
Szolnoki Szolgáltatási SZC 

Damjanich János  

Szakképző Iskolája és Kollégiuma 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI  

SZABÁLYZAT 

2018. 

Martfű, 2018. augusztus 31. 

 

 Molnár Aranka 

 tagintézmény-vezető 
 

 
  



2 

 
 

Tartalom 

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 

1.1. Az SZMSZ célja, tartalma 4 
1.2. Jogszabályi háttér 4 
1.3. Az SZMSZ hatálya 5 
1.4. A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése 5 

2. A TAGINTÉZMÉNY JOGALANYISÁGA, GAZDÁLKODÁSÁNAK JELLEMZŐI 6 

2.1. A tagintézmény jogalanyisága, gazdálkodással kapcsolatos jogköre 6 
2.2. A tagintézmény gazdálkodási feladatainak ellátása 6 

3. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS 7 

3.1. A Szolnoki Szolgáltatási SZC Damjanich János Szakképző Iskolája és Kollégiuma szervezeti 

felépítése 7 
3.2. A tagintézmény-vezető (a továbbiakban: igazgató) felelős 8 
 3.2.1.Az igazgató feladat- és hatásköre 8 
3.3. Tagintézményvezető-helyettes (a továbbbiakban: igazgatóhelyettes), gyakorlati oktatásvezető 9 
 3.3.1.A tagintézmény igazgatóhelyetteseinek feladat- és hatásköre 9 
 3.3.2.A gyakorlati oktatásvezető feladat- és hatásköre 10 
 3.3.3.A vezetői helyettesítés rendje, kiadmányozás, képviselet 10 

4. A PEDAGÓGIAI MUNKA 11 

4.1. A pedagógiai program megismerhetősége 11 
4.2. A pedagógiai munka belső ellenőrzése 11 
4.3. A szakmai munkaközösségek 12 
 4.3.1. A nevelők munkaközösségei 12 
 4.3.2. A nevelőtestület feladatainak átruházása alapján – a pedagógiai programmal és az éves 

munkatervvel összhangban – a szakmai munkaközösségek feladatai az alábbiak 13 
 4.3.3. A szakmai munkaközösség-vezető jogai és feladatai 13 
4.4. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, valamint a feladatok ellátásával 

megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések 14 
4.5. Munkaköri leírás-minták 15 
 4.5.1. Tanár munkaköri leírás-mintája 15 
 4.5.2. Testnevelő munkaköri leírás-mintája 16 
 4.5.3. Osztályfőnök kiegészítő munkaköri leírás-mintája 18 
 4.5.4. Gazdasági ügyintéző munkaköri leírás-mintája 20 
 4.5.5. Takarító munkaköri leírás-mintája 21 
 4.5.6. Karbantartó munkaköri leírás-mintája 22 
 4.5.7. Gondnok, portás munkaköri leírás-mintája 22 

5. AZ INTÉZMÉNY MUNKARENDJE 23 

5.1. A tanulók iskolában tartózkodásának szabályai 23 
5.2. Az intézmény vezetőinek munkarendje 24 
5.3. A pedagógusok munkarendjével kapcsolatos előírások 24 
5.4. Az intézmény nem pedagógus munkavállalóinak munkarendje 25 
5.5. Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje 25 

6. A TANÍTÁSI ÓRÁN KÍVÜLI EGYÉB FOGLALKOZÁSOK 26 

7. AZ ÜNNEPÉLYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE, A HAGYOMÁNYOK 

ÁPOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK 28 



3 

 
7.1. Iskolai ünnepségek 28 
7.2. Más szervezetek rendezvényeihez kapcsolódó rendezvények 28 

8. A FELNŐTTOKTATÁS FORMÁI 29 

8.1.  Oktatott iskolatípusaink, szakmáink 29 
8.2. Munkarend 29 
8.3. Osztályozás, értékelés 29 
8.4. Módszerek, eszközök 29 

9. FEGYELMI ELJÁRÁS 30 

9.1. A tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályai 30 
9.2. A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályai 30 

10. EGÉSZSÉG, BIZTONSÁG 32 

10.1. Teendők rendkívüli események esetére 32 
10.2. A tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok, óvó-védő előírások az iskolában tartózkodás 

során 32 
10.3. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 33 
10.4. A dohányzással kapcsolatos előírások 33 

11. KAPCSOLATTARTÁS 34 

11.1 Az iskola belső kapcsolatai 34 
 11.1.1. Az intézményi közösségekkel 37 
 11.1.2. A diákönkormányzattal 38 
 11.1.3. Az iskolai sportkörrel 38 
 11.1.4. Az iskolai dokumentumok nyilvánossága 39 
11.2. Az iskola külső kapcsolatai 39 
 11.2.1. A pedagógiai szakszolgálatokkal, a pedagógiai szakmai szolgálatokkal 40 
 11.2.2. A gyermekjóléti szolgálattal 40 
 11.2.3. Az iskola-egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval 40 
 11.2.4. A gyakorlati képzést folytatókkal és szervezőkkel 41 

12.  AZ ELEKTRONIKUS ÉS AZ ELEKTRONIKUS ÚTON ELŐÁLLÍTOTT 

NYOMTATVÁNYOK KEZELÉSI RENDJE 41 

12.1. Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje 41 
12.2. Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje 42 

13. AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR SZMSZ-E 42 

14. A TANULÓK ÜGYEINEK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK 43 

14.1. A tanulói hiányzás igazolása 43 
14.2. Versenyen, nyílt napon részt vevő tanulókat megillető kedvezmények 43 
14.3. A tanulói késések kezelési rendje 44 
14.4. Tájékoztatás, a szülő behívása, értesítése 44 
 14.4.1. Tanköteles tanuló esetében 44 
 14.4.2. Nem tanköteles kiskorú tanuló esetében 44 
14.5. A tanuló által elkészített dologért járó díjazás 44 

MELLÉKLET 46 

 
 

 

 

  



4 

 

1. Általános rendelkezések 

 
A Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum  

a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által alapított,  

szakképzési feladatot ellátó költségvetési szerv, köznevelési intézmény.  

A szakképzési feladatot a Centrum a tagintézményei útján látja el. 

 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (1) bekezdésében foglalt felha-

talmazás alapján a  

 

Szolnoki Szolgáltatási SZC 

Damjanich János Szakképző iskolája és Kollégiuma Tagintézménye 

(5435 Martfű, Gesztenye sor 15.) 
 

működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket jelen Szervezeti és Mű-

ködési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) határozza meg. A tagintézményi SZMSZ-t a 

Centrum mindenkori hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatával együtt kell értelmezni.  

1.1. Az SZMSZ célja, tartalma 

A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelke-

zéseket a szervezeti és működési szabályzat határozza meg. A szervezeti és működési szabály-

zat határozza meg a köznevelési intézmény szervezeti felépítését, továbbá a működésre vonat-

kozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. A szervezeti 

és működési szabályzat a kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékenység-csoportok és folya-

matok összehangolt működését, racionális és hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza. 

1.2. Jogszabályi háttér 

Az SZMSZ szabályozási körét meghatározó jogszabályok: 

o 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

o 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 

o 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 

o 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

o 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

o 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 

o 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információsza-

badságról 

o 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 

o 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztá-

sának, forgalmazásának egyes szabályairól 

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

o 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a köz-

alkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézmények-

ben történő végrehajtásáról 

o 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól 

o 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsgaszabályzatának kiadásáról 

o 51/2012. (XII. 21.) Korm. rendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról 

o 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos 

Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről 

o 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet az oktatási igazolványokról 
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o 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről 

o 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus továbbképzésekről, szakvizsgáról 

o 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról 

o 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, 

a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

o 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról 

o 44/2007. (XII.29.) OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem 

ágazati feladatairól 

1.3.  Az SZMSZ hatálya 

A SZMSZ hatálya kiterjed az intézménnyel jogviszonyban álló személyekre, valamint 

mindazokra, akik belépnek az intézmény területére, használják helyiségeit, létesítményeit. 

A SZMSZ előírásai érvényesek különösen az intézmény vezetőire, az intézmény dolgo-

zóira, az intézmény tanulóira, az intézményben működő testületekre, szervekre, közösségekre, 

az intézmény szolgáltatásait igénybe vevőkre intézmény területén a benntartózkodás ideje alatt, 

valamint az intézmény által külső helyszínen szervezett rendezvényeken a rendezvények ideje 

alatt. 

A SZMSZ a nevelőtestület jóváhagyása után lép hatályba, és határozatlan időre szól. Ez-

zel egyidejűleg hatályon kívül helyeződik az intézmény korábbi szervezeti és működési sza-

bályzata. 

1.4.  A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megte-

kintése 

A jelen szervezeti működési szabályzatot a Szolnoki Szolgáltatási SZC Damjanich János 

Szakképző Iskolája és Kollégiuma nevelőtestülete hagyja jóvá.  

Jelen szervezeti és működési szabályzatot a tanulók, szüleik, a munkavállalók és más ér-

deklődők megtekinthetik az igazgatói irodában, munkaidőben, továbbá az intézmény honlapján.  

Az SZMSZ-t a tagintézmény-vezető előterjesztése után a nevelőtestület fogadja el a szü-

lői munkaközösség és a diákönkormányzat véleményének beszerzése mellett. 
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2. A tagintézmény jogalanyisága,  

gazdálkodásának jellemzői 

 

2. 1.  A tagintézmény jogalanyisága, gazdálkodással kapcsolatos jogköre 

Az iskola a Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum tagintézménye, jogi személyi-

sége nincs, önálló gazdálkodási jogköre nincs. Kötelezettséget az arra kijelölt vezető a min-

denkori hatályos Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalvá-

nyozás eljárásrendjéről szóló főigazgatói utasításban foglaltak szerint vállalhat. 

A tagintézmény székhelyét képező ingatlan / ingó vagyon vonatkozásában a tulajdonosi 

jogokat Martfű Város Önkormányzata gyakorolja. A Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Cent-

rum vagyonkezelőként felel az átadás-átvételi megállapodás alapján átvett vagyonért. 

 

2.2. A tagintézmény gazdálkodási feladatainak ellátása 

A tagintézmény gazdálkodással kapcsolatos irányítási feladatait a Centrum végzi. A tag-

intézmény a gazdasági, pénzügyi, munkaügyi feladatait csak részben, az előkészítő folyama-

tokban látja el saját székhelyén.  

A Tagintézmény vállalkozási tevékenységet önállóan nem folytathat. 
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3. Szervezeti felépítés 

3.1.  A Szolnoki Szolgáltatási SZC Damjanich János Szakképző Iskolája és 

Kollégiuma szervezeti felépítése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

tagintézmény-vezető 

tagintézményvezető-helyettes (általános igazgatóhelyettes) 

közismereti munkaközösség-vezetők 

szaktanárok 

DÖK munkáját segítő tanár 

ifjúságvédelmi felelős 

könyvtáros 

rendszergazda 

szakképzésért felelős tagintézményvezető-helyettes 

szakmai munkaközösség-vezetők 

szaktanárok 

kollégiumi nevelőtestület 

kollégiumi nevelők 

gyakorlati oktatásvezető 

szakmai munkaközösség-vezetők 

szaktanárok 

oktatók (külsős) 

technikai dolgozók 

titkárság 
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3.2.  A tagintézmény-vezető (a továbbiakban: igazgató) felelős 

a) a tagintézmény pedagógiai munkájáért, és adminisztratív feladatainak ellátásáért, 

b) a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért, 

c) a tanulóbalesetek megelőzéséért, a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgá-

latának megszervezéséért, 

d) a tagintézmény nevelő és oktató munkája egészséges és biztonságos feltételeinek megte-

remtéséért, 

e) a tagintézményben az iskolaszékkel, a munkavállalói érdek-képviseleti szervekkel és a 

diákönkormányzatokkal, szülői szervezetekkel való megfelelő együttműködés kialakítá-

sáért, 

f) a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért, 

g) a pedagógusok helyi továbbképzésének megszervezéséért, 

h) a tagintézmény feladatai ellátásához vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon ren-

deltetésszerű igénybevételéért,  

i) a gazdálkodás során a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvé-

nyesítéséért,  

j) a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítésekor az abban 

való közreműködésért, annak teljességéért és hitelességéért, 

k) a gazdálkodás területén a vezetők részére előírt, valamint a munka- és tűzvédelmi és 

HACCP szabályzatban előírt ellenőrzések elvégzéséért. 

l) a tagintézményi szintű karbantartó, állagmegóvó, felújítási feladatok feltárásáért, elvég-

zéséért, vagy elvégeztetéséért, 

m) a nemdohányzók védelmére előírt törvényi feltételek biztosításáért. 

3.2.1. Az igazgató feladat- és hatásköre 

a) a jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása 

alapján vezeti a szakmailag önálló tagintézményt, 

b) dönt minden olyan, a tagintézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, 

amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe, 

c) gyakorolja a jogszabályokban foglaltak szerint a kiadmányozási jogot, különösen a tag-

intézmény által a tanulói jogviszonnyal, szülőkkel való kapcsolattartással összefüggés-

ben hozott döntések és a feladatkörébe tartozó nyilatkozatok tekintetében; jogszabályban 

meghatározott kiadmányozási jogát átruházhatja a tagintézmény közalkalmazottjára, az 

átruházott kiadmányozási jog tovább nem ruházható, 

d) koordinálja a tagintézmény gyermek- és ifjúságvédelmi feladatainak megszervezését és 

ellátását, a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagintézményhez kapcsolódó feladatait, 

e) elkészíti a tagintézményben foglalkoztatottak munkaköri leírását, 

f) előkészíti a tagintézményi nevelőtestület feladatkörébe tartozó döntéseket, 

g) jóváhagyásra előkészíti a házirendet és az éves munkatervet, 

h) jóváhagyja a tagintézmény pedagógiai programját, amennyiben az a fenntartóra nem ró 

többletkötelezettséget, 

i) szervezi és ellenőrzi a tagintézmény feladatainak végrehajtását, biztosítja a szakmai kö-

vetelmények érvényesülését, 

j) kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához szükséges – 

hatáskörébe nem tartozó - intézkedések megtételét, 

k) dönt a tanulók felvételével, a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos kérdésekben, 
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l) gyakorolja az e szabályzatban és a centrum egyéb szabályzataiban ráruházott munkálta-

tói, valamint az utasítási és ellenőrzési jogot a tagintézmény közalkalmazottai és munka-

vállalói felett, 

m) évente, illetve a felügyeleti szerv által elrendelt esetekben adatot szolgáltat az centrum 

beszámolójának, jelentésének és költségvetésének elkészítéséhez, 

n) adatot szolgáltat, és legalább évente írásos tájékoztatást ad a főigazgató részére a tagin-

tézmény tevékenységéről, 

o) véleményezi a főigazgató hatáskörébe tartozó - a köznevelési intézményt, illetve az tag-

intézmény közalkalmazottját érintő - döntést, e kérdésekben javaslattételi jogkörrel ren-

delkezik, 

p) teljesíti a fenntartói, valamint a szakmai, illetve funkcionális irányítást gyakorló centrum 

főigazgatója által kért adatszolgáltatást, 

q) szakmai értekezletet hív össze a tagintézmény működésével kapcsolatos feladatok meg-

oldásához szükséges szakmai vélemények, javaslatok megismerése, az operatív felada-

tok irányítása céljából,  

r) önálló kiadmányozási joggal rendelkezik az Nkt.-ban meghatározott önálló hatáskörei 

tekintetében, 

s) az Nkt.-ban meghatározott saját hatáskörben ellátandó feladatainak végrehajtása a köte-

lezettségvállalásról szóló szabályzatban foglaltak szerint, 

t) képviseli a tagintézményt a hatáskörébe tartozó ügyekben,  

u) javaslatot tesz az irányítása alá tartozó munkavállalók elismerésére, 

v) gyakorolja az egyetértési jogot a tagintézmény alapfeladatára létesített munkakörre be-

nyújtott pályázat elbírálásakor, 

w) közreműködik a pedagógusok továbbképzési programjának, valamint beiskolázási terv-

ének elkészítésében, a teljesítés nyilvántartásában, a gyakornoki rendszer működtetésé-

ben. 

x) közreműködik a biztonságos és egészséges munkafeltételek megteremtésében,  

y) az eredményes gazdálkodás érdekében közreműködik az éves költségvetés tervezésében 

és annak teljesítésében,  

z) megszervezi, ellenőrzi a tagintézmény működését érintő döntések, állásfoglalások vég-

rehajtását. 

Az Nkt. által az igazgatóra telepített feladatkörökben az igazgató nem utasítható. 

3.3. Tagintézményvezető-helyettes (a továbbiakban: igazgatóhelyettes), 

gyakorlati oktatásvezető 

 Az igazgatóhelyettes az igazgató közvetlen munkatársa, az igazgatót akadályoztatás 

esetén teljes jogkörrel és felelősséggel helyettesíti, ellenőrzi az igazgató utasításainak végre-

hajtását, az igazgató utasítása szerint intézkedik a tagintézmény mindennapi életében előfor-

duló ügyekben. 

 A gyakorlati oktatásvezető a gyakorlóhelyek szakmai irányítója és az ott folyó oktató-

nevelő munka felelős vezetője. 

3.3.1. A tagintézmény igazgatóhelyetteseinek feladat- és hatásköre 

Az igazgató feladatait közvetlen munkatársai közreműködésével látja el.  

Az igazgató közvetlen munkatársai: 

 az általános igazgatóhelyettes 
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 a szakmai igazgatóhelyettes 

 a gyakorlati oktatásvezető. 

Az igazgató közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az intéz-

ményvezető közvetlen irányítása mellett végzik. Az intézményvezető közvetlen munkatársai 

az igazgatónak tartoznak közvetlen felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel. 

Az igazgatóhelyetteseket (általános és szakmai igazgatóhelyettes, gyakorlati oktatásve-

zető) a tantestület véleményezési jogkörének megtartásával az igazgató bízza meg. Igazgatóhe-

lyettesi megbízást az intézmény határozatlan időre alkalmazott pedagógusa kaphat, a megbízás 

határozott időre szól. Az igazgatóhelyettesek feladat- és hatásköre, valamint egyéni felelős-

sége mindazon területekre kiterjed, amelyet munkaköri leírásuk tartalmaz. Személyileg felelnek 

az igazgató által rájuk bízott feladatokért. Az igazgatóhelyettesek távollétük vagy egyéb akadá-

lyoztatásuk esetén teljes hatáskörrel veszik át egymás munkáját, ennek során – az intézmény 

igazgatójával egyeztetve – bármely olyan döntést meghozhatnak, amely a távollévő igazgatóhe-

lyettes hatáskörébe tartozik. 

3.3.2. A gyakorlati oktatásvezető feladat- és hatásköre 

Az előző pontban felsoroltakon kívül a gyakorlati oktatásvezető feladatai: 

 gyakorlati képzés szervezése, irányítása; 

 szintvizsgák és szakmai vizsgák előkészítése, felügyelete a szakmai általános igazga-

tóhelyettes közreműködésével; 

 nyári gyakorlatok szervezése; 

 kapcsolattartás a külső gyakorlati képzőhelyekkel; 

 szakoktatók koordinálása; 

 anyagrendelés előkészítése, felügyelete. 

3.3.3. A vezetői helyettesítés rendje, kiadmányozás, képviselet 

Távollétében (ebben a sorrendben) az igazgatóhelyettesek, a gyakorlati oktatásvezető 

helyettesítik. A vezetők hatásköre a tagintézmény-vezető helyettesítésekor – saját munkaköri 

leírásukban meghatározott feladatok mellett – az azonnali intézkedést igénylő döntések meg-

hozatalára, az ilyen jellegű feladatok végrehajtására terjed ki. Az igazgató döntési és egyéb 

jogait (pl. felvételi döntések esetén) részben, vagy egészben átruházhatja a helyettesekre, az 

iskolavezetés vagy a tantestület más tagjaira. A döntési jog átruházása minden esetben írás-

ban történik, kivéve az igazgatóhelyettesek felhatalmazását. 

A tagintézmény-vezető a jogszabályok által számára biztosított feladat- és hatáskö-

reiből átadja az alábbiakat: 

 az igazgatóhelyettesek és a gyakorlati oktatásvezető számára a tanulók felvételi ügye-

iben való döntést, 

 az igazgatóhelyettesek számára az órarend készítésével kapcsolatos döntések jogát, a 

választott tantárgyak meghirdetésének jogát, a tantárgyválasztással kapcsolatos tanu-

lói módosítási kérelmekkel kapcsolatos döntések jogát, 

 az igazgatóhelyettesek számára az intézményi rendezvények szervezésével kapcsola-

tos tárgyalásokon az intézmény képviseletét és a rendezvényekkel kapcsolatos döntés 

jogát, 

 az általános igazgatóhelyettes számára a kollégiumi felvételi ügyekben való döntést 
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4. A pedagógiai munka 

4.1. A pedagógiai program megismerhetősége 

A köznevelési intézmény pedagógiai programja képezi az intézményben folyó nevelő-ok-

tató munka tartalmi, szakmai alapjait. Pedagógiai programjának megalkotásához az intéz-

mény számára a Köznevelési törvény 24. § (1) bekezdése biztosítja a szakmai önállóságot.  

Az iskola pedagógiai programja meghatározza: 

 Az intézmény pedagógiai programját, ennek részeként az iskolában folyó nevelés és okta-

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

 Az iskola helyi tantervét,1 ennek keretén belül annak egyes évfolyamain tanított tantárgya-

kat, a kötelező, kötelezően választható és szabadon választható tanórai foglalkozásokat és 

azok óraszámait, az előírt tananyagot és követelményeket. 

 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasz-

tásának elveit, figyelembe véve a tankönyv ingyenes igénybevétele biztosításának kötele-

zettségét. 

 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeit és formáit, a ta-

nuló magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményeit, továbbá – 

jogszabály keretei között – a tanuló teljesítménye, magatartása és szorgalma értékelésé-

nek, minősítésének formáját. 

 a közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladato-

kat,  

 a pedagógusok helyi intézményi feladatait, az osztályfőnöki munka tartalmát, az osztály-

főnök feladatait,  

 a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rend-

jét,  

 a tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának 

rendjét, 

 a középszintű érettségi vizsga témaköreit, 

 a tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszereket, 

 a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatokat 

 az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatokat 

 az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvétel rendjét. 

 

A felsorolt tevékenységek szabályozása a pedagógiai program hatáskörébe tartozik, így az 

érdeklődők a fenti témákkal kapcsolatban ott találnak részletes információkat. 

A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el, és az a fenntartó jóváhagyásával 

válik érvényessé. Az iskola pedagógiai programja megtekinthető az igazgatói irodában, továbbá 

olvasható az intézmény honlapján. Az iskola vezetői munkaidőben bármikor tájékoztatással 

szolgálnak a pedagógiai programmal kapcsolatban. 

4.2. A pedagógiai munka belső ellenőrzése 

Az intézményben folyó pedagógiai munka belső ellenőrzésének megszervezése, a szak-

mai feladatok végrehajtásának ellenőrzése az igazgató feladata. Az intézményben az ellenőrzés 

az igazgató kötelessége és felelőssége. A hatékony és jogszerű működéshez azonban rendszeres 

                                            
1 2017. szeptember 1-jétől a választott kerettanterv megnevezésével. 
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és jól szabályozott ellenőrzési rendszer működtetése szükséges. E rendszer alapjait az e szabály-

zatban foglaltak mellett az intézmény vezetőinek és pedagógusainak munkaköri leírása, vala-

mint az intézmény minőségirányítási programjának részeként elkészített pedagógus teljesít-

ményértékelési rendszer teremti meg.  

A munkaköri leírásokat legalább háromévente át kell tekinteni. Munkaköri leírásuk kö-

telezően szabályozza az alábbi feladatkört ellátó vezetők és pedagógusok pedagógiai és 

egyéb természetű ellenőrzési kötelezettségeit: 

 általános igazgatóhelyettes, 

 szakmai igazgatóhelyettes 

 gyakorlati oktatásvezető 

 a munkaközösség-vezetők, 

 az osztályfőnökök, 

 a pedagógusok. 

A munkavállalók munkaköri leírását az érintettel alá kell íratni, az aláírt példányokat vagy 

azok másolatát az irattárban kell őrizni. Az igazgatóhelyettesek és a munkaközösség-vezetők 

elsősorban munkaköri leírásuk, továbbá az igazgató utasítása és a munkatervben megfo-

galmazottak szerint részt vesznek az ellenőrzési feladatokban. Az intézmény vezetőségének 

tagjai és a munkatervben a pedagógus teljesítményértékelésben való közreműködéssel megbí-

zott pedagógusok szükség esetén – az igazgató külön megbízására – ellenőrzési feladatokat is 

elláthatnak. A rájuk bízott ellenőrzési feladatok kizárólag szakmai jellegűek lehetnek.  

A tanév során végrehajtandó ellenőrzési területeket a feladatokkal adekvát módon kell 

meghatározni. Az ellenőrzési területek kijelölésekor a célszerűség és az integrativitás a megha-

tározó elem.  

Minden tanévben ellenőrzési kötelezettséggel bírnak a következő területek: 

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

 tanítási órák látogatása szaktanácsadói, szakértői kompetenciával, 

 a papíralapú és a digitális napló folyamatos ellenőrzése, 

 az igazolt és igazolatlan tanulói hiányzások ellenőrzése, 

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

folyamán, 

 a tanítási órák kezdésének és befejezésének ellenőrzése 

 ügyeleti rendszer működésének ellenőrzése. 

4.3. A szakmai munkaközösségek 

4.3.1. A nevelők munkaközösségei 

 Természettudományos munkaközösség (matematika, fizika, kémia, földrajz, biológia, 

testnevelés) 

 Humán és idegen nyelvi munkaközösség (magyar, történelem, ének, rajz, etika, angol, 

német) 

 Informatika 

 Könnyűipari szakmai munkaközösség  

 Kereskedelmi-marketing-ügyvitel szakmai munkaközösség 

 Osztályfőnöki munkaközösség 
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4.3.2. A nevelőtestület feladatainak átruházása alapján – a pedagógiai program-

mal és az éves munkatervvel összhangban – a szakmai munkaközösségek feladatai 

az alábbiak 

 Javítják, koordinálják az intézményben folyó nevelő-oktató munka szakmai színvonalát, mi-

nőségét. 

 Együttműködnek egymással az iskolai nevelő-oktató munka színvonalának javítása, a gyor-

sabb információáramlás biztosítása érdekében úgy, hogy a munkaközösség-vezetők rendsze-

resen konzultálnak egymással és az intézmény vezetőjével. Az intézmény vezetője a mun-

kaközösség-vezetőket legalább évi gyakorisággal beszámoltatja. 

 A munkaközösség a tanévre szóló munkaterv alapján részt vesz az intézményben folyó szak-

mai munka belső ellenőrzésében, a pedagógusok értékelési rendszerének működtetésével 

kapcsolatos feladatok ellátásában. 

 Fejlesztik a szaktárgyi oktatás tartalmát, tökéletesítik a módszertani eljárásokat. 

 Kezdeményezik a helyi pályázatok és tanulmányi versenyek kiírását, propagálják a megyei 

és országos versenyeket. 

 Felmérik és értékelik a tanulók tudásszintjét. 

 Szervezik a pedagógusok továbbképzését. 

 Összeállítják az intézmény számára az osztályozó vizsgák, a próba érettségi vizsgák írásbeli 

tételsorait, ezeket fejlesztik és értékelik. 

 Javaslatot tesznek a szakmai anyagok beszerzésére és felhasználására. 

 Támogatják a pályakezdő pedagógusok munkáját, fejlesztik a munkatársi közösséget; javas-

latot tesznek az iskolában gyakorló tanítást végző főiskolai és egyetemi hallgatók szakirá-

nyításának ellátására. 

 Az intézménybe újonnan kerülő pedagógusok számára azonos vagy hasonló szakos pedagó-

gus mentort biztosítanak, aki figyelemmel kíséri az új kolléga munkáját, tapasztalatairól ne-

gyedévente referál az intézmény vezetőinek. 

 Figyelemmel kísérik az intézményvezető kijelölése alapján a gyakornokok munkáját támo-

gató szakmai vezetők munkáját, segítik a gyakornokok beilleszkedését. 

 Egységes követelményrendszer alakítanak ki a tanulók ismeretszintjének folyamatos mé-

rése, értékelése érdekében. 

 A szakmai munkaközösség az iskolai pedagógiai programja, munkaterve és a munkaközös-

ség tagjainak javaslatai alapján összeállított 1 évre szóló munkaterv szerint tevékenykedik. 

 A szakmai munkaközösség munkáját a munkaközösség-vezető irányítja. 

A munkaközösség vezetőjét az igazgató bízza meg, minden tanév végén. 

4.3.3. A szakmai munkaközösség-vezető jogai és feladatai 

 Összeállítja az intézmény pedagógiai programja, keretmunkaterve és aktuális feladatai alap-

ján a munkaközösség éves munkatervét. 

 Irányítja a munkaközösség tevékenységét, a munkaközösség szakmai és pedagógiai munká-

ját. 

 Az igazgató által kijelölt időpontban munkaközösség-vezető társai jelenlétében beszámol a 

munkaközösségben folyó munka eredményeiről, gondjairól és tapasztalatairól. 

 Módszertani és szaktárgyi megbeszéléseket tart, segíti a szakirodalom használatát. 

 Tájékozódik a munkaközösségi tagok szakmai munkájáról, munkafegyeleméről, intézkedést 

kezdeményez az igazgatónál; a munkaközösség minden tagjánál órát látogat. 

 Az igazgató megbízására a pedagógus teljesítményértékelés rendszerében szakmai ellenőrző 

munkát, továbbá óralátogatásokat végez, tapasztalatairól beszámol az intézmény vezetésé-

nek. 
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 Képviseli állásfoglalásaival a munkaközösséget az intézmény vezetősége előtt és az iskolán 

kívül. 

 Összefoglaló elemzést, értékelést, beszámolót készít a munkaközösség tevékenységéről a 

nevelőtestület számára. 

 Állásfoglalása, javaslata, véleménynyilvánítása előtt köteles meghallgatni a munkaközös-

ség tagjait; kellő időt kell biztosítani számára a munkaközösségen belüli egyeztetésre, mert 

a közösség álláspontját a többségi vélemény alapján kell képviselnie. 

 Ha a munkaközösség véleményét kéri az igazgató, akkor a munkaközösség-vezető köteles 

tájékozódni a munkaközösség tagjainak véleményéről, ha a munkaközösség-vezető szemé-

lyes véleményét, akkor ez számára nem kötelező. 

4.4.  A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, valamint a fel-

adatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések 

 A nevelőtestület – a köznevelési törvény 70. § alapján – a nevelési–oktatási intézmény pe-

dagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb ta-

nácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület tagja a nevelési-oktatási intézmény va-

lamennyi pedagógus munkakört betöltő munkavállalója, valamint a nevelő és oktató munkát 

közvetlenül segítő egyéb felsőfokú végzettségű dolgozója. 

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

lési – oktatási intézmény működésével kapcsolatos ügyekben a köznevelési törvényben és 

más jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyébként pedig véleményező és 

javaslattevő jogkörrel rendelkezik. 

 Az intézmény pedagógusai az iskolai könyvtár közreműködésével kölcsönzés formájában 

megkapják a munkájukhoz szükséges tankönyveket és egyéb kiadványokat. Az intézmény 

pedagógusai az iskolai könyvtárban, illetve a tanári szobában lévő számítógépeket használ-

hatják a munkavégzésükhöz, illetve az iskola titkárságáról kölcsönözhetnek ki iskolai és 

otthoni használatra hordozható számítógépeket. 

 A nevelőtestület döntési jogkörébe tartozik: 

- A pedagógiai program és módosításának elfogadása, 

- A szervezeti és működési szabályzat és módosításának elfogadása, 

- Az éves munkaterv elkészítése, 

- Az intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása, 

- A nevelőtestületet képviselő dolgozó kiválasztása, 

- A házirend elfogadása, 

- Az intézmény vezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szak-

mai vélemény kialakítása. 

 A nevelőtestület döntési jogköréből az adott osztályban tanító nevelői testület döntési jog-

körébe utalja: 

- A tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítását, 

- A tanulók fegyelmi ügyeiben való döntést, 

- A tanuló osztályozó vizsgára bocsátását, 

- A tanuló magatartásának és szorgalmának minősítését (osztályozó értekezlet) 

 A nevelőtestület véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet az intézmény működésével 

kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

 A nevelőtestület véleményezési jogköréből az iskolavezetőség véleményezési jogkörébe 

utalja a következő ügyeket: 

- A pedagógusok továbbképzésben való részvétele, 
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- A továbbképzés erkölcsi és anyagi elismerése a pedagógusok egyes megbízásainak 

megállapítása, 

- A költségvetésben szakmai célokra rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználása, 

- Az iskola belső rendje, munkarendje, helyiségek használata,  

- A fakultáció és tehetséggondozás rendje, formái. 

- Felzárkóztatás rendje, formái. 

4.5. Munkaköri leírás-minták 

Iskolánkban minden munkavállalónak névre szóló, feladataihoz szabott munkaköri le-

írása van, amelyet az alkalmazást követő néhány napon belül megkap, átvételét aláírásával iga-

zolja. Munkaszervezési okokból az osztályfőnökök munkaköri leírását külön készítjük el az osz-

tályfőnökök számára azért, hogy pusztán az osztályfőnöki feladatok ellátásának megkezdése 

vagy a feladat szüneteltetése miatt ne kelljen minden alkalommal módosítanunk a pedagógus 

munkaköri leírását. 

4.5.1. Tanár munkaköri leírás-mintája 

A munkakör megnevezése: tanár/ idegen nyelv-tanár 

Közvetlen felettese: az igazgató  

Legfontosabb feladata: tanulói személyiségének, képességeinek, tárgyi tudásának folyamatos 

fejlesztése, tanítványainak az érettségi vizsgára való sikeres felkészítése. 

1. A főbb tevékenységek összefoglalása 

 megtartja a tanítási órákat, 

 feladata az intézmény és a munkaközösség munkatervében rögzített szakmai és pedagó-

giai feladatok előkészítése és végrehajtása, 

 megírja a tanmeneteket, a két hónapnál nagyobb mértékű lemaradást jelzi az igazgató-

nak, 

 munkaidejének beosztását az SzMSz megfelelő szakaszai részletezik, 

 a munkaidőkeretben meghatározott munkaidőt csak írásos igazgatói utasításra lépheti túl, 

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

a munkahelyén tartózkodni, 

 a tanítási órára való érkezéskor figyelmet fordít a tanterem állapotára, ha az osztály el-

hagyja a tantermet, akkor – ellenőrizve az állapotokat – utolsóként távozik, 

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

 tanítási óráján vagy közvetlenül azt követően bejegyzi a naplóba vagy a digitális naplóba, 

nyilvántartja az óráról hiányzó vagy késő tanulókat, 

 rendszeresen értékeli tanulói tudását, félévente legalább a heti óraszám + 1 osztályzatot 

(de legalább félévi 3 osztályzatot) ad minden tanítványának,  

 összeállítja, megíratja és két héten belül kijavítja a szükséges iskolai dolgozatokat, a té-

mazáró dolgozat időpontjáról az osztályt (csoportot) legalább egy héttel a kijelölt időpont 

előtt tájékoztatja, 

 a tanulóknak adott osztályzatokat szóbeli értékeléskor azonnal, írásbeli dolgozatnál a ki-

javítást követő órán ismerteti a tanulókkal, 

 az osztályzatokat folyamatosan bejegyzi a digitális naplóba, a tanuló egy írásbeli vagy 

szóbeli feleletére csak egyetlen osztályzat adható (kivételt képez a magyar nyelv és iro-

dalom dolgozatok értékelése), 

 tanítványai számára az osztályzatokon kívül visszajelzéseket ad előrehaladásuk mérté-

kéről, az eredményesebb tanulás érdekében elvégzendő feladatokról, 
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 javaslatot tesz az iskolai munkaterv szakterületét érintő pedagógiai, szervezési, stb. fel-

adataira, 

 részt vesz a tantestület értekezletein, megbeszélésein, a konferenciákon, a szakmai mun-

kaközösség megbeszélésein és értekezletein,  

 évente két alkalommal fogadóórát tart az igazgató által kijelölt időpontban, 

 a helyi tanterv alapján tanmenetet készít, szaktanári tevékenységét ennek alapján szer-

vezi meg, 

 megszervezi a szükséges szemléltető eszközök, tanítási segédanyagok órai használatát, 

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

vizsgákon, iskolai méréseken, 

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

bízták meg a feladattal, 

 egy órát meghaladó hiányzása esetén feljegyzést készít a helyettesítők számára az osztá-

lyokban elvégzendő tananyagról, várhatóan egy hetet meghaladó hiányzása előtt tanme-

neteit – a szakszerű helyettesítés megszervezése érdekében – az igazgatóhelyetteshez el-

juttatja, 

 bombariadó vagy egyéb rendkívüli esemény bekövetkezésekor közreműködik az épület 

kiürítésében, menti az általa használt legfontosabb dokumentumokat, 

 felelősséggel tartozik a szakmai munkához szükséges szemléltető eszközök, könyvek, 

stb. rendeltetésszerű használatának biztosításáért, 

 előkészíti, lebonyolítja és értékeli az iskolai házi tanulmányi versenyeket,  

 folyamatosan végzi a tanítványai felzárkóztatásával, korrepetálásával, versenyeztetésé-

vel, tehetséggondozásával kapcsolatos feladatokat, 

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

 szükség szerint kapcsolatot tart a tanított osztályok osztályfőnökeivel, 

 a konferenciát megelőzően legalább két nappal lezárja a tanulók osztályzatait,  

 ha a tanuló lezárt érdemjegye jelentősen eltér az osztályzatok átlagától a tanuló kárára, 

akkor erre a tényre a konferencia előtt felhívja az osztályfőnök figyelmét, az eltérés okát 

a konferencián megindokolja, 

 beosztása esetén részt vesz a tanulmányi kiránduláson, szükség esetén ellátja a tanulók 

versenyre való kíséretét, 

 közreműködik a választható foglalkozások felvételének lebonyolításában. 

2. Különleges felelőssége 

 felelős a tanulói és szülői személyiségjogok maximális tiszteletben tartásáért, 

 bizalmasan kezeli a kollégákkal, az osztályokkal és az iskolával kapcsolatos informáci-

ókat, 

 a hatáskörét meghaladó problémákat haladéktalanul jelzi az osztályfőnöknek, illetve a 

nevelési igazgatóhelyettesnek vagy az igazgatónak. 

3. Járandósága 

 a munkaszerződésében a Kjt. előírásai szerint meghatározott munkabér 

 túlmunka elrendelése esetén a jogszabályok által meghatározott túlóradíj 

 

4.5.2. Testnevelő munkaköri leírás-mintája 

A munkakör megnevezése: testnevelő 
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Legfontosabb feladata: tanulói személyiségének, képességeinek és tárgyi tudásának folyama-

tos fejlesztése, szemléletük formálása, az érettségi vizsgára és továbbtanulásra történő sike-

res felkészítésük. 

1. A főbb tevékenységek összefoglalása 

 szakszerűen, legjobb tudása szerint megtartja a tanítási órákat 

 feladata az intézmény és a munkaközösség munkatervében rögzített szakmai és pedagó-

giai feladatok előkészítése és végrehajtása 

 a testnevelők  által elkészített, vagy saját maga által alkotott tanmeneteket betartja, a két 

hónapnál nagyobb mértékű lemaradást jelzi az igazgatónak 

 munkaidejének beosztását az SzMSz tartalmazza 

 a munkaidőkeretben meghatározott munkaidőt csak írásos igazgatói utasításra lépheti túl, 

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

a munkahelyén tartózkodni 

 a tanítási órára való érkezéskor figyelmet fordít a tanterem állapotára, ha az osztály el-

hagyja a tantermet – ellenőrizve az állapotokat – utolsóként távozik 

 gondot fordít környezete tisztaságára; a tantermekben, folyosókon és egyéb helyiségek-

ben a tanulókkal fölszedeti a szemetet 

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

 tanítási óráit az adott munkanapon bejegyzi az osztálynaplóba, pontosan nyilvántartja az 

óráról hiányzó vagy késő tanulókat 

 rendszeresen értékeli tanulói tudását, félévente legalább a heti óraszám + 1 osztályzatot, 

de félévenként legalább három osztályzatot ad minden tanítványának 

 a tanulóknak adott osztályzatokat azonnal ismerteti a tanulókkal 

 az osztályzatokat folyamatosan bejegyzi a digitális naplóba,  

 tanítványai számára az osztályzatokon kívül visszajelzéseket ad előrehaladásuk mérté-

kéről, az eredményesebb tanulás érdekében elvégzendő feladatokról 

 részt vesz a tantestület értekezletein, megbeszélésein, a konferenciákon, a szakmai mun-

kaközösség megbeszélésein, az iskola rendezvényein 

 évente két alkalommal fogadóórát tart az igazgató által kijelölt időpontban 

 megszervezi a szükséges szemléltető eszközök, tanítási segédanyagok órai használatát, 

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

vizsgákon, iskolai méréseken 

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

meg a feladattal 

 egy órát meghaladó hiányzása esetén feljegyzést készít a helyettesítők számára az osztá-

lyokban elvégzendő tananyagról, azt a munkaközösség-vezetőhöz eljuttatja 

 bombariadó vagy egyéb rendkívüli esemény bekövetkezésekor közreműködik az épület 

kiürítésében 

 előkészíti, lebonyolítja és értékeli az iskolai tanulmányi versenyeket,  

 folyamatosan végzi a tanítványai felzárkóztatásával, korrepetálásával, versenyeztetésé-

vel, tehetséggondozásával kapcsolatos feladatokat 

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

 kapcsolatot tart a tanított osztályok osztályfőnökeivel 

 a konferenciát megelőzően legalább két nappal lezárja a tanulók osztályzatait, ha a tanuló 

lezárt érdemjegye a tanuló kárára jelentősen eltér az osztályzatok átlagától, akkor erre a 

konferencia előtt felhívja az osztályfőnök figyelmét, az eltérés okát a konferencián meg-

indokolja 

 beosztása esetén részt vesz a tanulmányi kiránduláson, projektfoglalkozáson, szükség 

esetén ellátja a tanulók versenyre való kíséretét 
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2. Speciális feladatai 

 külön feladatleírás alapján osztályfőnöki feladatokat lát el 

 kapcsolatot tart a gyógytestnevelési órákra beosztott diákok szüleivel 

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

munkavédelmi tájékoztatást 

3. Járandósága 

 a munkaszerződésében a Kjt. előírásai szerint meghatározott munkabér 

 túlmunka elrendelése esetén a jogszabályok által meghatározott túlóradíj 

4.5.3. Osztályfőnök kiegészítő munkaköri leírás-mintája 

A kiegészítő munkakör megnevezése: Osztályfőnök 

Közvetlen felettese: az általános igazgatóhelyettes 

Megbízatása: az igazgató bízza meg egy tanév időtartamra 

Jelen munkaköri leírás a pedagógusok munkaköri leírásának kiegészítéseként értelmezendő. 

1. A főbb tevékenységek összefoglalása 

 feladatairól és hatásköréről irányadóak az SzMSz megfelelő fejezetében leírtak, 

 feladata az intézmény és a munkaközösség munkatervében rögzített szakmai és pedagógiai 

feladatok előkészítése és végrehajtása, 

 javaslatot tesz az iskolai munkaterv osztályát, évfolyamát érintő pedagógiai, szervezési, 

stb. feladataira, 

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

szervezi meg, 

 részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség megbeszélésein és értekezletein,  

 kiemelt figyelmet fordít a dokumentumok kitöltésére: napló, digitális napló, anyakönyv, 

bizonyítványok, stb. 

 vezeti a tanulók dicséretével, elmarasztalásával kapcsolatos bejegyzéseket, 

 előkészíti és megszervezi osztálya tanulmányi kirándulását, az előírt időben leadja a ki-

rándulási tervet, 

 felelősséggel tartozik a szakmai munkához szükséges eszközök, CD-k, könyvek, stb. ren-

deltetésszerű használatának biztosításáért, 

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

diákönkormányzati vezetőségével, 

 biztosítja az osztály képviselőinek a diákönkormányzati megbeszéléseken és az évi rendes 

diákközgyűlésen való részvételét, 

 folyamatos kapcsolatot tart az osztályában tanító tanárokkal, 

 a konferenciát megelőzően legalább 10 nappal közzé teszi javaslatát a tanulók magatartás 

és szorgalom jegyére,feltűntetve az igazolatlan hiányzások és a bukások várható számát, 

 előkészíti a szülői értekezletek lebonyolítását, közreműködik az iskola szülőkkel és tanu-

lókkal kapcsolatos minőségbiztosítási tevékenységében, 

 közreműködik a tanulói tankönyvtámogatások iránti kérelmek összegyűjtésében és elbírá-

lásában, 

 részt vesz osztálya gólyabáli bemutatkozó műsorának, szalagavató műsorának, diáknapi 

tevékenységének, ballagásának stb. előkészítő munkálataiban, 

 minden tanév első hetében ismerteti osztályával az iskolai házirendet, vagy az évfolyam-

nak és a szükségleteknek megfelelően felhívja a figyelmet egyes előírásaira, 

 közreműködik a választható foglalkozások felvételének lebonyolításában, segíti osztálya 

tanulónak a felsőfokú tanulmányokra történő jelentkezését 
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 folyamatos figyelmet fordít osztályának dekorációjára, a faliújság karbantartására, 

 minden év szeptemberének 10. napjáig leadja az ifjúságvédelmi felelősnek a hátrányos és 

halmozottan hátrányos, a sajátos nevelési igényű és a veszélyeztetett diákok névsorát, az 

ezzel kapcsolatos adatokat bejegyzi a digitálisnaplóba 

 folyamatosan nyomon követi és aktualizálja a naplóban ,  digitális naplóban a diákok ada-

tainak változását, a bejárók, a menzások, a kollégisták adataiban bekövetkező változásokat 

 a tanév elején osztálya számára megtartja a tűz-, baleset- és munkavédelmi tájékoztatót, 

az oktatásról szóló feljegyzést aláíratja a tanulókkal. 

2. Ellenőrzési kötelezettségei 

 folyamatosan ellenőrzi  a napló,  digitális napló osztályozó részének állapotát, az osztály-

zatokat érintő hiányosságokat jelzi az általános igazgatóhelyettesnek, 

 figyelemmel követi a tanulók igazolt és igazolatlan hiányzását, 8 napon belül igazolja a 

hiányzásokat, elvégzi a szükséges értesítéseket,  

 a házirendben leírtak szerint figyelemmel követi a tanulók késését, szükség esetén elekt-

ronikus üzenetben vagy levélben értesíti a szülőket, 

 levélben és a digitális naplóban írott üzenet útján értesíti a szülőket a tanuló gyenge vagy 

hanyatló tanulmányi eredménye, vagy súlyos fegyelmi vétsége esetén 

 az SzMSz előírásai szerint értesíti a tanulók szüleit az igazolatlan hiányzásról, ha a tanuló 

bukásra áll,és egyéb rendkívüli esetben 

 a konferencia napján ellenőrzi, hogy minden tanulónak le van-e zárva az osztályzata, va-

lamint a lezárt érdemjegy nem tér-e el jelentősen az osztályzatok átlagától a tanuló kárára. 

3. Különleges felelőssége 

 felelős a tanulói és szülői személyiségjogok maximális tiszteletben tartásáért, 

 bizalmasan kezeli a kollégákkal és az osztályokkal kapcsolatos információkat, 

 maradéktalanul betartja az adatkezelésre vonatkozó szabályokat, 

 bizalmasan kezeli az ellenőrzési tapasztalatokat, 

 a hatáskörét meghaladó problémákat haladéktalanul jelzi az igazgatóhelyettesnek vagy az 

igazgatónak. 

4. Pótléka és kötelező órakedvezménye 

 326/2013. (VIII.30) Kormányrendeletben szabályozott, munkáltatói utasításban rögzített 

osztályfőnöki pótlék. 

  



20 

 

4.5.4. Gazdasági ügyintéző munkaköri leírás-mintája 

Munkaköre: gazdasági ügyintéző 

Közvetlen felettese: az igazgató 

Kinevezése: határozatlan időtartamra 

Munkaideje: naponta 7 – 1555,  

         pénteken: 715 – 1415 óráig, amely munkaidő 20 perc ebédidőt tartalmaz 

Munkabére: munkaszerződése alapján 

A gazdaság- és személyügyi ügyintézők munkaköri feladatainak összefoglalása 

 Kezeli az iskola házipénztárát. A házipénztárból kifizetést csak az iskola igazgatója, igaz-

gatóhelyettese engedélyével végezhet. Anyagi felelősséggel tartozik a házipénztárban ke-

zelt valamennyi eszköz és egyéb értékek kezeléséért. 

 A számlák mellé csatolja a teljesítési igazolást, gondoskodik a felhasználás bizonylatolá-

sáról. 

 Hó végét követően legkésőbb a következő hónap 6. napjáig a pénztárbizonylatokat meg-

küldi a Központ részére könyvelés céljából. 

 Az intézmény bevételeiről számlát állít ki (terembérlet, ételhulladék, tanfolyami díj stb., 

ezeket eljuttatja a Központba). 

 A befolyt bevételt a Központba viszi a számlákkal együttesen. 

 Tartós távollét esetén a házipénztárt jegyzőkönyv alapján adja át. 

 Kezeli az intézmény munkavállalóinak személyi anyagát. 

 Munkaügyi feladatai részeként: 

o új felvétel esetén előkészíti a munkaszerződéseket az igazgatóval és a fenntartó Köz-

ponttal történő egyeztetést követően, 

o kiállítja az adatfelvételi lapot, elkészíti a személyi anyagot, gondoskodik arról, hogy 

a bérszámfejtés minden adatot időben megkapjon a biztosítotti bejelentéshez, bér-

számfejtéshez,  

o munkaviszony megszüntetésekor az igazgatóval, és a fenntartó Központtal történő 

egyeztetetést követően elkészíti a megfelelő dokumentumokat és eljuttatja a bérszám-

fejtő részére,  

o elkészíti a megbízási szerződéseket a fenntartó Központtal történő egyeztetetést kö-

vetően, gondoskodik a hozzá tartozó nyilatkozatok, dokumentumok elkészítéséről,  

o havonként kimutatást készít a távollét adatokról, összegyűjti a táppénzes dokumentu-

mokat, szabadságengedélyeket, fizetés nélküli szabadság engedélyeket, majd ezeket 

megküldi a bérszámfejtő részére 

o folyamatosan vezeti a dolgozók szabadság nyilvántartását,  

o az igazgatóhelyettes által készített túlóra, távolléti díj, tanulókíséret, stb. elszámolást 

továbbítja a megfelelő kimutatáson keresztül a bérszámfejtő részére 

o gondoskodik a technikai dolgozók jelenléti ívének havonkénti zárásáról 

 Részt vesz az iskola vagyonának leltározásában, selejtezésének, hulladék hasznosításának 

lebonyolításában. 

 Megrendeli, bevételezi és kiadja a tisztító- és takarító eszközöket a fenntartó Központtal 

történő egyeztetetést követően. 

 A menzavezető távollétében helyettesíti a menzavezetőt, feladatait ellátja. 

2. Járandóság 

 a munkaszerződésében meghatározott munkabér, 

 a vonatkozó jogszabályokban, illetőleg a munkavédelmi szabályzatban rögzített védő-

eszközök 
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4.5.5. Takarító munkaköri leírás-mintája 

A munkakör megnevezése: takarító 

Közvetlen felettese: az igazgató 

Kinevezése, munkaideje:  

 határozatlan időtartamra,  

 munkabére munkaszerződése szerint 

 naponta  

1. Legfontosabb munkaköri feladatainak összefoglalása 

 az igazgató utasítása alapján a gondnok közvetlen utasításai szerint jár el az épület taka-

rítási munkálataiban 

 napi gyakorisággal kitakarítja a területéhez tartozó tantermeket, padlózatukat felmossa, 

tiszta langyos vízzel lemossa a táblát 

 napi gyakorisággal kitakarítja a területéhez tartozó folyosórészeket 

 naponta lemossa a WC-kagylókat és az ülőkéket, naponta fertőtleníti azokat, szükség 

szerint tisztítja az ajtókat, falburkolókat, csaptelepeket 

 a tanulók iskolába érkezését követően felmossa a folyosókat 

 mindennemű olyan takarítási munkát szükség szerint elvégez, amely biztosítja az épület 

állandó tisztán tartását 

 szükség szerint elvégzi az ajtók lemosását, napi gyakorisággal tisztítja a villanykapcso-

lókat, fertőtleníti az ajtókilincseket és területéhez tartozó számítógépek billentyűzetét 

 napi gyakorisággal takarítja a tanulói és tanári asztalokat és székeket, rendkívüli esetben 

az asztalok lapját fertőtleníti 

 kötelessége a tantermekben és a folyosókon elhelyezett szemétgyűjtő edényzet rendsze-

res ürítése, tisztítása 

 porszívózza a szőnyegeket, szükség szerint fölkeni a parkettát 

 szükség szerint öntözi a tanteremben és a folyosón lévő virágokat 

 nagytakarítást végez a nyári, téli és tavaszi szünetben elvégzi folyosóterületének súrolá-

sát, a függönyök mosását, a padok és falburkolók súrolását 

 a nagytakarítások időszakában – a többi takarítóval közösen – az gazdaságvezető utasí-

tása szerint az egész épületben elvégzi az ablakok tisztítását 

 a nagytakarítások alkalmával – az gazdaságvezető utasítása szerint – a szokásosnál ala-

posabban elvégzi mindazokat a feladatokat, amelyek napi munkájához tartoznak 

 a használaton kívüli tantermekben lekapcsolja a villanyt, takarékosan bánik a vízzel, 

elektromos energiával 

 folyamatosan figyelemmel kíséri az intézmény napi működése során keletkezett, a biz-

tonságos munkavégzést veszélyeztető hibákat, azt jelzi a karbantartónak, szükség esetén 

az gazdaságvezetőnek 

2. Járandóság 

 a munkaszerződésében meghatározott munkabér, 

 a vonatkozó jogszabályokban, illetőleg a munkavédelmi szabályzatban rögzített védő-

eszközök 
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4.5.6. Karbantartó munkaköri leírás-mintája 

A munkakör megnevezése: karbantartó, kertész 

Közvetlen felettese: az igazgató 

Kinevezése, munkaideje:  

 határozatlan időtartamra,  

 munkabére munkaszerződése szerint 

 naponta 05.00-13.00 vagy 13.00-21.00 

Munkavállaló munkakörébe tartozó feladatok részletes meghatározása: 

• Köteles – a külön beosztás szerint – neki kiadott területet minden szolgálata alatt át-

nézni.  

• Az ott tapasztalt hibákat – amennyiben ez tőle elvárható és a szükséges feltételek biz-

tosítottak – kijavítani. Amennyiben ezt nem tudja elvégezni, köteles az általános igaz-

gatóhelyettest értesíteni. 

• Amennyiben azonnali beavatkozást igénylő karbantartási munka adódik, azt köteles 

azonnal elvégezni.  

• Amennyiben ez nem lehetséges, haladéktalanul köteles felettesét értesíteni. 

• A dolgozó jogosult feladatainak jobb ellátása érdekében javaslattételre a közvetlen fe-

lettesének vagy a gimnázium igazgatójának. 

• A dolgozó jogosult az intézeti vagyont sértő, károsító bármely cselekmény, mulasztás 

esetén bejelentés megtételére. 

• Munkaköri kötelezettségének teljesítésénél: 

• a hivatali és szolgálati titok megőrzéséért fegyelmi és büntetőjogi felelősséggel tarto-

zik; 

• kötelessége a mindenkori tűzvédelmi, munkavédelmi, közegészségügyi előírásokat be-

tartani; 

• köteles az intézmény vagyonát gondosan kezelni, arra vigyázni; 

• anyagilag felelős a nem körültekintően végzett munkavégzése során okozott károkért 

és hibákért. 

4.5.7. Gondnok, portás munkaköri leírás-mintája 

A munkakör megnevezése: gondnok 

Közvetlen felettese: az igazgató 

Kinevezése, munkaideje:  

 határozatlan időtartamra,  

 munkabére munkaszerződése szerint 

 naponta  

Legfontosabb munkaköri feladatainak összefoglalása 

Az iskola gondnoka felelős az állami vagyon megőrzéséért, a jogszabályoknak megfelelő 

gazdasági és pénzügyi tevékenységéért, a költségvetési gazdálkodás szakszerűségéért, az épü-

let állagának megőrzéséért és fejlesztéséért. 

Ezen belül: 

 Rendszeresen ellenőrzi az iskolához tartozó helyiségeket és felszereléseket. 

 Figyelemmel kíséri az iskola állagának megóvását. 

 Gondoskodik a tanulók okozta kár megtérítéséről, a hibák kijavításáról. 

 Irányítja és ellenőrzi a hatáskörébe rendelt technikai személyzet munkáját, (tech-

nikus, karbantartók, konyhai dolgozók, hivatalsegédek, udvaros, portás) munka-

rendjének, munkaidő beosztásának, valamint napi tevékenységének megszervezé-

sét. 
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 Összegyűjti a szakcsoportok, pedagógus közösségek igényeit, és előterjeszti azt az 

operatív vezetői értekezleteken, kellő indokolással. 

 Gondoskodik a felújítási, nagyjavítási igények folyamatos nyilvántartásáról és az 

előírt időben történő igényléséről. 

 Gondoskodik a külső munkavállalókkal való szerződéskötésről, és folyamatosan 

ellenőrzi, hogy a munkavégzés a szerződésben foglaltak szerint történjék. 

 A megrendelésekről, a dologi beszerzésekről és elosztásokról – az igazgató jóvá-

hagyása után – önállóan intézkedik. 

 Naprakész kimutatást vezet az iskolai költségvetés felhasználásáról, az iskola 

pénzügyeinek helyzetéről. 

 Teljes felelőséggel vezeti az iskola leltárkönyvét, részt vesz a munkakörök átadá-

sában, ügyel a leltári fegyelem betartására. 

 Intézi a pedagógusok MÁV utazási kedvezményével kapcsolatos ügyeket. 

 Élelmezésvezetői feladatokat lát el. 

5. Az intézmény munkarendje 

5.1. A tanulók iskolában tartózkodásának szabályai 

 Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 6,00 órától este 21,00 óráig 

tart nyitva. Az iskola igazgatójával történt előzetes egyeztetés alapján az épület ettől 

eltérő időpontban, illetve szombaton és vasárnap is nyitva tartható. 

 

 Az iskolában reggel 7,30 órától órakezdésig, az óraközi szünetek idején, tanári ügyelet 

működik. Az ügyeletes nevelő köteles a rábízott épületben vagy épületrészben a mun-

katerv alapján a tanulók magatartását, az épületek rendjének, tisztaságának megőrzését, 

a balesetvédelmi szabályok betartását ellenőrizni. 

 Az iskolában egyidejűleg 4 fő ügyeletes nevelő kerül beosztásra. Az egyes ügyeletes 

nevelők felelősségi területe az alábbi épületekre vagy épületrészekre terjed ki: 

- földszint  

- hátsó udvar 

- I. emelet 

- szakmai oldal 

 A tanuló a tanítási órák idején csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérésére, az osz-

tályfőnöke (távolléte esetén az igazgató vagy az igazgatóhelyettes), illetve a részére 

órát tartó szaktanár írásos engedélyével hagyhatja el az iskola területét. 

 Rendkívüli esetben - szülői kérés hiányában - az iskola elhagyására csak az igazgató, 

vagy az igazgatóhelyettes, osztályfőnök adhat engedélyt.  

 Az iskola épületébe érkező szülők illetve idegenek belépését a portaszolgálat ellenőrzi. 

Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet 

intézők tartózkodhatnak. 

 Az iskola berendezéseit elsősorban a hivatalos nyilvántartási időn túl és a tanítási szü-

netekben külső igénylőknek külön megállapodás alapján át lehet engedni, ha ez az is-

kolai foglalkozásokat, rendezvényeket nem zavarja. Az iskola helyiségeit használó 

külső igénybe vevő csak a megállapodás, engedély szerinti időben és helyiségekben 

tartózkodhatnak az épületben. 
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 Az iskolai munkarend speciális esetei: 

- A szervezett foglalkozáson kívüli időben az épületben és az udvaron a tanulók 

felügyelet nélkül nem tartózkodhatnak. 

- Akik nem az intézmény tanulói, tanítási idő alatt csak igazgatói engedéllyel tar-

tózkodhatnak az intézményben. 

- Az iskolai ünnepélyek, a szülői értekezletek tartása idején az iskola munkarendje 

az igazgató döntése szerint módosul. 

- Az iskolai könyvtár nyitva tartási idejét és használati rendjét a könyvtár működési 

rendje tartalmazza. 

- A tanórán kívüli foglalkozásokat 15 órától 20 óráig, vagyis a délutáni nyitva tartás 

végéig kell megszervezni. Ettől eltérni csak az igazgató beleegyezésével lehet. 

- Hivatalos ügyek intézése a titkárságon történik 8 óra és 16 óra között. 

- Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend 

szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és azt a 

szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók és a nevelők tudomására hozza. A 

nyári szünetben az irodai ügyeletet hetente (szerda) kell megszervezni. 

5.2. Az intézmény vezetőinek munkarendje  

Az intézmény vezetője vagy helyettesei közül egyiküknek az intézményben kell tartóz-

kodnia abban az időszakban, amikor tanítási órák, tanulóink számára szervezett iskolai rend-

szerű délutáni tanrendi foglalkozások vannak. Ezért az igazgató vagy helyettesei közül legalább 

egyikük hétfőtől csütörtökig 7.20 és 16 óra között, pénteken 7.20 és 14.00 óra között az intéz-

ményben tartózkodik. Egyebekben munkájukat az iskola szükségleteinek és aktuális feladataik-

nak megfelelő időben és időtartamban látják el.  

5.3. A pedagógusok munkarendjével kapcsolatos előírások  

 A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az igazgató vagy 

az igazgatóhelyettes állapítja meg az intézmény órarendjének függvényében. A konkrét 

napi munkabeosztások összeállításánál az intézmény feladatellátásának, zavartalan műkö-

désének biztosítását kell elsődlegesen figyelembe venni. Az intézmény vezetőségének tag-

jai, valamint a pedagógusok a fenti alapelv betartása mellett javaslatokat tehetnek egyéb 

szempontok, kérések figyelembe vételére. 

 A pedagógus köteles 10 perccel tanítási, foglalkozási, ügyeleti beosztása előtt a munkahe-

lyén (illetve a tanítás nélküli munkanapok programjának kezdete előtt annak helyén) meg-

jelenni. A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát lehetőleg 

előző nap, de legkésőbb az adott munkanapon 7.20 óráig köteles jelenteni az intézmény 

vezetőjének vagy helyettesének, hogy közvetlen munkahelyi vezetője helyettesítéséről in-

tézkedhessen. A hiányzó pedagógus köteles várhatóan egy hetet meghaladó hiányzá-

sának kezdetekor tanmeneteit az igazgatóhelyetteshez eljuttatni, hogy akadályoztatása 

esetén a helyettesítő tanár biztosíthassa a tanulók számára a tanmenet szerinti előrehala-

dást. A táppénzes papírokat legkésőbb a táppénz utolsó napját követő 1. munkanapon le 

kell adni a gazdasági irodában.2 

 Rendkívüli esetben a pedagógus az igazgatótól vagy az igazgatóhelyettestől kérhet enge-

délyt legalább két nappal előbb a tanítási óra (foglalkozás) elhagyására, a tanmenettől 

eltérő tartalmú tanítási óra (foglalkozás) megtartására. A tanítási órák (foglalkozások) el-

cserélését az igazgatóhelyettes engedélyezi. 

                                            
2 Mert a táppénzes papírnak 5 napon belül a MÁK-hoz kell érkeznie. 
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 A tantervi anyagban való lemaradás elkerülése érdekében hiányzások esetén – lehetőség 

szerint – szakszerű helyettesítést kell tartani. Ha a helyettesítő pedagógust legalább egy 

nappal a tanítási óra (foglalkozás) megtartása előtt bízták meg, úgy köteles szakszerű órát 

tartani, illetve a tanmenet szerint előrehaladni, a szakmailag szükséges dolgozatokat 

megíratni, 3 hétnél hosszabb tanári hiányzás esetén kijavítani. 

 A pedagógusok számára – a kötelező óraszámon felüli – a nevelő–oktató munkával ösz-

szefüggő rendszeres vagy esetenkénti feladatokra szóban, vagy írásban a megbízást vagy 

kijelölést az intézményvezető adja az igazgatóhelyettes és a munkaközösség-vezetők ja-

vaslatainak meghallgatása után.  

 A pedagógus alapvető kötelessége, hogy tanítványainak haladását rendszeresen osz-

tályzatokkal értékelje, valamint számukra a számszerű osztályzatokon kívül visszajelzé-

seket adjon előrehaladásuk mértékéről, az eredményesebb tanulás érdekében elvégzendő 

feladatokról.  

 A pedagógusok munkaidejének nyilvántartási rendje 

- A hatályos jogszabályok alapján a pedagógusok munkaideje az intézmény által elren-

delt kötelező és nem kötelező órákból, elrendelt egyéb foglalkozásokból, valamint 

a nevelő-oktató munkával összefüggő további feladatokból áll. 

- Az elrendelt tanítási órák, foglalkozások konkrét idejét az órarend, a havi programok 

illetve egyes iskolai programok feladatkiírása tartalmazza, így ezek időpontja és idő-

tartama az iskolai dokumentumokban rögzített. Az intézményen kívül végezhető fel-

adatok időtartamának és időpontjának meghatározása a nevelő-oktató munkával ösz-

szefüggő egyéb feladatok ellátásához elismert heti munkaidő-átalány felhasználásával 

történik. Ennek figyelembe vételével a nem kizárólag az intézményben elvégezhető 

feladatok ellátásakor a pedagógus munkaidejének felhasználásáról maga dönt, így en-

nek időtartamáról – ezzel ellentétes írásos munkáltatói utasítás kivételével – munka-

idő-nyilvántartást nem kell vezetnie. 

- Az intézmény vezetője a pedagógusok számára azokban az esetekben rendelheti el a 

munkaidő nyilvántartását, amikor a teljes munkaidő fentiek szerinti dokumentálása 

vélhetően nem biztosítható.  

5.4. Az intézmény nem pedagógus munkavállalóinak munkarendje 

Az intézményben a nem pedagógus munkavállalók munkarendjét a jogszabályok betar-

tásával az intézmény zavartalan működése érdekében az intézményvezető állapítja meg. Mun-

kaköri leírásukat az igazgató és a gondnok közösen készíti el. A törvényes munkaidő és pihenő-

idő figyelembevételével az intézmény vezetői tesznek javaslatot a napi munkarend összehan-

golt kialakítására, megváltoztatására, és a munkavállalók szabadságának kiadására. A nem pe-

dagógus munkakörben foglalkoztatottak munkarendjét az igazgató határozza meg. A napi 

munkaidő megváltoztatása az intézményvezető, adminisztratív és technikai dolgozók ese-

tében az intézményvezető szóbeli vagy írásos utasításával történik. 

5.5. Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje  

 Az iskolaépületet címtáblával, az osztálytermeket és szaktantermeket Magyarország címe-

rével kell ellátni. Az épületen ki kell tűzni a nemzeti lobogót, az Európai Unió zászlaját. 

 Az iskola minden munkavállalója és tanulója felelős: 

- a tűz- és balesetvédelmi, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért, 
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- a közösségi tulajdon védelméért, állapotának megőrzéséért, 

- az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért, 

- az energiafelhasználással való takarékoskodásért, 

- a tűz- és balesetvédelmi, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért. 

 A tanulók az intézmény létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi felügyelettel hasz-

nálhatják. Az iskola tantermeit, szaktantermeit, könyvtárát, tornatermét, számítástechni-

kai felszereléseit, stb. a diákok elsősorban a kötelező és a választható tanítási órákon hasz-

nálhatják. A foglalkozásokat követően – a tanteremért felelős, vagy a foglalkozást tartó 

pedagógus felügyelete mellett – lehetőség van az iskola minden felszerelésének használa-

tára. A szaktantermek, könyvtár, tornaterem, stb. használatának rendjét a házirend-

hez kapcsolódó belső szabályzatok tartalmazzák, amelyek betartása tanulóink és a 

pedagógusok számára kötelező. 

 Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak 

az igazgató engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet. 

 Vagyonvédelmi okok miatt az üresen hagyott szaktantermeket, szertárakat zárni kell. A 

tantermek, szertárak bezárása az órát tartó pedagógusok, illetve – a tanítási órákat köve-

tően – a technikai dolgozók feladata.  

 A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, az iskola berendezéseit – az igazgatóhelyet-

tessel való egyeztetés után – szabadon használhatja. Az IDB számára külön helyiséget 

biztosít az iskola, a diákmozgalmat segítő pedagógus és az IDB elnök rendszeresen előre 

egyeztetett időpontban tájékoztatja az igazgatót és a helyettest a diákmozgalom eseménye-

iről. A segítő pedagógus a tantestületi értekezleteken beszámolót tart a diákmozgalom te-

vékenységéről. Az igazgató rendszeresen, előre bejelentkezve részt vesz, részt vehet az 

IDB ülésein. Az iskola évente 1 alkalommal, jogszabályoknak megfelelően iskolai diák-

rendezvényre ad lehetőséget, melyet az iskolai munkatervben meg is jelöl, és a diákprog-

ramok megvalósításához anyagi fedezetet nyújt. A diáknap programjának tervezetét az 

igazgatóval gazdasági szempontból is egyezteti az IDB vezetősége. 

6. A tanítási órán kívüli egyéb foglalkozások 

Az iskola – a tanórai foglalkozások mellett a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei, 

valamint az intézmény lehetőségeinek figyelembe vételével tanórán kívüli egyéb foglalkozáso-

kat szervez. A foglalkozások helyét és időtartamát az igazgató és helyettesei rögzítik a tanórán 

kívüli órarendben, terembeosztással együtt. A foglalkozásokról naplót kell vezetni.  

 Az iskola ünnepi műsorainak, megemlékezéseinek terveit az éves munkaterv tartal-

mazza a műsor elkészítéséért felelős pedagógus megnevezésével. Az ünnepségeken az is-

kola tanulói a házirend, az SzMSz és a szóbeli utasításoknak megfelelő öltözékben és 

rendben kötelesek megjelenni.  

 A versenyeken való részvétel a diákjaink képességeinek kialakítását és fejlesztését cé-

lozza. A tanulók intézményi, városi, kistérségi és országos meghirdetésű versenyeken ve-

hetnek részt, szaktanári felkészítést igénybe véve. A meghirdetett országos versenyekre a 

felkészítésért, a szervezésért, a nevezésért a szaktárgyi munkaközösségek és az igazgató-

helyettes felelősek. 
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 A felzárkóztatások, korrepetálások célja az alapképességek fejlesztése és a tantervi kö-

vetelményekhez való felzárkóztatás. A korrepetálást az igazgató által megbízott pedagó-

gus tartja.  

 Az iskola énekkara és zenekara sajátos diákkörként működik, vezetője az igazgató által 

megbízott kórusvezető tanár. Elsősorban az egyén közös éneklésének igényét hivatott ki-

elégíteni, de az iskolai, kistérségi és városi kulturális rendezvények színesítését is szol-

gálja. A kóruspróbák, zenekari próbák meghatározott időben – a rendkívüli eseteket leszá-

mítva, heti egy alkalommal tarthatók. Ez időben egyéb foglalkozások csak az igazgató 

vagy helyettesének külön engedélyével szervezhetők.  

 Az iskolai filmklub az iskolai diákönkormányzat szervezésében működik. A klub szerve-

zésében részt vesz a diákönkormányzat tevékenységét patronáló pedagógus. A klub az is-

kola munkatervében meghatározott rend szerint nyújt szórakozási és kulturálódási lehető-

séget diákjainknak.  

 A zenei kultúra fejlesztése érdekében minden tanuló számára évi három alkalommal a ta-

nítási időben egy órás időtartamú hangverseny-látogatást szervezünk.  Minden osztályt 

egy-egy szaktanár, illetve az osztályfőnök elkísér a filharmóniára. 

 Szervezett külföldi kapcsolatok révén a tanulók jobban elmélyülhetnek a tanult idegen 

nyelvekben, megismerhetik az adott országban élő embereket. Ezek során közvetlen ta-

pasztalatokat szerezhetnek az Európai Unió országairól. Külföldi utazások az igazgató en-

gedélyével és pedagógus vezetésével, a szülők hozzájárulásával szervezhetők. Kiemelten 

kezeljük az ukrajnai, perecsényi testvériskolai kapcsolatunkat, ide tanévenként 15 diák és 

2 kísérő tanár utazik, illetve ugyanennyi diák és felnőtt fogadására vállalkozunk. 

 A tanulmányi kirándulás az iskolai élet, a közösségek kialakításának és fejlődésének szer-

ves, pótolhatatlan része. Ezért az iskola mindent megtesz a kirándulások igényes és egyben 

olcsó megszervezése és problémamentes lebonyolítása érdekében. A tanulmányi kirándu-

lások szervezésének és lebonyolításának kérdéseit igazgatói utasításban kell szabályozni.  

 A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés - a felzárkóztató foglalkozások 

kivételével - önkéntes. 

 A tanórán kívüli foglalkozásokra történő jelentkezés tanév elején történik, és egy tanévre 

szól. 

 A felzárkóztató foglalkozásokra kötelezett tanulókat képességeiknek, tanulmányi ered-

ményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki, részvételük a felzárkóztató foglalkozá-

sokon kötelező. A tanórán kívüli foglakozások megszervezésénél a tanulói, szülői, neve-

lői igényeket lehetőség szerint figyelembe kell venni.  

 A tanórán kívüli foglalkozások vezetőit az igazgató bízza meg, akik munkájukat a mun-

kaköri leírások alapján végzik. Tanórán kívüli foglalkozást vezethet az is, aki nem az 

iskola pedagógusa. 

 Az iskolában a területileg illetékes bejegyzett egyházak hit- és vallásoktatást szervezhet-

nek. A hit- és vallásoktatáson való részvétel a tanulók számára önkéntes. Az iskola a 

foglalkozásokhoz tantermet biztosít az intézmény órarendjéhez igazodva. A tanulók hit- 

és vallásoktatását az egyház által kijelölt hitoktató végzi. 
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7. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyomá-

nyok ápolásával kapcsolatos feladatok 

Iskolánkban nagyon fontos szerepe van a hagyományápolásnak, a nemzeti és kulturális 

ünnepek méltó megtartásának. 

Az ünnepélyeknek különböző szinterei vannak. 

7.1. Iskolai ünnepségek 

- Tanév rendjéhez kapcsolódóan: 

 tanévnyitó 

 szalagavató 

 ballagás 

 tanévzáró 

- Nemzeti ünnepségeinkhez kapcsolódóan: 

 október 6. – osztályképviselők jelenlétében 

 október 23. – iskolai keretben 

 március 15. – iskolai keretben 

 június 4. – iskolai keretben 

- Iskolánk névadójához kapcsolódó ünnepek: 

 december 8.  – Damjanich János születésnapja 

 – iskolanévadó ünnepség – osztályképviselők jelenlétében 

- Diákmozgalomhoz kapcsolódó ünnepek: 

 gólyaavató 

 diáknap 

- Egyéb iskolai rendezvények, hagyományok: 

 Damjanich-hét – munkaközösségekhez kapcsolódva 

 Szavalóverseny 

 Iskolai évfordulók 

 Kultúra napja – kollégium/munkaközösségek 

 Költészet napja – kollégium/munkaközösségek 

7.2. Más szervezetek rendezvényeihez kapcsolódó rendezvények 

 12 órás vetélkedő 

 könyvtárak éjszakája 

 Városi Futóverseny 

 Mezei Futóverseny 

 testvérvárosi, testvériskolai kirándulás 
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8. A felnőttoktatás formái 

A felnőttoktatásnak hosszú évtizedes múltra visszatekintő hagyományai vannak intéz-

ményünkben. Néhány év kimaradás után, a másodszakma ingyenes megszerzési lehetősége 

miatt ismételten nagy jelentőséggel bír ez a képzési forma. Egyre több felnőtt ismeri fel az 

élethosszig tanulás fontosságát, és használja ki az iskolánk adta lehetőségeket. 

Korábban meghatározóan a közismereti felnőttoktatás vonzotta a tanulókat intézmé-

nyünkbe, a szakiskolások szakközépiskolájában esti tagozaton 3 illetve 2 év alatt szerezhettek 

a diákok érettségi bizonyítványt. 

A Szakképzési Centrum tagintézményeként újabb lehetőséget kaptunk, megkezdődött a 

felnőttoktatásban a szakmai képzés is. 

8.1.  Oktatott iskolatípusaink, szakmáink 

 szakiskolát végzettek középiskolája; 

 ügyviteli titkár; 

 cipőkészítő; 

 eladó; 

 kis- és középvállalkozások ügyintézője. 

8.2. Munkarend 

 estis munkarend szerint, a nappali képzéssel azonos heteken, a nappalis óraszám 

50%-val tervezve; 

 általában heti 3 napon illetve a hétvégén 2 napon (péntek-szombat) van oktatás; 

 a tanórák látogatása kötelező, jelenléti ívet vezetünk; 

 hiányzás esetén az igazolást a következő alkalommal be kell mutatni az osztályfő-

nöknek. 

8.3. Osztályozás, értékelés 

 A szaktanárok az óráikon írásban és szóban feleltetnek, beadandóra, önálló mun-

kára osztályzatokat adnak. 

 A negyedéves (őszi) és háromnegyed éves (tavaszi) beszámolók során a szaktaná-

rok írásban és (saját belátásuk szerint) szóban feleltetnek tanítási óráikon.  

 A féléves és év végi vizsgákon írásbeli és (matematika kivételével) szóbeli vizsga-

rész is van, előre meghatározott ütemterv alapján.  

 Az év végi záró osztályzatot a szaktanárok, saját pedagógiai gyakorlatuk alapján a 

fent megjelölt osztályzatokból határozzák meg. 

8.4. Módszerek, eszközök 

 a távoktatás elemeinek alkalmazása; 

 IKT eszközök használata; 

 jegyzetek, vázlatok, gyakorló feladatsorok sokszorosítása; 

 Internet adta lehetőségek felhasználása (csoportok létrehozása, email-es kapcso-

lattartás). 
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9. Fegyelmi eljárás 

9.1. A tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályai 

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 4.§ (1)/q szakaszában foglaltak alapján a tanulóval 

szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályait az alábbiakban határozzuk meg.  

 A fegyelmi eljárás megindítása a tanuló terhére rótt kötelességszegést követő 30 napon 

belül történik meg, kivételt képez az az eset, amikor a kötelességszegés ténye nem derül 

ki azonnal. Ebben az esetben a kötelességszegésről szóló információ megszerzését kö-

vető 30. nap a fegyelmi eljárás megindításának határnapja. 

 A fegyelmi eljárás megindításakor az érintett tanulót és szülőt személyes megbeszélés 

révén kell tájékoztatni az elkövetett kötelességszegés tényéről, valamint a fegyelmi eljá-

rás megindításáról és a fegyelmi eljárás lehetséges kimeneteléről. 

 A legalább háromtagú fegyelmi bizottságot a nevelőtestület bízza meg, a nevelőtestület 

ezzel kapcsolatos döntését jegyzőkönyvezni kell. A nevelőtestület nem jogosult a bizott-

ság elnökének megválasztására, de arra vonatkozóan javaslatot tehet. 

 A fegyelmi tárgyaláson felvett jegyzőkönyvet a fegyelmi határozat tárgyalását napi-

rendre tűző nevelőtestületi értekezletet megelőzően legalább két nappal szóban ismer-

tetni kell a fegyelmi jogkört gyakorló nevelőtestülettel. A jegyzőkönyv ismertetését kö-

vető kérdésekre, javaslatokra és észrevételekre a fegyelmi bizottság tagjai válaszolnak, 

az észrevételeket és javaslatokat – mérlegelésük után a szükséges mértékben – a határo-

zati javaslatba beépítik. 

 A fegyelmi tárgyaláson a vélt kötelességszegést elkövető tanuló, szülője (szülei), a fe-

gyelmi bizottság tagjai, a jegyzőkönyv vezetője, továbbá a bizonyítási céllal meghívott 

egyéb személyek lehetnek jelen. A bizonyítás érdekében meghívott személyek csak a 

bizonyítás érdekében szükséges időtartamig tartózkodhatnak a tárgyalás céljára szolgáló 

teremben. 

 A fegyelmi tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról írásos jegyzőkönyv készül, amelyet a 

tárgyalást követő három munkanapon belül el kell készíteni és el kell juttatni az intéz-

mény igazgatójának, a fegyelmi bizottság tagjainak és a fegyelmi eljárásban érintett ta-

nulónak és szülőjének. 

 A fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyvét a fegyelmi eljárás dokumentumaihoz kell csatolni, 

az iratot az iskola irattárában kell elhelyezni. 

 A fegyelmi tárgyalást követően az elsőfokú határozat meghozatalát célzó nevelőtestületi 

értekezlet időpontját minél korábbi időpontra kell kitűzni, de 

 A fegyelmi eljárással kapcsolatos iratok elválaszthatatlanságának biztosítására az irato-

kat egyetlen irattári számmal kell iktatni, amely után (törtvonal beiktatásával) meg kell 

jelölni az irat ezen belüli sorszámát. 

9.2. A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályai 

A fegyelmi eljárást a köznevelési törvény 53. §-ában szereplő felhatalmazás alapján 

egyeztető eljárás előzheti meg, amelynek célja a kötelességszegéshez elvezető események fel-

dolgozása, értékelése, ennek alapján a kötelességszegéssel gyanúsított és a sérelmet elszenvedő 

közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. Az egyeztető eljárás célja a 

kötelességét megszegő tanuló és a sértett tanuló közötti megállapodás létrehozása a sérelem 

orvoslása érdekében. 
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Az egyeztető eljárás részletes szabályait az alábbiak szerint határozzuk meg:  

 az intézmény vezetője a fegyelmi eljárás megindítását megelőzően személyes találkozó 

révén ad információt a fegyelmi eljárás várható menetéről, valamint a fegyelmi eljárást 

megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről 

 a fegyelmi eljárást megindító határozatban tájékoztatni kell a tanulót és a szülőt a fe-

gyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről, a tájékoztatásban meg kell je-

lölni az egyeztető eljárásban történő megállapodás határidejét 

 az egyeztető eljárás kezdeményezése az intézményvezető kötelezettsége 

 a harmadik kötelezettségszegéskor indított fegyelmi eljárásban az iskola a fegyelmi eljá-

rást megelőző egyeztető eljárást nem alkalmazza, ebben az esetben erről a tanulót és a 

szülőt nem kell értesíteni 

 az egyeztető eljárás időpontját – az érdekeltekkel egyeztetve – az intézmény igazgatója 

tűzi ki, az egyeztető eljárás időpontjáról és helyszínéről, az egyeztető eljárás vezetésével 

megbízott pedagógus személyéről elektronikus úton és írásban értesíti az érintett feleket 

 az egyeztető eljárás lefolytatására az intézmény vezetője olyan helyiséget jelöl ki, ahol 

biztosíthatók a zavartalan tárgyalás feltételei 

 az intézmény vezetője az egyeztető eljárás lebonyolítására írásos megbízásban az intéz-

mény bármely pedagógusát felkérheti, az egyeztető eljárás vezetőjének kijelöléséhez a 

sértett és a sérelmet elszenvedett tanuló vagy szülőjének egyetértése szükséges 

 a feladat ellátását a megbízandó személy csak személyes érintettségre hivatkozva utasít-

hatja vissza 

 az egyeztető személy az egyeztető eljárás előtt legalább egy-egy alkalommal köteles a 

sértett és a sérelmet elszenvedő féllel külön-külön egyeztetést folytatni, amelynek célja 

az álláspontok tisztázása és a felek álláspontjának közelítése 

 ha az egyeztető eljárás alkalmazásával a sértett és a sérelmet elszenvedő fél azzal egyet-

ért, az intézmény vezetője a fegyelmi eljárást a szükséges időre, de legföljebb három 

hónapra felfüggeszti 

 az egyeztetést vezetőnek és az intézmény vezetőjének arra kell törekednie, hogy az 

egyeztető eljárás – lehetőség szerint – 30 napon belül írásos megállapodással lezáruljon 

 az egyeztető eljárás lezárásakor a sérelem orvoslásáról írásos megállapodás készül, ame-

lyet az érdekelt felek és az egyeztetést vezető pedagógus írnak alá 

 az egyeztető eljárás időszakában annak folyamatáról a sértett és a sérelmet okozó tanuló 

osztályközösségében kizárólag tájékoztatási céllal és az ennek megfelelő mélységben le-

het információt adni, hogy elkerülhető legyen a két fél közötti nézetkülönbség fokozó-

dása 

 az egyeztető eljárás során jegyzőkönyv vezetésétől el lehet tekinteni, ha a jegyzőköny-

vezéshez egyik fél sem ragaszkodik. 

 a sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő ta-

nuló osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli megállapodásban meg-

határozott körben nyilvánosságra lehet hozni 
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10. Egészség, biztonság 

10.1. Teendők rendkívüli események esetére 

A rendkívüli események (továbbiakban: „bombariadó”) esetére a 20/2012. (VIII.31.) 

EMMI rendelet 4. § (1)/n szakasza végrehajtására a következő intézkedéseket léptetjük 

életbe. 

A rendkívüli események megelőzése érdekében az iskola vezetője és a gondnok eseten-

ként, az iskolai takarító személyzet a mindennapi feladatok végzésekor köteles ellenőrizni, hogy 

az épületben rendkívüli tárgy, bombára utaló tárgy, szokatlan jelenség nem tapasztalható-e. 

Amennyiben ellenőrzésük során rendellenességet tapasztalnak, haladéktalanul kötelesek szemé-

lyesen vagy telefonon az illetékeseknek jelenteni. 

Bombariadó esetén a legfontosabb teendők az alábbiak: 

 Ha az intézmény munkavállalója az épületben bomba elhelyezésére utaló jelet tapasztal, 

vagy bomba elhelyezését bejelentő telefon üzenetet vesz, a rendkívüli eseményt azonnal 

bejelenti az iskola legkönnyebben elérhető vezetőjének vagy a titkárságnak. Az értesített 

vezető vagy adminisztrációs dolgozó a bejelentés valóságtartalmának vizsgálata nélkül 

köteles elrendelni a bombariadót. 

 A bombariadó elrendelése a tűzriadóhoz hasonlóan az iskolai csengő szaggatott jelzésével 

történik 

 Az iskola épületében tartózkodó tanulók és munkavállalók az épületet a tűzriadó tervnek 

megfelelő rendben azonnal kötelesek elhagyni. A gyülekezésre kijelölt terület – ezzel el-

lentétes utasítás hiányában – a kézilabdapálya. A felügyelő tanárok a náluk lévő dokumen-

tumokat mentve kötelesek az osztályokat sorakoztatni, a jelen lévő és hiányzó tanulókat 

haladéktalanul megszámolni, a tanulók kíséretét és felügyeletét ellátni, a tanulócsoportok-

kal a gyülekező helyen tartózkodni.  

 A bombariadót elrendelő személy a riadó elrendelését követően haladéktalanul köteles be-

jelenteni a bombariadó tényét a rendőrségnek. A rendőrség megérkezéséig az épületben 

tartózkodni tilos! 

 Amennyiben a bombariadó az érettségi vizsgák időtartama alatt történik, az iskola igazga-

tója haladéktanul köteles az eseményt a fenntartónak és a Kormányhivatalnak bejelenteni, 

valamint gondoskodni az érettségi vizsga mielőbbi folytatásának megszervezéséről.  

 Ha a bombariadó bejelentése telefonon történt, akkor az üzenetet meghallgató munkavál-

laló törekedjék arra, hogy a fenyegetőt hosszabb beszélgetésre késztesse, igyekezzék mi-

nél több tényt megtudni a fenyegetéssel kapcsolatban.  

 A bombariadó lefújása folyamatos csengetéssel és szóbeli közléssel történik. A bombari-

adó által kiesett tanítási időt az iskola vezetője pótolni köteles a tanítás meghosszabbítá-

sával vagy pótlólagos tanítási nap elrendelésével.  

10.2. A tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok, óvó-védő elő-

írások az iskolában tartózkodás során 

A tanulók számára minden tanév első napján az osztályfőnök tűz-, baleset-, munkavé-

delmi tájékoztatót tart, amelynek során – koruknak és fejlettségüknek megfelelő szinten – fel-

hívja a figyelmüket a veszélyforrások kiküszöbölésére. A tájékoztató során szólni kell az iskola 

közvetlen környékének közlekedési rendjéről, annak veszélyeiről is. A tájékoztató megtörténtét 

és tartalmát dokumentálni kell, a tájékoztatás megtörténtét a diákok aláírásukkal igazolják. 
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Balesetvédelmi, munkavédelmi oktatást kell tartani minden tanév elején azon tantár-

gyak tanárainak, amelyek tanulása során technikai jellegű balesetveszély lehetősége áll fönn. 

Ilyen tantárgyak: fizika, kémia, biológia, számítástechnika, testnevelés, szakmai elméleti és gya-

korlati tantárgyak. Az oktatás megtörténtét az osztálynaplóban dokumentálni kell. Az egyes 

szaktantermekben érvényes balesetvédelmi előírásokat belső utasítások és szabályzatok tartal-

mazzák, amelyeket a tanulókkal a szaktanár a tanév elején köteles megismertetni. Az ismerteté-

sen jelen nem lévő tanulók számára pótlólag kell ismertetni az előírásokat. Az iskola számító-

gépeit a tanulók csak tanári felügyelet mellett használhatják. 

Külön balesetvédelmi, munkavédelmi tájékoztatót kell tartani a diákok számára min-

den olyan esetben, amikor a megszokottól eltérő körülmények között végeznek valamely tevé-

kenységet (pl. osztálykirándulás, munkavégzés, stb.). A tájékoztatást a foglalkozást vezető pe-

dagógus köteles elvégezni és adminisztrálni. 

A tanulóbalesetek bejelentése tanulóink és a pedagógusok számára kötelező. Az a peda-

gógus, aki nem jelenti az óráján történt balesetet, mulasztást követ el. A balesetek jegyzőköny-

vezését, nyilvántartását és a kormányhivatalnak történő megküldését az igazgató által megbízott 

munkavédelmi felelős végzi. 

A pedagógusok és egyéb munkavállalók számára minden tanév elején tűz-, baleset-, 

munkavédelmi tájékoztatót tart az intézmény munkavédelmi felelőse. A munkavédelmi felelős 

megbízása az intézmény vezetőjének feladata. A tájékoztató tényét és tartalmát dokumentálni 

kell. Az oktatáson való részvételt az munkavállalók aláírásukkal igazolják. 

A pedagógusok a tanítási órákra az általuk készített, használt technikai jellegű esz-

közöket csak külön engedéllyel vihetik be, az eszköz veszélytelenségének megállapítása az 

intézményvezető hatásköre, aki szükség esetén szakember által kiadott véleményhez kötheti az 

eszköz órai használatát. A pedagógusok által készítet nem technikai jellegű pedagógiai eszkö-

zök a tanítási órákon korlátozás nélkül használhatók. 

10.3. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 

A rendszeres egészségügyi felügyeletet és az eseti ellátást a szomszédos Egészségházban 

az iskolaorvos biztosítja, tevékenysége önkormányzati alapfeladat. A gyermek ellátását írásban 

kérjük, szükség esetén kíséretet biztosítunk, vagy áthívjuk az orvost az iskolába. A beteg ellá-

tásáról, az igazolásról az orvos a betegfüzetben tájékoztatja az iskolát. 

Szükség esetén a mentő értesítése a vezetőség illetve a titkárság feladata. 

10.4. A dohányzással kapcsolatos előírások 

Az intézményben – ide értve az iskola udvarát, a főbejárat előtti 30 méter sugarú 

területrészt és az iskola előtti parkolót is – a tanulók, a munkavállalók és az intézménybe 

látogatók nem dohányozhatnak. Az intézményben és az iskolán kívül tartott iskolai rendezvé-

nyeken tanulóink számára a dohányzás és az egészségre káros élvezeti cikkek fogyasztása tilos! 

Az iskolában és az azon kívül tartott iskolai rendezvényekre olyan tanulót, aki – az iskolában, 

iskolai rendezvényen szolgálatot teljesítő személy megítélése szerint – egészségre ártalmas sze-

rek (alkohol, drog, stb.) hatása alatt áll, nem engedünk be. Ha távolléte mulasztásnak számít, a 

távollétet igazolatlannak tekintjük. 

Az intézmény munkavállalói, az intézményben tartózkodó vendégek számára a dohányzás 

tilos. A nemdohányzók védelméről szóló3 törvény 4.§ (8) szakaszában meghatározott, az intéz-

ményi dohányzás szabályainak végrehajtásáért felelős személy az intézmény munkavédelmi fe-

lelőse. 

                                            
3 Az 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről. 
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Az iskola területén túl a közterületen, önkormányzati felhatalmazással, engedéllyel a fel-

nőtt dohányosok számára kijelölt dohányzóhely biztosított. 

11. Kapcsolattartás 

11.1 Az iskola belső kapcsolatai 

Az iskolaközösséget az alkalmazottak, a szülők és a tanulók alkotják. Az iskolaközösség 

tagjai érdekeiket, jogosítványaikat az e fejezetben felsorolt közösségek révén és módon érvé-

nyesíthetik. 

Az iskolaközösség szerkezeti ábrája 
 

 

  ISKOLAKÖZÖSSÉG 

    

   SZÜLŐK 

 

       

ALKALMAZOTTAK Iskolaszék  SZMK  TANULÓK 

       

 
Nevelőtestület         Nem ped. dolgozók 

 
  osztályok diákkörök kollégiumi csop énekkar 

Munkaközösségek     

     
   

 

 
Egyéb megbízások  IDB DT 

      

- rendszergazda 

- DT, IDB munkáját segítő tanár 

- Ifjúságvédelmi felelős 

- Könyvtáros 
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Az igazgatóság és a nevelőtestület 

A nevelőtestület különböző közösségeinek kapcsolattartása az igazgató segítségével a 

megbízott pedagógusvezetők és a választott képviselők útján valósul meg. 

A kapcsolattartás fórumai: 

 az igazgatóság ülései 

 az iskolavezetőség ülései 

 a különböző értekezletek 

 megbeszélések 

 egyéb, helyben szokásos módon 

Ezen fórumok időpontját az iskolai munkaterv határozza meg. 

Az igazgatóság az aktuális feladatokról a tanári szobában elhelyezett hirdetőtáblán, elektroni-

kus formában (Moza Napló, email) valamint írásbeli tájékoztatókon keresztül értesíti a neve-

lőket. 

A nevelőtestület értekezletei, osztályértekezletei 

 A tanév során a nevelőtestület az alábbi állandó értekezleteket tartja: 

 tanévnyitó, tanévzáró értekezlet, 

 félévi és év végi osztályozó konferencia, 

 tájékoztató és munkaértekezletek (általában havi gyakorisággal), 

 nevelési értekezlet (évente legalább két alkalommal), 

 rendkívüli értekezletek (szükség szerint). 

 Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze az intézmény lényeges problémái-

nak (fontos oktatási kérdések, különleges nevelési helyzetek megítélése, az iskolai életet 

átalakító, megváltoztató rendeletek és utasítások értelmezése céljából, ha azt a nevelő-

testület tagjainak legalább 50%-a, vagy az intézmény igazgatója szükségesnek látja. A 

nevelőtestület döntést igénylő értekezletein jegyzőkönyv készül az elhangzottakról, 

amelyet az értekezletet vezető személy, a jegyzőkönyv-vezető, valamint egy az értekez-

leten végig jelen lévő személy (hitelesítő) ír alá. 

 A nevelőtestület egy-egy osztályközösség tanulmányi munkájának és neveltségi szintjé-

nek elemzését, értékelését (osztályozó értekezletek) az osztályközösségek problémái-

nak megoldását osztályértekezleten végzi. A nevelőtestület osztályértekezletén csak 

az adott osztályközösségben tanító pedagógusok vesznek részt kötelező jelleggel. 

Osztályértekezlet szükség szerint, az osztályfőnökök megítélése alapján bármikor tart-

ható az osztály aktuális problémáinak megtárgyalása céljából.  

 A nevelőtestület döntéseit és határozatait – a jogszabályban meghatározzak kivételével 

– nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve a jogszabályban meghatá-

rozott személyi ügyeket, amelyek kapcsán titkos szavazással dönt. A szavazatok egyen-

lősége esetén az igazgató szavazata dönt. A döntések és határozatok az intézmény iktatott 

iratanyagába kerülnek. 

 Augusztus végén tanévnyitó értekezletre, júniusban az igazgató által kijelölt napon 

tanévzáró értekezletre kerül sor. Az értekezletet az igazgató vagy helyettese vezeti. 

Félévkor és tanév végén – az iskolavezetés által kijelölt időpontban – osztályozó érte-

kezletet tart a nevelőtestület.  

 Ha a nevelőtestület döntési, véleményezési, illetve javaslattevő jogát az iskola valam-

ennyi dolgozóját érintő kérdésekben gyakorolja, akkor munkavállalói értekezletet kell 

összehívni. 
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 A nevelőtestületi értekezletre – tanácskozási joggal – meg kell hívni a tárgy szerinti 

egyetértési joggal rendelkező közösség képviselőit is. A nevelőtestületi értekezleten a 

tantestület minden tagjának részt kell vennie. Ez alól – indokolt esetben – az igazgató 

adhat felmentést. 

A nevelők és a tanulók 

 Az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az igaz-

gató meghatározott rendszerességgel tájékoztatja a tanulókat. 

 Folyamatosan informálunk a folyosón elhelyezett hirdetőtáblán keresztül. 

 Az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon tájékoztatják diákjaikat. 

 A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat egyénileg vagy választott képviselőik 

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

 A pedagógus a diák tudásának értékelése céljából adott osztályzatokat az értékelés elké-

szültét követő következő tanítási órán, szóbeli feleletnél azonnal köteles ismertetni a tanu-

lóval. A tudás folyamatos értékelése céljából félévente minden tárgyból legalább a 

tárgy heti óraszámánál eggyel több (de minimum 3) osztályzatot adunk a PP-unk mel-

lékletét képező egységes követelmények szerint. E szabály alól a heti egy órás tárgyak 

kivételt képeznek, e tárgyaknál is szükséges a három osztályzat megléte a tanuló lezárásá-

hoz. Az osztályzatok számának számbavétele naplóellenőrzéskor történik. Témazáró dol-

gozatok megírásának időpontjáról az osztályt (csoportot) legalább egy héttel a kijelölt idő-

pont előtt tájékoztatni kell. Egy napon maximálisan két (lehetőség szerint csak egy) téma-

záró dolgozatot lehet íratni. 

 Az írásbeli számonkérések, dolgozatok javítását két héten belül el kell végezni, a dolgo-

zatokat ki kell osztani. 

 A tanulót értesíteni kell a személyével kapcsolatos büntető és jutalmazó intézkedésekről. 

Minden diákot megillet a jog, hogy a személyét érintő kérdésekről, döntésekről tájékozta-

tást kapjon osztályfőnökétől, szaktanárától vagy a döntés hozójától. A diákközösséget 

érintő döntéseket iskolagyűlésen, valamint kifüggesztett hirdetés formájában kell a diák-

ság tudomására hozni. 

Szülők – nevelők kapcsolata 

Az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról 

 Az igazgató – iskolai SZMK választmány értekezletén, iskolaszék ülésein 

 Az osztályfőnökök – az osztály szülői értekezleten tájékoztatják a szülőket. 

A tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatásra az alábbi fórumok szolgálnak: 

 Családlátogatások (szükség szerint) 

 Szülői értekezletek (a tanév folyamán két alkalommal, illetve szükség esetén) 

 Fogadóórák (egyéni egyeztetés alapján) 

 Írásbeli tájékoztatók 

 Nyílt napok 

 Ellenőrző, digitális napló 

 Telefon 

 E-mail 
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Az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról 

* az igazgató  

 = fogadóórán, vagy iskolai szülői értekezleten 

 = a bejáratnál elhelyezett hirdető táblán keresztül 

* az osztályfőnökök: 

 = az osztály szülői értekezleten 

 = fogadóórán tájékoztatják a szülőket. 

A szülői értekezletek és fogadó órák idejét az iskolai munkaterv évenként tartalmazza.  

A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy 

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőtes-

tületével vagy az iskolaszékkel. 

A szülők és más érdeklődők az iskola pedagógiai programjáról, szervezeti és működési 

szabályzatáról és házirendjéről az iskola igazgatójától, valamint általános igazgatóhelyettesétől 

az iskolai munkatervben évenként meghatározott igazgatói, igazgatóhelyettesi fogadó órákon 

kérhetnek tájékoztatást és ezek a dokumentumok az iskola honlapján is megtekinthetők. 

11.1.1. Az intézményi közösségekkel  

A szülői munkaközösség 

Az iskolában a szülőknek a köznevelési törvényben meghatározott jogaik érvényesítése, köte-

lességük teljesítése érdekében szülői munkaközösség (SZMK) működik.  

Az osztályok szülői munkaközösségeit az egy osztályba járó tanulók szülei alkotják. 

Az osztályok szülői munkaközösségei a szülők köréből osztályonként 2-3 fő képviselőt válasz-

tanak. Az osztályok szülői munkaközösségei kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat a vá-

lasztott osztály SZMK elnök vagy az osztályfőnök segítségével juttatják el az iskola vezetősé-

géhez. 

Az iskola szülői munkaközösség legmagasabb szintű döntéshozó szerve az iskola SZMK vá-

lasztmánya. Az iskola SZMK választmányának munkájában az osztály szülői munkaközössé-

gek tagjai vehetnek részt. 

Az iskola SZMK elnöke közvetlenül az igazgatóval tart kapcsolatot. 

Az iskolai SZMK választmány értekezletét az igazgatónak tanévenként legalább 2 alkalommal 

össze kell hívnia, és itt tájékoztatást kell adnia az iskola feladatairól, tevékenységéről.  

Az iskolai szülői munkaközösséget az alábbi jogok illetik meg: 

 Kialakítja saját működési rendjét (SZMSZ) 

 Képviseli a szülőket a köznevelési törvényben megfogalmazott jogaik érvényesí-

tésében 

 Véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a szülőkkel és a tanulókkal kapcsolatos 

valamennyi kérdésben 

Az iskolaközösség tagjai érdekeiket, jogosítványaikat az e fejezetben felsorolt közösségek ré-

vén és módon érvényesíthetik. 

A szülői munkaközösségnek egyetértési joga van a tankönyvellátás szervezésével kapcsolatos 

SzMSz-szabályok elfogadásakor.4 

 

                                            
4 a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyv-ellátás-

ról szóló 17/2014. (III.12.) EMMI rendelet 26.§ (5) 
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A szülői munkaközösségnek véleményezési joga van a következő kérdésekben: 

 a szervezeti és működési szabályzat elfogadásakor vagy módosításakor, a jogsza-

bályban meghatározott kérdésekben, 

 a házirend elfogadásakor, 

 a vállalkozás alapján folyó oktatás és az azzal összefüggő szolgáltatás igénybevétele 

feltételeinek meghatározásakor. 

A szülői munkaközösségnek véleményezési joga van az intézmény működését érintő összes kér-

désben. A szülői munkaközösség működési rendjét annak szervezeti és működési szabályzata 

rögzíti. A szülői munkaközösségnek való kapcsolattartás az igazgató kötelessége. 

11.1.2. A diákönkormányzattal  

 A diákkörök tagjaik közül egy-egy képviselőt választanak az iskolai diákönkormányzat 

vezetőségébe. 

 A tanulók, a tanulóközösségek és diákkörök érdekeinek képviseletét az iskolai diákbi-

zottság (IDB) látja el.  

 Az iskolai diákönkormányzat jogosítványait az iskolai diákönkormányzatot segítő ne-

velő érvényesítheti. 

 Javaslattétel, véleményezés előtt azonban az iskolai diákönkormányzat vezetőségének 

véleményét ki kell kérnie. 

 Az iskolai diákönkormányzat a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel 

rendelkezik. 

 Az iskolai diákönkormányzat tevékenységét saját szervezeti és működési szabályzata 

szerint folytatja. 

 Az iskolai diákönkormányzat munkáját segítő nevelőt a diákönkormányzat vezetőségé-

nek javaslata alapján a nevelőtestület egyetértésével az igazgató bízza meg 5 évre.5 

 Évente legalább 2 alkalommal össze kell hívni az iskolai diákközgyűlést, melyen a tanu-

lókat tájékoztatni kell az iskolai élet egészéről, az iskolai munkatervről. A diákközgyűlés 

összehívását a diákönkormányzat vezetője kezdeményezi. A diákközgyűlés összehívá-

sáért az igazgató felelős. 

 A diákközgyűlés 1 év időtartamra a tanulók javaslatai alapján 1 fő diákképviselőt választ 

(iskolatanács, iskolaszék). 

 Kollégiumi diáktanács (DT), a tanév elején összeállított munkaterv alapján végzi mun-

káját. 

 Havonta tartják gyűléseiket és évente két alkalommal hívják össze a közgyűlést. 

 A diáktanács működését szabályozza a diáktanácstagok és heti ügyeletesek jogait és kö-

telességeit tartalmazó szabályzat. 

 A diáktanácsot a kollégiumi közgyűlés választja minden év februárjában. A jelöltek állí-

tása a mindenkori leköszönő diákvezetők feladata. 

 A megválasztott vezetők a reszort feladatokat saját belátásuk szerint osztják el. Mind-

egyik reszortnak van tanári segítője. 

11.1.3. Az iskolai sportkörrel  

Iskolánkban működik a Damjanich Sportkör, melynek beiratkozáskor minden diák 

tagja lesz és a tanulói jogviszony megszűnéséig megtartja ezt a tagságot. Az éves tagdíj be-

gyűjtése és a sportkör működésének irányítása a sportkör vezetőségének feladata, amely az 

                                            
5 2011. CXC. törvény 48.§ (3) alapján 
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intézmény testnevelő tanáraiból áll. Tevékenységükről, a szervezett programokról, a sport-

versenyeken való részvételükről és a tömegsport-foglalkozásokról folyamatosan tájékoztatják 

az iskola vezetőségét. Az iskolában megrendezendő sportprogramok (Damjanich-heti foci, 

Szakmák éjszakáján foci stb.) szervezésében együttműködnek az általános igazgatóhelyettes-

sel. 

11.1.4. Az iskolai dokumentumok nyilvánossága 

Az intézmény alapvető dokumentumai az alábbiak: 

 alapító okirat, 

 pedagógiai program, 

 szervezeti és működési szabályzat, 

 házirend. 

A fenti dokumentumok nyilvánosak, azok az igazgatói irodában szabadon megtekinthe-

tők, illetve (az alapító okirat kivételével) megtalálhatók az iskola honlapján. A fenti dokumen-

tumok tartalmáról – munkaidőben – az igazgató vagy az igazgatóhelyettesek adnak tájékozta-

tást. A házirendet minden tanítványunk és szülei számára a beiratkozáskor átadjuk. 

11.2. Az iskola külső kapcsolatai 

Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola igazgatóságának állandó 

munkakapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel: 

 a fenntartóval, a Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrummal 

 a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatallal, Szolnok 

 a helyi önkormányzati képviselőtestülettel és polgármesteri hivatallal Martfű 

 a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézettel 

 helyi általános iskola vezetőségével, József Attila Általános Iskola 

 helyi óvoda vezetőségével, Játékvár Óvoda és Bölcsőde 

 MFKB-val 

 Martfű Város Önkormányzata Gyermekjóléti és Szociális szolgáltató Központ 5435 

Martfű, Szent István tér 1. 

 Szolnok Kistérségi Nevelési Tanácsadó Szolgálat 

 Nemzeti Szakképzési Intézet 

 Szolnoki Főiskola 

 Iskolaorvos, védőnő, fogorvos 

 Művelődési Központ és Könyvtár 

 Városi Sport Egyesületek (csoportok) 

 gyakorlati képzőhelyek 

 IKSZ teljesítésében együttműködő szervezetek, intézmények 

Az eredményes oktató és nevelőmunka érdekében az iskola rendszeres munkakapcsolatot tart 

fenn a következő intézményekkel, szervezetekkel, gazdálkodókkal. 

1. Az iskolát támogató alapítvány kuratóriumával, MARTFŰI KÖZÉPISKOLÁÉRT 

ALAPÍTVÁNY 

2. A városban működő civil szervezetekkel 

3. A helyi termelő, gazdálkodó szervezetekkel, egyénekkel, kiemelten tanulóink külső 

gyakorlati képzőhelyeivel. 
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11.2.1. A pedagógiai szakszolgálatokkal, a pedagógiai szakmai szolgálatokkal  

Intézményünk alapító okiratában szerepel a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, 

tanulási és magatartási problémákkal küzdő diákok szakmai képzése is. Ehhez fejlesztőpeda-

gógusokat alkalmazunk. Az ő javaslatukra vizsgálatra, felülvizsgálatra küldjük a tanulókat az 

illetékes pedagógiai szakszolgálatokhoz. A kapott szakvélemények alapján az igazgató határo-

zatot hoz, melyben szerepel: 

 a diagnózis 

 a javasolt fejlesztés 

 a felmentés lehetőségei. 

A szülők írásban nyilatkoznak arról, hogy kívánnak-e élni a mentességgel. 

11.2.2. A gyermekjóléti szolgálattal 

A tanulók veszélyezettségének megelőzése, valamint a gyermek és ifjúságvédelmi fel-

adatok eredményesebb ellátása érdekében az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse rend-

szeres kapcsolatot tartanak fenn a települési Családsegítő Szolgálatokkal. A munkakapcsolat 

felügyeletéért az igazgató a felelős. 

Az intézmény figyelemmel kíséri a tanulók veszélyeztetettségének megelőzésével és 

megszüntetésével kapcsolatos feladatokat. Az ifjúságvédelem az intézmény összes dolgozó-

jának alapvető feladata. Ennek végzése során az intézmény vezetője a 20/2012. (VIII.31.) EMMI 

rendelet 69.§ (2)/f bekezdésében meghatározott feladatok ellátására gyermek- és ifjúságvédelmi 

felelőst bíz meg a feladatok koordinálásával. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős kapcsolatot 

tart fenn Martfű városban működtetett Gyermekjóléti Szolgálat szakembereivel, illetve a gyer-

mekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat ellátó más személyekkel, intézményekkel és 

hatóságokkal. A tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén kezdeményezi, hogy az iskola igazga-

tója indítson eljárást rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása érde-

kében. 

11.2.3. Az iskola-egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval  

 A tanuló egészségügyi állapotának megóvásáért az iskola igazgatósága rendszeres kap-

csolatot tart fenn a városi egészségházzal, védőnőszolgálattal és ennek segítségével megszer-

vezi a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatát.  

Az iskolaorvos: 

 feladatait a Köznevelési törvény, és az annak végrehajtását tartalmazó 20/2012. (VIII.31.) 

EMMI rendelet, az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM-rendelet szerint 

végzi. 

 elvégzi a hatályos törvények és jogszabályok alapján az iskola tanulóinak rendszeres egész-

ségügyi felügyeletét és ellátását. Munkáját szakmailag az Állami Népegészségügyi és Tiszti-

orvosi Szolgálat irányítja és ellenőrzi. Az iskolaorvost feladatainak ellátásában segíti az in-

tézmény igazgatója, a közvetlen segítő munkát az általános igazgatóhelyettes végzi. 

 munkájának ütemezését minden év szeptember 15-ig egyezteti az iskola igazgatójával. A di-

ákok szűrővizsgálatának tervezetét október 15-ig kifüggeszti a tanári szobában. 

A védőnő: 

 A védőnő munkájának végzése során együttműködik az iskolaorvossal. Elősegíti az iskola-

orvos munkáját, a szükséges szűrővizsgálatok ütemezését. Figyelemmel kíséri a tanulók 
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egészségi állapotának alakulását, az előírt vizsgálatokon való megjelenésüket, leleteik meg-

létét. Elvégzi a szűrővizsgálatokat megelőző ellenőrző méréseket (vérnyomás, testsúly, ma-

gasság, hallásvizsgálat stb.). 

 A védőnő szoros munkakapcsolatot tart fenn az intézmény igazgatóhelyettesével.  

 Végzi a diákság körében a szükséges felvilágosító, egészségnevelő munkát, osztályfőnöki 

órákat, előadásokat tart az osztályfőnökkel együttműködve. 

 Előre egyeztetett időpontban fogadóórát tart az iskola diákjai számára. 

 Figyelemmel kíséri az egészségügyi témájú filmeket, könyveket, folyóiratokat, azokat min-

dennapi munkájában felhasználja. 

 Kapcsolatot tart a segítő intézményekkel (Pedagógiai Szakszolgálat, Drogambulancia, Csa-

ládsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Szolgálat, stb.). 

11.2.4. A gyakorlati képzést folytatókkal és szervezőkkel 

A munkakapcsolat megszervezéséért, felügyeletéért az igazgató, az igazgatóhelyettesek 

és a gyakorlati oktatásvezető a felelős. 

A kapcsolattartás a képzőhelyekkel az alábbiak szerint történik: 

 a tanév elején tájékoztatás a tanév rendjéről, tanítási szünetekről, iskolai rendezvé-

nyekről, 

 egyeztetés a gyakorlati képzés követelményeiről, elvárásokról, 

 folyamatos tájékozódás a tanulók előmeneteléről. 

12.  Az elektronikus és az elektronikus úton előállított 

nyomtatványok kezelési rendje 

12.1. Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok 

kezelési rendje 

 Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) révén 

tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt dokumentum-

rendszert alkalmazunk a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően. A 

rendszerben alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást kizárólag az intézmény igaz-

gatója alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére. Az elektronikus rendszer használata során 

feltétlenül ki kell nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni az alábbi dokumentumok papír alapú 

másolatát: 

 az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása, 

 az alkalmazott pedagógusokra, óraadó tanárokra vonatkozó adatbejelentések, 

 a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések, 

 az október 1-jei pedagógus és tanulói lista. 

 Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és 

az igazgató aláírásával hitelesített formában kell tárolni.  

 Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem szükséges. A 

dokumentumokat a KIR rendszerében, továbbá az iskola informatikai hálózatában egy külön e 
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célra létrehozott mappában tároljuk. A mappához való hozzáférés jogát az informatikai rend-

szerben korlátozni kell, ahhoz kizárólag az intézményvezető által felhatalmazott személyek (az 

iskolatitkár és az igazgatóhelyettesek) férhetnek hozzá. 

12.2. Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesí-

tési rendje 

Az iskolánkban használatos papíralapú és digitális napló elektronikusan előállított, 

papíralapon tárolt adatként kezelendő. Az elektronikus naplóba az adatokat digitális úton vi-

szik be az iskola vezetői, tanárai és az adminisztrációért felelős alkalmazottak. Az adatok táro-

lása – ideiglenesen – az iskola e célra használatos központi szerverén történik, a frissítés 

legalább egyórányi gyakorisággal történik. A digitális napló elektronikus úton tárolja a tanulók 

adatait, osztályzatait, a tanítási órák tananyagát, a hiányzókat, valamint a tanulókkal kapcsolatos 

intézkedéseket, a szülők értesítését. 

 Havi gyakorisággal le kell menteni a pedagógusok által bejegyzett órákat, azokat elsődle-

gesen pedagógusonként, másodsorban dátum szerint sorba rendezve. A pedagógusok a 

havonta megtartott óráikat kötelesek aláírni, az aláíráskor nem kell minden megtartott órát 

külön aláírni, de az aláírásnak át kell nyúlnia az aláírt tartományon. 

 Havi gyakorisággal ki kell nyomtatni a pedagógusok által az adott hónapban megtartott 

órák, túlórák, helyettesítések, stb. számáról készített kimutatást, azt az intézmény igazga-

tójának vagy az általános igazgatóhelyettesnek alá kell írnia, az intézmény körbélyegzőjé-

vel le kell pecsételni és irattárba kell helyezni. 

 Féléves gyakorisággal kell kinyomtatni a tanulók által elért félévi, év végi eredményeket, 

a tanulók igazolt és igazolatlan óráit, a tanulói záradékokat. Félévkor a tanuló előbb felso-

rolt adatait tartalmazó kivonatot ki kell nyomtatni, azt az osztályfőnöknek alá kell írnia, az 

iskola körbélyegzőjével le kell pecsételni, a kinyomtatott iratot pedig át kell adni a tanu-

lónak vagy a szülőnek. 

 A tanév végén a digitális napló által generált anyakönyvből papír alapú törzskönyvet kell 

kiállítani, amelynek adattartalmát és formáját jogszabály határozza meg. 

 Eseti gyakorisággal kell kinyomtatni a tanuló által elért eredményeket, az igazolt és iga-

zolatlan órák számát, a záradékokat tartalmazó iratot iskolaváltás vagy a tanulói jogvi-

szony más megszűnésének eseteiben. 

13. Az iskolai könyvtár SZMSZ-e 

Az iskolai könyvtár SZMSZ-ét a melléklet tartalmazza. 
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14. A tanulók ügyeinek kezelésével kapcsolatos szabályok 

14.1. A tanulói hiányzás igazolása 

A tanulói hiányzással kapcsolatos szabályozás a házirend feladatköre. Szabályzatunkban 

a házirendben foglaltak kiegészítése, a hiányzások és késések egységes elbírálása érdekében el-

járási szabályokat rögzítünk az alábbiakban. 

A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való 

távolmaradását a házirendben meghatározottak szerint igazolni. Az igazolásokat az osz-

tályfőnök a tanév végéig köteles megőrizni.  

A mulasztást igazoltnak kell tekinteni a következő esetekben: 

a) a szülő (nagykorú diák esetén a tanuló) előzetes írásbeli kérelmére, ha a rendelkezé-

sekben meghatározottak szerint engedélyt kapott a távolmaradásra, 

b) orvosi igazolással igazolja távolmaradását, 

c) a tanuló hatósági intézkedés, alapos indok miatt nem tudott megjelenni. 

Igazoltnak kell tekinteni a késést, ha: 

 bejáró tanuló érkezik később méltányolható közlekedési probléma miatt, és igazolás-

sal rendelkezik a közlekedési vállalatoktól 

 rendkívüli esetben, ha a tanuló hibáján kívüli ok miatt történik késés (pl. baleset, 

rendkívüli időjárás stb.). 

A szülő a tanítási napról való távolmaradást szülői igazolással utólag nem igazol-

hatja. A tanuló számára előzetes távolmaradási engedélyt a szülő (nagykorú tanuló esetében a 

tanuló) írásban kérhet. Az engedély megadásáról tanévenként három napig az osztályfőnök, ezen 

túl az igazgató dönt az osztályfőnök véleményezése alapján. A döntés során figyelembe kell 

venni a tanuló tanulmányi előmenetelét, magatartását, addigi mulasztásainak mennyiségét és 

azok okait.  

14.2.  Versenyen, nyílt napon részt vevő tanulókat megillető kedvezmények 

 Iskolai vagy városi versenyen résztvevő tanuló két órával (120 perc), megyei verse-

nyen résztvevő tanuló a szaktanára által meghatározott időpontban mehet el a tanítási 

órákról. A szaktanár köteles tájékoztatni az osztályfőnököt és az érintett szaktanárokat a 

versenyzők nevéről, és a hiányzás pontos idejéről.  

 Sportversenyekkel és egyéb esetekkel kapcsolatban – a szaktanár javaslatának meg-

hallgatása után – az igazgató dönt. A döntést követően a szaktanár és az osztályfőnök az 

előzőekben leírt módon jár el. 

 A felsőoktatási intézmények által szervezett nyílt napon egy tanuló legföljebb két in-

tézményben vehet részt. Ettől csak igen indokolt esetben lehet eltérni – az osztályfőnök 

javaslata s az igazgatóhelyettes döntése alapján. A nyílt napon való részvételt rögzíteni 

kell a naplóban, és ezt a hiányzást is figyelembe kell venni az összesítésnél. 

 Az előző szakaszokban szabályozott esetekben az osztályfőnök a hiányzást iskola-

érdekből történő távollétnek minősíti a digitális naplóban, és a tanítási napokról, 

órákról való távolmaradást minden esetben figyelembe veszi a hiányzások havi ösz-

szesítésénél. 
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14.3. A tanulói késések kezelési rendje 

A digitális napló, papír alapú napló bejegyzései szerint az iskolából rendszeresen 

késő tanuló szüleit az osztályfőnök értesíti, ismétlődés esetén behívja az iskolába. A magatartási 

jegy kialakításánál a rendszeres késéseket figyelembe kell venni. 

A tanuló tanítási óráról való késését, a késés percekben számított időtartamát és a tanuló 

hiányzását a pedagógus a naplóba bejegyzi. A mulasztott órák igazolását az osztályfőnök végzi. 

Az igazolatlan mulasztások hátterének felderítésében az osztályfőnök az igazgatóhelyettessel és 

az ifjúságvédelmi felelőssel együtt jár el, szükség esetén kezdeményezik a tankötelezettség meg-

szegésére vonatkozó szabálysértési eljárást. 

14.4. Tájékoztatás, a szülő behívása, értesítése  

A szülők tájékoztatása, értesítése a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51. § (3) bekezdésének 

előírásai szerint történik. 

14.4.1. Tanköteles tanuló esetében 

 első igazolatlan óra után: a digitális napló adatai révén a szülő értesítése  

 második igazolatlan óra után: a digitális napló adatai révén a szülő értesítése 

 tizedik igazolatlan óra után: a szülő iktatott postai levélben történő értesítése 

 a tizedik igazolatlan óra után: a lakóhely szerint illetékes járási hivatal értesítése (a 

másodpéldányt az irattárban kell őrizni) 

 a huszadik igazolatlan óra után: a szülő postai úton történő értesítése (a másodpél-

dányt az irattárban kell őrizni) 

 az ötvenedik igazolatlan óra után: a járási hivatal értesítése 

A kiküldött leveleket az osztályfőnök és az igazgató is aláírja, minden osztályfőnök elhe-

lyezi az iskolai osztálylevelezési mappában, mely a titkárságon található. Ebben a mappában 

kell elhelyezni a válaszküldeményeket is, ezt az osztályfőnökök heti 1 alkalommal kötelesek 

áttanulmányozni. 

Az értesítésben minden alkalommal fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasz-

tás következményeire.  

14.4.2. Nem tanköteles kiskorú tanuló esetében 

 első igazolatlan óra után: a digitális napló adatai révén a szülő értesítése 

 a tizedik igazolatlan óra után: a szülő postai úton történő értesítése (a másodpéldányt 

az irattárban kell őrizni) 

 a huszadik igazolatlan óra után: a szülő postai úton történő értesítése (a másodpél-

dányt az irattárban kell őrizni) 

 a harmincadik igazolatlan óra után: a tanulói jogviszony megszüntetése. 

Az értesítést a tanulói jogviszony megszűnését megelőzően legalább két alkalommal 

postai úton is ki kell küldeni, ebben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás 

következményeire.  

14.5. A tanuló által elkészített dologért járó díjazás 

A köznevelési törvény előírja, hogy a nevelési-oktatási intézmény, valamint a tanuló kö-

zötti eltérő megállapodás hiányában a tanuló jogutódjaként a nevelési-oktatási intézmény 

szerzi meg a tulajdonjogát minden olyan, a birtokába került dolognak, amelyet a tanuló állított 

elő a tanulói jogviszonyából eredő kötelezettségének teljesítésével összefüggésben, feltéve, 
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hogy az annak elkészítéséhez szükséges anyagi és egyéb feltételeket a nevelési-oktatási intéz-

mény biztosította.  

Amennyiben a nevelési-oktatási intézmény a tulajdonába került dolog értékesítésé-

vel, hasznosításával bevételre tesz szert, a tanulót díjazás illeti meg. A megfelelő díjazás-

ban a tanuló – tizennegyedik életévét be nem töltött tanuló esetén szülője egyetértésével – és a 

nevelési-oktatási intézmény állapodik meg. A megállapodás alapja minden esetben a tanuló 

szellemi és fizikai teljesítményének mértéke, valamint a dolog létrehozására fordított becsült 

munkaidő. A dolog, szellemi termék értékesítését, hasznosítását követően az intézmény veze-

tője tájékoztatni köteles a tanulót az értékesítés tényéről és a bevétel mértékéről, majd írásban 

köteles ajánlatot tenni a tanuló és az intézmény közötti megállapodásra vonatkozóan. A meg-

állapodásnak tartalmaznia kell a díjazás mértékére vonatkozó kitételt is. Egyetértés esetén a 

megállapodást mindkét fél (a kiskorú tanuló esetében a szülő és a tanuló) aláírja. Amennyiben 

a megállapodást illetően nem születik egyetértés, akkor további egyeztetéseket kell folytatni. 

További megállapodás hiányában a dolog, szellemi termék tulajdonjoga visszaszáll az alkot-

óra.  

Kivételt képez ez alól a rendelkezés alól az iskolai tanműhelyben előállított termék, 

melynek anyagszükségletét az intézmény biztosítja. A tanulói munkákat anyagáron az intéz-

mény értékesítheti, a terméket előállító tanulónak elővásárlási joga van a termékre, természe-

tesen a tanuló is az anyagköltségen vásárolhatja meg a terméket. 
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