervezeti és Működési Szabályzat
 Kollégiumi Szervezeti és Működési Szabályzat
 A diákönkormányzat működési rendje
 Munkavédelmi szabályzat
 Tűzvédelmi szabályzat
 Ügyviteli- és iratkezelési szabályzat
 Munkaköri leírás-minták

