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1. Általános rendelkezések 

1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja 

A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) határozza meg az intézmény szervezeti 

felépítését, működésének belső rendjét, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó 

megállapításokat, és mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más 

hatáskörbe. 

Az SZMSZ a kialakított és működtetett tevékenységcsoportok és folyamatok összehangolt 

kapcsolati és működési rendszerét tartalmazza. 

1.2. A szervezeti és működési szabályzat személyi és időbeli hatálya 

1.2.1. A szervezeti és működési szabályzat és a belső szabályzatok, igazgatói utasítások 

betartása az intézmény valamennyi tanulójára, munkavállalójára nézve kötelező 

érvényű, illetve azoknak is kötelessége, akik kapcsolatba kerülnek az intézménnyel, 

részt vesznek feladatai megvalósításában, illetőleg igénybe veszik, használják 

helyiségeit. 

1.2.2. A szervezeti és működési szabályzatban foglaltak megszegése esetén: 

- az alkalmazottakkal szemben az intézményvezető (igazgató) -  munkáltatói 

jogkörben eljárva - hozhat intézkedést, 

- a tanulóval szemben fegyelmező intézkedés, illetőleg fegyelmi büntetés 

kiszabása kötelező. 

1.2.3. A szervezeti és működési szabályzat a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba és 

határozatlan időre szól. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti az intézmény előző 

szervezeti és működési szabályzata. 

1.3. A szervezeti és működési szabályzat elfogadása és jóváhagyása 

Az intézmény szervezeti felépítésére és működésére vonatkozó szabályzatot az intézmény 

vezetőjének előterjesztése után a nevelőtestület fogadta el. A Szervezeti és működési 

szabályzatot a Diákönkormányzat és a Szülői Munkaközösség támogatóan véleményezte. 

2. Az intézmény működésének rendjét meghatározó dokumentumok 

2.1. Jogszabályi előírások 

- A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 

- A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 

- A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012/I. törvény 

- A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 

- 12/2020. (II.7.) Korm. Rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról 

- A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 

- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyigazgatásról 

- az Európa Tanács Miniszterek Bizottsága Rec. (2002) 8-as ajánlása a tagállamok 

számára a napközbeni gyermekellátásról 
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- a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről, 

- 1993. évi III. törvény – a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 

- 40/2002. (V.24.) OM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről 

- 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a 

nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 

 

2.2. Fenntartó 

Közös Kincs Oktatási Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 

2.3. Az iskola kiadmányozási, utalványozási rendszere 

E körbe tartozik minden olyan írásos anyag, amely összefügg az iskolában folyó 

pedagógiai munkával, az iskola működtetésével és fenntartásával. 
 

Kiadmányozásra (aláírásra), utalványozásra az iskola igazgatója jogosult. 
 

E tevékenységét átruházhatja és megosztva is gyakorolhatja. Az igazgató távolléte 

esetén ezt a jogkört a kijelölt igazgatóhelyettes veheti át. 

 

2.3.1. Az igazgató kizárólagos aláírási joggal rendelkezik: 

- kinevezési, besorolási, átsorolási, személyügyi okmányok; 

- munkaszerződések; munkaszerződések módosítása; 

- szervezeti és működési szabályzat; 

- iskolai pedagógiai programok, éves munkatervek; 

- a tanulmányokat záró végbizonyítványok, vizsga-jegyzőkönyvek, egyéb 

dokumentumok; 

- külső szervekkel kötött szerződések; 

- kitüntetési javaslatok; 

- felügyeleti szervhez küldött levelek, jelentések, statisztikák; 

- hatóságokhoz intézett levelek, 

- osztálynaplók, törzslapok, bizonyítványok 

- csoportnaplók, szakköri naplók; 

- banknál, OTP-nél; 

- cégszerű aláírásokon; 

- kereseti igazolásokon; 

- gazdasági, pénzügyi, munkaügyi tárgyú levelezéseken, technikai dolgozók 

körében hozott írásos utasításokon. 

 

2.3.2. Az igazgatóhelyettesek aláírási joga: 

- ellenőrző könyv, igazolások, 

- értesítések, hirdetések, társintézményekkel folytatott levelezések; 

- tanmenetek, munkatervek, vezetési területükkel kapcsolatos jelentések, 

értékelések, statisztikák; 

 

 

2.3.4. A kollégiumvezető aláírási joga: 
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- a kollégiummal kapcsolatos írásos dokumentumok (ügyeleti napló, stb.); 

szolgálati beosztás, értékelés, jelentések; 

- nevelőtanári dokumentációk; 

- kollégiumi hatáskörben hozott fegyelmi határozatok; 

- levelezés társintézményekkel. 

 

 

2.3.5. Szakmai igazgatóhelyettes aláírási joga: 

- gyakorlati oktatással kapcsolatos írásos dokumentációk (naplók, tanmenetek, 

jelentések, elemzések); 

- vállalatokkal, szülőkkel, társintézményekkel folytatott levelezés; 

- gyakorlati oktatók értesítései. 

 

 

2.4. A bélyegzők használatára a következő  beosztásban dolgozók jogosultak 

A bélyegzők pontos használatát az intézmény „Bélyegző használati szabályzat”-a 

tartalmazza. 

Körbélyegző 

- igazgató 

- igazgatóhelyettesek 

- kollégiumvezető 

- szakmai igazgatóhelyettes 

- osztályfőnökök 

- iskolatitkárok 

Hosszúbélyegzők: 

- igazgató 

- pedagógus munkakörben dolgozók 

- iskolatitkárok 

 

2.4. Intézményi alapdokumentumok  

- Alapító okirat 

- Működési engedély 

- Pedagógiai és Szakmai program (PP) 

- Éves munkaterv 

- Szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) és mellékletei 

- Házirend (HR) 

 

2.5. Annak meghatározása, hol, milyen időpontban lehet tájékoztatást kérni a 

pedagógiai/szakmai programról 

A Pedagógia Program nyilvános. A Pedagógiai Programról tájékoztatást az igazgató, valamint 

az igazgatóhelyettesek és az általános igazgatóhelyettes adhatnak. Általános tájékoztatást az 

igazgatóhoz, írásban, előre benyújtott (legalább hét nappal korábban) kérelem alapján vagy az 

igazgatóval személyesen történő időpont egyeztetést követően nyújtunk. A Pedagógiai Program 

az intézmény honlapján megtekinthető (www.dankop.hu). 

A szakképző intézményben a nevelő és oktató munka a szakképzésben kötelezően 

alkalmazandó programtanterv és a programtanterv alapján kidolgozott szakmai program szerint 

folyik. 
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A szakmai programot a szakképző intézmény, illetve az általa szervezett részszakmára történő 

felkészítés tekintetében a felnőttképző dolgozza ki és a szakképző intézmény, illetve a 

felnőttképző honlapján teszi közzé. 

A Szakmai Programról tájékoztatást az igazgató, valamint a szakmaképzés igazgatóhelyettesei 

és az általános igazgatóhelyettes adhatnak. Általános tájékoztatást az igazgatóhoz, írásban, 

előre benyújtott (legalább hét nappal korábban) kérelem alapján vagy az igazgatóval 

személyesen történő időpont egyeztetést követően nyújtunk. A Szakmai Program az intézmény 

honlapján megtekinthető (www.dankop.hu). 

 

2.6. A szervezeti és működési szabályzat koherenciája a köznevelés és a szakképzés 

rendszerével 2020. szeptember 1-jétől, a többcélú köznevelési intézményben, 

mely szakképzési feladatot is ellát 

 

A 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről és a 12/2020. (II.7.) Korm. rendelettel ennek 

végrehajtásáról létrehozott új szakképzési rendszer új szakkifejezések megalkotásával és a 

szakképzésben általánossá tételével változott meg és 2020. szeptember 1-jétől e szerint alakul 

át felmenő rendszerben. 

 

Mint többcélú köznevelési intézmény, mely szakképzési feladatot is ellát a régi 

szakgimnáziumi képzés s az új szakképző iskolai és technikumi szerint, az egész intézményre 

vonatkozó, egységesen kezelt dokumentumaiban, mint a szervezeti és működési szabályzat is, 

a köznevelés és a szakképzés fogalmainak egyértelmű megfeleltetésével, ahol pedig erre nincs 

mód, egyértelmű kifejtésével, az alábbi megfeleltetési összesítésben foglaljuk össze a ezeket a 

fogalmakat, azaz a Házirendben használt – alapvetően köznevelési - fogalom esetén, mit kell 

érteni a szakképzés tekintetében (ahol nem egyértelmű az azonosíthatóság, lábjegyzetben 

részletesen kifejtésre kerül a szakképzési fogalom): 

 

Szakképzési törvény szerinti fogalom Köznevelési törvény szerinti fogalom 

Oktató Pedagógus / Tanár 

Oktatói testület Nevelőtestület 

Képzési tanács1 Szülői munkaközösség 

Diákönkormányzat 

(Nevelőtestület) 

Felnőttképzési jogviszony2 Esti munkarend 

                                                 
1 12/2020. (II.7.) Korm. rendelet 324. § (1) „A képzési tanácsot létre kell hozni, ha a kiskorú tanulók törvényes 

képviselői, a tanulók vagy az oktatói testület közül legalább kettőnek a képviselői kezdeményezik.” 325. § (1) „A 

képzési tanácsba 

a) a szülők képviselőit a szakképző intézmény tanulóinak törvényes képviselői, 

b) a tanulók képviselőit a szakképző intézmény diákönkormányzatának tagjai, diákönkormányzat hiányában a 

szakképző intézménybe járó tanulók, 

c) az oktatói testület képviselőit az oktatói testület tagjai, választják. A képzési tanácsba a tanulók törvényes 

képviselői, a tanulók és az oktatói testület azonos számú képviselőt választhatnak.” 
2 2019. évi LXXX. törvény 53.§ (1) „A szakképzésben b) a képzésben részt vevő személy felnőttképzési 

jogviszonyban áll. A … felnőttképzési jogviszony a szakképző intézmény, illetve a felnőttképző és a képzésben részt 

vevő személy között jön létre. A … felnőttképzési jogviszonyra az Fktv.-t kell alkalmazni.” (3) „Szakmai képzés 

kizárólag felnőttképzési jogviszonyban szervezhető. Ha a tanuló szakmai képzésére a szakképző intézményben a 

szakmai oktatással vagy a köznevelési intézményben a szakgimnáziumi vagy a szakiskolai nevelés-oktatással 

párhuzamosan kerül sor, a szakmai képzés, illetve szakiskolában a szakmai oktatás tanulói jogviszony keretében 

is megszervezhető.” 
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Tanuló, illetve a képzésben részt vevő 

személy 

Tanuló, gyermek 

Szakképző intézmény Iskola 

Kollégium 

Óvoda 

 

Amennyiben a szervezeti és működési szabályzat bármely pontján különböztetés nélkül 

szerepel – az eltérő szabályozás miatt – az óvodai és köznevelési feladatokhoz kapcsolódó 

(röviden: iskolai vagy iskolai és kollégiumi) feladat, az alatt, azaz az iskolai feladat alatt érteni 

kell a szakképző intézményhez tartozó minden alapfeladatot is. 

 

Amennyiben a szervezeti és működési szabályzat bármely pontján megkülönböztés nélkül 

szerepel – az eltérő szabályozás miatt – az óvodai jogviszony és a tanulói jogviszony, a 

gyermekre/tanulóra vonatkoztatva, az alatt, az tanuló esetében a tanuló, vagy képzésben részt 

vevő személyt is érteni kell a szakképző intézményhez tartozó minden alapfeladathoz 

kapcsolódóan. 

 

 

3. Az intézmény általános jellemzői 

3.1. Az intézmény neve, címe, tevékenysége 

3.1.1. Az intézmény neve: 

Dankó Pista Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, 

Szakképző Iskola és Kollégium – Katica Bölcsőde 

rövidített neve: Dankó Pista Nevelő-oktató Központ 

3.1.2. Székhelye 

4235 Biri, Mező u. 21. 

3.1.3.  Tagintézmények címe: 

4235 Biri, Mező u. 1-3. 

4235 Biri, Mező u. 2. 

3.1.4. Telephelyek címe: 

4232 Geszteréd, Petőfi u. 8. 

4334 Hodász, Széchenyi utca 1-3. (tanterem) 

4235 Biri, Fő u. 94. (gyakorlati tanműhely) 

4235 Biri, Mező utca 12. 

3847 Felsődobsza, Deák u. 49; 51; 53. (erdei iskola) 

4456 Tiszadob, Táncsics utca 12. 

4967 Csaholc, Kossuth utca 36-40. 

4032 Debrecen, Böszörményi út 68. A ép. 1/10 (hrsz: 19897/3/A/10) 

4391 Tarpa, Kossuth út 18. 

4391 Tarpa, Kossuth út 19/f. 

 

3.1.5. OM-azonosítója: 

200446 
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3.1.6. Alaptevékenysége: 

a) alapfeladata [Nkt. 4. § 1. a) - i), k) - p), s)] 

1. óvodai nevelés, 

2. nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, 

3. általános iskolai nevelés-oktatás, 

4. nemzetiséghez tartozók általános iskolai nevelése-oktatása, 

5. kollégiumi ellátás, 

6. nemzetiségi kollégiumi ellátás, 

7. gimnáziumi nevelés-oktatás, 

8. nemzetiség gimnáziumi nevelés-oktatása, 

9. szakgimnázium 

10. nemzetiségi szakgimnáziumi nevelés-oktatás 

11. felnőttoktatás, 

12. a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű 

gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása 

b) egyéb feladata: 

1. Bölcsődei ellátás 

2. szakképző intézmény 

a. technikumi szakmai oktatás 

b. szakképző iskolai szakmai oktatás 

b/a.: A szakmai megszerzéséhez szükséges kompetenciák tekintetében történő orientációs 

fejlesztés, illetve  

b/b.: Dobbantó program keretében alapkompetencia-fejlesztés 

b/c: Műhelyiskola keretében tanulónak, illetve a képzésben résztvevő személynek a 

szakképzésbe való bekapcsolódáshoz vagy a munkába álláshoz szükséges ismeretek 

megszerzésére szolgáló képzési forma   

3. a 2019. évi LXXX. törvény szerint kizárólag részszakmára felkészítő szakmai 

oktatás (szakiskolai nevelés-oktatás esetén e törvény szerinti szakmai képzés) 

4. felnőttképzés 

b) részletesen: 

Bölcsődei ellátás (889110) 

Gyermekek napközbeni ellátása (85321-1; TEÁOR’08:88.91) 

Egyéb vendéglátás 

Bölcsődei ellátás – intézményi közétkeztetés (TEÁOR’08:56.29) 

Óvodai nevelés 

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 

feladatai 

Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

Iskolai nevelés, oktatás az 1-4. évfolyamokon 

Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának 

szakmai feladatai 1-4. évfolyamon 

Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának 

szakmai feladatai 1-4. évfolyamon 

Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai 

feladatai 1-4. évfolyamon 

Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával 

összefüggő működtetési feladatok 

Alapfokú művészetoktatás 

Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok 
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Felnőttoktatás 1-4. évfolyamon 

Iskolai nevelés, oktatás az 5-8. évfolyamokon 

Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának 

szakmai feladatai 5-8. évfolyamon 

Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának 

szakmai feladatai 5-8. évfolyamon 

Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai 

feladatai 5-8. évfolyamon 

Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával 

összefüggő működtetési feladatok 

Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon 

Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés 

Köznevelési és Szakképzési Hídprogram keretében folyó nevelés-oktatás 

Középfokú nevelés, oktatás 

Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai 

Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai 

feladatai 

Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének szakmai feladatai 

Gimnáziumi tanulók oktatásával összefüggő működtetési feladatok 

Szakképző intézményi tevékenység 

Minden feladat alatt, a szakképző intézmény alatt értve, a 2020. szeptember 1-je 

előtt indult, kifutó rendszerben lévő szakközépiskolai és szakgimnáziumi 

tevékenységhez kapcsolódó feladatokat is. 

Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás 

szakmai feladatai a szakképző intézményben 

Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére 

felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző 

intézményben 

Nemzetiségi tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő 

szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző intézményben 

Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai 

feladatai a szakképző intézményben 

Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai 

gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző intézményben 

Szakképző intézmény tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával 

összefüggő működtetési feladatok 

Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő 

működtetési feladatok 

Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés 

Középiskolát követő nem felsőfokú oktatás 

Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések 

Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés 

Felsőszintű képzés 

Szakirányú továbbképzés 

Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ-s képzés 

Szint alapján nem meghatározható oktatási szolgáltatások 

Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

Szakképzési és felnőttképzési támogatások 

Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások 

Oktatást kiegészítő szolgáltatások 

Óvodai intézményi étkeztetés 



 11 

Iskolai intézményi étkeztetés 

Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása 

Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése 

Máshová be nem sorolt oktatás 

Oktatás igazgatása 

Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, 

támogatások 

Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 

Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok 

Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára 

Óvodai intézményi étkeztetés 

Iskolai intézményi étkeztetés 

Tanulók kollégiumi étkeztetése 

Üdülői, tábori étkeztetés 

Munkahelyi étkeztetés 

Iskolai előkészítő oktatás (óvodai nevelés kivételével) 

Óvodai nevelés 

Alapfokú oktatás 

Általános középfokú oktatás 

Szakmai középfokú oktatás 

Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati 

oktatás a szakképző évfolyamokon 

Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali 

rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképző évfolyamokon 

Felső szintű, nem felsőfokú oktatás 

M.n.s. egyéb oktatás 

Oktatást kiegészítő tevékenység 

Bölcsődei ellátás 

Családi napközis ellátás 

Gyermekek egyéb napközbeni ellátása 

Iskolai tanműhely 

Szakképző Intézmény 

a. technikumi szakmai oktatás 

b. szakképző iskolai szakmai oktatás 

b/a.: A szakmai megszerzéséhez szükséges kompetenciák tekintetében történő orientációs 

fejlesztés, illetve  

b/b.: Dobbantó program keretében alapkompetencia-fejlesztés 

b/c: Műhelyiskola keretében tanulónak, illetve a képzésben résztvevő személynek a 

szakképzésbe való bekapcsolódáshoz vagy a munkába álláshoz szükséges ismeretek 

megszerzésére szolgáló képzési forma   

Felnőttképzés 

A szakvéleménnyel rendelkező beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

gyermekek nevelését, oktatását. 

Integráltan, normál tanterv szerint nevelhető, oktatható alábbi kategóriába sorolt gyermekek: 

beszédfogyatékos; a fejlődés egyéb pszichés zavarával küzdő gyermek: tanulási, figyelem- 

vagy magatartásszabályozási zavar esetében. 

A (Gyvt. VIII. fejezet 67/A. §- szerint) halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és tanulók 

integrált nevelését, oktatását, képesség-kibontakoztató felkészítését (20/2012. (VIII. 31.) 

EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról 171-173.§). A képesség-kibontakoztató felkészítés érdekében 

együttműködési megállapodást köthet. 



 12 

1. Az intézmény székhelyén, telephelyein és tagintézményeiben a következő szakmák oktatása engedélyezett: 
 

2020.09.01 előtt érvényes, kifutó rendszerű OKJ alapján, a 2020-2021-es tanévben is meglévő osztályok miatt szereplő szakképesítések 

A szakképesítés 

azonosító száma 
Szakképesítés megnevezése 

Iskolai rendszerű szakképzésben a 

szakképzési évfolyamok száma 
közismerettel 

Iskolai rendszerű szakképzésben a 

szakképzési évfolyamok száma 
közismeret nélkül 

nappali esti Megjegyzés 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 2 Szociális szolgáltatások    

2020.09.01-

től nem 

indítható. 

34 762 01 Szociális gondozó és ápoló 3év 2év x x 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 9. Építészet    

34 582 14 Kőműves 3év 2év x x 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció    

34 341 01 Eladó 3év 2év x x 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 18. Vendéglátás-turisztika    

34 811 04 Szakács  3év 2év x x 

34 811 06 Fogadós 3év 2év x x 
 

 Iskolai rendszerű szakképzésben 

nappali esti Megjegyzés A szakképesítés 

azonosító száma 
Szakképesítés megnevezése Ágazat 

Az iskolai rendszerű 

képzésben 

Iskolai 

előképzettség 

Szakképzési 

évfolyamok száma 

Szakmacsoport száma és megnevezése: 1. Egészségügy   2020.09.01-

től nem 

indítható. 
54 723 02 Gyakorló ápoló I. Egészségügy 4+1év érettségi 2év x x 

54 723 01 Gyakorló mentőápoló I. Egészségügy 4+1év érettségi 2év x x 

Szakmacsoport száma és megnevezése: 2. Szociális szolgáltatások   

54 761 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő III. Szociális 4+1év érettségi 2év x x 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 3. Oktatás   

54 140 02 Pedagógiai- és családsegítő munkatárs IV. Pedagógia 4+1év érettségi 2év x x 

54 813 02 Sportedző (sportág: fitnesz, labdarúgás) XXXVII. Sport 4+1év érettségi 2év x x 
 

Rész-szakképesítések: (Szakképzési HÍD program) 
A rész-szakképesítés azonosító száma A rész-szakképesítés megnevezése Szakmacsoport Ágazat nappali esti Megjegyzés 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 16. Ügyvitel   2020.09.01-

től nem 

indítható. 
31 346 02 Számítógépes adatrögzítő 16 XXV x x 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció   

31 341 05 Élelmiszer, vegyiárú eladó 17 XXVI x x 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 18. Vendéglátás-turisztika   

21 811 01 Konyhai kisegítő 18 XXVII x x 
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2020. szeptember 1-jétől, az OKJ változása miatt és a Szakmajegyzék megjelenése alapján, a korábbi szakmáink megfeleltetését követően 

oktatott szakmák jegyzéke – nappali és esti munkarend szerint:  

a) a SZAKMAJEGYZÉK a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. Rendelet alapján: 
   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J 

1    Szakma azonosító száma  Szakma  Szakmai oktatás időtartama 
Digitális 

Kompetencia 

keret-rendszer 

szint 
2 Ágazat 

Magyar 

Képesítési 

Keretrendszer 

szint 

Képzési 
terület 

Ágazati 
besorolás 

Szakma-
sorszám 

megnevezése szakmairánya 
alapfokú 

iskolai 

végzettséggel 

érettségi 
végzettséggel 

16 Egészségügy  5 0913 03 04 Gyakorló ápoló 
Csecsemő- és 

gyermekápoló 

Felnőttbeteg-ápoló 
 5 év  2 év 5 

22a Egészségügy 5 0913 03 11 Mentőápoló  5 év 2 év 5 

48 Építőipar 4 0732 08 01 Ács    3 év  2 év 4 

50 Építőipar 4 0732 06 03 Burkoló    3 év  2 év 4 

52 Építőipar 4 0732 06 05 Festő, mázoló, tapétázó    3 év  2 év 4 

55 Építőipar 4 0732 06 08 Kőműves    3 év  2 év 4 

96 Kereskedelem 4 0416 13 02 Kereskedelmi értékesítő    3 év  2 év 5 

97 Kereskedelem 5 0416 13 03 Kereskedő és webáruházi technikus    5 év  2 év 6 

127 Mezőgazdaság és erdészet 4 0811 17 04 Gazda 
Állattenyésztő, 

Növénytermesztő 
 3 év  2 év 4 

128 Mezőgazdaság és erdészet 4 0812 17 05 Kertész    3 év  2 év 4 

130 Mezőgazdaság és erdészet 4 0810 17 07 Mezőgazdasági gépész    3 év  2 év 4 

134 Rendészet és közszolgálat 4 1032 18 02 Rendészeti őr    3 év  2 év 4 

150 Sport 5 1014 20 02 
Sportedző (labdarúgás / fitnesz) - 

sportszervező 
   5 év  2 év 4 

154 Szociális 4 0922 22 01 Gyermek- és ifjúsági felügyelő    3 év  2 év 3 

155 Szociális 5 0922 22 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő    5 év  2 év 5 

156 Szociális 4 0923 22 03 Szociális ápoló és gondozó    3 év  2 év 3 

157 Szociális 5 0923 22 04 
Szociális és gyermekvédelmi 

szakasszisztens 
   5 év  2 év 5 

158 Szociális 5 0923 22 05 Szociális és mentálhigiénés szakgondozó    -  3 év 5 

159 Szociális 5 0923 22 06 Szociális és rehabilitációs szakgondozó    5 év  2 év 5 

160 Turizmus-vendéglátás 4 1013 23 01 Cukrász    3 év  2 év 5 

162 Turizmus-vendéglátás 4 1013 23 03 Panziós-fogadós    3 év  2 év 6 

163 Turizmus-vendéglátás 4 1013 23 04 Pincér - vendégtéri szakember    3 év  2 év 5 

164 Turizmus-vendéglátás 4 1013 23 05 Szakács    3 év  2 év 5 
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b) az oktatas.hu-n megjelent táblázat alapján: 

  A B C D E F G H I J 

1 

M
ag

y
ar

 

K
ép

es
ít

és
i 

K
er

et
re

n
d

sz
er

 

sz
in

t 

K
ép

zé
si

 

te
rü

le
t 

S
o

rs
zá

m
  Szakképesítés 

Tanulmányi 

terület 

 Iskolai 

rendszerű 

képzési idő 

(év) 

 Iskolarend-

szeren kívüli 

képzési idő 

(óra) 

 A 

képzés 

munka-

rendje 

Digitális 

Kompetencia 

Keretrendszer 

szint 
 megnevezése  szakirányai 

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

22 3 0214 01 Népi kézműves 
Faműves,  

fajátékkészítő  
Művészet 

 3 év 

2 év 

800–1000 

óra 
 N, E 3 

27 4 0119 01 Pedagógiai munkatárs 
Pedagógiai sszisztens  

Gyógypedagógiai asszisztens  
Pedagógia 

 5 év 

2 év 
900-1300 óra  N, E 5 

28 3 0119 01 Dajka    Pedagógia  -  320-420 óra  TK 4 

 

Rész-szakmák: 
1.1 Az ágazat megnevezése  1.2 A szakma megnevezése 1.3 A szakma 

azonosító 

száma 

1.4 A szakma 

szakmairányai 

1.5 A szakma 

Európai 

Képesítési 

Keretrendszer 

szerinti szintje 

1.6 A szakma 

Magyar Képesítési 

Keretrendszer 

szerinti szintje 

1.7 Ágazati alapoktatás megnevezése 1.8 Kapcsolódó 

részszakmák megnevezése 

Építőipar Kőműves 4 0732 06 08   4 4 Építőipari ágazati alapoktatás Falazó kőműves 

Építőipar Kőműves 4 0732 06 08   4 4 Építőipari ágazati alapoktatás Gépi vakoló 

Építőipar Ács 4 0732 08 01   4 4 Építőipari ágazati alapoktatás Zsaluzó, állványozó  

Kereskedelem Kereskedelmi értékesítő 4 0416 13 02   4 4 Kereskedelem ágazati alapoktatás Bolti előkészítő 

Kereskedelem Kereskedelmi értékesítő 4 0416 13 02   4 4 Kereskedelem ágazati alapoktatás Pénztáros 

Mezőgazdaság és erdészet Kertész 4 0812 17 05   4 4 Mezőgazdaság és erdészet ágazati alapoktatás Kerti munkás 

Mezőgazdaság és erdészet Kertész 4 0812 17 05   4 4 Mezőgazdaság és erdészet ágazati alapoktatás Növényházi munkás 

Mezőgazdaság és erdészet Gazda 4 0811 17 04 Állattenyésztő 4 4 Mezőgazdaság és erdészet ágazati alapoktatás Aranykalászos gazda 

Mezőgazdaság és erdészet Gazda 4 0811 17 04 Lovász 4 4 Mezőgazdaság és erdészet ágazati alapoktatás Állatgondozó 

Mezőgazdaság és erdészet Gazda 4 0811 17 04 Növénytermesztő 4 4 Mezőgazdaság és erdészet ágazati alapoktatás Mezőgazdasági munkás 

Szociális ágazat Szociális ápoló és gondozó 4 0923 22 03   4 4 Szociális ágazati alapoktatás Segédgondozó 

Szociális ágazat Gyermek- és ifjúsági 

felügyelő 
4 0922 22 01 

  
4 4 

Szociális ágazati alapoktatás Háztartásvezető 

Turizmus-vendéglátás Szakács 
4 1013 23 05 

  4 4 Turizmus-vendéglátás ágazati 

alapoktatás 

Szakácssegéd 

 



3.2. Az intézmény jogállása és képviselete 

3.2.1. Az intézmény jogállása: 

Az intézmény önálló jogi személy. Az intézmény vezetője (igazgató) gyakorolja 

az SZMSZ-ben foglaltak szerint a munkáltatói jogokat. 

 

3.2.2. Az intézmény alapítója: 

Közös Kincs Oktatási Szolgáltató Közhasznú Társaság 

4320 Nagykálló, Zrínyi Miklós u. 20. fsz/4. 

 

3.2.3. Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve 

Közös Kincs Oktatási Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság, 

4235 Biri, Fő út 50. 

Cégjegyzék száma: 15-09-072248 

 

3.2.4. A kiadmányozás joga az intézményvezetőt (igazgatót) illeti meg, amelyet külön 

szabályzatban átruházhat. 

 

3.2.5. Bélyegzők 

- körbélyegzők:  

sorszámozva: 1-5-ig (összesen 5db) 

Dankó Pista Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, 

Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium – Katica Bölcsőde  

4235 Biri Mező utca 21. (közepén köztársasági címerrel) 

 

- érettségi vizsgabizottság körbélyegzője: 

Dankó Pista Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, 

Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium – Katica Bölcsőde mellett működő 

érettségi vizsgabizottság 

 

- intézmény mellett működő szakmai vizsgabizottság körbélyegzője: 

Dankó Pista Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, 

Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium – Katica Bölcsőde mellett működő 

szakmai vizsgabizottság 

 

- hosszúbélyegzők:  

sorszámozva: 1-5-ig (összesen 5db) 

Dankó Pista Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, 

Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium – Katica Bölcsőde  

 4235 Biri Mező utca 21., OM: 200446 

 

- hosszúbélyegző:  
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Dankó Pista Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, 

Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium – Katica Bölcsőde  

4235 Biri Mező utca 21., OM: 200446, Adószám: 18812435-1-15 

 

- érettségi bizonyítvány hosszúbélyegzője: 

Dankó Pista Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, 

Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium – Katica Bölcsőde 

4235 Biri Mező utca 21. 

200446 

 

Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak: 

- intézményvezető, 

- intézményvezető-helyettesek, 

- iskolatitkár, 

- az osztályfőnökök a tanulói dokumentumok kiállításakor a titkárságon vagy az 

igazgatói irodában. 

 

3.3. Az intézmény gazdálkodása 

3.3.1. A fenntartó az intézményt önálló gazdálkodási jogkörrel ruházta fel. Gazdálkodással 

összefüggő jogosítványok és felelősség az igazgatót illetik és terhelik. 

3.3.2. Az intézményi vagyon feletti rendelkezés joga: 

A feladatok ellátásához az intézménynek rendelkezésére állnak a kizárólagos 

használatába adott alábbi, a fenntartó/az intézmény tulajdonában álló ingatlanok: 

Ingatlan címe hr. sz. 

Biri, Mező u. 21. 21/2 

Biri, Mező u. 1-3. 9/5 

Biri, Mező u. 2. 103/2 

Felsődobsza, Deák F. u. 49, 51, 53. 26, 27, ,28 

Biri, Fő u. 94. (kollégium) 38 

4032 Debrecen, Böszörményi út 68. A ép. 1/10 (hrsz:) 19897/3/A/10 

Biri, Mező utca 12. hr sz. 98 

Rendelkezésre állnak továbbá a leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök. A 

felsorolt vagyontárgyakat a nevelő-oktató munka feladatainak ellátásához az 

intézmény szabadon használhatja. 

Az intézmény a rendelkezésére álló épületeket, helyiségeket hasznosíthatja, 

szellemi termékeit értékesítheti, ha az nem akadályozza az intézményben folyó 

nevelő és oktató munkát. 

A használatába adott ingatlanok tekintetében a tulajdonosi jogokat a fenntartó 

vezető tisztségviselője (ügyvezetője) gyakorolja, azonban annak rendeltetésszerű 

használatáról, számviteli nyilvántartásáról az intézményvezető köteles 

gondoskodni. 

3.3.3. Az intézmény fenntartási és működési költségeit a naptári évekre összeállított és a 

fenntartó által jóváhagyott költségvetés irányozza elő. A fenntartó gondoskodik az 

alapfeladatok ellátásához szükséges pénzeszközökről. 
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4. Az intézmény vezetése és a helyettesítés rendje 

4.1. Az intézmény felelős vezetője 

4.1.1. Az intézmény vezetője felelős a szakszerű és törvényes működésért, az ésszerű és 

takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, és dönt az intézmény 

működésével kapcsolatosan minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más 

hatáskörbe. 

4.1.2. A köznevelési intézmény vezetője felel – a Nemzeti köznevelési törvény 69.§ alapján 

– az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásért, a fenntartó által 

rendelkezésére bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezeléséért, a 

rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési-oktatási intézmény működéséhez 

szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáért. 

4.1.3. A köznevelési intézmény vezetője gyakorolja a munkáltatói jogokat a köznevelési 

intézményben foglalkoztatottak felett, dönt az intézmény működésével kapcsolatban 

minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy szabályzat nem utal más hatáskörébe. 

4.1.4. A köznevelési intézmény vezetője felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért, 

jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját, képviseli az intézményt. 

4.1.5. A nevelési-oktatási intézmény vezetője felel a pedagógiai munkáért, a nevelőtestület 

vezetéséért, a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, 

végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért, a nemzeti és iskolai 

ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért, a gyermek- és 

ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevelő és oktató munka 

egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a diákönkormányzatokkal, 

szülői szervezetekkel való megfelelő együttműködésért, a tanuló- és gyermekbaleset 

megelőzéséért, a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának 

megszervezéséért, a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért. 

4.1.6. Az intézmény vezetője képviseli az intézményt. Jogkörét esetenként, vagy az ügyek 

meghatározott körében írásban kijelölt és a kijelölést elfogadó helyettesére 

átruházhatja. 

 

4.2. Az Igazgató közvetlen munkatársai 

4.2.1. Az intézményvezető (továbbiakban: igazgató) feladatait közvetlen munkatársai 

közreműködésével látja el. 

4.2.2. Az igazgató közvetlen munkatársai: 

- igazgatóhelyettesek, 

- szakmai igazgatóhelyettes, 

- kollégiumvezető 

- óvodavezető 

Az intézményvezető-helyettesek megbízásáról és a megbízás visszavonásáról a 

tantestület véleményezési jogának megtartásával az igazgató dönt. 

Intézményvezető-helyettesi megbízást az intézmény határozatlan időre 

alkalmazott pedagógusa kaphat. 
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Az intézményvezető-helyettesek feladat- és hatásköre, valamint egyéni 

felelőssége mindazon területekre kiterjed, amelyeket munkaköri leírásuk 

tartalmaz. 

4.2.3. Az igazgató közvetlen munkatársai az intézményvezető közvetlen irányítása mellett 

végzik munkájukat, neki tartoznak felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel. 

4.2.4. Az igazgató a tantestületben a következő feladatokra adhat megbízást: 

- munkaközösség-vezető 

- pályaválasztási felelős, 

- DÖK - tanár 

- a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 

- menzafelelős. 

A megbízott felelősök munkájukat munkaköri leírásuk alapján, az igazgató, illetve 

igazgatóhelyettesek és szakmai igazgatóhelyettes közvetlen irányításával végzik 

a hatályos rendelkezések és jogszabályok alapján. 

4.3. A helyettesítés rendje 

4.3.1. Az igazgatót akadályoztatása esetén – az azonnali döntést nem igénylő, kizárólagos 

hatáskörbe tartozó ügyek kivételével –a kijelölt igazgatóhelyettes helyettesíti, a 

kizárólagos jogkörként fenntartott hatáskörök gyakorlásának kivételével. Az igazgató 

és a kijelölt igazgatóhelyettes egyidejű akadályoztatása illetve távolléte esetén az 

igazgató helyettesítése a gimnáziumért felelős igazgatóhelyettes feladata. 

4.3.2. Az igazgató és az igazgatóhelyettesek távolléte esetén – ha a helyettesítésre más nem 

kapott megbízást – az igazgatót a szakmai igazgatóhelyettes helyettesíti. 

4.3.3. Az általános iskolában a vezető helyettesítése az általános iskolai felsős 

munkaközösség vezető feladata. 

4.3.4. A gimnáziumban és a kollégiumban a vezető helyettesítése az arra feladatra kijelölt 

személy feladata. 

4.3.5. A szakközépiskolában a vezető helyettesítése a szakmai igazgatóhelyettes feladata. 

4.3.6. Az óvodavezető helyettesítése a rangidős óvónő feladata. 

 

4.4. Az intézmény kibővített vezetősége 

4.4.1. Az intézmény vezetőinek munkáját (irányító, tervező, szervező, ellenőrző, értékelő 

tevékenységét) munkaközösség-vezetők segítik, meghatározott feladatokkal, 

jogokkal és kötelezettségekkel. A munkaközösség-vezetők az intézmény kibővített 

vezetőségének tagjai. 

4.4.2. Az intézmény kibővített vezetőségének tagjai: 

- az igazgató, 

- az intézményvezető-helyettesek, 

- a szakmai munkaközösségek vezetői, 

- a diákönkormányzatot segítő tanár, 

4.4.3. Az intézmény kibővített vezetősége mint testület konzultatív, véleményező és 

javaslattevő joggal rendelkezik.  
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4.4.4. Az éves munkatervben foglaltak szerint rendszeresen megbeszélést tart, amelyről 

írásban emlékeztető feljegyzés készülhet. 

4.4.5. A kibővített intézményvezetőség tagjai ellenőrzési feladatokat is ellátnak. Az iskola 

vezetősége együttműködik az intézmény más közösségeinek képviselőivel, így a 

szülők közösségeinek választmányával, és a diákönkormányzat diákképviselőivel. 

5. Az intézmény szervezeti egységei, vezetői szintjei és a kapcsolattartás rendje 

Az intézmény belső szervezeti egységeinek, vezetői szintjeinek meghatározásánál a 

legfontosabb alapelv, hogy az intézmény feladatait zavartalanul és zökkenőmentesen 

láthassa el a követelményeknek megfelelően. A magas színvonalú tartalmi munkavégzés, 

a racionális és gazdaságos működtetés, valamint a helyi adottságok, körülmények és 

igények figyelembevételével az alábbi módon határozhatók meg a szervezeti egységek: 

 

IGAZGATÓ → 

igazgatóhelyettesek 

↓ ↓ ↓ ↓ 

munkaközösség 
↓ 

diákönkormányzat adott 

intézményegység 
gyermek- és 

ifjúságvédelem 

beosztott 

pedagógusok, 

oktatók 

   

    szakmai igazgatóhelyettes 

beosztott oktatók iskolaorvos szakképzési  
  felnőttoktatás  
     

kollégiumvezető 

↓ 

kollégiumi dolgozók 

óvodavezető 

↓ 

óvodai dolgozók 

titkárság 

↓ ↓ ↓ ↓ 

technikai dolgozók gazdasági 

ügyintézés 

adminisztráció rendszergazda 

 

 

6. A) A gyakorlati képzést folytatókkal és szervezőkkel való kapcsolattartás 

formái és rendje – kifutó évfolyamok 

A gyakorlati képzést folytatókkal való kapcsolattartás alapja a velük kötött 

„Együttműködési megállapodás” alapján történik.  
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Az egyes gyakorlati képzést folytatókkal az igazgató és a szakmai igazgatóhelyettes az 

együttműködés jellegétől függően, heti, havi rendszerességgel, vagy szükség szerint tartja 

a kapcsolatot. Felelős: a szakmai igazgatóhelyettes. 

A gyakorlati képzést folytatókat írásban, levelezés útján, továbbá e-mailben, telefonon és 

személyes megkeresések során informálja az őket érintő kérdésekben, kéri ki a 

véleményüket. 

- Tanév elején: tájékoztatás az iskola munkarendjéről, az oktatási szünetekről, az 

elméleti és gyakorlati oktatási hetek változásáról, az összefüggő szakmai gyakorlat 

szakmánkénti óraszámairól, szakmai programokról, szakmai és 

vizsgakövetelményekről.  

- A tanulószerződés, együttműködési megállapodás és megbízási szerződés 

megkötése a tanulók gyakorlati képzésével kapcsolatban.  

- Külön ütemterv szerint a szakmai záróvizsgák megszervezése, lebonyolítása a 

gazdálkodó szervezeteknél.  

- Folyamatos gyakorlati képzőhely látogatás.  

- A diákokat érintő kérdésekben a közvetlen kapcsolattartó az osztályfőnök, 

valamint az érintett szaktanárok. 

- A szakmai igazgatóhelyettes tanév végén írásos beszámolót készít a gyakorlati 

képzés alakulásáról, értékeli a tanév munkáját. 

Az iskola segíti a gyakorlati képzést folytatókat azzal, hogy a központi programok 

gyakorlati részeit biztosítja a képző helyeknek, ezáltal segítve és fejlesztve a munkájukat. 

Az iskola vezetéséhez a gyakorlati képzést folytatóktól érkező észrevételeket, panaszokat 

az érintettek bevonásával a szakmai igazgatóhelyettes és az igazgató vizsgálja ki, tisztázza 

a vitás kérdéseket. Az egyeztetésről, illetve a megállapodásról emlékeztető vagy szükség 

esetén jegyzőkönyv készül. 

 

6.B ) A duális képzőhellyel és szervezőkkel való kapcsolattartás formái és 

rendje 

Az intézmény a szakképzési törvény, ennek végrehajtási rendelete, valamint a program 

tantervben előírt gyakorlati képzéseinek, valamint az elméleti oktatás biztosítása 

érdekében rendszeres kapcsolatot tart fenn a megye építőipari, kereskedelmi, sport, 

vendéglátó, egészségügyi- és szociális intézményével – kórházakkal, bölcsődékkel, 

gyermekotthoni intézményekkel és idősek otthonaival. 

A kapcsolattartásért felelős: 

- igazgató, 

- szakmai igazgatóhelyettes, 

- gyakorlati igazgatóhelyettes, 

- általános igazgatóhelyettes. 
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Az együttműködés szabályait és feltételeit felmenő rendszerben az „Együttműködési 

megállapodások” rögzítik, melyeknek felülvizsgálata a felek megegyezése szerint történik 

és az Igazgató hatáskörébe tartozik az intézmény részéről. 

 

 

7. Az intézmény munkarendje - a gyermekeknek, a tanulóknak, az 

alkalmazottaknak és a vezetőknek a nevelési-oktatási intézményben való 

benntartózkodásának rendje 

7.1.1. Az intézmény heti 5 napos munkarend szerint működik. 

7.1.2. Az intézménnyel jogviszonyban álló munkavállaló heti munkaideje 40 óra. Az 

intézményben nincs olyan munkakör, ahol a teljes munkaidő 8 óránál hosszabb lenne. 

7.1.3. A tanév helyi rendjét az oktatásügyben illetékes minisztérium rendelkezése alapján a 

nevelőtestület az éves munkatervben határozza meg. 

7.1.4. Az intézmény szorgalmi idő alatt hétfőtől péntekig reggel 6:00 órától este 19:40 

óráig, de legkésőbb a szervezett foglalkozások befejezéséig tart nyitva. Szombaton, 

vasárnap és munkaszüneti napokon a nyitva tartás a szervezett programokhoz 

igazodik. 

7.2. A tanítási óra 

7.2.1. A tanítási óra 45 perces. Két óra között szünetet tartunk.  

7.2.2. Indokolt esetben – engedéllyel – két azonos, egymást követő szaktárgyi óra 

összevonható.  

7.2.3. Rendkívüli esetekben az igazgató 45 percnél rövidebb órákat és a szokásosnál 

rövidebb szünetek tartását is elrendelheti egy-egy tanítási napon. Ez utóbbi esetben 

biztosítani kell az iskola működésének zavartalanságát. 

7.2.4. Az intézményben – a TÁMOP 3.1.4. pályázathoz kapcsolódóan – meghatározott 

tanulócsoportokban, bizonyos tantárgyak tanítása, meghatározott rend szerint 

tantárgytömbösítéssel folyhat – két-három azonos tantárgyi órát egymás után tartva. 

A tanítási órák között ezekben az esetekben is szünetet kell tartani a csengetési rend 

szerint, kivéve, ha a foglalkozásokat – pl. a projektmunka menetét – ez szakmailag 

zavarja. 

7.2.5. A  tanítás az intézményben minden nap 08.10-kor kezdődik. 

7.2.6. A szokásos csengetési rend a következő: 

Délelőtt:      csak tarpai telephelyeken 

1. óra: 08.15 – 09.00    08.00 – 08.45 

2. óra: 09.10 – 09.55    08.55 – 09.40 

3. óra: 10.10 – 10.55    09.50 – 10.35 

4. óra: 11.05 – 11.50    10.45 – 11.30 

5. óra: 12.00 – 12.45    11.55 – 12.40 

6. óra: 12.55 – 13.40    12.45 – 13.30 

7. óra: 13.45 – 14.30    13.35 – 14.20 

8. óra: 14.35 – 15.20    14.25 – 15.10 
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9. óra: 15.25 – 16.10    15.15 – 16.00 

Délután: 

1. óra: 15.30 – 16.05 

2. óra: 16.10 – 16.45 

3. óra: 16.50 – 17.25 

4. óra: 17.30 – 18.05 

5. óra: 18.10 – 18.45 

6. óra: 18.50 – 19.25 

7. óra: 19.30 – 20.05 

8. óra: 20.10 – 20.45 

9. óra: 20.50 – 21.25 

7.2.7. A szokásostól eltérő csengetési rend a következő: 

7.2.8. A szokásostól eltérő csengetési rend a következő: 

Délelőtt 

1. óra: 08.15 – 08.45 

2. óra: 08.50 – 09.20 

3. óra: 09.25 – 09.55 

4. óra: 10.00 – 10.30 

5. óra: 10.35 – 11.05 

6. óra: 11.10 – 11.40 

7. óra: 11.45 – 12.15 

Délután 

1. óra: 14.30 – 15.10 

2. óra: 15.15 – 15.55 

3. óra: 16.00 – 16.40 

4. óra: 16.45 – 17.25 

5. óra: 17.30 – 18.10 

6. óra: 18.15 – 18.55 

7.2.9. A tanítási óra védelme mindenkinek kötelessége. A tanítási órát zavarni nem lehet. 

7.2.10. A tanítási órák (foglalkozások) látogatására vezetői engedély nélkül csak a tantestület 

tagjai jogosultak az ellenőrzésről szóló fejezetben leírtak szerint. Minden egyéb 

esetben a látogatásra az igazgató adhat engedélyt. 

7.2.11. A heti tanítás rendjét az órarend rögzíti. 

7.3. Tanári ügyelet 

7.3.1 Az intézmény épületeiben a tanulók felügyeletét óraközi szünetekben pedagógus 

látja el. 

 a folyosókon, kapuban, udvaron 7:00 órától a tanítás kezdete előtt és az 

óraközi szünetekben; 

 az ebédeltetés ideje alatt az ebédlőben ügyeleti rendszer működik. 

7.3.2 A tanulószobás tanulók a kijelölt helyen kötelesek tartózkodni. A felügyeletükkel 

megbízott pedagógusok a foglalkozás előtt átveszik a csoportot. 

7.3.3 A tanári ügyelet beosztását az igazgatóhelyettesek és a munkaközösség-vezetők  

készítik. Az ügyeletes pedagógus feladata a tanulók és az intézmény épségének megóvása, 

fegyelmezés, rend felügyelete, megtartása, biztosítása. 
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7.4. A tanév helyi rendje 

7.4.1. A tanév szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tart. 

7.4.2. A szorgalmi idő szeptember első munkanapjától június 16-át megelőző utolsó 

munkanapjáig tart. Ünnepélyes tanévnyitóval kezdődik, és tanévzáró ünnepéllyel 

fejeződik be. 

7.4.3. A tanév helyi rendjét, programjait a nevelőtestület határozza meg, rögzíti az éves 

munkatervben. 

Ennek megfelelően a tanévnyitó értekezlet az alábbiakról dönt: 

- a nevelő-oktató munka lényeges tartalmi változásairól (az új tanév 

feladatairól), 

- az intézményi szintű rendezvények és ünnepélyek tartalmáról és 

időpontjáról, 

- a tanítás nélküli munkanapok időpontjáról és programjáról, 

- a vizsgák rendjéről, 

- az ellenőrzési terv elfogadásáról, 

- a tanév tanórán kívüli foglalkozásairól, 

- az éves munkatervről 

- a házirend módosításáról, 

- a nevelőtestületi értekezletek idejéről. 

7.4.4. Az intézményi rendezvényekre (ünnepélyekre, tanulmányi és sportrendezvényekre) 

való megfelelő színvonalú felkészítés és felkészülés a pedagógusok és a tanulók 

számára a képességeket és a rátermettséget figyelembe vevő egyenletes terheléssel 

történik. 

7.4.5. Az intézményi szintű ünnepélyeken, rendezvényeken (tanévnyitó, tanévzáró, 

ballagás, megemlékezés nemzeti ünnepek alkalmából stb.) a pedagógusok és tanulók 

jelenléte kötelező, az alkalomhoz illő öltözékben. 

7.4.6. A tanév helyi rendjében jelentős esemény az intézményi vizsgáztatás (érettségi, 

szakmai-, osztályozó-, javítóvizsga stb.). A vizsgarendet a munkatervben rögzíti az 

intézmény. 

7.5. Az intézmény tanulóinak munkarendje 

7.5.1. Az intézményi házirend tartalmazza a tanulók jogait és kötelességeit, valamint a 

tanulók belső munkarendjének részletes szabályozását. 

7.5.2. A házirend betartása a tanulók számára kötelező. Erre elsősorban minden tanuló saját 

maga, másodsorban a pedagógusok és a beosztott tanulók (hetesek) ügyelnek. A 

házirendet – az intézmény vezetőjének előterjesztésére – a nevelőtestület fogadja el, 

a törvényben meghatározott személyek, testületek egyetértésével (Nemzeti 

köznevelési törvény 70. § 2.bekezdés g) pont). 

7.5.3. A tanév helyi rendjét, a házirendet, a balesetvédelmi és tűzvédelmi előírásokat, 

valamint a tanulók teendőit tűz- és bombariadó esetén az osztályfőnökök az első 

tanítási héten ismertetik a tanulókkal, az első szülői értekezleten pedig a szülőkkel. 
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7.6. A) A pedagógusok munkarendje 

7.6.1. A pedagógusok jogait és kötelességeit a Nemzeti Köznevelési törvény 62-63. §-a 

rögzíti. A pedagógus munkakörbe tartozó feladatok leírását a munkaköri leírások 

tartalmazzák. 

7.6.2. A Nemzeti köznevelésről szóló törvény 62.§ 5 és 6.bekezdésében szabályozza a 

nevelési-oktatási intézményekben pedagógus-munkakörökben dolgozó pedagógus 

heti munkaidejét. Ez alapján a pedagógus teljes munkaidejének nyolcvan százalékát 

(a továbbiakban: kötött munkaidő) az intézményvezető által meghatározott feladatok 

ellátásával köteles tölteni, a munkaidő fennmaradó részében a munkaideje beosztását 

vagy felhasználását maga jogosult meghatározni. 

7.6.3. A teljes munkaidő ötvenöt-hatvanöt százalékában (a továbbiakban: neveléssel-

oktatással lekötött munkaidő) tanórai és egyéb foglalkozások megtartása rendelhető 

el. A kötött munkaidő fennmaradó részében a pedagógus a nevelés-oktatást 

előkészítő, nevelés-oktatással összefüggő egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet, 

továbbá eseti helyettesítést lát el. 

7.6.4. Az intézményvezető biztosítja a kötött munkaidőben ellátandó feladatok elosztásának 

egyenletességét a nevelőtestület tagjai között. 

7.6.5. Az óvodapedagógusnak a kötött munkaidejét a gyermekekkel való közvetlen, a teljes 

óvodai életet magában foglaló foglalkozásra kell fordítania, a munkaidő fennmaradó 

részében, legfeljebb heti négy órában a nevelést előkészítő, azzal összefüggő egyéb 

pedagógiai feladatok, a nevelőtestület munkájában való részvétel, gyakornok 

szakmai segítése, továbbá eseti helyettesítés rendelhető el az óvodapedagógus 

számára. 

7.6.6. A vezetőpedagógus neveléssel-oktatással lekötött munkaideje gyakorló óvodában a 

teljes munkaideje hatvan százaléka, más gyakorló nevelési-oktatási intézményben, 

gyakorló szakszolgálati intézményben a teljes munkaideje harminc százaléka lehet. 

7.6.7. A gyakornoknak a neveléssel-oktatással lekötött munkaideje tanítók, általános és 

középiskolai tanárok esetében a teljes munkaideje ötven százaléka, 

óvodapedagógusok esetében hatvanöt százaléka lehet. 

7.6.8. Az óvoda-, iskolapszichológus neveléssel-oktatással lekötött munkaideje, 

részmunkaidős foglalkoztatás esetén a koordinátorral való kapcsolattartáson kívül a 

munkavégzés valamennyi időkerete (22óra) arányosan csökken. 

7.6.9. Az iskolai könyvtárostanár a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő keretében 

biztosítja a könyvtár nyitva tartását, a könyvtári órákat. Munkaköri feladatként a 

kötött munkaidő többi része hetven százaléka - a könyvtár zárva tartása mellett - a 

munkahelyen végzett könyvtári munkára (az állomány gyarapítása, gondozása, 

könyvtári kutatómunka), iskolai kapcsolattartásra, a további harminc százaléka a 

munkahelyen kívül végzett felkészülésre, könyvtári kapcsolatépítésre, 

állománygyarapításra, továbbá a pedagógus-munkakörrel összefüggő más 

tevékenység ellátására szolgál. 

7.6.10. A kollégiumban a tanulókkal való közvetlen kollégiumi foglalkozásra kell fordítani. 

7.6.11. A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az 

igazgatóhelyettesek állapítják meg az intézmény órarendjének függvényében. A 

konkrét napi munkabeosztások összeállításánál az intézmény feladatellátásának, 

zavartalan működésének biztosítását kell figyelembe venni. 
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7.6.12. A pedagógus köteles 15 perccel a tanítási, ügyeleti beosztása előtt a munkahelyén 

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

megjelenni.  

7.6.13. A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradása esetén annak okát lehetőleg 

előző nap, de legkésőbb az adott munkanapon órájának kezdete előtt 15 perccel 

köteles jelenteni az intézmény vezetőjének, - akadályoztatása esetén a helyetteseinek 

- és a titkárságvezetőnek, hogy helyettesítéséről intézkedhessenek. A hiányzó 

pedagógus hiányzásának kezdetekor köteles arról gondoskodni, hogy 

akadályoztatása esetén a helyettesítő tanár biztosíthassa a tanulók számára a tanmenet 

szerinti előrehaladást. 

7.6.14. Egyéb esetben a pedagógus az igazgatótól vagy helyettesétől kérhet engedélyt 

legalább 1 nappal előbb a tanóra elhagyására, a tanmenettől eltérő tartalmú tanóra 

megtartására. A tanórák elcserélését az igazgató engedélyezi az 

igazgatóhelyetteseken keresztül. 

7.6.15. A tantervi anyagban való lemaradás elkerülése érdekében, hiányzások esetén – 

lehetőség szerint – szakszerű helyettesítést kell tartani. Ha a helyettesítő pedagógust 

legalább egy nappal a tanóra megtartása előtt bízták meg, úgy köteles szakórát tartani, 

illetve a tanmenet szerint előrehaladni. 

7.6.16. A pedagógusok számára – a kötelező óraszámon felül – a nevelő-oktató munkával 

összefüggő rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást vagy kijelölést az 

intézményvezető adja. 

7.6.17. A megbízások alapelvei: a rátermettség, a szaktudás, az egyenletes terhelés. 

7.6.18. Ha az alapfeladat bármely oknál fogva (szülési szabadság, gyes, gyed, gyet, alacsony 

heti óraszám, tantárgy speciális jellege, stb.) nem látható el munkavállalói 

jogviszonyt létesítő (főfoglalkozású vagy részmunkaidős) pedagógussal, megbízással 

vagy szellemi tevékenység végzésére vonatkozó vállalkozási szerződéssel (szakmai 

szolgáltatásról szóló számla) is ellátható. 

7.6.19. A feladat ilyen formában történő ellátásáról az intézményvezető dönt. 

7.6.20. A Vhr. 7. §-a értelmében a nevelési-oktatási intézmény vezetője vagy helyettese az 

intézmény munkarendje szerint 8 órától 16 óráig köteles az intézményben 

tartózkodni. 

Munkaidejüket úgy kell beosztani, hogy a napi 8 órás kötelező munkaidőt ne 

haladja meg. 

 

7.6. B) Az oktatók munkarendje 

7.6.1.B Az oktatók kötelességeit az Szakképzési törvény (Szkt.) 49 § (2) bekezdése rögzíti. 

7.6.1.B.1. Munkaideje heti 40 óra. 32 óra kötött munkaidő, melyet az intézményvezető által 

meghatározott feladatok ellátásával köteles tölteni. A kötött munkaidőbe a 

tantárgyfelosztás alapján elrendelt kötelező foglalkozások és a kötelező 

foglalkozásnak nem minősülő, a szakmai oktatással összefüggő egyéb feladatokat 

kell beszámítani. 

7.6.1.B.2. Az éves munkatervben rögzített feladatok elvégzésére (ballagás, ünnepségek stb.) 

az oktató pihenőnapon és szabadnapon is köteles. Vizsgáztatásra és verseny-, 

illetve vizsgafelügyeletre pihenőnapon és 16 óra után is beosztható. 
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7.6.1.B.3. Az oktató köteles 30 perccel tanítási, foglalkozási vagy ügyeleti beosztása előtt a 

munkahelyén megjelenni. Az oktató a munkából való rendkívüli távolmaradást, 

illetve annak okát lehetőleg egy nappal előbb, de legkésőbb az adott munkanapon 

7 óra 40 percig köteles értesíteni a közvetlen felettesét. 

 

7.6.2.B A Szakképzési törvény végrehajtási rendelete (Vhr.) 135. § szerint „Az oktató a tanítási 

évre vetített munkaidőkerete nyolcvan százalékát (a továbbiakban: kötött munkaidő) az 

igazgató által meghatározott feladatok ellátásával köteles tölteni, amelybe bele kell számítani: 

7.6.2.B.1. a kötött munkaidő hetven százalékában, osztályfőnök esetében hatvanöt 

százalékában a foglalkozások és 

7.6.2.B.2. a kötelező foglalkozásnak nem minősülő, a szakmai oktatással összefüggésben 

elrendelhető egyéb feladatok időtartamát. A munkaidő fennmaradó részében az 

oktató munkaideje beosztását vagy felhasználását önmaga határozza meg. 

7.6.3.B Az igazgató a kötött munkaidőben ellátandó feladatok elosztásánál biztosítja az arányos 

és egyenletes feladatelosztást az oktatók között. 

7.6.4.B Az oktató havi tizenhat foglalkozásnál több eseti helyettesítésre nem kötelezhető.  

7.6.5.B A be nem töltött munkakörbe tartozó feladatot és a tartósan távollévő oktató 

helyettesítését az oktató kijelölés alapján, állandó vagy tartós helyettesítésben láthatja el. 

7.6.6.B Az értekezletek, fogadóórák, rendezvények alkalmával a munkaidő a napi 8 órát 

meghaladhatja. 

7.6.7.B A szóbeli érettségi vizsgák ideje alatt a szóbeli érettségi vizsgán részt vevő oktatók napi 

munka idejét 12 órában határozzuk meg. 

7.6.8.B A hiányzó oktató köteles a várhatóan egy hetet meghaladó hiányzásának kezdetekor 

tanmeneteit a felelős igazgatóhelyetteshez eljuttatni, hogy akadályoztatása esetén a helyettesítő 

oktató biztosíthassa a tanulók számára a tanmenet szerinti előrehaladást. 

7.6.9.B Egyéb esetben az oktató az igazgatótól vagy távolléte esetén a szakmai, valamint az 

oktatási igazgatóhelyettestől kérhet engedélyt legalább két nappal korábban a tanóra 

(foglalkozás) elhagyására, a tanmenettől eltérő tartalmú tanóra (foglalkozás) megtartására. A 

tanórák (foglalkozások) elcserélését az igazgató engedélyezi. 

7.6.10.B A tantervi anyagban való lemaradás elkerülése érdekében hiányzások esetén – 

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

nappal a tanóra (foglalkozás) megtartása előtt bízták meg, úgy köteles szakórát tartani, illetve 

a tanmenet szerint előre haladni, a szakmailag szükséges dolgozatokat megíratni és két hétnél 

hosszabb távollét esetén kijavítani. 

7.6.11.B Az oktatók számára – a kötelező óraszámon felül – a nevelő-oktató munkával 

összefüggő rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást vagy kijelölést az intézmény 

vezetője adja az igazgatóhelyettesek, a kollégiumi munkaközösség-vezető és a munkaközösség 

vezetők javaslatainak meghallgatása után. A megbízások alapelvei: a rátermettség, a szaktudás, 

az arányos terhelés elve. 

7.6.12.B Az oktató alapvető kötelessége, hogy tanítványainak haladását rendszeresen 

érdemjegyekkel értékelje, valamint számukra a számszerű érdemjegyeken és osztályzatokon 

kívül visszajelzéseket adjon előre haladásuk mértékéről, az eredményesebb tanulás érdekében 

elvégzendő feladatokról. 

 

7.6.13.B Az oktatók teljes munkaideje a tantárgyfelosztás alapján elrendelt kötelező órákból, 

foglalkozásokból, valamint a kötelező foglalkozásnak nem minősülő, a szakmai oktatással 

összefüggő egyéb feladatok ellátásához szükséges időből áll. Az oktatói munkakörben 

dolgozók munkaideje tehát két részre oszlik: 

a) a kötelező óraszámban ellátott feladatokra, 

b) a munkaidő többi részében ellátott feladatokra. 
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7.6.14.B A kötelező óraszámban ellátott feladatok: 

a) a tantárgyfelosztás szerinti tanítási, gyakorlati órák, tehetséggondozó, képességfejlesztő 

foglalkozások megtartása, 

b) a munkaközösség-vezetői feladatok ellátása, 

c) osztályfőnöki feladatok ellátása, 

7.6.15.B Az oktatók kötelező órában ellátandó munka idejébe beleszámít a munkavégzéshez 

kapcsolódó előkészítő és befejező tevékenység időtartama is. Előkészítő és befejező 

tevékenységnek számít a tanítási óra előkészítése (pl. az adminisztrációs feladatok, az 

osztályzatok beírása, tanulókkal való megbeszélés, egyeztetési feladatok, stb.). Ezért a kötelező 

óraszám keretében ellátott feladatokra fordítandó munkaidőt óránként 60 perc időtartammal 

kell számításba venni. 

7.6.16.B Az oktatók iskolai szorgalmi időre irányadó munkaidő-beosztását az órarend, a 

munkaterv és a kihirdetett havi programok listája tartalmazza. 

 

7.6.17.B A munkaidő többi részében ellátott feladatok különösen a következők: 

a) a tanítási órákra való felkészülés, 

b) a tanulók dolgozatainak javítása, 

c) a tanulók munkájának rendszeres értékelése, 

d) a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése, 

e) érettségi, különbözeti, felvételi, osztályozó, pótló és javítóvizsgák lebonyolítása, 

f) kísérletek összeállítása, 

g) dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, 

h) a tanulmányi versenyek lebonyolítása, 

i) tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, 

j) felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, 

k) iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, 

l) a pótlékkal elismert feladatok (osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői) ellátása, 

m) az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, 

n) szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, 

o) részvétel oktatótestületi értekezleteken, megbeszéléseken, 

p) részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, 

q) a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor, 

r) tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, 

s) iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, 

t) részvétel a munkaközösségi értekezleteken, 

u) tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, 

v) részvétel az intézmény belső szakmai ellenőrzésében, 

w) iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, 

x) szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, 

y) osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása, 

z) esetenként, csoportos közösségi szolgálat teljesítésekor vagy iskolán kívüli rendezvénykor a 

tanulók adott helyszínre való kísérése, felügyelete. 

 

7.7. Az intézmény nem pedagógus alkalmazottainak munkaidő beosztása 

- Az ügyintézők munkaideje: 7.30-tól 16.00 óráig tart. 

- Takarítók: 7.00-tól változó munkaidő beosztás szerint. 
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7.7.1. Az intézmény alkalmazottainak munkaidő beosztását közvetlen vezetőjük szabja meg 

az intézmény zavartalan működését és a feladatellátást szem előtt tartva. A 

munkaidő-beosztás nem lehet jogszabályba ütköző. 

7.7.2. Az Igazgató a munkaidő beosztását tanév közben a munkaterv egyeztetett változása 

esetén módosíthatja. 

7.7.3. A munkaidő kezdetét és végét úgy kell meghatározni, hogy az alkalmazkodjon az 

intézmény feladatellátásához. Így ezen időpontok meghatározása az Igazgató feladata 

és joga. 

 

7.8. A pedagógusok/oktatók tanügyi adminisztrációs kötelezettségei 

7.8.1. A pedagógus a közoktatásról szóló törvényben és a munkaköri leírásában rögzítettek 

szerint látja el adminisztrációs feladatait. Az oktató a szakképzésről szóló törvényben 

és a munkaköri leírásában rögzítettek szerint látja el adminisztrációs feladatait. 

7.8.2. A megtartott órákat, a megfelelő naplóban (osztály-, szakköri, csoport, gyakorlati, 

egyéni) vezeti a szaktanár a tanórák – olvasható módon történő - címének és saját 

aláírásának feltüntetésével. 

7.8.3. A tanórák sorszámát az osztálynaplóban az osztályfőnök vezetheti. 

7.8.4. A kompetenciaalapú oktatás bevezetését a megfelelő tantárgyi rubrikában az erre a 

célra rendszeresített rövidítéssel jelzi. 

7.8.5. A tanítási napokat az osztályfőnök sorszámozza. A Nemzeti köznevelésről szóló 

törvény  4. § 32. pontja alapján tanítási nap: az egyes osztályokban a tanítási órák, 

továbbá az iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg 

nem valósítható osztály- vagy csoportfoglalkozás, így különösen a tanulmányi 

kirándulás, környezeti nevelési program, a kulturális, sportrendezvény megtartására 

fordított nap, ha a foglalkozási órák száma eléri a hármat; 

7.8.6. A tanítás nélküli munkanapokat nem sorszámozzák. 

7.8.7.  A Nemzeti köznevelésről szóló törvény  4. § 5. pontja alapján egyéb foglalkozás: a 

tanórákon kívüli egyéni vagy csoportos, pedagógiai tartalmú foglalkozás, amely a 

tanulók fejlődését szolgálja. 

7.8.8. Az osztálynapló haladási részében folyamatosan rögzíti megtartott órájának témáját, 

a hiányzó tanulókat, a helyettesítés tényét, a tantárgytömbösítést, a projektek 

megvalósítását. A bejegyzést aláírja. 

7.8.9. Az osztálynapló osztályozási részébe a tanulóknak adott érdemjegyeket két 

munkanapon belül beírja. 

7.8.10. A tanuló tanítási óráról való késését és hiányzását a pedagógus az osztálynaplóba 

bejegyzi. 

7.8.11. A mulasztott órák heti, havi összesítését az osztályfőnök végzi. 

7.8.12. Az igazolásokat az osztályfőnök az utolsó hiányzás napjától számított 5 napon belül 

fogadja el. Az igazolatlan mulasztások hátterének felderítésében az osztályfőnök a 

gyermek és ifjúságvédelmi felelőssel együtt jár el, kezdeményezik a tankötelezettség 

megszegésére vonatkozó szabálysértési eljárást. 

7.8.13. Az osztályozóvizsgák jegyzőkönyveit a vizsgáztató tanár tölti ki, a vizsgabizottság 

tagjai aláírják, majd átadják az iskolavezetés e feladattal megbízott tagjának. A 
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hitelesítést követően az adatokat az osztályfőnök jegyzi be a bizonyítványba, a 

törzslapra és a naplóba. 

7.8.14. A törzskönyvet az iskolai irattárban kell őrizni, onnan arra az időre vehető ki, amíg 

az osztályfőnök vagy az érettségi vizsga jegyzője a vele kapcsolatos adminisztrációs 

teendőit elvégzi. 

7.8.15. A bizonyítványokat tanév közben az irattárban kell elhelyezni. 

7.8.16. A gimnáziumi, szakközépiskolai és szakgimnáziumi beiratkozáskor az általános 

iskolai bizonyítványt el kell kérni, az irattárban kell őrizni, és az első tanítási napon 

vissza kell adni a tanulónak. 

7.8.17. Év végén a bizonyítványt csak a tanuló vagy a tanuló szülője veheti át az 

osztályfőnöktől a tanévzáró ünnepségen, átvételt igazoló dokumentum aláírását 

követően, illetve indokolt esetben előtte. 

7.8.18. A tanévzáró ünnepséget követően nyolc munkanapon belül a titkárságon veheti át a 

dokumentumot a tanuló vagy szülője. Ezt követően az át nem vett bizonyítványokat 

az irattárban kell őrizni. Ezeket a következő tanév elején, szeptember 1. és 5. között 

a tanuló és/vagy szülője a titkárságon megtekintheti. 

7.8.19. A bizonyítványokat szeptember 1-jén, de legkésőbb szeptember 5-ig  minden tanuló 

köteles visszahozni az iskolába. 

7.8.20. Az osztálynaplók év eleji; a törzskönyvek, bizonyítványok tanév végi; az ellenőrző 

könyvek félév végi adminisztrációs határidejéről az iskola igazgatója rendelkezik az 

adott tanév során. 

7.8.21. A bizonyítványokról készült fénymásolat hitelesítését az igazgató vagy az 

igazgatóhelyettesek végezik (keltezés, aláírás, bélyegző, „Az eredetivel mindenben 

megegyező másolat.”). 

7.8.22. A bizonyítvány és a törzslap (valamint napló) megegyező záradékainak és az 

aláírásnak is meg kell egyeznie (pl. javítóvizsga). 

7.8.23. A pedagógus, aki munkavégzése során a tanügyi adminisztrációs kötelezettségének 

nem tesz eleget, azt elmulasztja, ellenőrzés során írásban és szóban felszólíttatik 

annak pótlására. Második alkalommal történő mulasztás esetén, annak írásbeli 

rögzítése és az Igazgatóval történő közlését követően nettó bér levonás és/vagy 

fegyelmi figyelmeztetés követi. (Maximális összege: 5000 Ft és a mulasztást követő 

hónap nettó bér összegét terhelheti.) Az ellenőrzést az intézmény-egység 

igazgatóhelyettesei, munkaközösség-vezetők és az Igazgató végezhetik. 

 

7.9. A munkaidő-nyilvántartásra vonatkozó szabályok 

7.9.1. Jelenléti ív 

- A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott - rész vagy teljes munkaidős - 

alkalmazottak munkaidejükről jelenléti ívet vezetnek, amely tartalmazza naponta 

a munka kezdetét és végét, a kivett szabadságok napjait. 

A jelenléti ívet, személyesen, naponta kell vezetni és aláírni. 

Munkarendjüket, feladataikat munkaköri leírásuk tartalmazza. 

- A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak: 

- takarítók 

- karbantartók 
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- gondnok 

- ápoló, gondozónő 

- iskolatitkár 

- iskolabusz-vezető 

7.9.2. A pedagógus munkakörben foglalkoztatott – rész vagy teljes munkaidős – 

alkalmazottak munkaidejükről az alábbi nyilvántartást vezetik: 

a) szorgalmi időszakban – szeptember 1 és június 15 között - a pedagógusok az 

osztály, csoport, gyakorlati, kollégiumi, szakköri stb. naplóba történő aláírással 

vezetik munkájukat 

b) szorgalmi időszakon kívül – június 16 – augusztus 31 között – a pedagógusok, 

a titkárságon rendszeresített jelenléti füzetbe történő aláírással jelzik 

munkanapjaikat. 

7.9.3. A pedagógiai oktató – nevelő munkát segítő munkakörben foglalkoztatottakra a 7.9.1 

pontban leírtak vonatkoznak. 

 

7.10. Az iskolai könyvtár 

7.10.1. Az iskolai könyvtár nyitvatartási idejét és használati rendjét a könyvtár működési 

szabályzata tartalmazza. 

7.10.2. A mindenkori nyitvatartási rendet – a könyvtári SZMSZ-nek megfelelően – a tanári 

szobában és a könyvtár bejáratnál ki kell függeszteni. 

7.10.3. A könyvtáros tanár feladatait a munkaköri leírása tartalmazza. 

 

7.11. A hivatalos ügyek intézése 

7.11.1. A hivatalos ügyek intézése az igazgatósági ügyelettel megegyező időpontban, a 

titkárságon történik. 

7.11.2. Az igazgatóhelyettesi ügyelethez igazodóan, hétfőtől péntekig van mód 

hivatalos ügyek intézésére, az alábbi rend szerint: 9.00 – 15.00 (Ebédidő: 12.00 – 

13.00) 
Hivatalos ügyek: 

- beiratkozás 

- tanulói jogviszony igazolás (az ok megjelölésével, mihez szükséges) 

- kérelem tanulói jogviszony megszüntetésére 

- egyéni kérelem osztályozó vizsga letételére – esti tagozaton 

- diákigazolvány / ideiglenes diákigazolvány igénylése /átvétele/ hiánypótlás 

- bizonyítványmásodlat kérése 

- bizonyítvány másolat kérése 

- szakmai vizsga törzslapja alapján történő igazolás kérése 

- ellenőrző könyv igénylése 

- személyi adatokban történő változás bejelentéséhez okmányok bemutatása 
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- jelentkezés vizsgára  

- OKJ képzésre történő jelentkezés 

- egyéb ügyek 

7.11.3. A nyári szünetben, június 16-tól augusztus harmadik hetének szerdájáig, az 

intézmény a magyarországi közoktatási intézmények gyakorlatával megegyezően 

szerdai napokon tart ügyeletet. Az ügyintézési idő 9:00 – 14:00-ig tart. A többi napon 

ügyintézési lehetőség nincs az intézményben. 

7.11.4. A nyári ügyeletek alkalmával az intézmény vezetőségének egy-egy tagja, külön 

beosztás szerint tart ügyeletet a titkárságon. 

 

 

7.11.5. Igazgatósági ügyelet 

7.11.6. A hivatalos ügyek intézésével megegyezően szabályozott. 

 

 

7.11.7. A szorgalmi idő előkészítése 

7.11.8. A szorgalmi idő előkészítése az Igazgató és az igazgatóhelyettesek feladata. 

Legkésőbb augusztus 16 és 31. között történik. 

7.11.9. Ebben az időszakban kerülnek lebonyolításra az osztályozó és a javító vizsgák. 

7.11.10. A vizsgák szervezéséről a Vizsgaszabályzat rendelkezik. 

 

8. Az iskola közösségei, kapcsolattartásuk formái és rendje egymással és az 

iskola vezetésével 

8.1.1. Az iskolaközösség 

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

8.1.3. Az alkalmazotti közösség az iskola nevelőtestületéből és az intézménnyel 

munkavállalói jogviszonyban álló valamennyi dolgozójából áll. 

 

8.1.4. A nevelők közösségei 

8.2. Nevelőtestület /Oktatói testület és a feladatkörébe tartozó ügyek 

8.2.1.1. A nevelőtestület: a nevelési-oktatási intézményben munkaviszony keretében 

pedagógus és/vagy oktatói munkakörben, valamint a középfokú vagy felsőfokú 

végzettséggel rendelkező, nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben 

foglalkoztatottak közössége. A többcélú, köznevelési és szakképzési feladatot is ellátó 

intézményben a nevelőtestület egyben oktatói testület is. 

8.2.1.2. A Nemzeti köznevelésről szóló törvény 70. § alapján: A nevelőtestület a nevelési-

oktatási intézmény legfontosabb tanácskozó és döntéshozó szerve. A nevelési-oktatási 
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intézmény nevelőtestülete a nevelési és oktatási kérdésekben, a nevelési-oktatási 

intézmény működésével kapcsolatos ügyekben, valamint más jogszabályokban 

meghatározott kérdésekben döntési, egyebekben véleményező és javaslattevő jogkörrel 

rendelkezik. A Szakképzési törvény végrehajtási rendelete (Szktv.) 146. § (3-4) 

értelmében az oktatói testület meghatározza működésének és döntéshozatalának rendjét. 

8.2.1.3. A nevelőtestület dönt: 

a) a pedagógiai program elfogadásáról, 

b) az SZMSZ elfogadásáról, 

c) a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elfogadásáról, 

d) a nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, 

beszámolók elfogadásáról, 

e) a továbbképzési program elfogadásáról, 

f) a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztásáról, 

g) a házirend elfogadásáról, 

h) a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása, a tanulók 

osztályozóvizsgára bocsátásáról, 

i) a tanulók fegyelmi ügyeiben, 

j) az intézményvezetői, intézményegység-vezetői pályázathoz készített vezetési 

programmal összefüggő szakmai vélemény tartalmáról, 

k) jogszabályban meghatározott más ügyekben. 

 

8.2.1.4. A nevelőtestület véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet a nevelési-oktatási 

intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Ki kell kérni a nevelőtestület 

véleményét a külön jogszabályban meghatározott ügyekben. 

 

8.2.1.5. Az óraadó, a nevelőtestület döntési jogkörébe tartozó ügyekben, kivéve a tanulók 

magasabb évfolyamba lépésének megállapítása, a tanulók osztályozóvizsgára bocsátása 

és a tanulók fegyelmi ügyei, nem rendelkezik szavazati joggal. 

 

8.2.1.6. A nevelőtestület tagja az iskola valamennyi, pedagógus munkakört betöltő 

alkalmazott, valamint az oktató-nevelő munkát közvetlenül segítő felsőfokú végzettségű 

dolgozó. 

 

8.2.1.7. A nevelőtestület meghatározza működésének és döntéshozatalának rendjét. 

 

8.2.1.8. A tanév során a nevelőtestület az alábbi értekezleteket tartja: 

- tanévnyitó, félévi és tanévzáró értekezlet, 

- félévi és év végi osztályozó értekezlet. 

 

8.2.1.9. Nevelőtestületi értekezletet kell összehívni 

o az Igazgató,  

o a nevelőtestület tagjai egyharmadának, 

o szülői szervezet kezdeményezésére. 

 

8.2.1.10. Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze az intézmény lényeges 

problémáinak megoldására, amennyiben a nevelőtestület tagjainak 30 %-a, vagy az 

igazgató szükségesnek látja. A nevelőtestület értekezletén jegyzőkönyv készül. 
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8.2.1.11. A nevelési-oktatási intézmény nevelőtestülete az alábbi kérdésekben 

véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik: 

- A Nemzeti köznevelésről szóló törvény  

o 51.§ (4) bekezdés: Az iskolába felvett tanulók osztályba vagy 

csoportba való beosztásáról - a szakmai munkaközösség, annak 

hiányában a nevelőtestület véleményének kikérésével - az igazgató 

dönt. 

o 52.§ (2) bekezdés: A kollégiumba felvett tanulók foglalkozásra 

történő beosztásáról a kollégium igazgatója vagy a 

kollégiumvezető dönt, a kollégiumi nevelőtestület véleményének 

kikérésével. 

o 54.§ (5) bekezdés: Az egyes tanulók év végi osztályzatát a 

nevelőtestület osztályozó értekezleten áttekinti, és a pedagógus, az 

osztályfőnök, gyakorlati képzés szervezője által megállapított 

osztályzatok alapján dönt a tanuló magasabb évfolyamba 

lépéséről. 

o 55.§ (3) bekezdés: Az, akit felmentettek a kötelező tanórai 

foglalkozásokon való részvétel alól, az igazgató által 

meghatározott időben, és a nevelőtestület által meghatározott 

módon ad számot tudásáról. 

o 58.§ (9) bekezdés: A fegyelmi büntetést a nevelőtestület hozza. 

o 67.§ (7) bekezdés: Az intézményvezető kiválasztása során a 

pályázat mellőzhető, ha az intézményvezető ismételt megbízásával 

a fenntartó és a nevelőtestület egyetért. 

o 69.§ (4) bekezdés: A nevelési-oktatási intézményvezető munkáját 

a nevelőtestület és a szülők közössége a vezetői megbízásának 

második és negyedik évében személyazonosításra alkalmatlan 

kérdőíves felmérés alapján értékeli. 

8.2.1.12. A nevelőtestület véleményét ki kell kérni: 

o az iskolai felvételi követelmények meghatározásához, 

o a tantárgyfelosztás, kollégiumi feladatmegosztás elfogadása előtt, 

o az egyes pedagógusok külön megbízásának elosztása során, 

o az igazgatóhelyettesek megbízása, megbízásának visszavonása 

előtt, 

o külön jogszabályban meghatározott ügyekben. 

8.2.1.13. Döntéseit, határozatait nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza (a 

jogszabályokban meghatározottak kivételével). 

8.2.1.14. Az igazgató javaslatára az iskola nevelőtestülete állandó fegyelmi bizottságot 

hozhat létre az adott tanévben, a tanulókkal kapcsolatos fegyelmi eljárások lefolytatására. 

8.2.1.15. A nevelőtestület, a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére 

tagjaiból – meghatározott időre vagy alkalmilag – bizottságot hozhat létre, valamint egyes 

jogköreinek gyakorlását átruházhatja a szakmai munkaközösségre vagy a 

diákönkormányzatra.  

8.2.1.16. Az átruházott jogkör gyakorlója a nevelőtestületet tájékoztatni köteles – a 

nevelőtestület által meghatározott időközönként és módon – azokról az ügyekről, 
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amelyekben a nevelőtestület megbízásából eljár. Ezeket a rendelkezéseket nem lehet 

alkalmazni a pedagógiai program, az SZMSZ és a házirend elfogadására.  

 

8.3. A nevelők szakmai munkaközösségei, együttműködésük, kapcsolattartásuk 

8.3.1.1. A Nemzeti köznevelésről szóló törvény 71. §-a alapján: A nevelési-oktatási 

intézményben legalább öt pedagógus hozhat létre szakmai munkaközösséget. Egy 

nevelési-oktatási intézményben legfeljebb tíz szakmai munkaközösség hozható létre. A 

szakmai munkaközösség részt vesz a nevelési-oktatási intézmény szakmai munkájának 

irányításában, tervezésében, szervezésében és ellenőrzésében, összegző véleménye 

figyelembe vehető a pedagógusok minősítési eljárásában. 

8.3.1.2. A szakmai munkaközösség tagja és vezetője a belső értékelésben és 

ellenőrzésben részt vehet. A szakmai munkaközösség gondoskodik a pedagógus-

munkakörben foglalkoztatottak nevelőoktató munkájának szakmai segítéséről.  

8.3.1.3. A szakmai munkaközösség feladatainak ellátására a pedagógusok 

kezdeményezésére intézmények közötti munkaközösség is létrehozható. Az intézmények 

közötti munkaközösség jogkörét, működésének rendjét, vezetőjének kiválasztását az 

érdekeltek közötti megállapodás határozza meg. 

8.3.1.4. Az óvodában, iskolában, kollégiumban az azonos feladatok ellátására egy 

szakmai munkaközösség hozható létre. Külön szakmai munkaközösség működhet a 

tagintézményben. 

8.3.1.5. A szakmai munkaközösséget munkaközösség-vezető irányítja, akit a 

munkaközösség véleményének kikérésével az intézményvezető bíz meg legfeljebb öt 

évre. 

8.3.1.6. A szakmai munkaközösség gondoskodik a pedagógus-munkakörben 

foglalkoztatottak nevelő-oktató munkájának szakmai segítéséről. A nevelési-oktatási 

intézmény SZMSZ-e a szakmai munkaközösség részére további feladatokat állapíthat 

meg. 

8.3.1.7. A szakmai munkaközösség tagja és vezetője részt vesz a belső értékelésben és 

ellenőrzésben akkor is, ha köznevelési szakértőként nem járhat el.  

8.3.1.8. A munkaközösség feladata: 

- a munkaközösség munkaterv alapján dolgozik, melyet az intézményi 

munkatervvel összhangban állít össze, 

- feltárja a szaktárgyak adta nevelési-oktatási lehetőségeket, a megvalósításra 

programot dolgoz ki, 

- egységes követelményrendszert alakít ki a tanulók ismeretszintjének 

folyamatos mérésére, értékelésére, 

- pályázatokat, tanulmányi versenyeket ír ki, szervez, bonyolít le, 

- szervezi a pedagógusok továbbképzését, segítséget nyújt a nevelők 

önképzéséhez, 

- összeállítja a vizsgák tételsorait, ezeket értékeli, 

- segíti a pályakezdő pedagógusok munkáját, 

- részt vesz a pedagógiai munka ellenőrzésében, 
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- aktívan tevékenykedik az önállóan tervezett és házilag kivitelezhető 

demonstrációs eszközök tervezésében és készítésében, a digitális 

tananyagok beszerzésében, kipróbálásában, a velük kapcsolatos 

tapasztalatok átadásában,  

- részt vesz a TÁMOP 3.1.4. pályázat innovációs tevékenységében (pl. 

projektmunka, moduláris oktatási program, jó gyakorlatok stb.) 

- véleményezi a tankönyveket, javaslatot tesz kiválasztásukra, 

- helyi tanterveket, tanmeneteket alakít ki. 

8.3.1.9. A munkaközösségek együttműködésének területei: 

- az egymáshoz közel álló ismeretek feldolgozása és közvetítése, 

- a tantárgyak közötti koncentráció lehetőségeinek feltárása, 

- projektek, témahetek tervezése, lebonyolítása, 

- az IKT - eszközök használatának elterjesztése, a digitális írástudás 

fejlesztése  

- horizontális együttműködési lehetőségek kihasználása, felajánlása más 

intézményekkel, 

- a felvételi eljárás és a belső vizsgák tartalmának, értékelésének, formájának 

összehangolása a vizsgázók érdekeinek figyelembe vételével, 

- az országos mérés-értékelések és a belső ellenőrzések-értékelések 

tapasztalatainak közös elemzése, a továbblépés lehetőségeinek feltárása, 

- az alapkompetenciák (szövegértés-szövegalkotás, matematikai-logikai, 

informatikai, életpálya-építés stb.) beépítése az egyes tantárgyakba, ezek 

fejlesztése. 

8.3.1.10. A munkaközösségek együttműködésének formái:  

- a nevelőtestület tájékoztatása a munkaközösség tevékenységéről írásban 

tanév végén – külön igazgatói felkérésre félév végén – a Pedagógiai 

programban rögzített szempontok szerint, 

- a nevelőtestület tájékoztatása a munkaközösség tevékenységéről szóban 

nevelési értekezleten az igazgató felkérésére, előre megadott szempontok 

alapján, 

- kibővített vezetői értekezleten a munkaközösség-vezetők megbeszélése, 

- műhelymunka egy pedagógiai probléma megoldására meghatározott 

munkaközösségek bevonásával,  

- pedagógiai innováció bemutatása, 

- team munka közös pedagógiai feladaton dolgozó, különböző 

munkaközösségekbe tartozó kollégák között (projektek, témahetek, IKT - 

tapasztalatok átadása). 

- A szakmai munkaközösségek egymás között is heti rendszerességgel 

tartanak konzultációkat, esetmegbeszéléseket az oktató-nevelőmunka 

hatékonyságának növelése érdekében. 

 

8.3.1.11. 3) A szakmai munkaközösség véleményét ki kell kérni: 

- a pedagógiai program, továbbképzési program elfogadásához, 

- az óvodai nevelést és az iskolai nevelés-oktatást segítő eszközök, a 

taneszközök, tankönyvek, segédkönyvek és tanulmányi segédletek 

kiválasztásához, 

- a felvételi követelmények meghatározásához, 

- a tanulmányok alatti vizsga részeinek és feladatainak meghatározásához,  
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8.3.1.12. A nevelőtestület és a szakmai munkaközösségek együttműködési fórumait az 

intézményvezető, az intézményvezető-helyettesek és a munkaközösség-vezetők 

szervezik.  

 

8.3.1.13. A szakmai munkaközösségek mellett IPR munkacsoportok működnek, valamint 

a Második Esély Gimnáziumi Program keretein belül a Mentori együttműködés 

rendszere. 

 

8.4. A szülők közössége, a szülői szervezet(ek) 

8.4.1. Az intézményben a szülőknek a Nemzeti Köznevelésről szóló törvény 72.§-ban 

meghatározott jogai érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében szülői 

szervezetek (szülői munkaközösségek, SZMK) működik. 

8.4.2. Az osztályok, óvodai csoportok szülői munkaközösségeit az egy osztályba 

(csoportba) járó tanulók (gyerekek) szülei alkotják. Tevékenységüket az 

osztályfőnökök (óvodapedagógusok) segítik. A szülői közösségek véleményeiket, 

állásfoglalásaikat, javaslataikat a választott SZMK elnök vagy az osztályfőnök 

közvetítésével juttatják el az iskola vezetőségéhez. Az intézményi szülői 

munkaközösségek legmagasabb szintű döntéshozó szerve az intézményi SZMK 

választmánya. Az intézményi SZMK választmányának munkájában az osztály 

(csoport) szülői munkaközösségek elnökei vesznek részt. Az intézmény igazgatója 

tanévenként legalább egy alkalommal hívja össze a választmányt, ahol tájékoztatást 

ad az intézmény munkájáról, feladatairól. Az intézményi SZMK választmány az 

általa elfogadott szabályok szerint működik, elnöke közvetlenül az igazgatóval tart 

kapcsolatot. Az SZMK választmány 3 fős vezetőséget választ, amely képviseli a 

szülők közösségét. 

8.4.3. A szülőkkel való kapcsolattartás egyéb formái: 

- évfolyamszintű összevont szülői értekezletek, 

- osztály-szülői értekezletek, 

- a pedagógusok egyéni fogadóórái órarendbe illesztve, 

- iskolai rendezvények, 

- nyílt tanítási órák az iskolában folyó fejlesztő munka bemutatására,  

- az intézményi honlap folyamatos frissítése 

- írásbeli tájékoztatás ellenőrző-könyvön keresztül, 

- szükség esetén a szülő és a pedagógus egyéni egyeztetés alapján találkozik.  

8.4.4. Az iskolai szülők közösségét az alábbi döntési, véleményezési, egyetértési jogok 

illetik meg: 

- megválasztja saját tisztségviselőit, 

- kialakítja saját működési rendjét, 

- az iskolai munkatervhez igazodva elkészíti saját munkatervét, 

- képviseli a szülőket és a tanulókat az oktatási törvényben megfogalmazott jogaik 

érvényesítésében, 

- véleményezi az iskola pedagógiai programját, házirendjét, valamint a szervezeti és 

működési szabályzat azon pontjait, amelyek a szülőkkel, illetve tanulókkal 

kapcsolatosak, 

- véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a szülőkkel és a tanulókkal kapcsolatos 

valamennyi kérdésben, 
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8.4.5. A szülők a saját – a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban 

biztosított – jogaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenül 

vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján az iskola igazgatóságához, az adott 

ügyben érintett gyermek osztályfőnökéhez, az iskola nevelőihez, a 

diákönkormányzathoz vagy a szülői szervezet választott képviselőihez fordulhatnak. 

8.4.6. A szülő kötelessége, hogy 

a) gondoskodjon gyermeke értelmi, testi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges 

feltételekről és arról, hogy gyermeke teljesítse kötelességeit, továbbá megadjon ehhez 

minden tőle elvárható segítséget, együttműködve az intézménnyel, figyelemmel kísérje 

gyermeke fejlődését, tanulmányi előmenetelét, 

b) biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, továbbá 

tankötelezettségének teljesítését, 

c) tiszteletben tartsa az óvoda, az iskola, kollégium vezetői, pedagógusai, alkalmazottai 

emberi méltóságát és jogait, tiszteletet tanúsítson irántuk. 

8.4.7. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szülőjét megilleti az a jog, hogy 

gyermeke óvodába járatásához - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló törvényben meghatározottak szerint - anyagi támogatást kapjon. 

8.4.8. A szülő joga, hogy gyermeke neveléséhez igénybe vegye a pedagógiai szakszolgálat 

intézményét. A szülő kötelessége, hogy gyermekével megjelenjen a nevelési 

tanácsadáson, továbbá biztosítsa gyermekének az iskolapszichológusi, 

óvodapszichológusi vizsgálaton és a fejlesztő foglalkozásokon való részvételét, ha a 

tanulóval foglalkozó pedagógusok kezdeményezésére a nevelőtestület erre javaslatot 

tesz. Ha ezen kötelezettségének a szülő nem tesz eleget, a kormányhivatal kötelezi a 

szülőt kötelezettségének betartására. 

8.4.9. A szülő joga, hogy 

a) megismerje a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programját, házirendjét, 

tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról, 

b) gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről rendszeresen 

részletes és érdemi tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon, 

c) kezdeményezze szülői szervezet létrehozását és annak munkájában, továbbá a szülői 

képviselők megválasztásában mint választó és mint megválasztható személy részt 

vegyen, 

d) írásbeli javaslatát a nevelési-oktatási intézmény vezetője, a nevelőtestület, 

megvizsgálja, és arra a megkereséstől számított tizenöt napon belül érdemi választ 

kapjon, 

e) az Igazgató hozzájárulásával részt vegyen a foglalkozásokon, 

f) személyesen vagy képviselői útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések 

meghozatalában, 

g) az oktatási jogok biztosához forduljon. 

 

8.4.10. Kapcsolattartás az iskolaszékkel, az óvodaszékkel, a kollégiumi székkel, az 

intézményi tanáccsal, valamint az óvodai, iskolai, kollégiumi szülői szervezet, 

közösség között 
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8.4.10.1. Az intézményben iskolaszék, óvodaszék vagy kollégiumi szék nem működik. 

8.4.10.2. Az intézményben intézményi tanács nem működik. 

8.4.10.3. Az intézményben a szülői szervezettel történő kapcsolattartást a pont …. 

tartalmazza. 

 

 

8.4.11. Döntési, véleményezési, egyetértési jogai az iskolaszéknek, az óvodaszéknek, a 

kollégiumi széknek, az intézményi tanácsnak 

8.4.11.1. Az intézményben iskolaszék, óvodaszék vagy kollégiumi szék nem működik. 

8.4.11.2. Az intézményben intézményi tanács nem működik. 

 

 

8.4.12. A vezetők és a Képzési Tanács közötti kapcsolattartás formáját, rendje 

8.4.12.1. A 2020. szeptember 1-jétől Dankó Pista Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, 

Szakgimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium – Katica Bölcsőde, mint 

többcélú köznevelési intézmény, a 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről 101. §-ában 

szereplő „Képzési tanács” mint szakképző intézményi testületet, mely „A szakképző 

intézményben a) a tanulók jogainak érvényesítése és kötelességük teljesítésének 

elősegítése érdekében, b) a nevelő-oktató munka támogatása, c) az oktatói testület, a 

tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek és kiskorú tanuló esetében a kiskorú 

tanulók törvényes képviselői, a fenntartó, továbbá a szakképző intézmény működésében 

érdekelt más szervezetek együttműködésének előmozdítása, és d) a helyi közösségek 

érdekeinek képviselete céljából a Kormány rendeletében meghatározott tagokból álló, a 

szakképző intézmény működését, munkáját érintő kérdésekben véleményező és 

javaslattevő testületként működő képzési tanács hozható létre.”, mely a 12/2020. (II. 7.) 

Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról 324.§ (1) bekezdése alapján 

akkor válik létrehozandóvá, ha „a kiskorú tanulók törvényes képviselői, a tanulók vagy 

az oktatói testület közül legalább kettőnek a képviselői kezdeményezik”, a többcélú 

köznevelési intézményben már működő Szülői Munkaközösséget (rövidítve: SZMK), és 

a nevelőtestületet (értve ez alatt az oktatói testületet is) követő tájékoztatást követően és 

igény felmerülés hiányában hozott ténymegállapítás alapján, nem hozta létre.  

8.4.12.2. Az intézményben a 2019. évi LXXX törvény a szakképzésről és a 12/2020. (II. 

7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról kiadott jogszabályban a 

képzési tanács körébe utalt minden véleményezési jogkör tekintetében a Szülői 

Munkaközösséggel egyeztet. Amennyiben később mégis felmerül az igény a 

jogszabályban foglaltak alapján, a jogszabályban foglaltak szerint fog eljárni. 

 

 

8.4.13. Döntési, véleményezési, egyetértési jogai a Képzési Tanácsnak 

8.4.13.1. A 2020. szeptember 1-jétől Dankó Pista Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, 

Szakgimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium – Katica Bölcsőde, mint 

többcélú köznevelési intézmény, a 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről 101. §-ában 
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szereplő „Képzési tanács” mint szakképző intézményi testületet, mely „A szakképző 

intézményben a) a tanulók jogainak érvényesítése és kötelességük teljesítésének 

elősegítése érdekében, b) a nevelő-oktató munka támogatása, c) az oktatói testület, a 

tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek és kiskorú tanuló esetében a kiskorú 

tanulók törvényes képviselői, a fenntartó, továbbá a szakképző intézmény működésében 

érdekelt más szervezetek együttműködésének előmozdítása, és d) a helyi közösségek 

érdekeinek képviselete céljából a Kormány rendeletében meghatározott tagokból álló, a 

szakképző intézmény működését, munkáját érintő kérdésekben véleményező és 

javaslattevő testületként működő képzési tanács hozható létre.”, mely a 12/2020. (II. 7.) 

Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról 324.§ (1) bekezdése alapján 

akkor válik létrehozandóvá, ha „a kiskorú tanulók törvényes képviselői, a tanulók vagy 

az oktatói testület közül legalább kettőnek a képviselői kezdeményezik”, a többcélú 

köznevelési intézményben már működő Szülői Munkaközösséget (rövidítve: SZMK), és 

a nevelőtestületet (értve ez alatt az oktatói testületet is) követő tájékoztatást követően és 

igény felmerülés hiányában hozott ténymegállapítás alapján, nem hozta létre.  

8.4.13.2. Az intézményben a 2019. évi LXXX törvény a szakképzésről és a 12/2020. (II. 

7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról kiadott jogszabályban a 

képzési tanács körébe utalt minden véleményezési jogkör tekintetében a Szülői 

Munkaközösséggel egyeztet. Amennyiben később mégis felmerül az igény a 

jogszabályban foglaltak alapján, a jogszabályban foglaltak szerint fog eljárni. 

 

 

8.5. A tanulók közösségei 

8.5.1. Az osztályközösségek 

Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók 

osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösség élén, mint pedagógus, vezető, az 

osztályfőnök áll. 

Az osztályfőnököt ezzel a feladattal az igazgató bízza meg az intézményvezető-

helyettes javaslatának figyelembevételével.  

Az osztályközösség, mint az intézmény diákönkormányzatának egysége 

- megválasztja az osztály bizottságát és az osztály titkárát, 

- küldöttet delegál az intézmény diákönkormányzatának vezetőségébe. 

Az osztályközösség így önmaga diákképviseletéről dönt. 

8.5.2. Tanulói teamek 

Különböző osztályokból, esetleg évfolyamokról egy-egy projekt, modul 

megvalósítására szerveződő csoportok, amelyeket közös érdeklődési terület köt 

össze (pl. egy-egy színdarab előadása, vízvizsgálati projekt stb.)  

8.6. Diákönkormányzat 

A Nemzeti köznevelésről szóló törvény 48. §-a rendelkezik a diákönkormányzatot érintő 

kérdésekről. 
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Az iskola tanulói a nevelés-oktatással összefüggő közös tevékenységük megszervezésére, a 

demokráciára, közéleti felelősségre nevelés érdekében diákönkormányzatot hozhatnak létre, 

amelyek létrejöttét és működését a nevelőtestület segíti. 

A diákönkormányzat munkáját e feladatra kijelölt pedagógus személy segíti, akit a 

diákönkormányzat javaslatára az intézményvezető bíz meg ötéves időtartamra. 

A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni: 

a) az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása 

előtt, 

b) a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt, 

c) az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, 

d) a házirend elfogadása előtt,  

továbbá 

e) a tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál, 

f) a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához, 

g) a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez, 

h) az iskolai sportkör működési rendjének megállapításához, 

i) az egyéb foglalkozás formáinak meghatározásához, 

j) a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához, 

g) az intézményi SZMSZ-ben meghatározott ügyekben. 

A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási 

intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

A diákönkormányzat a nevelőtestület véleményének kikérésével dönt 

- saját működéséről, 

- hatáskörei gyakorlásáról, 

- egy tanítás nélküli munkanap programjáról, 

- a tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál, 

- a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséről, 

- a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséről, megszervezéséről, 

- az egyéb foglalkozás formáinak meghatározásáról, 

- a könyvtár működési rendjének kialakításáról, 

A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a választó 

tanulóközösség fogadja el, és a nevelőtestület hagyja jóvá. 

Az iskolai diákönkormányzat élén működési rendjében meghatározottak szerint 

választott iskolai diákbizottság áll. A tanulóifjúságot az iskola vezetősége és a 

nevelőtestület előtt az iskolai diákbizottság képviseli. 

A diákönkormányzat tevékenységét az iskolai diákmozgalmat segítő tanár (DÖK 

- tanár) támogatja és fogja össze. 

A diákönkormányzat a DÖK - tanáron keresztül is érvényesítheti jogait, és 

fordulhat az iskola vezetőségéhez. 
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A diákönkormányzat részére az iskola egy kijelölt, állandó helyiséget biztosít. 

A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg 

vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola 

igazgatóságával, nevelőtestületével. 

 

8.7. Az iskolai diák sportegyesület 

A diák-sportegyesület (DSE) a tanulók mozgásigényének kielégítésére, a mozgás, 

a sport megszerettetésére alakult, keretében sportcsoportok szervezhetők. A 

tanulók részvétele önkéntes. A DSE mint szervezeti forma önálló szabályzat 

alapján működik, az intézmény tanulóinak nyújt lehetőséget sportköri 

foglalkozásokon, versenyeken, valamint a DSE által szervezett tanfolyamokon 

való részvételre. 

A DSE vezetősége a DSE pénzeszközeivel az érvényes pénzügyi jogszabályok 

figyelembe vételével önállóan rendelkezik. Az iskola a diáksport-tevékenységet 

évente a pénzügyi lehetőségének függvényében támogatja és az átadott 

pénzeszközök felhasználását ellenőrzi. 

Az iskolában működő diák-sportegyesülettel való kapcsolattartást 

együttműködési megállapodás rögzíti, melyet minden tanév elején felül kell 

vizsgálni, és az igényeknek megfelelően módosítani szükséges. 

A DSE éves munkaterve része az iskolai munkatervnek, így a tantestület a 

tanévnyitó értekezleten azt is megismeri, elfogadja. 

A DSE közgyűlésein az iskola igazgatója is részt vesz.  

8.8. Az iskola külső kapcsolatai 

8.8.1. Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola 

igazgatóságának állandó kapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel: 

- Fenntartó 

- Kormányhivatal 

- Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 

- Felnőttképzési Akkreditációs Testület 

- oktatási intézmények- munkakapcsolat 

- Nevelési Tanácsadó 

- Tanulói Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottság 

- Pedagógiai Szakszolgálat 

- Iparkamara 

- Kisebbségi Önkormányzatok 

- Debreceni Egyetem 

- pályaválasztási tanácsadó 

- gyermekjóléti szolgálat 

- Művelődési Házak 

- óvodák - ünnepélyekre meghívás, szülői értekezletek, nyílt napok 

- szomszédos könyvtár 

- pályázat megvalósítása során a kiíró, a pályázatot lefolytató, ellenőrző, 

monitoring hatóságokkal 

- modellintézményi hálózat tagjaival 
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- szakmai mentorokkal, folyamat tanácsadókkal (TÁMOP 3.1.4.), 

- jó gyakorlatot átvevő/átadó iskolákkal (TÁMOP 3.1.4.), 

- a TÁMOP 3.1.4. pályázatában résztvevő más feladat-ellátási helyekkel, a 

projektmenedzsmenttel, 

- az Észak-alföldi Regionális Hálózatkoordinációs Központtal (TÁMOP 

3.2.2.) 

- az EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 

- azokkal a szervezetekkel, intézményekkel, amelyek segítségével külső 

helyszíneken végezhetnek a tanulók pl. kutatómunkát, projektmunkát, 

terepgyakorlatot. 

- Nyírbátor Város Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 

- Kató Zoltánné fodrász 

- Érpatak Község Önkormányzata 

8.8.2. A munkakapcsolat megszervezéséért, irányításáért az igazgató a felelős. 

 

8.9. Közreműködés a gyermek- és ifjúságvédelmi rendszerben 

8.9.1. Az intézmény általános feladatait a gyermek- és ifjúságvédelem területén a 

Pedagógiai program tartalmazza. 

8.9.2. Ha bármelyik pedagógus azt észleli, hogy egy tanuló testi vagy pszichikai fejlődését 

veszélyeztető tényező áll fenn, tapasztalatait megosztja a gyermek osztályfőnökével 

és/vagy a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőssel, akivel együtt megpróbálják a 

körülményeket feltárni, és a problémát pedagógiai eszközökkel megoldani. A 

probléma kezelésébe saját hatáskörben eljárva belső munkatársakat vonnak be: 

mentálhigiénikust, iskolapszichológust, illetve felveszik a kapcsolatot a szülővel. 

8.9.3. A tanuló iskolán kívüli, esetleg családi körülményekből eredő veszélyeztetettsége 

esetén – veszélyeztetettségen értve a testi, érzelmi, vagy erkölcsi fejlődést gátoló 

vagy akadályozó tényezők meglétét – a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős az 

intézményvezető tudtával felveszi a kapcsolatot a tanuló lakóhelye szerint illetékes 

gyermekjóléti szolgálattal, vagy a település jegyzőjével, szükség esetén a gyámügyi 

szervekkel, majd a körülmények feltárásában és a probléma megoldásában szorosan 

együttműködik velük. 

8.9.4. Az iskola gyermekvédelmi feladatait a gyermekvédelmi felelős látja el. Munkáját a 

Gyermekek jogairól szóló egyezmény, a Gyermekvédelmi törvény és a 20/2012. évi 

EMMI rendelet alapján végzi. 

8.9.5. Feladata:  

- összefogja az iskolában folyó gyermekvédelmi munkát, 

- felkutatja és nyilvántartásba veszi a veszélyeztetett tanulókat, 

- tájékoztatja a kollégákat és a szülőket, valamint a gyerekeket 

életkoruknak  megfelelően a gyermekek alapvetőjogairól, 

- biztosítja rendszeres fogadóórák tartásával a kapcsolattartás lehetőségét, a 

szülők és gyermekek problémájának megbeszélése érdekében, 

- amennyiben a probléma megoldását nem látja biztosítottnak, jelzési 

kötelességével élve kapcsolatot tart felsőbb gyermekvédelmi fórumokkal, 

tanácsadás céljából, 

- szükség esetén családlátogatással oldják meg a gyerek osztályfőnökével 

közösen a problémát. Tájékoztatja a szülőket, mely gyermekvédelemmel 
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foglalkozó szervezet tud segíteni az adott probléma megoldásában, hol 

található és kihez kell fordulni az adott esetben, 

- ideiglenes elhelyezés, családba fogadás, átmeneti és tartós nevelésbe vétel 

ügyében ügyintézés, 

- Családterápia, ruhaellátás, szabadidős programok igénye esetén, 

- Segélyek kérése esetén segítségadás: kitöltésében, továbbításban, 

- Elkészíti az illetékes kollégák véleményezésével a jellemzéseket, 

- Tájékoztatja az iskola dolgozóit bármely gyermekvédelmi problémával 

kapcsolatban és továbbítja az illetékesek felé, 

- Az új törvényekről, lehetőségekről folyamatosan tájékoztatást ad szülők, 

gyerekek részére Együttműködik a szabadidő szervezővel. Az egészségügyi 

szolgálattal évenként megkötött együttműködési megállapodás alapján 

tartunk kapcsolatot. 

8.10. Integrációs és képesség-kibontakoztató program 

8.10.1. A nevelési – oktatási intézmények működéséről szóló  20/2012. évi (VIII.31.) EMMI 

rendelet tartalmazza az olyan új oktatási – szervezési formákat, amely a hátrányos 

helyzetű tanulók integrált keretek között megvalósuló – a szociális helyzetből és 

fejlettségből eredő hátrányok ellensúlyozását célzó – óvodai és  iskolai nevelésnek – 

oktatásnak a megszervezését.  

8.10.2. Az óvodai fejlesztő és az iskolai képesség-kibontakoztató program célja, az eltérő 

családi háttérrel rendelkező, különböző képességű és fejlettségű gyermekek 

együttfejlesztése, együttnevelése az esélyegyenlőség megteremtése érdekében. Ezért 

szükség van a már meglévő programok továbbfejlesztésére, új módszerek 

alkalmazására a tanítás–tanulás folyamatában, a pedagógusok tapasztalati tudásának 

gyarapítására.  

8.10.2.1 A fejlesztő program keretében az óvodapedagógus feladata a 8.10.2 pontban foglalt 

programnak megfeleltethető tevékenységek megvalósítása, így egyéni fejlesztési 

terv készítése és ennek alapján történő képességfejlesztés, együttműködést támogató, 

szociális képességeket fejlesztő módszerek alkalmazása a gyermekek nevelésében, a 

gyermek fejlődését segítő más szakemberekkel történő együttműködés, a gyermekek 

differenciált, fejlesztő értékelése, a családjaikkal történő rendszeres kapcsolattartás. 

8.10.3. Az általános iskola és a középfokú iskola a tanuló szociális helyzetéből és 

fejlettségéből eredő hátrányának ellensúlyozása céljából képességkibontakoztató 

vagy integrációs felkészítést szervez, amelynek keretei között a tanuló egyéni 

képességének, tehetségének kibontakoztatása, fejlődésének elősegítése, a tanuló 

tanulási, továbbtanulási esélyének kiegyenlítése folyik. Mindkét felkészítés alapelve 

az oktatás méltányosságának erősítése és a tanulók iskolai sikerességének 

elősegítése, a tanulói előrehaladást támogató korszerű módszerek, a társadalmi-

gazdasági helyzetből eredő hátrányok enyhítését segítő pedagógiai tevékenység, a 

tanulói közösségfejlesztés, a család bevonása és támogatása, valamint az 

esélyteremtést hatékonyan támogató intézményfejlesztés és módszertani megújulás 

révén. Az alapelveknek megfelelő pedagógiai rendszer magában foglalja az elvárt 

eredmények intézményi szintű meghatározását, célrendszerét és a szükséges 

beavatkozások tervezését, a tanulási és tanítási folyamatot segítő eszközrendszer 

keretében egyéni haladási ütemet segítő differenciált és kooperatív tanulásszervezést, 

az önálló tanulási képesség kialakítását, a tanulók kreatív tevékenységére épülő 

foglalkozásait, a tanulási motivációt erősítő és fenntartó tevékenységeket, a 

tanulmányi előrehaladást segítő képességfejlesztő programokat, az átmenetek 
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segítését a tanulói előrehaladás, valamint az intézményi, illetve telephelyi szintű 

teljesítmény rendszeres értékelését. 

8.10.3.1 A képesség-kibontakoztató felkészítés keretében a pedagógus feladata a 8.10.3 

pontban foglalt pedagógiai rendszernek megfeleltethető tevékenységek 

megvalósítása, így egyéni fejlesztési terv készítése és ennek alapján történő 

kompetenciafejlesztés, az önálló tanulást segítő tanulói fejlesztés, az 

együttműködésen alapuló módszertani elemek alkalmazása tanórai és tanórán kívüli 

foglalkozásokon, a tanulói teljesítmény értékelése, értékelő esetmegbeszéléseken 

történő részvétel, mentori, tutori tevékenységek ellátása, a tanuló családjával történő 

rendszeres kapcsolattartás. 

8.10.4. Integrációs felkészítésben vesznek részt azok a képesség-kibontakoztató 

felkészítésben részt vevő tanulók, akik egy osztályba, osztálybontás esetén egy 

csoportba járnak azokkal a tanulókkal, akik nem vesznek részt a 

képességkibontakoztató felkészítésben. A képességkibontakoztató és az integrációs 

felkészítés (a továbbiakban: képességkibontakoztató felkészítés) megszervezése nem 

járhat együtt a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 

elkülönítésével. 

8.10.5. A képességkibontakoztató felkészítés keretében - a tanuló egyedi helyzetéhez 

igazodva - biztosítja az iskola: 

 a személyiségfejlesztéssel, közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai 

feladatokat, 

 a tanulási kudarcnak kitett tanulók fejlesztését segítő programot, 

 a szociális hátrányok enyhítését segítő pedagógiai tevékenységet. 

8.10.6. A program felelős pénzügyi és szakmai vezetője az Igazgató. Közvetlen munkatársai, 

a menedzsment tagjai az intézményegységek igazgatóhelyettesei. 

 

8.11. Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alrendszer mint a kapcsolattartás 

eszköze 

 

A rendszer bevezetésének, üzemeltetésének folyamata megkezdődött a 2020-2021-es tanévben. 

Tesztüzemben működik. Bevezetése és minden iskolai érintett partner számára történő 

hozzáférhetővé tétele a tanév folyamán folyamatos.  

A rendszer üzemeltetésére vonatkozó szabályzat a honlapon hozzáférhető. 

 

 

9. A nevelő-oktató és az oktatói munka belső ellenőrzésének rendje 

9.1.1. A nevelő-oktató munka belső ellenőrzése a tanítási órákon kívül kiterjed a tanórán 

kívüli foglalkozásokra is. 

9.1.2. A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésének megszervezéséért és hatékony 

működéséért az igazgató felelős. 
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9.1.3. Az ellenőrzés területeit, konkrét tartalmát, módszerét és ütemezését az iskola 

vezetése határozza meg a belső ellenőrzési tervben, melyet nyilvánosságra kell hozni. 

A belső ellenőrzési terv az éves munkaterv része, melyet az igazgatóhelyettesek 

készítenek elő és el. 

9.1.4. Az eseti ellenőrzések lefolyásáról az igazgató, illetve az ellenőrzésre jogosultak 

döntenek, az eljárásrend alapján. 

 

9.1.5. A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésére jogosultak: 

- igazgató, 

- intézményvezető-helyettesek, 

- munkaközösség-vezetők, 

- osztályfőnökök 

9.1.6. Az intézményben folyó pedagógiai munka belső ellenőrzésének megszervezése, a 

szakmai feladatok végrehajtásának ellenőrzése az igazgató feladata. Az 

intézményben az ellenőrzés az igazgató kötelessége és felelőssége. Az igazgató az 

intézményben folyó valamennyi tevékenységet ellenőrizheti. Közvetlenül ellenőrzi 

az igazgatóhelyettesek munkáját.  

9.1.7. A nevelőtestület tagjainál végzendő ellenőrzések ütemezésénél kiemelt figyelmet 

fordít a pályakezdőkre és az iskolához újonnan érkezett pedagógusokra, a 

gyakornokokra, a határozott idejű megbízással dolgozó pedagógusokra 

meghosszabbítás vagy határozatlan időre módosítás lehetősége esetén.  

9.1.8. Az igazgatóhelyettesek ellenőrzési tevékenységüket a vezetői feladatmegosztásból 

következő saját területükön végzik, teljes körűen, átháríthatatlanul, munkaköri 

leírásukkal összhangban. 

9.1.9. A munkaközösség-vezetők az ellenőrzési feladatokat a munkaközösség tagjainál 

látják el, s segítik az igazgatóhelyettesek munkáját. Tapasztalataikról folyamatosan 

tájékoztatják az illetékes igazgatóhelyettest. 

9.1.10. Az osztályfőnök az osztály életével kapcsolatos területen ellenőrzi a késések, 

hiányzások, osztályzatok beírását, a haladási napló vezetését, a tanulók tanítási 

órákon való magatartását. 

 

9.1.11. Az ellenőrzés módszerei 

- tanórák, tanórákon kívüli foglalkozások látogatása, 

- írásos dokumentumok vizsgálata, 

- tanulói munkák vizsgálata, 

- beszámoltatás szóban és írásban. 

 

9.1.12. Az éves ellenőrzési terv alapján végzett munkát dokumentálni kell. 

9.1.13. Az ellenőrzés tapasztalatait a pedagógusokkal egyénileg, szükség esetén a 

munkaközösség tagjaival meg kell beszélni. 

9.1.14. Az általánosítható tapasztalatokat – a feladatok egyidejű meghatározásával – a 

tantestületi értekezleten összegezni és értékelni kell. 
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10. Az óvodai jogviszony keletkezése 

10.1.1. Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő 

intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai 

nevelés-oktatásra készíti fel.  

10.1.2. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított 

fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy 

ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, 

ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb 

gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 

10.1.3. A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét 

betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson 

vesz részt.  

10.1.4. A fenntartó a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, 

a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, 

amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, felmentést adhat a kötelező óvodai 

nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete 

indokolja. 

10.1.5. A fenntartó az óvodában heti tizenegy órás időkeretben köteles megszervezni a 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztő 

pedagógiai ellátását, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek egészségügyi, 

pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglalkoztatását. 

 

11. Az iskola tanulóinak jogállása, jogok és kötelességek 

11.1. A tanulói jogviszony keletkezése 

11.1.1. A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. A tanuló a tanulói jogviszonyon 

alapuló jogait ettől kezdve gyakorolhatja. 

11.1.2. Az iskolába felvett tanulók osztályba vagy csoportba való beosztásáról - a szakmai 

munkaközösség, annak hiányában a nevelőtestület véleményének kikérésével - az 

igazgató dönt. 

11.1.3. A tankötelezettség iskolába járással teljesíthető. 

A tankötelezettség az általános iskolában és kilencedik évfolyamtól gimnáziumban, 

szakközépiskolában és szakiskolában is teljesíthető. 

11.1.4. A tanuló az iskolával tanulói jogviszonyban áll. Beleértve az egyéni munkarenddel 

rendelkezőt is. 

11.1.5. A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és az átvétel 

jelentkezés alapján történik. A felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt. 

11.1.6. A tanuló attól az évtől kezdődően, amelyben 

a) nyolc évfolyamos általános iskola esetén tizenhetedik, 

b) középiskola esetén huszonegyedik életévét betölti, kizárólag felnőttoktatásban 

kezdhet új tanévet. 
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A tanuló attól a tanévtől kezdve folytathatja a tanulmányait felnőttoktatás keretében, 

amelyben a tizenhatodik életévét betölti. 

11.1.7. Sajátos nevelési igényű tanuló, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő tanuló esetén, ha a tanulmányi követelményeket azért nem tudták 

teljesíteni, mert a tanuló tartós gyógykezelés alatt állt, az előírt életkorhoz kettő évet 

hozzá kell számítani. 

11.1.8. Átvétel esetén a Helyi tantervben szereplő tantárgyakból szükség szerint különbözeti 

vizsgát kell tenni. Az általános elveket a Pedagógiai program tartalmazza, a 

vizsgarendet a vizsgaszabályzat. 

 

11.1.2.1. Tanulói jogviszony – felnőttképzési jogviszony a Szakképzési törvény 

alapján, 2020. szeptember 1-jétől 

11.1.2.1. A szakképzésben 

a) a tanuló tanulói jogviszonyban, 

b) a képzésben részt vevő személy felnőttképzési jogviszonyban áll.  

11.1.2.2. A tanulói jogviszony a szakképző intézmény és a tanuló között, a 

felnőttképzési jogviszony a szakképző intézmény, illetve a felnőttképző és a képzésben 

részt vevő személy között jön létre.  

11.1.2.3. A tanulói jogviszonyra az Szkt. 54–72. §-t, a felnőttképzési jogviszonyra az 

Fktv.-t kell alkalmazni. 

11.1.2.4. Tanulói jogviszony tanköteles kiskorúval, továbbá a nappali rendszerű 

szakmai oktatásban részt vevő tanulóval hozható létre annak a tanévnek az utolsó 

napjáig, amelyikben a tanuló a huszonötödik életévét betölti.  

11.1.2.5. A szakképző intézmény tanulójának tankötelezettségére az Nkt.-t kell 

alkalmazni. 

11.1.2.6. Szakmai képzés kizárólag felnőttképzési jogviszonyban szervezhető. Ha a 

tanuló szakmai képzésére a szakképző intézményben a szakmai oktatással vagy a 

köznevelési intézményben a szakgimnáziumi vagy a szakiskolai nevelés-oktatással 

párhuzamosan kerül sor, a szakmai képzés, illetve szakiskolában a szakmai oktatás 

tanulói jogviszony keretében is megszervezhető. 

11.1.2.7. A felnőttképzési jogviszony keretében folyó szakmai oktatásban 

a) a szakmai oktatás időtartama legfeljebb a negyedére, 

b) az óraszám legfeljebb a nappali rendszerű szakmai oktatás óraszámának 

negyven százalékáig csökkenthető. 

11.1.2.8. Az egyházi jogi személy, illetve a vallási egyesület által alapított, illetve 

fenntartott szakképző intézményben a tanulói jogviszony és a felnőttképzési jogviszony 

létrehozásának feltételeként kiköthető az adott vallás, világnézet elfogadása és annak 

igazolása. 

11.1.2.9. A tanulói jogviszony 

a) felvétellel vagy 

b) átvétellel keletkezik.  

11.1.2.10. A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről és az 

átvételről az igazgató dönt.  
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11.1.2.11. A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre, a tanulót a tanulói 

jogviszonyon alapuló jogok és kötelességek ettől az időponttól kezdve illetik meg és 

terhelik.  

11.1.2.12. A szakképző intézmény a jogviszony létesítéséhez további feltételeket is 

meghatározhat, amelyeket a felvételi tájékoztatóban nyilvánosságra kell hozni.  

11.1.2.13. A feltételek teljesítéséhez kapcsolódó előkészítő tanfolyam térítési díj 

ellenében nem szervezhető. 

11.1.2.14. A tanuló osztályba vagy csoportba való beosztásáról – a szakmai 

munkaközösség, ennek hiányában az oktatói testület véleményének kikérésével – az 

igazgató dönt.  

11.1.2.15. Az osztálylétszám legfeljebb 32 fő, amely a fenntartó engedélyével legfeljebb 

húsz százalékkal túlléphető.  

11.1.2.16. A szakképző intézményben megvalósuló szakirányú oktatás csoportlétszáma 

legfeljebb 16 fő.  

11.1.2.17. A minimális osztály- és csoportlétszámot a fenntartó határozza meg. 

11.1.2.18. Szünetel a tanulói jogviszonya annak, akinek engedélyezték, hogy 

tanulmányait megszakítsa. 

11.1.2.19. Megszűnik a tanulói jogviszony 

a) ha a tanulót másik szakképző intézmény vagy köznevelési intézmény 

átvette, az átvétel napján, 

b) az utolsó évfolyam elvégzését igazoló bizonyítvány kiállítása napján, 

kivéve, ha a tanuló az utolsó évfolyamot követő első szakmai 

vizsgaidőszakban szakmai vizsgát tesz, akkor a szakmai vizsgaidőszak 

utolsó napján, 

c) ha a tanuló tanulmányainak folytatására egészségileg alkalmatlanná vált 

és 

ca) a tanuló a tanulmányait nem kívánja a szakképző intézményben tovább 

folytatni, a bejelentés tudomásulvételének napján, 

cb) a szakképző intézményben nem folyik másik megfelelő szakképzés vagy 

a továbbtanuláshoz szükséges feltételek a szakképző intézményben nem 

adottak, az erről szóló határozat véglegessé válásának napján, 

d) a tankötelezettség megszűnése után, ha a tanuló – kiskorú tanuló a 

törvényes képviselője egyetértésével – írásban bejelenti, hogy kimarad, a 

bejelentés tudomásulvételének napján, 

e) ha a jogviszonyt – a tanköteles tanuló és a hátrányos helyzetű tanuló 

kivételével – fizetési hátralék miatt az igazgató a tanuló – kiskorú tanuló 

esetén a kiskorú tanuló törvényes képviselőjének – eredménytelen 

felszólítása és a tanuló szociális helyzetének vizsgálata után megszünteti, 

a megszüntetésről szóló határozat véglegessé válásának napján, 

f) ha a tanuló – a tanköteles tanuló kivételével – a szakképző intézmény 

kötelező foglalkozásairól a jogszabályban meghatározott időnél 

igazolatlanul többet mulasztott, az erről szóló határozat véglegessé 

válásának napján, 

g) ha a tanulóval szemben kizárás a szakképző intézményből fegyelmi 

határozatot hoztak, az erről szóló határozat véglegessé válásának napján, 
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h) ha a nem magyar állampolgárságú tanuló külföldre távozik, a bejelentés 

tudomásulvételének napján. 

 

11.1.3.1. Egyéni munkarend 

11.1.3.1. Ha a tanuló egyéni adottsága, sajátos helyzete indokolja, és a tanuló fejlődése, 

tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése szempontjából előnyös, a 

tankötelezettség teljesítése céljából határozott időre egyéni munkarend kérelmezhető.  

11.1.3.2. A szülő, nagykorú tanuló esetén a tanuló a kérelmet a tanévet megelőző június 

15-éig nyújthatja be a felmentést engedélyező szervhez. Ezen időpontot követően csak 

abban az esetben nyújtható be kérelem, ha a tankötelezettség iskolába járással történő 

teljesítését megakadályozó körülmény merül fel.  

11.1.3.3. Jogszabályban meghatározott esetben az egyéni munkarendet biztosítani kell. 

11.1.3.4. A felmentést engedélyező szerv dönt arról, hogy a tanuló a 

tankötelezettségének egyéni munkarend keretében tehet eleget.  

11.1.3.5. Az eljárás során a felmentést engedélyező szerv megkeresheti a 

gyámhatóságot, a gyermekjóléti szolgálatot, az iskolaigazgatót, gyermekvédelmi 

gondoskodásban részesülő tanuló esetén a gyermekvédelmi gyámot.  

11.1.3.6. Az eljárásban a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett 

jog gyakorlásáról. 

11.1.3.7. Ha az egyéni munkarendben tanuló neki felróható okból két alkalommal nem 

jelenik meg az osztályozó vizsgán, vagy két alkalommal nem teljesíti a tanulmányi 

követelményeket, az iskola igazgatója értesíti a felmentést engedélyező szervet, és a 

tanuló a következő félévtől csak iskolába járással teljesítheti a tankötelezettségét. 

11.1.3.8. A 11.1.3.4. pontban foglalt döntés ellen közigazgatási pert a döntés közlésétől 

számított tizenöt napon belül lehet megindítani. A felmentést engedélyező szerv 

döntését a bíróság nem változtathatja meg. 

11.1.3.9. A bíróság legkésőbb a keresetlevélnek a bírósághoz való érkezését követő 

nyolc napon belül intézkedik a tárgyalási határnapnak a keresetlevél bírósághoz való 

érkezésétől számított harminc napon belüli időpontra történő kitűzéséről, kivéve, ha 

egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek. 

11.1.3.10. A perben egyesbíró jár el első fokon. Ha az ügy különös bonyolultsága 

indokolja, az egyesbíró a perben a tárgyalás megkezdése előtt elrendelheti, hogy az 

ügyben három hivatásos bíróból álló tanács járjon el. A tanács elé utalt ügyben utóbb 

egyesbíró nem járhat el. 

10.1.3.11. A bíróság a keresetlevelet, a keresetlevél bírósághoz történő érkezésétől 

számított negyvenöt napon belül bírálja el, a határozatát ugyanezen határidőn belül 

írásba foglalja és a felek részére kézbesíti. 

10.1.3.12. A perben nem lehet alkalmazni a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi 

CXXX. törvény 148. §-a szerinti ítélkezési szünetre vonatkozó rendelkezéseket. 
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11.2. A tanuló jogai és kötelességei 

11.2.1. A Nemzeti köznevelési törvény 45 - 48 § - aiban meghatározott jogok 

érvényesítésének és kötelezettségek teljesítésének az iskola megteremti a feltételeit. 

A tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, a helyi iskolai munkarenddel 

kapcsolatos részletes szabályokat a házirend állapítja meg. 

11.2.2. A mindennapi testedzés feltételeit az órarendbe illesztett testnevelés órákon, valamint 

a tanítási órák utáni tömegsport-foglalkozásokon teremti meg az iskola. 

11.2.3. Felső tagozaton a szülő írásbeli kérésére a tanulók tanulószobai foglalkoztatást 

vehetnek igénybe. 

 

11.3. A tanulói jogviszony megszűnése 

11.3.1. A tanulói jogviszony megszűnéséről, a nemzeti köznevelésről szóló törvény 53. §-a 

rendelkezik. 

11.3.2. Megszűnik a tanulói jogviszony 

a) ha a tanulót másik iskola átvette, az átvétel napján, 

b) az általános iskola utolsó évfolyamának elvégzéséről szóló bizonyítvány kiállításának 

napján, 

c) gimnáziumi tanulmányok esetén az utolsó évfolyam elvégzését követő első érettségi 

vizsgaidőszak utolsó napján, 

d) a 2016 előtt indult szakközépiskolai – 2016.09.01.-től szakgimnáziumi - tanulmányok 

esetén az utolsó középiskolai évfolyam elvégzését követő első érettségi vizsgaidőszak 

utolsó napján, ha a tanuló a szakképzésben nem kíván továbbtanulni, vagy a 

továbbtanuláshoz szükséges feltételek hiányában nem tanulhat tovább, 

e) szakképző iskolában folyó szakképzésben 

ea) ha a tanuló jelentkezik szakmai vizsgára, az utolsó évfolyam elvégzését követő első 

szakmai vizsgaidőszak utolsó napján, 

eb) ha a tanuló nem jelentkezik szakmai vizsgára, az utolsó évfolyam elvégzését igazoló 

bizonyítvány kiállítása napján, 

ec) ha a tanuló tanulmányainak folytatására egészségileg alkalmatlanná vált és az 

iskolában nem folyik másik megfelelő szakképzés, vagy a tanuló nem kíván 

továbbtanulni, vagy a továbbtanuláshoz szükséges feltételek hiányában nem tanulhat 

tovább, 

f)  

g) a tankötelezettség megszűnése után - ha a szülő a tanuló egyetértésével, nagykorú tanuló 

esetén a tanuló írásban bejelenti, hogy kimarad -, a bejelentés tudomásulvételének napján, 

h) ha a tanuló tanulói jogviszonyát - a tanköteles tanuló kivételével - fizetési hátralék miatt 

az igazgató a szülő, nagykorú tanuló esetén a tanuló eredménytelen felszólítása és a tanuló 

szociális helyzetének vizsgálata után megszünteti, a megszüntetés tárgyában hozott döntés 

véglegessé válásának napján. A rendelkezés nem alkalmazható, ha a tanuló hátrányos 

helyzetű. 

11.3.3.  Megszűnik a tanuló tanulói jogviszonya - a tanköteles tanuló kivételével - ha az 

iskola kötelező foglalkozásairól a jogszabályban meghatározott időnél igazolatlanul 

többet mulasztott. 

11.3.4.  Megszűnik a tanulói jogviszony a kizárás az iskolából fegyelmi határozat véglegessé 

válásának napján. 
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11.3.5.  Az iskola a tanítási év utolsó napján egyoldalú nyilatkozattal is megszüntetheti annak 

a tanulónak a tanulói jogviszonyát, aki nem tanköteles, ha ugyanannak az 

évfolyamnak a tanulmányi követelményeit második alkalommal nem teljesítette. Az 

iskolai tanítási év utolsó napján megszüntethető egyoldalú nyilatkozattal annak a 

tanulónak a tanulói jogviszonya is, aki a nappali rendszerű iskolai oktatásban nem 

vehet részt, feltéve, hogy az iskolában nincs felnőttoktatás, vagy a tanuló abban nem 

kíván részt venni. 

11.3.6.  Ha az intézmény több iskolatípus feladatait is ellátja, a tankötelezettség ideje alatt a 

tanulói jogviszony nem szüntethető meg, amíg a tanulmányok folytatására bármelyik 

iskolai feladatot ellátó intézményegységben lehetőség van. 

 

11.3.7.  A tanuló kollégiumi tagsága megszűnik 

a) a tanulói jogviszony megszűnésével, egyébként a tanév végén, 

b) a kollégiumból kizáró fegyelmi határozat véglegessé válásával, 

c) ha a tanuló kollégiumi tagságát fizetési hátralék miatt az igazgató - a szülő, nagykorú 

tanuló esetében a tanuló eredménytelen felszólítása és a tanuló szociális helyzetének 

vizsgálata után - megszünteti, a megszűnés tárgyában hozott döntés véglegessé válásának 

napján, 

d) ha a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő a tanuló kollégiumi tagságáról írásban lemond, 

a nyilatkozatban megjelölt napon, 

e) ha a tanulót másik kollégium átvette, az átvétel napján. 

11.3.8.  A 11.3.7. bekezdés b)-c) pontjában foglaltakat nem lehet alkalmazni abban az 

esetben, ha a kollégiumi tagsági viszony fennállása nélkül a tanuló nem tudja 

teljesíteni tankötelezettségét. Abban az esetben, ha a tanuló felvételére a 

gyámhatóság intézkedése alapján került sor, a 11.3.7. bekezdés c) pontjában 

meghatározottak nem, a d) pontjában meghatározottak pedig a gyámhatóság 

egyetértésével alkalmazhatók. A c) pontban foglaltak a hátrányos helyzetű tanulók 

tekintetében nem alkalmazhatók. 

11.3.9. Megszűnik az óvodai elhelyezés, a tanulói jogviszony, a kollégiumi tagsági viszony, 

ha a nevelési-oktatási intézmény jogutód nélkül megszűnik. 

11.3.10.  Kérelemre megszűnik annak a nem magyar állampolgárságú gyermeknek, 

tanulónak a magyarországi nevelési-oktatási intézménnyel létesített óvodai, tanulói, 

kollégiumi tagsági jogviszonya, aki külföldre vagy saját országába távozik. 

 

11.4. Pályakövetési rendszer 

11.4.1. Az általános iskolai képzésben részt vett tanulók tanév végi eredményeiről 

tanulmányaik befejezését követően 2 évig nyilvántartást vezet az iskola a 

középiskolák visszajelzései alapján. 

11.4.2. Az érettségizett tanulók pályáját is követik, amennyiben a végzett tanulótól 

hitelesnek tekinthető visszajelzést kapnak a tanulmányok folytatásáról. 
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12.  A tanulók értékelésének rendje, eljárási szabályok 

12.1. A tanulók értékelésének rendje 

12.1.1. A Nemzeti köznevelésről szóló törvény 45. és 46. §-a rendelkezik a 

tankötelezettségről, annak teljesítéséről, 54-57. §-a pedig a tanulók tudásának, 

előmenetelének, szorgalmának, magatartásának értékeléséről, az érdemjegyekről és az 

osztályzatokról. 

A pedagógus – az első évfolyam és a második évfolyam félévének kivétellel – a tanuló 

teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel értékeli, 

félévkor és a tanítási év végén osztályzattal minősíti.  

Az első évfolyamon félévkor és év végén, a második évfolyamon félévkor szöveges 

minősítéssel kell kifejezni, hogy a tanuló kiválóan, jól vagy megfelelően teljesített 

vagy felzárkóztatásra szorul. 

A külföldi tartózkodás miatt egyéni munkarenddel rendelkező tanuló esetében a félévi 

minősítés az igazgató döntése alapján mellőzhető, ez esetben a tanuló csak az év végén 

ad számot tudásáról.  

A tanuló magatartásának és szorgalmának értékelését és minősítését az osztályfőnök 

– az osztályban tanító pedagógusok véleményének kikérésével – végzi.  

Az érdemjegyekről a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét rendszeresen értesíti az 

osztályfőnök. 

A félévi és az év végi osztályzatot az érdemjegyek alapján határozzák meg a 

pedagógusok.  

Az évközi érdemjegyeket és az év végi osztályzatokat szóbeli vagy írásbeli szöveges 

értékelés kíséri.  

Az iskola az osztályzatról a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét félévkor értesítő, év 

végén bizonyítvány útján értesíti.  

Az érdemjegy és az osztályzat megállapítása a tanuló teljesítményének, szorgalmának 

értékelésekor, minősítésekor nem lehet fegyelmezési eszköz. 

Az ellenőrzés és értékelés helyi szempontjait az intézmény pedagógiai programja 

részletezi.  

A tanulók kisebb írásbeli munkáikat a javítás, értékelés után visszakapják; a tanterv 

által előírt témazáró, ill. vizsgadolgozatokat a szaktanár betekintésre visszaadja a 

tanulónak, majd az adatkezelési szabályzatban foglaltak szerint őrzi őket. A 

projektmunka keretében készített produktumokat a szaktanár megőrzi, a szülőnek 

kérésére megmutatja. Problémás esetben a szülő kérésére a megőrzendő iskolai 

munkáról a szülő költségviselésével fénymásolatot kell készíteni. 

A tanulók értékeléséről részletesen a Pedagógiai program rendelkezik. 

Szülői értekezleten, fogadóórán, a szülő és a pedagógus által megbeszélt időpontban 

az osztályfőnök minden tantárgyra, a szaktanár a saját tárgyára vonatkozóan ad 

információt a tanuló előmeneteléről. 

12.1.2. Az ellenőrző könyvbe a tanulók maguk írják be osztályzataikat a szaktanárok 

tájékoztatása alapján, a szülő havonta aláírásával igazolja a tudomásul vételt. 
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A tanuló osztályfőnöke havonta, egy alkalommal ellenőrzi, hogy az ellenőrzőbe és a 

naplóba beírt jegyek megegyeznek-e. 

A szorgalmi időszak vége előtt 3-4 héttel az osztályfőnök írásban értesíti a szülőt, ha 

úgy látja, hogy a tanuló várhatóan nem tudja teljesíteni a tantervi követelményeket a 

szorgalmi idő végéig. 

12.1.3. Új ellenőrző könyv váltásának módja 

Ha a tanuló elveszti ellenőrző könyvét, vagy az okmány megrongálódik, helyette a 

következőképpen válthat újat: 

- a dokumentum árát a tanuló befizeti az iskola pénztárába, és a nyugtával az 

osztályfőnöke veszi fel a titkárságon az új könyvet 

- az új ellenőrzőben is ki kell tölteni az első oldal adatait, be kell kerülniük a tanév során 

szerzett érdemjegyeknek; 2. félévben csak a félévi bizonyítványt és az utána szerzett 

jegyeket pótoljuk, 

- a régi ellenőrző bejegyzései közül a dicséreteket, fegyelmező intézkedéseket 

záradékkal vezetjük át, pl.: „Osztályfőnöki dicséretet kapott ……..n.” (of. aláírása) 

- ugyancsak záradékoljuk az új ellenőrző kiállításának tényét: „Új ellenőrzőt kapott 

……….-én.” (of. aláírása). A bejegyzést a szülőnek is alá kell írnia. 

Az ellenőrző szándékos vagy gondatlanságból eredő megrongálása, valamint egy 

tanéven belüli másodszori vagy további elvesztése miatt fegyelmező intézkedést 

hozunk.  

12.2. A tanulmányokkal kapcsolatos vizsgák 

12.2.1. Az intézményben lefolytatandó érettségi vizsgák lebonyolításának, értékelésének és 

ügyvitelének rendelkezéseit az országos érettségi vizsgakövetelmények, valamint a 

vizsgaszabályzat határozza meg. 

12.2.2. A belső vizsgarendszert a Szervezeti és működési szabályzat mellékletét képező 

Vizsgaszabályzat külön is tartalmazza.  

12.2.3. Az írásbeli vizsgán tanári felügyeletet kell biztosítani. 

12.2.4. Azt a vizsgázót, aki írásbeli dolgozatát vagy szóbeli vizsgáját elfogadható ok nélkül 

abbahagyta, úgy kell tekinteni, mint akinek a vizsgája nem sikerült. Ha indokoltan 

szakítja meg vizsgáját, a bizottság határoz arról, hogy mikor és milyen feltételekkel 

fejezheti be azt. 

12.2.5. A tanuló minősítéséről, magasabb évfolyamra lépéséről a nevelőtestület dönt (Nkt.70. 

§ ). 

12.2.6. Ha a tanuló a tantervi követelményeket saját hibájából a szorgalmi időben nem 

teljesíti, csak akkor léphet magasabb évfolyamra, ha javítóvizsgán megfelel. A 

javítóvizsgán bármely tárgyból elégtelen eredményt elérő tanuló tanulmányait az 

évfolyam megismétlésével folytathatja. 

12.2.7. Ha javítóvizsgára utasított a tanuló, akkor 

- a tanköteles tanuló köteles megjelenni, 

- a nem tanköteles tanuló megjelenhet. 

12.2.8. Ha a tanuló a javítóvizsgát indokolatlanul elmulasztja, tanulmányait csak az évfolyam 

megismétlésével folytathatja. 

12.2.9. A tanulót és szüleit az osztályozó és javítóvizsgáról legalább 15 nappal előbb értesíteni 

kell.  
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12.2.10. A vizsgák háromfős vizsgabizottság előtt folynak. A vizsgabizottságot a vizsgák 

szervezéséért felelős intézményvezető-helyettes jelöli ki. A vizsgabizottság elnöke az 

igazgató vagy helyettese. A jegyzőkönyvet mindhárman aláírják. A vizsgák 

eredményét az osztályfőnök írja be a törzslapra és a bizonyítványba. 

 

12.2.11. Mentesítés a tanórák látogatása és/vagy az értékelés alól 

 

12.2.12. Előrehozott érettségi vizsgát követően bármely tárgyból mentesül a tanuló az órák 

látogatása alól.  

12.2.13. A Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői Bizottság vagy a Nevelési Tanácsadó 

javaslatára a szülő és a tanuló érdekeit is figyelembe véve mentesíthető a tanulási 

nehézséggel küzdő tanuló egyes tantárgyrészekből vagy tantárgyakból az osztályzattal 

történő minősítés alól.  

12.2.14. Amennyiben az iskola igazgatója felmentést ad a tantárgy értékelése és minősítése 

alól, 11 (12). – 12 (13). osztályos tanulók esetében, ha az érettségi vizsgáig már nem 

várható újabb felülvizsgálat - tehát a tanuló nem fog érettségizni az adott tantárgyból, 

az igazgató a tanítási órák látogatása alól is felmentést adhat. Ellenkező esetben az 

órákon részt kell vennie a tanulónak, a szaktanár differenciáltan oldja meg a 

foglalkoztatását 

12.2.15. A tanuló és a szülő, vagy a nagykorú tanuló írásbeli kérelmére az iskola igazgatója 

mérlegeli és engedélyezheti, hogy az iskola egy vagy két évfolyamára megállapított 

tanulmányi követelményeket a tanulmányi idő megrövidítésével teljesíthesse (Nkt. 55 

- 57. §). 

12.2.16. Az igazgató a gyakorlati képzés kivételével a tanulót kérelmére – kiskorú tanuló 

esetében a szülő kérelmére – felmentheti az iskolai egyes (bizonyos) kötelező tanórai 

foglalkozásokon való részvétel alól, ha a tanuló egyéni adottságai, sajátos nevelési 

igénye, továbbá sajátos helyzete ezt indokolttá teszi.  

12.2.17. Az igazgató a tanulót kérelmére mentesítheti a készségtárgyak tanulása alól, ha azt 

egyéni adottsága vagy sajátos helyzete indokolttá teszi.  

12.2.18. Az igazgató az általános iskolában a tizenhat óra előtt megszervezett egyéb 

foglalkozás alól a szülő kérelmére felmenti a tanulót, ha másik köznevelési 

intézménnyel is tanulói jogviszonyban vagy vendégtanulói jogviszonyban áll, az ott 

szervezett tanórai és egyéb foglalkozásokon történő részvétel érdekében, egyéb 

esetekben felmentheti. 

 

13. Szolgáltatások, kedvezmények, juttatások 

13.1.1. Az intézményben térítési díj ellenében a diákoknak ebédet biztosít. A befizetést, 

visszafizetést a hirdetőtáblán megjelenő havi rend tartalmazza. 

13.1.2. A Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői Bizottság vagy a Nevelési Tanácsadó 

javaslatára a tanulási vagy magatartási nehézséggel küzdő, illetve a sajátos nevelési 

igényű tanulók pozitív diszkriminációban részesülnek a tanítási órákon a tananyag-

feldolgozás és a számonkérés folyamatában. A szükséges intézkedéseket az igazgató 

határozatban rögzíti, és egyben elrendeli a fejlesztő foglalkozásokon való részvételt is. 
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A fejlesztő foglalkozásokról való hiányzást a Házirendben rögzített módon kell 

igazolni.  

13.1.3. A szociálisan rászoruló tanulók az ide vonatkozó törvények és rendeletek értelmében 

kedvezményt kaphatnak az étkezési díjak és a tankönyvek árának térítésénél. 

 

14. A tanulói tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyvellátás rendje 

14.1.1. Alapja: az alábbi jogszabályok: 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. (köznevelési tv.) 

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

a köznevelési intézmények névhasználatáról 

 A Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. 

(VI. 4.) Kormányrendelet (Nemzeti alaptanterv) 

 A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) 

EMMI rendelet (kerettantervek) 

 1092/2019. (III. 8.) Korm. határozat A térítésmentes tankönyvellátásnak a köznevelés 

nappali rendszerű iskolai oktatás 10–16. évfolyamaira történő kiterjesztéséről (MK 

37.szám, 2019.03.08.) 

 1265/2017. (V. 29.) Korm. határozat az ingyenes tankönyvellátás 5–9. évfolyamokra 

történő együtemű kiterjesztéséhez szükséges pénzügyi forrás biztosításáról 

 258/2019. (X. 31.) Korm. rendelet a tankönyvellátással kapcsolatos feladatok átadásáról 

 501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 

2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a 

tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről 

 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet az Oktatási Hivatalról 

 1431/2019. (VII. 26.) Korm. határozat a tankönyvellátás finanszírozásának és az állami 

tankönyvfejlesztés folyamatának hosszú távú biztosításával kapcsolatos kormányzati 

állásfoglalásról 

 

14.1.2. A tankönyvellátás célja és feladata 

14.1.3. 2020-2021-es tanévtől, térítésmentes – azaz ingyenes - a tankönyvellátás a köznevelés 

nappali rendszerű iskolai oktatásában az 1-4., és az 5-9. évfolyamok után a 10–12. 

évfolyamos tanulóknak is, azaz 1-12. évfolyamig, valamint a köznevelés nappali 

rendszerű iskolai oktatásában az első szakképesítés megszerzése során a 13–16. 

szakképzési évfolyamokon tanuló diákoknak is. Erről Magyarország Kormánya a 

1092/2019 (III.8.) számú kormányhatározatában döntött. 

14.1.4. A térítésmentes tankönyv biztosítását tartalmazó korábbi, érvényben lévő 

jogszabályok: 

14.1.5. 2011. évi CXC. törvény (Hatályos: 2020.01.01 - 2020.02.29) a nemzeti köznevelésről: 

„46.§ (5) Az elsőtől a nyolcadik évfolyamig, továbbá a nemzetiségi nevelés-

oktatásban és a gyógypedagógiai nevelés-oktatásban az állam biztosítja, hogy a tanuló 

számára a tankönyvek térítésmentesen álljanak rendelkezésre.” 

14.1.6. 1265/2017. (V. 29.) Korm. határozat (Hatályos: 2017.05.29 -) az ingyenes 

tankönyvellátás 5–9. évfolyamokra történő együtemű kiterjesztéséhez szükséges 

pénzügyi forrás biztosításáról: „A Kormány 1. egyetért az ingyenes tankönyvellátás 5-
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8. évfolyamokra történő együtemű bevezetésével, valamint a 9. évfolyamra történő 

kiterjesztésével a 2017-2018-as tanévtől;” 

14.1.7. A fenti jogszabályok alapján, 2020 – 2021-es tanévre vonatkozó tankönyvigénylés 

összeállításától a megrendelésen keresztül nem kell vizsgálni az igényjogosultság 

alapját, bár a köznevelési törvény még tartalmaz erre vonatkozó paragrafusokat. 

 

14.1.8. A tankönyvfelelős megbízása 

14.1.9. Iskolánkban a tankönyvellátás feladatait az intézmény látja el a KELLO-n keresztül.  

14.1.10. Az iskola tankönyvellátással kapcsolatos feladatainak végrehajtásáért az igazgató a 

felelős. Az igazgató minden tanévben április végéig elkészíti a következő tanév 

tankönyvellátásának rendjét, amelyben kijelöli a tankönyv-átadásban közreműködő 

személyt, aki részt vesz a tankönyvterjesztéssel kapcsolatos feladatok ellátásában.  

 

14.1.11. A tankönyvrendelés elkészítése 

14.1.12. Az igazgatóhelyettesek minden év április végéig elkészítik a tankönyvrendelését, 

majd aláíratják az intézmény igazgatójával. A tankönyvrendelésnél az iskolába belépő 

új osztályok tanulóinak várható, becsült létszámát is figyelembe kell venni.  

14.1.13. A tankönyvrendelést oly módon kell elkészíteni, hogy a tankönyvtámogatás, a 

tankönyvkölcsönzés az iskola minden tanulója részére biztosítsa a tankönyvhöz való 

hozzájutás lehetőségét. 

14.1.14. A tankönyvrendelés végleges elkészítése előtt az iskolának lehetővé kell tenni, hogy 

azt a szülők megismerjék.  

14.1.15. Az iskolának legkésőbb június 10-ig – a könyvtári hirdetőtáblán való kifüggesztéssel 

– közzé kell tennie azoknak a ajánlott és kötelező olvasmányoknak a jegyzékét, 

amelyeket az iskolai könyvtárból a tanulók kikölcsönözhetnek. A közzététel az iskolai 

könyvtáros munkaköri kötelessége. 

14.1.16. Az iskola az iskolai tankönyvrendelés keretében a Nat szerinti kerettantervi 

tantárgyhoz, a szakképzési kerettantervi tantárgyhoz, a tanított modulhoz, témakörhöz 

kizárólag a tankönyvjegyzéken szereplő tankönyvek közül választhat. 

 

15. Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési 

rendje 

 

15.1.1. Hitelesítésre az intézmény képviseletének rendjében meghatározott személyek 

jogosultak (igazgató, igazgatóhelyettesek). 

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

révén tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt 

dokumentumrendszert alkalmaznak a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 

előírásainak megfelelően. A rendszerben alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus 

aláírást kizárólag az intézmény igazgatója alkalmazhatja a dokumentumok 

hitelesítésére. Az elektronikus rendszer használata során feltétlenül ki kell nyomtatni 

és az irattárban kell elhelyezni az alábbi dokumentumok papír alapú másolatát: 
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 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 

15.1.3. Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény 

pecsétjével és az igazgató aláírásával hitelesített formában kell tárolni.  

15.1.4. Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem 

szükséges. A dokumentumokat a KIR rendszerében, továbbá az iskola informatikai 

hálózatában egy külön e célra létrehozott mappában tároljuk. A mappához való 

hozzáférés jogát az informatikai rendszerben korlátozni kell, ahhoz kizárólag az 

intézményvezető által felhatalmazott személyek (az iskolatitkár és az 

igazgatóhelyettesek) férhetnek hozzá. 

15.1.5.  A KRÉTA rendszerhez kapcsolódóan bevezetésre kerülő POSZEIDON rendszer teszt 

üzemmódját a KÉRÉTA rendszer egyéb funkcióinak teszt és próba üzemmódja után 

fogja az iskola csak tesztelni. 

 

16. Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési 

rendje 

 

16.1.1. Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendjének 

kialakítása a tanév első félévében, a KRÉTA rendszer használatának megismerését 

követően fog rögzítésre kerülni. 

16.1.2. A rendszerben alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást kizárólag az 

intézmény igazgatója alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére. 

16.1.3. 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, 

 a tantárgyfelosztás 

 az órarendek 

 az elektronikus naplók 

 értesítők 

 törzslapok 

 az alkalmazott oktatóokra, óraadó oktatókra vonatkozó adatbejelentések, 

 a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések. 

16.1.4. Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény 

pecsétjével és az igazgató aláírásával hitelesített formában kell tárolni. 

16.1.5. Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem 

szükséges. 

16.1.6. A dokumentumokat a KRÉTA rendszerében, továbbá az iskola informatikai 

hálózatában egy külön e célra létrehozott mappában tárolja rendszerinformatikus. A 

mappához való hozzáférés jogát az informatikai rendszerben korlátozni kell, ahhoz 

kizárólag az igazgató által felhatalmazott személyek (az iskolatitkárok és az 

igazgatóhelyettesek) férhetnek hozzá. 
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17. A gyermekek, tanulók / a tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek 

egészségét veszélyeztető helyzetek kezelésére irányuló eljárásrend 

17.1.1. A Szakképzési törvény alapján a szakképző intézmény feladatai: 

 olyan környezetet kell teremteni, amely alkalmas a balesetbiztonsággal kapcsolatos 

szokások, magatartási formák kialakítására 

 a foglalkozások során a szakképző intézmény sajátosságaira figyelemmel ki kell 

alakítani a tanulókban a biztonságos intézményi környezet megteremtésének készségét, 

 fejleszteni kell a tanuló biztonságra törekvő viselkedését, 

 a szakképző intézmény kivizsgálja és nyilvántartja a tanulóbaleseteket és teljesíti az 

előírt bejelentési kötelezettséget. A szakképző intézménynek lehetővé kell tenni a 

diákönkormányzat képviselője részvételét a tanulóbaleset kivizsgálásában. 

 A nyolc napon túl gyógyuló sérüléssel járó tanulóbalesetet haladéktalanul ki kell 

vizsgálni, jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv egy példányát a kivizsgálás 

befejezésekor meg kell küldeni a fenntartónak, egy példányát át kell adni a tanulónak, 

kiskorú tanuló esetén a kiskorú tanuló törvényes képviselőjének, egy példányát pedig a 

szakképző intézményben kell megőrizni. 

17.1.2. A fenti feladatok megszervezése, irányítása és ellenőrzése az igazgató feladata. 

17.1.3. Az igazgató munkáját közvetlenül segítik: 

- az iskolavezetés tagjai, 

- a balesetvédelmi felelős, 

- a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, 

- az iskolaorvos, 

- az iskolai védőnő, 

- iskolatitkár. 

 

18. Teendők bombariadó és egyéb rendkívüli események esetére 

 

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

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

iskola. 

18.1.2. A rendkívüli események megelőzése érdekében az iskola vezetője és az iskolatitkár 

esetenként, az iskola takarító személyzete a mindennapi feladatok végzésekor köteles 

ellenőrizni, hogy az épületben rendkívüli tárgy, bombára utaló tárgy, szokatlan jelenség 

nem tapasztalható-e. Amennyiben ellenőrzésük során rendellenességet tapasztalnak, 

haladéktalanul kötelesek személyesen vagy telefonon az illetékeseknek jelenteni. 

 

Bombariadó esetén a legfontosabb teendők az alábbiak: 

18.1.3. 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 gazdasági iroda 
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dolgozóinak. Az értesített vezető vagy adminisztrációs dolgozó a bejelentés 

valóságtartalmának vizsgálata nélkül köteles elrendelni a bombariadót. 

18.1.4. A bombariadó elrendelése a tűzriadóhoz hasonlóan az iskolai csengő szaggatott 

jelzésével történik. Lehetőség esetén a bombariadó tényét az iskolarádióban is közzé 

kell tenni. 

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

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

ellentétes utasítás hiányában – a kézilabdapálya. A felügyelő tanárok a náluk lévő 

dokumentumokat mentve kötelesek az osztályokat sorakoztatni, a jelen lévő és hiányzó 

tanulókat haladéktalanul megszámolni, a tanulók kíséretét és felügyeletét ellátni, a 

tanulócsoportokkal a gyülekező helyen tartózkodni.  

18.1.6. A bombariadót elrendelő személy a riadó elrendelését követően haladéktalanul köteles 

bejelenteni a bombariadó tényét a rendőrségnek. A rendőrség megérkezéséig az 

épületben tartózkodni tilos! 

18.1.7. Amennyiben a bombariadó az érettségi vizsgák időtartama alatt történik, az iskola 

igazgatója haladéktanul köteles az eseményt a fenntartónak és a Kormányhivatalnak 

bejelenteni, valamint gondoskodni az érettségi vizsga mielőbbi folytatásának 

megszervezéséről.  

18.1.8. Ha a bombariadó bejelentése telefonon történt, akkor az üzenetet munkavállaló 

törekedjék arra, hogy a fenyegetőt hosszabb beszélgetésre késztesse, igyekezzék minél 

több tényt megtudni a fenyegetéssel kapcsolatban.  

18.1.9. A bombariadó lefújása folyamatos csengetéssel és szóbeli közléssel történik. A 

bombariadó által kiesett tanítási időt az iskola vezetője pótolni köteles a tanítás 

meghosszabbításával vagy pótlólagos tanítási nap elrendelésével.  

 

19. 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 szabályai az alábbiak. 

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

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

ki azonnal. Ebben az esetben a kötelességszegésről szóló információ megszerzését 

követő 30. nap a fegyelmi eljárás megindításának határnapja. 

 A fegyelmi eljárás megindításakor az érintett tanulót és szülőt személyes megbeszélés 

révén kell tájékoztatni az elkövetett kötelességszegés tényéről, valamint a fegyelmi 

eljárás megindításáról és a fegyelmi eljárás lehetséges kimeneteléről. 

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

ezzel kapcsolatos döntését jegyzőkönyvezni kell. A nevelőtestület nem jogosult a 

bizottság elnökének megválasztására, de arra vonatkozóan javaslatot tehet. 

 A fegyelmi tárgyaláson felvett jegyzőkönyvet a fegyelmi határozat tárgyalását 

napirendre tűző nevelőtestületi értekezletet megelőzően legalább két nappal szóban 

ismertetni kell a fegyelmi jogkört gyakorló nevelőtestülettel. A jegyzőkönyv 

ismertetését követő kérdésekre, javaslatokra és észrevételekre a fegyelmi bizottság 
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tagjai válaszolnak, az észrevételeket és javaslatokat – mérlegelésük után a szükséges 

mértékben – a határozati javaslatba beépítik. 

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

fegyelmi bizottság tagjai, a jegyzőkönyv vezetője, továbbá a bizonyítási céllal 

meghívott egyéb személyek lehetnek jelen. A bizonyítás érdekében meghívott 

személyek csak a bizonyítás érdekében szükséges időtartamig tartózkodhatnak a 

tárgyalás céljára szolgáló teremben. 

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

a tárgyalást követő három munkanapon belül el kell készíteni és el kell juttatni az 

intézmény igazgatójának, a fegyelmi bizottság tagjainak és a fegyelmi eljárásban 

érintett tanulónak és szülőjének. 

 A fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyvét a fegyelmi eljárás dokumentumaihoz kell csatolni, 

az iratot az iskola irattárában kell elhelyezni. 

 A fegyelmi tárgyalást követően az elsőfokú határozat meghozatalát célzó nevelőtestületi 

értekezlet időpontját minél korábbi időpontra kell kitűzni, de 

 A fegyelmi eljárással kapcsolatos iratok elválaszthatatlanságának biztosítására az 

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

kell jelölni az irat ezen belüli sorszámát. 

 

 

A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályai 

 

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

eljárás előzheti meg, amelynek célja a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, 

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

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

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

orvoslása érdekében. 

 

Az egyeztető eljárás részletes szabályait az alábbiak szerint határozzuk meg:  

 az intézmény vezetője a fegyelmi eljárás megindítását megelőzően személyes találkozó 

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

megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről 

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

fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről, a tájékoztatásban meg kell 

jelölni az egyeztető eljárásban történő megállapodás határidejét 

 az egyeztető eljárás kezdeményezése az intézményvezető kötelezettsége 

 a harmadik kötelezettségszegéskor indított fegyelmi eljárásban az iskola a fegyelmi 

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

és a szülőt nem kell értesíteni 

 az egyeztető eljárás időpontját – az érdekeltekkel egyeztetve – az intézmény 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 
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 az intézmény vezetője az egyeztető eljárás lebonyolítására írásos megbízásban az 

intézmény bármely pedagógusát felkérheti, az egyeztető eljárás vezetőjének 

kijelöléséhez a sértett és a sérelmet elszenvedett tanuló vagy szülőjének egyetértése 

szükséges 

 a feladat ellátását a megbízandó személy csak személyes érintettségre hivatkozva 

utasíthatja vissza 

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

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

az álláspontok tisztázása és a felek álláspontjának közelítése 

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

egyetért, az intézmény vezetője a fegyelmi eljárást a szükséges időre, de legföljebb 

három hónapra felfüggeszti 

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

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

 az egyeztető eljárás lezárásakor a sérelem orvoslásáról írásos megállapodás készül, 

amelyet az érdekelt felek és az egyeztetést vezető pedagógus írnak alá 

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

osztályközösségében kizárólag tájékoztatási céllal és az ennek megfelelő mélységben 

lehet információt adni, hogy elkerülhető legyen a két fél közötti nézetkülönbség 

fokozódása 

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

jegyzőkönyvezéshez egyik fél sem ragaszkodik. 

 a sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő 

tanuló osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli megállapodásban 

meghatározott körben nyilvánosságra lehet hozni 

 

20. Egyéb foglalkozások szervezési formája és rendje 

20.1.1. Az egyéb, tanórán kívüli szabadidős és közösségi tevékenységek, foglalkozások 

részletes felsorolása és ismertetése a Pedagógiai programban és  a munkaterv 

esemény-naptárában található. 

20.1.2. A szakköröket, felzárkóztató foglalkozásokat, művészeti köröket, diákköröket, heti 

órarendbe épített tanítási órán kívüli foglalkozásokat a diákok és/vagy a tantestület 

tagjainak kezdeményezésére az igazgató engedélyével lehet indítani. Ezek általában a 

tanév elejétől legkésőbb május 30-ig tartanak. A jelentkezéshez szülői aláírás 

szükséges. A jelentkezés egy tanévre szól, kilépni csak igazgatói engedéllyel, 

rendkívüli esetben lehet. 

 

Azokról a foglalkozásokról, amelyeket a pedagógusdíjazás ellenében lát el, naplót kell vezetni. 

20.1.3. Szakkörök, művészeti körök: tanulói igény esetén az iskola lehetőségeinek 

függvényében szerveződnek. A jelentkezés önkéntes, de a tanév egészére szól. 

Vezetője általában az iskola pedagógusa, kivételes esetben külső szakember is 

megbízható a szakkör, művészeti kör vezetésével. 

20.1.4. Tehetséggondozó foglalkozások: egyes versenyekre felkészítés céljával, nem 

feltétlenül egész tanévre szóló egyéni vagy mikro csoportos munkaforma. A részvétel 

és a foglalkozások gyakorisága a pedagógus és a tanuló közös megegyezésén alapul.  
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20.1.5. Egyénizés: a tagintézményben a segítő kapcsolatot nevezzük így. A diákok egyénizős 

tanárt választanak maguknak, akikkel szükség szerint megbeszélhetik problémáikat. A 

segítő beszélgetések időpontjáról és időtartamáról a pedagógusok nyilvántartást 

vezetnek. 

20.1.6. Felzárkóztató foglalkozások: a tanulók hiányzásából vagy tananyag-feldolgozási 

nehézségeiből adódó lemaradásának pótlására, a tanórai munkát kiegészítő 

gyakorlásra szolgáló egyéni vagy kiscsoportos foglalkozások. A sportiskolai 

képzésben résztvevő tanulók számára az órarendbe vannak építve, heti 

rendszerességgel működnek. Más esetekben a pedagógus és a diákok megegyezésén 

alapul a gyakorisága. 

20.1.7. Diáksport-foglalkozások: az iskola biztosítja tömegsport foglalkozások keretében, 

hogy a tornaterem (őszi és tavaszi időszakban a sportudvar is) testnevelő tanár 

felügyelete mellett a tanulók rendelkezésére álljon, naponta délutánonként legalább 2 

órás időtartamra, a testnevelő tanár által összeállított program szerint. 

20.1.8. Tanulmányi, kulturális és sportversenyek: a munkaközösségek éves munkaterve 

tartalmazza azoknak a versenyeknek a felsorolását, amelyekre az adott tanévben 

vállalják az érdeklődő kiemelkedő képességű diákok felkészítését. Más, a 

munkatervben nem szereplő, vagy a tanévkezdést követően kiírt versenyekre egyéni 

elbírálás alapján készítik fel a tanárok tanítványaikat. 

20.1.9. A versenyre az esetleges nevezési díj fizetését az intézmény átvállalja. 

20.1.10. A tanulóközösségek (osztályok, diákkörök, szakkörök, stb.) egyéb rendezvényeket is 

szervezhetnek (tanulmányi kirándulás, színház, mozi-látogatás, iskolanap, osztály-

klubdélután, szervezett külföldi utazások, stb.). Az ilyen jellegű rendezvényeket 

engedélyezési céllal be kell jelenteni az intézmény vezetőségének és az engedélyezett 

összejöveteleken biztosítani kell a pedagógusi felügyeletet.  

20.1.11. Az osztályfőnökök és a szaktanárok tanulmányi kirándulást szervezhetnek. 

Osztálykirándulásra az iskolavezetéssel egyeztetett időpontban az osztály tanévenként 

egy nap tanítási szünetet kap, amennyiben a résztvevők létszáma eléri az osztály 

létszámának 90%-át. A kirándulásra az osztályfőnök is elkíséri a tanulókat, és indulás 

előtt két héttel programtervezetet ad le az intézményvezető-helyettesnek.  

20.1.12. Tanulmányi kirándulás, osztálykirándulás esetén 20 tanulónként egy felnőtt kísérőt 

kell biztosítani. 

20.1.13. Tanulói projektek: egy adott téma iránt érdeklődő tanulók az osztály- és 

évfolyamkereteket átívelő csoportba szerveződve, tanári támogatással mélyülnek el 

egy probléma megoldásában. Ennek során jórészt önálló munkával, a tanórai és a 

tantárgyi keretektől függetlenül tevékenykednek. A munkafolyamatnak eredménye, 

produktuma van. 

20.1.14. Témahét: olyan tanulásszervezési eljárás, amikor egy tanítási hétre koncentrálva több 

osztály- és évfolyamkereteken átívelő, érdeklődési terület szerint szerveződő 

csoportokban egy téma köré csoportosítva a hagyományos tanórai kereteket és 

tananyagot kiegészítve a tanulók rendhagyó tanítási órákon, előadásokon vesznek 

részt, projektmunkát oldanak meg, külső helyszíneken végeznek a kijelölt témához 

kapcsolódó feladatokat. 

20.1.15. Moduláris oktatás: a tananyag kisebb, önmagában koherens részei a modulok, egy-

egy témakört dolgoznak fel, Az egyes modulok szabadon változtathatók a tanulási- 
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tanítási folyamatok aktuális és távlatos szükségletei szerint. Feladataik lehetővé teszik 

a differenciált képességfejlesztést és a tanulók egyéni ütemű előrehaladását. 

20.1.16. Tanfolyamokat az intézmény a tanulók (gyerekek) érdeklődésének és a szaktanárok 

vállalkozásának függvényében indít. A tanfolyamok igazgatói engedéllyel 

szervezhetők. Külső intézmény segítségével is indíthatók, más iskola tanulóival 

közösen is szervezhetők (munkába állást segítő tanfolyamok, gépkocsivezetés, 

nyelvvizsga-előkészítő, stb.). Az intézmény által szervezett tanfolyamokon való 

részvételt a szülő írásban kéri a tanfolyamvezetőtől. A tanfolyamokon való részvételért 

térítési díj fizetendő. 

20.1.17. Minden foglalkozás, program, rendezvény kapcsán ki kell kérni a szülői szervezet 

véleményét, amennyiben az anyagi terhet jelent a szülők részére. Előzetes 

költségbecslést követően lehet ezeket meghirdetni, és a részvételt nem lehet 

kötelezővé tenni. 

21. A felnőttoktatás formái és az esti tagozat működésére vonatkozó külön 

szabályok 

21.1.1. A felnőttoktatásban esti munkarend szerint tanuló az iskola helyi tantervében 

meghatározottak szerint vesz részt a kötelező tanórai foglalkozásokon. 

21.2. Tanulói jogviszony keletkezése 

21.2.1. A tanuló az iskolával tanulói jogviszonyban áll. Esti tagozatra az a nem tanköteles 

tanuló vehető fel, aki befejezte általános iskolai tanulmányait, vagy középfokú 

tanulmányait iskolánkban szeretné folytatni. 

21.3. Tanulói jogviszony megszűnése 

21.3.1. A tanulói jogviszony megszűnéséről a nemzeti köznevelésről szóló törvény 53. §-a 

rendelkezik. 

21.3.2. Megszűnik a tanuló jogviszonya, ha a tanuló: 

gimnáziumi tanulmányok esetén az utolsó évfolyam elvégzését követő első érettségi 

vizsgaidőszak utolsó napján, 

A 2016 előtt indult szakközépiskolai – 2016.09.01-től szakgimnáziumi - tanulmányok 

esetén az utolsó középiskolai évfolyam elvégzését követő első érettségi vizsgaidőszak 

utolsó napján 

e) szakképző iskolában folyó szakképzésben 

ea) ha a tanuló jelentkezik szakmai vizsgára, az utolsó évfolyam elvégzését követő első 

szakmai vizsgaidőszak utolsó napján, 

eb) ha a tanuló nem jelentkezik szakmai vizsgára, az utolsó évfolyam elvégzését igazoló 

bizonyítvány kiállítása napján, 

ec) ha a tanuló tanulmányainak folytatására egészségileg alkalmatlanná vált és az 

iskolában nem folyik másik megfelelő szakképzés, vagy a tanuló nem kíván továbbtanulni, 

vagy a továbbtanuláshoz szükséges feltételek hiányában nem tanulhat tovább, 

21.3.3. A tankötelezettség megszűnése után nagykorú tanuló írásban bejelenti, hogy kimarad, 

a bejelentés tudomásulvételének napján, 
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21.3.4. Ha a tanuló tanulói jogviszonyát fizetési hátralék miatt az igazgató nagykorú tanuló 

esetén a tanuló eredménytelen felszólítása és a tanuló szociális helyzetének vizsgálata 

után megszünteti, a megszüntetés tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedésének 

napján. 

21.3.5. Megszűnik a tanuló tanulói jogviszonya ha az iskola kötelező foglalkozásairól a 

jogszabályban meghatározott időnél igazolatlanul többet mulasztott. 

21.3.6. Megszűnik a tanulói jogviszony a kizárás az iskolából fegyelmi határozat jogerőre 

emelkedésének napján. 

21.3.7. Az iskola a tanítási év utolsó napján egyoldalú nyilatkozattal is megszüntetheti annak 

a tanulónak a tanulói jogviszonyát, aki nem tanköteles, ha ugyanannak az évfolyamnak 

a tanulmányi követelményeit második alkalommal nem teljesítette. Az iskolai tanítási 

év utolsó napján megszüntethető egyoldalú nyilatkozattal annak a tanulónak a tanulói 

jogviszonya is, aki a nappali rendszerű iskolai oktatásban nem vehet részt, feltéve, 

hogy az iskolában nincs felnőttoktatás, vagy a tanuló abban nem kíván részt venni. 

 

Mulasztások 

21.3.8. „Az iskola félévenként összesíti az igazolatlan mulasztásokat, és ennek alapján 

megállapítja, hogy mely tanulónak szűnt meg a tanulói jogviszonya.” (20/2012 

(VIII.31.) EMMI rendelet 143.§ (7) ) 

21.4. Munkarend 

21.4.1. A tanítás hetente öt, négy vagy három alkalommal 14.00-től 19.40-ig tart. A tanítási 

órák 40 percesek, 5 perc óraközi szünetekkel. A tanév tanítási napjait a tanévnyitó 

nevelőtestületi értekezleten kell rögzíteni. 

21.5. A tanulók értékelése 

21.5.1. Tantárgyanként lehetőség van a rendszeres értékelésre. 

21.5.2. Félévkor a félév anyagából van vizsga. Sikeres félévi beszámoló esetén, év végén csak 

a második félév anyagából, sikertelen félévi vizsga esetén pedig az év végi vizsgán az 

egész év tananyagából kell beszámolnia a tanulónak.  

21.6. Felnőttoktatási szerződés 

21.6.1. A tanuló a tanév kezdetekor szerződést köt az iskolával. A szerződés tartalmazza a két 

fél jogait és kötelességeit, időpontokat és határidőket. 

22. Az intézmény taneszközeinek, létesítményeinek, helyiségeinek használati 

rendje és a belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak 

jogviszonyban az intézménnyel 

22.1.1. Az iskola épületét címtáblával, zászlóval, az osztálytermeket a Magyar Köztársaság 

címerével kell ellátni. 

Az épület lobogózása a gondnok feladata. 

22.1.2. Az iskola minden dolgozója és tanulója felelős: 
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- közösségi tulajdon védelméért, állagának megőrzéséért, 

- az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért, 

- a tűz-, baleset-, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért. 

22.1.3. Az előadótermek dekorálásáról a szaktanárok gondoskodnak a tanulók bevonásával, 

az osztálytermek dekorálásáról az osztály tanulói az osztályfőnök felügyeletével. A 

kabátokat az osztály számára kijelölt szekrényekben kell tárolni.  

22.1.4. A szaktantermekben, informatikateremben lehetőség szerint szakirányú foglalkozások 

tarthatók. A tanulók csak a tanárok felügyelete mellett tartózkodhatnak bent, és a 

felszereléseket, műszereket, gépeket csak a szaktanár irányításával használhatják. A 

termek biztonságos zárása a szaktanárok feladata. 

A tantermekben délután elsősorban a tanórán kívül szervezett tevékenységek lebonyolítása 

biztosítható. A termek egyeztetését az iskolavezetés végzi. 

A tornateremben a tanulók csak a pedagógus jelenlétében tartózkodhatnak. A tanulók az 

öltözőbe a foglalkozások előtt 10 perccel érkezhetnek.  

Az iskolai udvaron testnevelési órát, szabadidős foglalkozásokat lehet tartani. Jó idő esetén 

a szüneteket az udvaron lehet tölteni. Minden tanuló köteles az udvar tisztaságát megóvni.  

22.1.5. A szertárakat az igazgató által a munkaközösség-vezető véleményének 

figyelembevételével megbízottak kezelik. A szertáros gondoskodik a szertári 

felszerelések rendben tartásáról, felelős megőrzésükért, a szertárak fejlesztéséért.  

22.1.6. A digitális tananyag feldolgozáshoz szükséges eszközökkel felszerelt tantermeket 

bármely tanítási órára igénybe lehet venni a lehetőségek függvényében, előzetes 

egyeztetéssel. Tanulók csak tanár jelenlétében tartózkodhatnak ezekben a termekben. 

A digitális eszközöket, berendezéseket a tanulók csak tanári felügyelettel kezelhetik. 

22.1.7. A mobil digitális taneszközöket az oktatás-technikustól előzetes igénybejelentéssel 

kölcsönözheti a pedagógus. A használat során esetlegesen bekövetkezett hibákat 

jelenti az eszköz leadásakor. 

22.1.8. A tanári szoba a pedagógusok óraközi pihenésének, az órákra, foglalkozásokra való 

felkészülésének, a nevelőtestületi értekezleteknek a színhelye, az 

osztálydokumentumok tárolási helye. A tanári szobában tanuló és az iskolához nem 

tartozó külső személy csak pedagógus jelenlétében tartózkodhat. 

22.1.9. Az iskola helyiségeinek nem oktatási célra való felhasználását (vetélkedők, 

diákrendezvények, stb.) a diákönkormányzattal egyeztetve az iskolavezetés 

engedélyezi. Felnőtt felügyeletről a szervezőnek kell gondoskodnia. 

22.1.10. A tantermek és egyéb helyiségek takarítás utáni zárásáért a takarító felelős. A 

kulcsokat a takarító szertárban kell elhelyezni és onnan lehet felvenni. A tantermek 

reggeli nyitása az ott órát tartó első nevelő feladata. 

22.1.11. Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszereléseit, eszközeit csak az 

igazgató engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet az intézményből kivinni. 

22.1.12. Az iskola egyes helyiségeinek használatát az igazgató átengedheti külön 

megállapodás szerint. A külső igénybevevők a helyiségek átengedéséről létrejött 

megállapodás szerinti időben tartózkodhatnak az épületben. Az igénybevevőket 

vagyonvédelmi kötelezettség terheli, és kártérítési felelősséggel tartoznak. Kötelesek 

betartani az iskola munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzatában foglaltakat. Az 

intézmény helyiségeinek bérbeadásáról, az intézményben folytatható 



 66 

reklámtevékenységről – az érintett közösségek véleményének kikérésével – az 

igazgató dönt. Törekedni kell az iskola számára anyagilag előnyös szerződés kötésére. 

22.1.13. Az iskolában politikai párt vagy párthoz kötődő szervezet nem működhet. 

22.1.14. Az iskola épületében tilos dohányozni, a dolgozóknak az igazgató jelöl ki az iskola 

területén egy erre alkalmas helyet. 

23. Az iskolai hagyományok és a hagyományok ápolásával kapcsolatos 

feladatok 

23.1.1. Az iskola hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az iskola jó 

hírnevének megőrzése, öregbítése az iskolaközösség minden tagjának joga és 

kötelessége. A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat, a rendezvények 

időpontját és szervezési felelőseit a tanév helyi rendje tartalmazza. 

23.1.2. Iskolai hagyományok: 

- Évnyitó 

- Elsősök bemutatkozása (verébavató) 

- Az aradi vértanukra emlékezünk (október 6.) 

- Nyílt napok a beiskolázás elősegítésére 

- Mikulás ünnepség 

- Karácsony 

- Szalagavató 

- Farsang 

- Névadónkra emlékezünk 

- Diáknap 

- Anyák napja 

- Nemzeti ünnepek: március 15., október 23. 

- Gyermeknap 

- Nemzeti Összetartozás napja 

- Tócsni Fesztivál 

- Ballagás 

- Évzáró 

23.1.3. A nemzeti és állami ünnepségek szervezésének feladatait minden évben a tanév helyi 

rendje állapítja meg. 

23.1.4. Az iskola vezetősége minden olyan kezdeményezést támogat, mely az iskolához 

tartozás érzését erősíti. 

24. A munkáltató kötelességei 

24.1.1. A munkáltatónak (az intézmény felelős vezetőjének) biztosítania kell a biztonságos és 

folyamatos munkavégzés tárgyi és személyi feltételeit. Ennek megfelelően a 

munkáltató kötelessége: 

- A dolgozókat a jogszabályokban, illetve a kinevezésben (munkaszerződés, 

megbízás) foglaltak szerint foglalkoztatni, 

- Az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit biztosítani, 

- A munkavégzéshez szükséges tájékoztatást, irányítást megadni, 
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25. A munkavállaló kötelességei 

25.1.1. az előírt helyen és időben, munkára képes állapotban megjelenni, és a munkaidejét 

munkában tölteni, illetőleg ez alatt munkavégzés céljából a munkáltató rendelkezésére 

állni, 

25.1.2. munkáját az elvárható szakértelemmel és gondossággal, a munkájára vonatkozó 

szabályok, előírások és utasítások szerint végezni 

25.1.3. munkatársaival együttműködni, és munkáját úgy végezni, valamint általában olyan 

magatartást tanúsítani, hogy ez más egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse, 

munkáját ne zavarja, anyagi károsodást, vagy helytelen megítélést ne idézze elő 

(Munka Törvénykönyvéről szóló 2012/I. törvény) 

25.1.4. köteles a munkaköréhez kapcsolódó előkészítő és befejező munkákat elvégezni a 

törvényes munkaidőn belül. Ha ez nem végezhető el munkaidőn belül, a túlmunkára 

vonatkozók szerint ellenérték jár számára, 

25.1.5. köteles a munkája során tudomására jutott információkat megőrizni, és nem közölhet 

illetéktelen személlyel semmilyen adatot, amely akár a munkáltatóra, akár más 

személyre káros 

25.1.6. köteles munkáját személyesen ellátni 

25.1.7. A munkahelyen a megjelenés önmagában nem minősül tényleges munkavégzésnek. 

26. A beosztott alkalmazottak munkaköre 

26.1.1. Az intézményben dolgozó beosztott dolgozók munkaköri leírását felelős munkahelyi 

vezetőjük készíti el, ezt az SZMSZ-be foglalja. Valamennyi dolgozó munkaköri 

leírását a munkáltatói jogokat gyakorló intézményvezető hagyja jóvá. 

26.1.2. A nem pedagógus munkakörben dolgozó munkavállaló – különöse indokolt esetben – 

munkakörébe nem tartozó munkát is köteles végezni saját munkakörének ellátása 

helyett vagy mellett, illetve állandó munkahelyén kívüli munkavégzésre is 

kötelezhető. Ez azonban beosztására, képzettségére, korára, egészségi állapotára vagy 

egyéb körülményeire tekintettel ránézve aránytalan sérelemmel nem járhat. 

26.1.3. Ha a dolgozó munkakörének ellátása helyett végez munkakörébe nem tartozó munkát, 

az általa ténylegesen betöltött munkakörre előírt munkabér illeti meg, de ez az eredeti 

munkaköre szerinti átlagkereseténél kevesebb nem lehet.  

27. A szabadságra és annak kiadására vonatkozó szabályok 

27.1.1. Alkalmazottainkat a szabadság és annak kiadása vonatkozásában a 

közalkalmazottakkal azonos – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvényben biztosított jogok illetik meg. 

27.1.2. A szabadság kiadásánál érvényesíteni kell a Munka törvénykönyve szabályait. Az 

alapszabadságból egybefüggően két hetet – a munkaviszony első három hónapja 

kivételével -, valamint a gyermekneveléshez kapcsolódó szabadságot a pedagógus 

kérésének megfelelő időpontban kell kiadni. A szabadság kiadásánál figyelembe kell 

venni az iskola rendeltetésszerű működéséhez kapcsolódó érdekek érvényesülését is. 
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27.1.3. A magán köznevelési intézmény munkaviszony keretében foglalkoztatott 

pedagógusainak rendkívüli munkavégzése díjazására, pótszabadságára a 

közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.  

27.1.4. A pedagógiai asszisztens, szabadidő-szervező, gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő, 

pedagógiai felügyelő, gyógypedagógiai asszisztens, pszichopedagógus, gyógytornász 

pótszabadságának meghatározására a pedagógus-munkakörben foglalkoztatott 

közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. 

28. Munkavédelem, tűzvédelem és a rendszeres egészségügyi felügyelet és 

ellátás rendje 

28.1.1. Az iskola dolgozói és tanulói külön jogszabályban előírt egészségügyi vizsgálatokon 

vesznek részt. 

Tanévenként meghatározott időpontban, heti három alkalommal ifjúsági orvos és védőnő 

áll a tanulók rendelkezésére. Az ifjúsági orvos munkáját az igazgatóval egyeztetett terv 

szerint, külön jogszabály rendelkezése szerint végzi. 

Az ifjúsági orvos feladata a tanulók gyógytestnevelési kategóriába sorolása. Az iskola 

tanulói részére a jogszabályok szerinti gyógytestnevelést biztosítja, a könnyített 

testnevelésre utasított tanulókat eszerint foglalkoztatja. 

28.1.2. A védőnők bevonásával biztosított a tanulók jogszabályok szerinti rendszeres 

szűrővizsgálata. 

Fogászati szűrésen tanévenként két alkalommal az iskolafogászaton vesznek részt az 

iskola tanulói. 

Fertőzőbetegség tüneteit mutató tanulót vagy iskolai dolgozót orvosi vizsgálatra kell 

küldeni, és az ifjúsági orvosnak intézkednie kell a fertőzés megakadályozásáról. 

Az iskola valamennyi balesetveszélyes helyiségében mentődobozt kell elhelyezni 

(szertárak, tornacsarnok). 

A munkavédelemmel, tűzvédelemmel kapcsolatos részletes teendőket a megfelelő 

szabályzatok tartalmazzák. 

Az iskola minden tanulójának és dolgozójának ismernie kell és be kell tartania az iskolai 

munkavédelmi szabályzat, valamint a tűzvédelmi utasítás és a tűzriadó-terv rendelkezéseit. 

Ennek érdekében az iskola tanulói és dolgozói minden tanév kezdetén (illetve a későbbi 

tanulói vagy munkavállalói jogviszony létesítésekor) balesetvédelmi, tűzvédelmi és 

munkavédelmi oktatásban részesülnek. 

28.1.3. A munkaközösségek vezetői külön ismertetőt tartanak a szaktantermekre, szertárakra 

vonatkozó sajátos veszélyforrásokról. 

Az osztályfőnököknek feltétlenül foglalkozniuk kell a balesetek megelőzését szolgáló 

szabályokkal a tanév kezdetekor, tanulmányi kirándulások és túrák, közhasznú 

munkavégzés megkezdése előtt. 

Az iskola igazgatója az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit 

munkavédelmi ellenőrzések keretében rendszeresen ellenőrzi. 

Baleset bekövetkezésekor a tanulók felügyeletét ellátó pedagógusnak a sérülés jellegének 

megfelelően elsősegélyt kell nyújtania vagy orvost, mentőt kell hívnia. Minden tanulói 

balesetet jelezni kell az iskola igazgatójának, aki gondoskodik a balesetek kivizsgálásáról 
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és megteszi a szükséges további intézkedéseket (jegyzőkönyvezés, fenntartónak jelentés, 

nyilvántartás). 

Amennyiben az iskola pedagógusa, bármely dolgozója vagy tanulója droghasználaton 

vagy drogterjesztésen ér valakit az iskola területén vagy közvetlen környezetében, vagy 

droghasználatra utaló jeleket észlel, haladéktalanul értesíti az iskola jelen lévő vezetőjét, 

aki vagy személyesen, vagy a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőssel és/vagy a 

drogkoordinátor pedagógussal együtt megteszi a szükséges lépéseket. 

Gyógyult drogbeteg re integrálása az iskola közösségébe a legmagasabb fokú 

körültekintéssel, tapintattal, a személyiségi jogok figyelembe vételével valósulhat meg.  

29. A dohányzás intézményi szabályai 

29.1.1. 22.1  2012. január 1-től tilos a dohányzás az iskola – főépület, tagintézmények, 

telephelyek - teljes területén - beleértve a zárt és nyílt légtereket is - , valamint 

a bejárattól számított 5 méteres távolságon belül (az 1999. évi XLII. törvény 2.§ (2) és 

4.§ (1) alapján), a főbejárat szerinti utcai frontot érintő járdán, az azt szegélyező 

növényzettel borított zöldsávban.  

29.1.2. 22.2  Az egészségvédelmi bírság összege a dohányzással összefüggő tilalmak, 

korlátozások megsértése esetén legalább 20 000, legfeljebb 50 000 Ft.  

29.1.3. 22.3  Az itt felsoroltakat megszegőkkel szemben az iskola szigorú szankciókat 

alkalmaz a Házirend 4.4 pontjában megfogalmazottak szerint.  

29.1.4. 22.4  A Nemdohányzók védelmében született törvény megszegőivel szemben 

kiszabott bírságot az intézmény minden esetben továbbhárítja az érintett személyek, 

pedagógusok, tanulók és szüleik felé. 

 

30. Az intézményi védő, óvó előírások- rendkívüli esemény esetén szükséges 

teendők 

30.1.1. Rendkívüli esemény (természeti katasztrófa, tűz, robbantással történő fenyegetés) 

észlelésekor az intézmény minden tanulójának és dolgozójának kötelessége 

haladéktalanul értesíteni az intézkedésre jogosult felelős vezetőt (az iskola igazgatóját, 

illetve távollétében a helyettesítésével megbízott igazgatóhelyettest). 

30.1.2. Rendkívüli esemény bekövetkezésekor az intézkedésre jogosult veszélyt jelző 

szaggatott csengetésre ad utasítást, értesíti az esemény jellegének megfelelő 

rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerveket (rendőrség, tűzoltóság), s 

egyidejűleg a veszélyeztetett épületben tartózkodó tanulók és dolgozók az iskola tűz- 

és bombariadó esetén használatos kivonulási tervének megfelelően a legrövidebb időn 

belül elhagyják az épületet. A kivonulási terv az épület minden helyiségében ki van 

függesztve. 

30.1.3. A tanulócsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt 

területen történő gyülekeztetéséért, valamint a várakozás alatti felügyeletéért a tanulók 

részére tanórát vagy más foglalkozást tartó pedagógusok a felelősek. 

30.1.4. A kiérkező rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv vezetőjének utasításait az 

intézmény minden dolgozója és tanulója köteles betartani. 
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31.   Záró rendelkezések 

31.1.1. Jelen SZMSZ módosítása csak a nevelőtestület elfogadásával, a jelzett közösségek 

egyetértésével és a fenntartó jóváhagyásával lehetséges. 

31.1.2. Az intézmény működését meghatározó dokumentumok a tanulók és a szülők 

rendelkezésére állnak az iskolai könyvtárban, a tantestület tagjai számára ezen kívül a 

tanári szobában. A teljes nyilvánosságot a honlapján való közzététellel biztosítja az 

intézmény. Ezekről tájékoztatást ad a tanulók és szülők részére az osztályfőnök, illetve 

az iskola igazgatója és az intézményvezető-helyettesek előre egyeztetett időpontban. 

31.1.3. Az intézmény eredményes és hatékony működéséhez szükséges rendelkezéseket 

önálló szabályzatok tartalmazzák, igazgatói utasítások egészítik ki.  Ezen szabályzatok 

a SZMSZ változtatása nélkül is módosíthatók. 

31.1.4. Az SZMSZ egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve helyeken tekinthető 

meg: 

- az iskola fenntartójánál, 

- az iskola igazgatójánál, 

- az igazgatóhelyetteseknél 

- az iskola nevelői szobáiban, 

- az iskola titkárságain. 

- Megtalálható a többi iskolai dokumentummal együtt az intézmény honlapján: 

www.dankop.hu  

http://www.dankop.hu/
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A Dankó Pista Óvoda, Általános Iskola, Középiskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 

diákönkormányzata a Szervezeti és működési szabályzattal kapcsolatosan gyakorolta 

véleményezési jogát. A 2020. szeptember 1-jétől Dankó Pista Óvoda, Általános Iskola, 

Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium – Katica Bölcsőde 

Szervezeti és működési szabályzatát a diákönkormányzat  

A/9-004/2020 számú jegyzőkönyv alapján hozott 

A/4-005/2//2020 számú határozatával 

elfogadta. 

 

 

A Dankó Pista Óvoda, Általános Iskola, Középiskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 

szülői szervezete a Szervezeti és működési szabályzattal kapcsolatosan gyakorolta 

véleményezési jogát. A 2020. szeptember 1-jétől Dankó Pista Óvoda, Általános Iskola, 

Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium – Katica Bölcsőde 

Szervezeti és működési szabályzatát a szülői szervezet  

A/9-005/2020 számú jegyzőkönyv alapján hozott 

A/4-006/2/2020 számú határozatával 

elfogadta. 

 

 

 

A Dankó Pista Óvoda, Általános Iskola, Középiskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 

nevelő- és alkalmazotti testülete a Szervezeti és működési szabályzattal kapcsolatosan 

gyakorolta véleményezési és egyetértési jogát. A 2020. szeptember 1-jétől Dankó Pista Óvoda, 

Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium – 

Katica Bölcsőde Szervezeti és működési szabályzatát a nevelő- és alkalmazotti testület 

többsége  

A/9-006/2020 számú jegyzőkönyv alapján hozott 

A/4-007/2/2020 számú határozatával 

elfogadta. 

 

 

 

Fenntartói jóváhagyó nyilatkozat 

 

 

A Dankó Pista Óvoda, Általános Iskola, Középiskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 

Szervezeti és működési szabályzatának módosítását, a 2020. szeptember 1-jétől Dankó Pista 

Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és 

Kollégium – Katica Bölcsőde Szervezeti és működési szabályzatát, az iskola fenntartója, a 

Közös Kincs Oktatási Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  

2020. VIII.24.-én tartott ülése alapján hozott 

 

27/2020 (VIII…24.) számú határozatával 

jóváhagyta. 
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS MINTÁK 
 

IGAZGATÓHELYETTES 

 

Az igazgatóhelyettes az igazgató szakmai tanácsadója, emellett a napi pedagógiai operatív 

feladatok irányítója.  

 

A beosztottak munkáltatásával kapcsolatban a kinevezésen és a munkaviszony megszüntetésén 

kívül mindenben jogosult eljárni: vezeti a helyettesítési és túlmunka-nyilvántartásokat.  

 

Fontosabb felelős és tevékenységi körök: 

 az igazgatóval együttműködve segíti a szakterület személyi feltételeinek fejlesztését, 

alakítását; 

 felelős az osztályok tantárgyfelosztásának, órarendjének és tanterembeosztásának 

összeállításáért; 

 a felvételi vizsgák és záróvizsgák (elméleti és gyakorlati szakmai vizsgák) 

előkészítéséért, a vizsgarend, a tételsorok összeállításáért, a vizsgák megszervezéséért 

és levezetéséért, a vizsgadokumentumok elkészíttetéséért és elfogadtatásáért; 

 az éves munkaterv összeállításáért és szervezéséért; 

 a tanulmányi versenyek előkészítéséért; 

 a nyári szakmai gyakorlatok programjának összeállításáért; 

 a területéhez tartozó tanítási órák helyettesítésének megszervezéséért, a helyettesítési 

napló vezetésért. 

 a tehetséggondozás formáinak, felkészítő tanfolyamok, alkotókörök programjának 

kimunkálásáért és megszervezéséért; 

 a tanügyi dokumentációk vezetésének rendszeres ellenőrzéséért 

 a tanmenetek kidolgoztatásáért és jóváhagyásáért, 

 a munkaköréhez tartozó adminisztrációs tevékenység elvégzéséért. 

 Ismeri az oktatásszervezésével kapcsolatos jogszabályokat, és iskolánk alapvető 

dokumentumait (Pedagógiai Program, SZMSZ, Házirend) 

 Figyelemmel kíséri a tanórai munkát, különös tekintettel a pontos óratartás 

szabályszerűségére, a tanítási napok menetrendjére, az órakezdések és befejezések 

vonatkozásában 

 Figyelemmel kíséri az osztályfőnökök munkáját az osztályokban és figyelmet fordít a 

tanári ügyelet tevékenységére 
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 Részt vesz a közismereti tanórák tantárgyfelosztásának és órarendjének 

kimunkálásában. 

 Segíti, egyben koordinálja és felügyel a tankönyvelosztást. 

 A pedagógiai program alapján éves munkatervet készít a tanév legfontosabb /kiemelt/ 

nevelési-oktatási feladatairól. 

 Az IMIP szellemében felelős a közismereti órák rendjéért, szakmai színvonaláért. Ezért 

következetesen kell eljárnia a tervezés – ellenőrzés – értékelés - minősítés folyamatában 

és viszonyában. 

 A gyakorlati oktatás vezetőjével együttműködve szervezi és irányítja a beszámoltató 

oktatást 

 Segíti a munkaközösségek munkáját a munkaközösség vezetőkkel konzultálva, 

folyamatosan tájékozódik a munkaközösségek tevékenységéről, tartalmi munkájáról. 

 Kapcsolatot tart fenn a diákönkormányzattal, a közalkalmazotti tanács és a 

szakszervezet képviselőjével. 

 Figyelemmel kíséri, és szakmai tanácsokkal segíti a diákönkormányzatot vezető és 

szabadidő szervező tanár munkáját. /iskolai ünnepek, megemlékezések/ 

 Koordinálja a tanulmányi versenyeket. 

 Felügyeli a könyvtár működését. 

 Szorosan együttműködik elsősorban a igazgatóhelyettesekkel, ill. a szakmai 

igazgatóhelyettessel, a tanulóviszonyt érintő döntések, a tanulói fegyelmi ügyek és 

egyéb, kiemelten fontos adminisztratív feladatok végzésében, az ezzel kapcsolatos 

jogszabályok szerinti eljárásban, a döntések előkészítésében. 

 Ellátja a munkaterületének feladataiból adódó és ahhoz kapcsolódó adminisztratív 

tevékenységet, segít a statisztikák kimunkálásában. 

 Ismeri az oktatásszervezéssel kapcsolatos jogszabályokat és az iskola 

alapdokumentumait  

 Figyelemmel kíséri a tanórai munkát, különös tekintettel a pontos óratartásra, 

órakezdésekre és befejezésekre 

 Szervezi és irányítja a beiskolázást, a tanulók felvételét és beiratkozását 

 Figyelemmel kíséri az osztályfőnökök munkáját és a tanári ügyelet tevékenységét 

 Segíti a Szülői Választmány működését 

 Irányítja az iskolai nyomtatványok beszerzésével kapcsolatos feladatokat 

 Összehangolja 

 

Javaslatot tesz: 
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 a tankönyvek és taneszközök beszerzésére; 

 a szakok működtetéséhez szükséges anyagigénylések összeállítására, biztosítva azok 

folyamatos anyagellátását 

 

Részt vesz: 

 a szakterületet érintő pályázatok elkészítésében, 

 az iskolai alapdokumentumok összeállításában, 

 az iskolai szakmai megbeszélések, tanácskozások és értekezletek szervezésében, 

 az iskola honlapjának tartalmi szerkesztésében, 

 a szaktanárok és diákok jutalmazásának előkészítésében, 

 a vezetői értekezleteken, kiemelt iskolai programokon és rendezvényeken. 

 a vezetői munkamegbeszéléseken, 

 a munkaközösségi értekezleten, 

 a szakmai értekezleteken, 

 a nevelőtestület fórumain, 

 a területét érintő szakmai konferenciákon, 

 a testvérkapcsolatok megbeszélésén és összejövetelein, 

 a szülői értekezleteken és tanácskozásokon. 

 

Ellenőrzési feladatkörök: 

 ellenőrzi az iskolai dokumentumokat /törzslapok, naplók, bizonyítványok, érettségi/, 

 tervezi és előkészíti az érettségi vizsgákat, ellenőrzi annak szabályos lefolyását, majd 

értékelést készít a tapasztaltakról, 

 jelentős szerepet vállal a szülői választmány, ezen keresztül az iskola kapcsolatának 

erősítésében, együttműködésében, 

 javaslatot tehet az általa irányított munkaterületen dolgozó pedagógusok jutalmazására, 

kitüntetésére és dicséretére, véleményezheti más munkaterületen dolgozó pedagógus 

vagy közalkalmazott tevékenységét, 

 segédkezik a hosszú-és rövid távú továbbképzési és beiskolázási terv elkészítésében. 
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GYAKORLATI OKTATÁSVEZETŐ 

 

A gyakorlati oktatásvezető/szakmai igazgatóhelyettes az igazgató szakmaképzésbeli 

tanácsadója, a szakképzés szakmai irányítója. 

 

Beosztott munkatársaival szemben a kinevezésen és a munkaviszony megszüntetésén kívül 

mindenben jogosult eljárni: vezeti a helyettesítési és túlmunka-nyilvántartásokat, feladatokat 

határoz meg és végez az igazgató felkérésére, elismerésre, jutalomra tesz javaslatot a 

szakterületén dolgozó munkatársaival kapcsolatban. 

 

Fontosabb felelős és tevékenységi körök: 

mint a gyakorlati oktatás közvetlen irányításával megbízott műszaki vezető, felelős az oktatás 

szakmai színvonalának formálásáért, alakításáért. 

 

 tervezi, szervezi, és közvetlenül irányítja a gyakorlati oktatást, a szakoktatók munkáját 

és a tanműhelyek működését; 

 folyamatosan ellenőrzi, és időszakosan értékeli a területén folyó munkát és 

teljesítményt; 

 előkészíti a tanév szakmai programját, felelős a szakmai és gyakorlati órák 

tantárgyfelosztásáért és órarendjének kimunkálásáért; 

 a művészeti igazgató helyettes irányításával és vele együttműködve részt vesz a 

művészeti területhez tartozó textilrajzoló és modelltervező asszisztens szak szakmai 

programjának kimunkálásában és órarendjének összeállításában. 

 

Felelős továbbá: 

 a tanműhelyekben szervezett gyakorlati oktatás tartalmi programjáért, műszaki 

fejlesztéséért; 

 a tanműhelyek éves karbantartási, anyag- és eszközbeszerzési tervének 

megvalósításáért; 

 a szakmai kapcsolatok alakításáért, erősítéséért a Kamarával, a tanulók gyakorlati 

képzését szervezőkkel és szakmai támogatókkal, egyéni vállalkozókkal; 

 pontos nyilvántartás vezet a mesterekről és a náluk tanulókról, a változásokat 

folyamatosan jelenti, minden év elején megküldi az aktuális tanuló-nyilvántartást a 

Kamarának; 

 a szakmai pályázatokért, a szakképzéssel kapcsolatos támogatások szervezéséért, a 

szakmai megrendelések biztosításáért és alakításáért; 
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 a szakoktatók nevelő-oktató munkájáért, adminisztrációs feladataik segítéséért és a 

területtel kapcsolatos adminisztrációs tevékenységért; 

 a tanulók és szakoktatók tanévi csoportbeosztásának, munkahelyi foglalkoztatási 

tervének összeállításáért; 

Elkészítteti a szakoktatók és szakmai elméleti tanárok tanmeneteit, jóváhagyás után biztosítja 

azok következetes végrehajtását. A szakmai munkaközösség bevonásával tervszerűen vizsgálja 

a gyakorlati oktatás eredményeit, a tanulók szakmai fejlődését. 

Szervezi és irányítja a szakoktatók továbbképzését, foglalkozás- és óralátogatásait. 

Szervezi a szakmai nyílt napokat, folyamatosan intézi a szakmákra jelentkező tanulók 

felvételével kapcsolatos ügyeket. 

Tevékenyen részt vállal:  

 a beszámoltató oktatás, a gyakorlati szintvizsgák adminisztratív és gyakorlati 

előkészítésében és törvényes keretek közötti zökkenőmentes lebonyolításában; 

 az év végi szakmai vizsgák előkészítésében és levezetésében; 

 a területéhez tartozó statisztikai adatszolgáltatásban; 

 a területére vonatkozó könyvellátás megszervezésében; 

  a tanulóviszony létesítés és bontás adminisztrációjának pontos vezetésében; 

 a pedagógiai foglalkozási program és szakmai program elkészítésében; 

 a vezetési területéhez tartozó szakoktatók minősítésében; 

 jutalmazásra, kitüntetésre való felterjesztésének előkészítésében. 

Az intézmény nevében kötelezettséget vállal az iskola működtetési részében a gazdasági vezető 

ellenjegyzésével és az igazgató jóváhagyásával. Az intézmény működtetéséhez szükséges 

berendezések, szolgáltatások elvégzésének, szakmai teljesítésének igazolására jogosult. 

Részt vesz:  

 a vezetői munkamegbeszéléseken, 

 a munkaközösségi értekezleten, 

 a szakmai értekezleteken, 

 a nevelőtestület fórumain, 

 a területét érintő szakmai konferenciákon, 

 a testvérkapcsolatok megbeszélésén és összejövetelein, 

 a szülői értekezleteken és tanácskozásokon. 
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KOLLÉGIUMVEZETŐ 

 

A kollégium vezetője tervezi, szervezi, irányítja, ellenőrzi és értékeli az intézmény szervezeti 

egységeként működő kollégium munkáját. 

 

Felelős: 

 a nevelőtanári tevékenység megszervezéséért, a nevelési program megvalósításáért 

 a kollégium működési szabályzatának elkészítéséért 

 a kollégium működéséhez szükséges tárgyi feltételek fejlesztéséért 

 a pedagógiai programban rögzített foglalkozások megtartásáért 

 a munkatervével egy időben elkészíti a nevelőtanárok munkabeosztását, ügyeleti rendjét, 

melyet a nevelőtestület elfogad és az iskola igazgatója hagy jóvá. 

 a kollégium és az iskolák közötti rendszeres információcsere és pedagógiai kapcsolat 

fenntartásáért 

 a kollégiumi jelentkezések előkészítéséért, a felvételek elbírálásáért 

 a havi elszámolások elkészítéséért 

 a kollégium írásos dokumentumainak szabályszerű vezetéséért, a nevelőtanárok 

adminisztrációs tevékenységének ellenőrzéséért 

 

Részt vesz: 

 a nevelőtestület értekezleteinek szervezésében, lebonyolításában 

 kollégiumi nevelőtanárok minősítésében, jutalmazásra, bérfejlesztésre, kitüntetésre történő 

felterjesztések előkészítésében 

 az iskolavezetés értekezletein, közreműködik az iskolai szintű döntések kialakításában 
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MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETŐ 

 

A munkaközösség vezetőjét – a munkaközösség javaslata alapján – az iskola igazgatója bízza 

meg határozatlan időtartamra. Megbízása a visszavonásig érvényes. 

A munkaközösség vezetője az iskolavezetés első számú szakmai segítője. Tevékenységéért 

illetménypótlékban és órakedvezményben részesül. 

 

A szakmai munkaközösségek vezetői: 

 Felelősek a munkaközösség munkatervében rögzített feladatok végrehajtásáért, - 

irányító, koordináló tevékenységükkel elősegítik az iskolai oktató-nevelő munka 

hatékonyságának növelését, az adott tanévben kitűzött konkrét célok megvalósítását.  

 A szaktanári feladatoknál részletezett tevékenységek megvalósítását elősegíti. 

 Jelzi az igazgatónak, melyek azok a területek a tantárgycsoporton belül, ahol az előbbre 

lépés feltétlenül indokolt, milyen speciális oktatási-nevelési feladatok kitűzése 

szükséges ahhoz, hogy az adott tantárgycsoportban vagy tantárgyban a munka 

hatásfokát növelni tudják, s ezzel kapcsolatban tevékenységi formákat ajánl. 

 Belső továbbképzéseket szervez. 

 Elősegíti, hogy a munkaközösség feladatbankkal rendelkezzék. 

 Szervezi a munkaközösség tagjainak együttműködést, tapasztalatcseréjét, óralátogatását 

annak érdekében, hogy a szakmai, módszertani, didaktikai fejlődésük ezáltal is 

biztosítva legyen. 

 Lehetőség szerint évente legalább egyszer mindenkinél a munkaközösségen belül órát 

látogat. 

 Javaslatot tesznek munkaközössége tagjainak anyagi és erkölcsi elismerésére, illetve az 

igazgató ilyen irányú javaslataival kapcsolatban véleményt nyilvánít. 

 Különös figyelemmel kíséri a pályakezdő pedagógusok tevékenységét, segíti 

munkájukat. Számukra és mentoruk számára minden, a betanuláshoz szükséges 

információt, segítséget biztosít. 

 Az éves terv szerint részt vesz a szakmai munka belső ellenőrzésében. 

 Részt vesz az iskola ellenőrzési és teljesítményértékelési tevékenységében. 

 

Vezetői munkájukat munkaköri leírásuk alapján végzik. 

 A munkaközösségek munkájukat éves munkaterv alapján végzik. 

 A munkaközösség vezetői az illető részterületeknek a felelősei és a terv végrehajtásáért 

személy szerint felelnek, az időarányos végrehajtásról esetenként szóban,  az év végi 

értekezlet előtt írásban beszámolnak. 
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A beszámolónak tartalmaznia kell: 

o az elvégzett munka értékelését, azt, hogy a munka hogyan segítette elő a munkatervi 

célkitűzések megvalósítását,  

o javaslatokat a szakmai munka színvonalának emelésére 

 

Speciális munkaközösség vezetői feladatok: 

A munkaközösség vezető irányítja és koordinálja az osztályfőnöki tevékenységet, a 

feladatokat munkatervben rögzíti, kiemelt figyelmet fordít a neveltségi szinteknek 

megfelelő nevelési tevékenységek koordinálására. Feladata az osztályfőnöki 

tevékenységgel kapcsolatos feladatok teljesítésének rendszeres figyelemmel kisérése. 

 

Tevékenysége ellátása során operatív kapcsolatot tart a DÖK segítő tanárral és az 

ifjúságvédelmi felelőssel, a kollégium vezetőjével, az iskolapszichológussal és az SNI 

fejlesztő pedagógussal. 

 

Az iskolai munkaközösségek kapcsolattartási rendje: 

 Kapcsolattartás az iskolavezetéssel: 

A szakmai munkaközösségekkel illetve azok vezetőivel való operatív 

kapcsolattartásért az iskolavezetés részéről –  

az igazgató 

az igazgatóhelyettesek - általános iskolai, gimnázium és szakgimnáziumi, 

szakközépiskolai 

a szakmai igazgatóhelyettes - gyakorlati 

 

 A vezetők ennek megfelelően:  

- részt vesznek a munkaközösségek tanév elejei (munkaterv megvitató és elfogadó) 

továbbá tanév végi (beszámoló megvitató és elfogadó) értekezletén, 

- jóváhagyják a munkaközösség vezető által ellenőrzött tanmeneteket, 

- az éves belső ellenőrzési tervnek megfelelően ellátják a munkaközösség vezetők 

és munkaközösségi tagok teljesítményértékelésével kapcsolatos feladatokat 

- gondoskodnak arról, hogy a munkaközösség vezetőkhöz eljusson minden olyan 

információ, amely a folyamatos munkavégzéshez szükséges. Ezeket az 

információkat a munkaközösség vezetők adják át az érintett szaktanároknak. 

 

A munkaközösségek közötti kapcsolattartás rendje 
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 az éves munka tervezésében: az egyes munkaközösségek által összeállított éves 

munkaterveiket a munkaközösség vezetők a tanévet előkészítő nevelőtestületi 

értekezleten ismertetik, majd gondoskodnak arról, hogy a munkatervek bekerüljenek az 

iskola éves programjába, 

 a nevelési-oktatási feladatok elvégzésében: a munkaközösségek közötti folyamatos, 

operatív kapcsolattartásért a munkaközösség vezetők felelnek. 

 Ennek érdekében a munkaközösség vezetők félévente legalább egy megbeszélést 

tartanak, melyen közös álláspontot alakítanak ki a valamennyi munkaközösséget érintő, 

olyan oktatási, nevelési és módszertani kérdésekről, melyeknél célszerű egységességre 

törekedni iskolai szinten, például a munkaközösségi munkatervek és beszámolók 

szempontrendszere, tartalmi elemei, a minőségbiztosítás és teljesítményértékelés elvei, 

az iskolai belső szabályzatok, helyi tantervek felépítése, a tanulók beszámolási és 

értékelési rendszerének elvei, különös tekintettel a tanulmányi idő alatti vizsgák 

rendjére.  

 a féléves és az éves munka értékelésében: a tanévzáró elemző értekezleten a 

munkaközösség vezetők a nevelőtestület előtt beszámolnak a munkaközösség által 

elvégzett munkáról, a feladatok teljesítéséről, ezáltal biztosítva a többi munkaközösség 

számára eredményeik megismerését. 

 Összehangolják a tantervek, tanmenetek készítését 

 Együttműködnek az iskolai ünnepségek, programok, rendezvények tervezésében, 

szervezésében (főleg az osztályfőnöki és a magyar-történelem munkaközösség) 
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OSZTÁLYFŐNÖK 

 

1. Az osztályfőnököt az iskola főhivatású pedagógus munkaviszonyban álló – lehetőleg az 

adott osztályt több órában is tanító – pedagógusai közül az igazgató bízza meg. 

2. Az osztályfőnöki megbízás egy tanévre szól. Ha szervezési okok nem akadályozzák, az 

osztályfőnök a képzési idő teljes tartama alatt felmenő rendszerben vezeti osztályát. 

3. Feladata, hogy alaposan megismerje az osztályába tartozó tanulók személyiségét. 

Koordinálja és segíti az osztályban tanító pedagógusok oktató – nevelő munkáját. Látogatja 

óráikat (foglalkozásaikat), észrevételeit, tapasztalatait megbeszéli velük. 

4. Rendszeres együttműködés kialakítása az osztályban tanító tanárokkal, szakoktatókkal, 

kapcsolattartás a nevelőtanárral, szülőkkel. Félévenként osztály szülői értekezletet tart, indokolt 

esetben családlátogatást végez, tájékoztatási kötelezettségének érvényesítésére fogadó órát 

szervezhet. Ellenőrző könyv útján értesíti a szülőket a tanulók magatartásáról és tanulmányi 

munkájáról. 

5. Támogatja a tanórán kívüli nevelési programok szervezését, tanulóinak részvételét. 

6. Az osztály tanulóinak magatartása és szorgalma minősítéséről az osztályban nevelő – 

oktató munkát végző pedagógusok javaslata alapján az osztályfőnök dönt. 

7. Az osztályfőnök tanulóinak törzslapjait, bizonyítványait, az osztálynaplót rendben tartja 

és pontosan vezeti. 

8. Különös gondot fordít a tanulóviszony fenntartására – főként a tanköteles korú tanulók 

esetében –, a tanulóviszonyban beállott változásokkal kapcsolatos adminisztrációs feladataira. 

9. Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat. 

10. Mulasztás esetén a 20/2012. EMMI rendelet szerint jár el. 

11. Aktívan bekapcsolódik a munkaközösség munkájába, szakmai programjaihoz – 

bemutató óra, felmérések, eredményvizsgálatok – segítséget nyújt. 

12. Az osztályfőnökök helyettesítését az osztályban tanító pedagógusok közül kell 

megbízni. 
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ISKOLATITKÁR 

 

 

1. Az iskolatitkár munkájában közvetlenül segíti az igazgató és az igazgatóhelyettesek 

vezetői tevékenységét. 

2. Iktatás 

3. Az irattár kezelése, az irattári selejtezés előkészítése 

4. Információk fogadása és továbbítása (telefon, fax, levél, Internet) 

5. A postai küldeményekkel kapcsolatos ügyintézés (postakönyv vezetése, levelezési ügyek 

intézése, kisebb levelezések önálló bonyolítása) 

6. Kezeli az iskolai KIR rendszert,  a tanárok és a tanulók esetében is, elvégzi határidőre a ki 

és bejelentéseket. 

7.  A dolgozók munkába állásakor, vagy munkaviszony megszűnésekor szükséges iratok 

bekérése, számítógépes programba történő felvitele, iratok elkészítése, továbbítása az 

illetékes helyekre határidőben, KIR  kezelése 

8. Nyomtatványrendelés előkészítése, szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása, 

kiadás 

 bizonyítványok 

 diákigazolványok, stb. 

 

9. Nyomtatványok kiadása: 

 napló 

 ellenőrző 

 törzslap 

 házirend 

 

10. Nyilvántartások vezetése: 

 beírási napló 

 tanuló nyilvántartás 

 tanulói törzslapok felügyelete 

 naplók felügyelete 

 baleset- és tűzvédelmi oktatásról 

 tantárgyfelosztás, órarend, terembeosztás 

 tanulmányi versenyek 
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11. A beiskolázással kapcsolatos adminisztrációs teendők ellátása, az adatok előkészítése 

12. Tanulói igazolások kiadása 

13. Az éves kötelező statisztikai adatszolgáltatás előkészítése 

14. Bizonyítvány másodlatok kiállítása 

15. Az iskola vendégeinek, látogatóinak fogadásában közreműködés 

16. Előkészíti az iskola működéséhez szükséges eszközök és felszerelések megrendelését 

17. Köteles a gondjára bízott gépeket rendeltetésszerűen használni, a munkaidő végeztével 

áramtalanítani. 

18. A dolgozói távollétek nyilvántartása 

19. A vezetők megbízása alapján jegyzőkönyv vezetése 

20. Nyilvántartja, őrzi és kezeli a tagintézmény bélyegzőit. 

21. A  nyilvántartást vezet az intézmény kulcsainak elhelyezéséről, használatáról, a 

zárcserékről. 

22. Egyéb feladatok, az iskolavezetőinek felkérése szerint 
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PEDAGÓGUS, SZAKOKTATÓ 

II. A pedagógus feladatai általában 

1. A pedagógus felelősséggel és önállóan végzi munkáját a tanulók nevelése érdekében. 

Munkaköri kötelezettségeinek tartalmát és kereteit a Közoktatási törvény és a pedagógiai 

szaktárgyi útmutatók, módszertani levelek, az iskolai munkaterv, a nevelőtestület 

határozatai, továbbá az igazgató, illetőleg a felettes szerveknek az igazgató útján adott 

útmutatásai alkotják. Nevelő-oktató munkáját egységes elvek alapján, módszereinek szabad 

megválasztásával végzi. 

2. A pedagógus alaptevékenysége azokat a tanórai és tanórán kívüli teendőket foglalja 

magában, amelyek az intézmény rendeltetése szerint nevelő-oktató munkából az egyes 

munkaköröknek megfelelően minden nevelőre kötelezően vonatkoznak. 

3. Közreműködik az iskolaközösség kialakításában és fejlesztésében. Alkotó módon részt 

vállal: 

- a nevelőtestület újszerű törekvéseiből, 

- a közös vállalások teljesítéséből, 

- az ünnepélyek és megemlékezések rendezéséből, 

- az iskola hagyományainak ápolásából, 

- a tanulók folyamatos felzárkóztatásából, 

- a tehetséggondozást szolgáló feladatokból, 

- a pályaválasztási feladatokból, 

- a gyermekvédelmi tevékenységből, 

- a tanulók egész napos foglalkoztatásának tervezéséből, szervezéséből, irányításából, 

- a diákönkormányzat kialakításából. 

A tanítási (foglalkozási) órán minőségi munkát végez (felkészülés, szervezés, ellenőrzés, 

értékelés). 

4. Önképzés, továbbképzés, munkaközösségi munkában való aktív részvétel jellemzi. 

5. A nevelő-oktató munkával összefüggő megbeszéléseken, értekezleteken való részvétel. 

6. Egyes adminisztratív és szervezési feladatok elvégzése, melyeket az intézmény nevelő-

oktató munkája tesz szükségessé, illetve az érvényben lévő jogszabályok előírnak. 

7. Nevelő-oktató munkáját tervszerűen végzi, tanmenet alapján dolgozik. A tanmenetet az 

igazgató által meghatározott időpontban a munkaközösség-vezető véleményével az 

igazgatónak jóváhagyásra bemutatja. Ha az alapdokumentumok nem változnak, a bevált 

tanmenetet - folyamatos kiegészítéssel - több éven át használhatja. (Saját tanmenettel 

minden pedagógusnak rendelkeznie kell, melyet ellenőrzéskor kérésre be kell mutatni.) 

8. Az írásbeli dolgozatokat, felmérő és témazáró feladatlapokat a legrövidebb időn belül 

kijavítja. A felmérő dolgozatok megíratását előre jelzi. A házi feladatokat ellenőrzi, javítja 

vagy a tanulókkal javíttatja és velük együtt értékeli. 
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9. Részt vesz az iskola szülői értekezletein, fogadóórát tart. 

10. Az intézmény egészére kötelezően háruló feladatok közül egyes teendőket az intézményen 

belüli szakértelmen és az egyenlő teherviselés elvein alapuló munkamegosztás szerint látja 

el. Ezek a pedagógiai többletmunkák a következők lehetnek:  

- egyes, óraszámmal is kifejezhető feladatok (pl. korrepetálás, helyettesítés, énekkar 

vezetése, szakkörök, tanulmányi kirándulás, tanulókíséret, tanulószoba, stb.), 

- osztályfőnöki munka, 

- versenyekre való felkészítés, 

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

- könyvtári munka, 

- munkavédelmi és tűzvédelmi munka. 

 

 

III. A pedagógus kötelességei 

A pedagógus alapvető feladata a rábízott tanulók nevelése, tanítása. Ezzel összefüggésben az 

alábbi kötelességei vannak: 

1. A tanulók fejlődését figyelemmel kísérje és elősegítse. 

2. A szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztassa. 

3. A szülő és a tanuló javaslataira, kérdéseire érdemi választ adjon. 

4. Nevelő-oktató tevékenységében a tanítás során a tájékoztatást és az ismereteket 

tárgyilagosan és többoldalúan nyújtsa. 

5. A gyermekek, tanulók, emberi méltóságát és jogait tartsa tiszteletben. 

 

 

IV. A pedagógus jogai 

A pedagógust munkakörével összefüggésben az alábbi jogok illetik meg: 

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

megválaszthatja. 

2. A szakmai munkaközösség véleményének meghallgatásával megválaszthatja az 

alkalmazott taneszközöket, tankönyveket és tanulmányi segédleteket. 

3. Irányítsa és értékelje a tanulók munkáját. 

4. Minősítse a tanulók tudását. 

5. Hozzájusson a munkájához szükséges ismeretekhez. 
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6. A nevelőtestület tagjaként részt vegyen az iskola pedagógiai programjának tervezésében és 

értékelésében, gyakorolja a nevelőtestület tagjait megillető jogokat. 

7. Szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésben való részvétel útján gyarapítsa, 

részt vegyen pedagógiai kísérletekben, tudományos kutatómunkában. 

8. Szakmai egyesületek, kamarák tagjaként vagy képviseletében részt vegyen helyi, regionális 

és országos közoktatással foglalkozó testületek munkájában. 

9. Személyét mint a pedagógusközösség tagját megbecsüljék, személyiségi jogait tiszteletben 

tartsák, nevelői, oktatói tevékenységét elismerjék. 
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AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI 

SZABÁLYZATA 

 

 

1. A könyvtár működésének célja, a működés feltételei 

 

Az iskola könyvtára az iskola működéséhez, pedagógiai programjának megvalósításához, a 

neveléshez, tanításhoz, tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres gyűjtését, feltárását, 

megőrzését, a könyvtári rendszer szolgáltatásainak elérését, továbbá a könyvtárhasználati 

ismeretek oktatását biztosító, az intézmény könyvtár-pedagógiai tevékenységét koordináló 

szervezeti egység.  

 

Könyvtárunk SzMSz-e szabályozza a könyvtár működésének és igénybevételének szabályait. 

Az iskolai könyvtár állományába csak a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó dokumentum vehető fel. 

A tankönyveket külön gyűjteményként kezeljük, a külön gyűjtemény nyilvántartásának és 

használatának sajátos szabályait a tankönyvtári szabályzat tartalmazza.  

 

Könyvtárunk rendelkezik a jogszabályban előírt alapkövetelményekkel:  

 

a) a használók által könnyen megközelíthető könyvtárhelyiség, amely alkalmas az állomány 

szabadpolcos elhelyezésére és legalább egy iskolai osztály egyidejű foglalkoztatására,  

b) legalább háromezer könyvtári dokumentum megléte,  

c) tanítási napokon a tanulók, pedagógusok részére megfelelő időpontban a nyitva tartás 

biztosítása, 

 

Könyvtárunk kapcsolatot tart más iskolai könyvtárakkal, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat 

ellátó intézmények könyvtáraival, a nyilvános könyvtárakkal, és együttműködik az iskola 

székhelyén működő községi könyvtárral.  

 

Könyvtáros-tanárunk nevelő-oktató tevékenységét könyvtár-pedagógiai program alapján végzi. 

Az intézmény számára vásárolt dokumentumokat könyvtári nyilvántartásba kell venni.  

  

 

 

2. Iskolai könyvtárunk alapfeladatai és kiegészítő feladatai 

 

Iskolánk könyvtárának alapfeladatai – a jogszabályoknak megfelelően – a következők:  

a) gyűjteményünk folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása és rendelkezésre 

bocsátása,  

b) tájékoztatás nyújtása a dokumentumokról és szolgáltatásokról,  
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c) az iskola pedagógiai programja és könyvtár-pedagógiai programja szerinti tanórai 

foglalkozások tartása,  

d) könyvtári dokumentumok egyéni és csoportos helyben használatának biztosítása,  

e) könyvtári dokumentumok kölcsönzése,  

f) tartós tankönyvek, segédkönyvek kölcsönzése tanulóink számára 

g) a könyvtári állomány pedagógiai programnak megfelelő, a tanulók és a pedagógusok 

igényeinek figyelembevételével történő fejlesztése. 

 

Az iskolai, kollégiumi könyvtár kiegészítő feladatai továbbá: 

a) a köznevelési törvényben meghatározott egyéb foglalkozások tartása,  

b) a nevelő-oktató munkához szükséges dokumentumok többszörözése,  

c) számítógépes informatikai szolgáltatások biztosítása,  

d) tájékoztatás nyújtása az iskolai, kollégiumi könyvtárak, a pedagógiai-szakmai 

szolgáltatásokat ellátó intézményekben működő könyvtárak, a nyilvános könyvtárak 

dokumentumairól, szolgáltatásairól,  

e) más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása,  

f) részvétel a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében.  

 

 

3. Az iskolai tankönyvellátás megszervezésével kapcsolatos feladatok 

  

Könyvtárunk közreműködik az iskolai tankönyvellátás megszervezésében, 

lebonyolításában. 

Ennek végrehajtására az iskolai könyvtáros-tanár – részben munkaköri feladatként, részben 

megbízásos formában – a következő feladatokat látja el: 

 előkészíti az ingyenes tankönyvellátással kapcsolatos iskolai feladatok végrehajtását 

előkészítő felmérést végez, és lebonyolítja azt 

 közreműködik a tankönyv-rendelés előkészítésében, 

 követi az ingyenes tankönyvellátásban részesülő diákoknak kiadott kötetek számának 

alakulását, 

 követi a kiadott könyvek elhasználódásának mértékét, 

 az éves tankönyvrendeléskor beszerzi azokat az elhasználódott kötetek pótlását célzó 

vagy újonnan kiadott tankönyveket, 

 a tanév közben lehetőséget biztosít a tanulók számára a tanév közben jelentkező, 

tankönyv-elhasználódásból, tankönyv elhagyásából keletkező hiány pótlására. 

 

Az iskolai könyvtár állományába veszi az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók számára 

beszerzett tankönyveket, azokat leltári nyilvántartásba veszi, majd kikölcsönzi a tanulóknak.  

  

Az SZMSZ-nek a könyvtárhasználat kérdéseit meghatározó rendelkezéseit 

nyilvánosságra kell hozni az iskola honlapján.  
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4. A könyvtár működésével kapcsolatos szabályok 

 

Az intézmény számára vásárolt dokumentumok nyilvántartása 

 

 az intézmény számára vásárolt összes dokumentumot könyvtári nyilvántartásba kell venni 

 

 az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók számára beszerzett tankönyveket szintén 

nyilvántartásba kell venni 

 

A könyvtár szolgáltatásai a következők 

                   

 szépirodalmi könyvek, szakkönyvek, idegen nyelvkönyvek és szótárak kölcsönzése (az 

utóbbiak korlátozott számban), 

 tankönyvek, tartós tankönyvek, különböző, a tanulmányi munkát elősegítő segédeszközök 

(pl.: térképek, példatárak, feladatgyűjtemények, tesztkönyvek stb.) kölcsönzése, 

 információgyűjtés az internetről a könyvtáros-tanár segítségével, 

 lexikonok és különböző alacsony példányszámú könyvek, dokumentumok olvasótermi 

használata, 

 tájékoztató a diákok számára a könyvtár használatáról. 

 más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása 

 könyvtári órák, egyéb foglalkozások tartása 

  nevelő-oktató munkához szükséges dokumentumok többszörözése 

  tájékoztatás nyújtása a nyilvános könyvtárak által nyújtott szolgáltatásokról 

 

 

A könyvtár használóinak köre, a beiratkozás módja 

   Az iskolai könyvtár szolgáltatásait az intézmény valamennyi diákja és munkavállalója igénybe 

veheti. A könyvtáros engedélyével a könyvtár szolgáltatásait külső személyek is igénybe 

vehetik.  
      

 

A könyvtárhasználat szabályai 

    A könyvek kölcsönzésének időtartama szorgalmi időben egy hónap. Tanév végén a diákoknak 

minden könyvet vissza kell vinniük a könyvtárba (attól függetlenül, hogy azt mikor vitték ki). 

A nyári szünidőre történő kölcsönzési szándékot előre jelezni kell, ez esetben az engedélyezett 

kölcsönzési időtartama a szünidő egészére kiterjed. A kikölcsönzött könyveket a következő 

tanév első tanítási hetében kell visszahozni. Az ingyenes tankönyvtámogatásban részesülő 

diákok által átvett tankönyvek arra az időtartamra kölcsönözhetők ki, ameddig a tanuló az 

adott tárgyat tanulja. Egyéb ismerethordozók kölcsönzésének időtartama a mindenkori 

lehetőségek függvényében változik. 
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A nyitva tartás és a kölcsönzés ideje 

    Az iskolai könyvtár minden tanítási napon nyitva tart. A nyitva tartás ideje igazodik a diákok 

igényeihez.  A kölcsönzési időről a tanulók az olvasóterem ajtajára illetve hirdetőjére 

kifüggesztett, az iskolai könyvtár működésével kapcsolatos információkból tájékozódhatnak. 
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GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT 
 

 

1. Az iskolai könyvtár feladata:  

 

Az iskolai könyvtár gyűjteményének széleskörűen tartalmaznia kell azokat az 

információkat és információhordozókat, melyekre az oktató nevelő tevékenységhez szükség 

van. Az iskolai könyvtárnak rendelkeznie kell a különböző információhordozók használatához, 

az újabb dokumentumok előállításához, a dokumentumok kiadásához, a könyvtárhasználat 

nyilvántartásához szükséges eszközökkel. 

 

Az iskolai könyvtár olyan általános gyűjtőkörű szakkönyvtár, amelynek legalapvetőbb 

sajátos feladata az iskolai oktató nevelő munka megalapozása. 

E feladat ellátása érdekében az iskolai könyvtár szisztematikusan gyűjti, feltárja, 

megőrzi és rendelkezésre bocsátja dokumentumait.  

 

 

2. Az iskolai könyvtár gyűjtőköre, az állománybővítés fő szempontjai:   

 

Gyűjtőkör: A dokumentumoknak különböző szempontból meghatározott köre. A 

szisztematikus, tervszerű és folyamatos gyűjtőmunka alapja, az iskolai könyvtár gyűjtőköri 

szabályzata. A gyűjtőmunka más oldalról szelektív is, mely szempontjait a gyűjtőköri 

szabályzatban leírt fő- és mellék gyűjtőkör határozza meg. 

 

Az állománybővítés fő szempontjai:   

Ahhoz, hogy intézményünk képes legyen akár már a közeljövő újabb kihívásainak, 

egyre szélesebb körű szükségleteinek, igényeinek is eleget tenni, szükség van a rendszeres, 

átgondolt, az igényekhez rugalmasan alkalmazkodó továbbfejlesztésre. 

 

Az állománybővítés főbb irányai a következő tényezők figyelembe vételével 

határozhatók meg: 

 A klasszikus szerzők mindhárom műnemhez tartozó köteteiből (kötelező és nem 

kötelező olvasmányok körébe tartozó könyvekből egyaránt) az elmúlt időszakban 

jelentős mennyiségűt köttettünk be. Ennek ellenére - amint az a nemrég elkészült 

felmérésből kiderül - még bőven van pótolnivaló elsősorban az ajánlott 

olvasmányokból, különös tekintettel az emelt szintű érettségire készülő, fakultációs és 

a tanulók újonnan jelentkező igényeire. Viszonylag alacsony a határainkon túl élő 

magyar nyelvű írók és költők műveinek száma, ezért ezek beszerzése elengedhetetlen. 

 Egyre több szakkönyv beszerzését tesz szükségessé a reál tagozatos diákok körében 

folyamatosan felmerülő igények kielégítése (például: a biológia tantárgyból, de más 

tárgyakból is). 

 A szaktanárok gondos választása ellenére is néha elengedhetetlenné válik, hogy a 

tanulók által nem használt tankönyvekből is szerezzünk be néhány könyvtári példányt - 

elsősorban tartós tankönyvekből -, mert azok olyan információkat tartalmazhatnak, 
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amelyek különösen hasznosak lehetnek az egyes tantárgyakkal elmélyültebben 

foglalkozó diákok számára (pl. matematika, fizika, kémia feladatgyűjtemények). 

 növekszik a számítástechnikával középfokon ismerkedők számaránya is. Számukra 

igen nagy segítség, ha az iskolai könyvtár rendelkezik az ő tanulásukat elősegítő 

szakkönyvekkel, tankönyvekkel és CD-ROM-okkal, digitális tananyaggal. 

 

 

3. Könyvtárunk gyűjtőkörét meghatározó tényezők 

 

3.1. Könyvtárunk típusa: iskolánk egységes iskola, a bölcsődétől a felnőttoktatásig mindennel 

foglalkozik. Könyvtárunk típusa szerint jogilag a Közös Kincs Oktatási Szolgáltató Közhasznú 

Nonprofit Kft. fenntartásában működik, korlátozottan nyilvános, könyvtár (10 000 kötet alatti 

dokumentummal), mely az intézmény része.  

 

3.2. Földrajzi elhelyezkedése: az iskola első emeletén, a 8.terem galériában található.  

 

3.3. Az iskola pedagógiai programja: Könyvtárunk gyűjtőköre eszköze a pedagógiai program 

megvalósításának, az iskolai könyvtár kiemelten vesz részt az általános és sajátos pedagógiai 

program megvalósításában, illetve általános nevelési céljainkban. Állományával segíti a diákok 

és a pedagógusok felkészülését tanóráikra, illetve az érettségi vizsgákra, ahol biztosítja a 

szükséges dokumentumok, pl. verseskötetek, kötelező olvasmányok, növényhatározók, 

atlaszok stb. használatát is. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a könyvtáros segítségével a 

magyar nyelv és irodalom tantárgy tantervi követelményeiben szereplő könyvtári órák 

megtartásra kerüljenek, és a gyűjtőköri szabályzatban szereplő dokumentumok, valamint a 

katalógus és a könyvtár mint rendszer használatát a diákok elsajátíthassák.  

 

4. A könyvtár gyűjtőköri szempontjai: 

 

Az iskolai könyvtár olyan általános gyűjtőkörű, korlátozottan nyilvános szakkönyvtár, amely 

megőrzi, feltárja, szisztematikusan gyűjti és használatra bocsátja azokat a dokumentumokat, 

amelyek megalapozzák az iskolában folyó oktató - nevelőmunkát.  

A tanulók részéről teljességre törekvő, a pedagógusok részéről értékelő válogatással gyűjt. 

 

4.1 Tematikus (fő és mellék gyűjtőkör): 

 

Fő gyűjtőkör:  

A törzsanyag fő gyűjtési szempontja a viszonylagos teljességre való törekvés. 

A tanulás, tanítás során eszközként jelenik meg: 

 lírai, prózai, drámai antológiák  

 klasszikus és kortárs szerzők művei, gyűjteményes kötetei 

 egyes klasszikus és kortárs szerzők teljes életművei 

 nemzetek irodalma (klasszikus és modem irodalom) 

 tematikus antológiák 

 életrajzok, történelmi regények 
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 ifjúsági regények 

 általános lexikonok,  

 szótárak, 

 enciklopédiák 

 az újonnan belépő etika- és hittan tantárgyak tanításához szükséges dokumentumok  

 a tananyaghoz kapcsolódó - a tudományokat részben vagy teljesen bemutató alap- és 

középszintű segédkönyvek, történeti összefoglalók, ismeretközlő művek 

 a középiskolában használt tankönyvek, munkafüzetek, feladatlapok 

 a megyére és városunkra vonatkozó helyismereti és helytörténeti kiadványok 

 a helyi tantervekhez kapcsolódó "kötelező" és ajánlott olvasmányok 

 a nevelés, oktatás elméletévei foglalkozó legfontosabb kézikönyvek 

 a különféle tantárgyak oktatását segítő módszertani kézikönyvek, segédletek 

 pszichológiai művek, gyermek és ifjúkor lélektana 

 felvételi követelményekről, a továbbtanulás lehetőségeiről készített kiadványok 

 az iskolai könyvtár tevékenységét érintő jogszabályok, állásfoglalások 

 kiadványok az iskolai könyvtár állománygyarapításához, pl. mintakatalógusok, 

tantárgyi bibliográfiák, jegyzékek, 

 az oktatással összefüggő statisztikai kiadványok, kimutatások 

 családjogi, gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos jogszabályok, rendeletek és 

azok gyűjteményei 

 az oktatással kapcsolatos jogszabályok, rendeletek és azok gyűjteményei 

 a tanügyigazgatással, gazdálkodással kapcsolatos szakirodalom és jogszabályok, illetve 

azok gyűjteményei 

 

Mellék gyűjtőkör: 

 

 a fő gyűjtőkört kiegészítő, erős válogatással gyűjtött dokumentumok köre 

 audiovizuális dokumentumok: CD-k, DVD-k, CD-ROM-ok. (A könyvtár állományába 

tartozó, korábban használt egyéb audiovizuális dokumentumok, pl. bakelitlemezek, 

audio- és videokazetták, diafilmek válogatásra, selejtezésre szorulnak).  

 

4.2. Tipológia / dokumentumtípusok:  

 

a) Írásos nyomtatott dokumentumok 

 könyv, segédkönyv, tankönyv, tartós tankönyv 

 periodikumok: folyóiratok 

 térképek, atlaszok 

 

b) Audiovizuális ismerethordozók 

 képes dokumentumok (diafilm, DVD, videokazetta) 

 hangzó dokumentumok (magnókazetta, CD, bakelitlemez) 
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c) Számítógépprogramok, számítógéppel olvasható ismerethordozók: CD-ROM, multimédiás 

CD-k  

Egyéb dokumentumok: 

 pedagógiai program 

 pályázatok 

 oktatócsomagok 

 

4.3 A gyűjtemény tartalmi összetétele, a gyűjtés témaköre, szintje, mélysége:  

  

a) A teljesség igényével gyűjti a magyar nyelven megjelenő kiadványok közül 

 

 A Nemzeti alaptantervhez kapcsolódva a teljesség igényével: 

 lírai, prózai és drámai antológiák 

 klasszikus és kortárs szerzők művei, gyűjteményes kötetei 

 klasszikus és kortárs szerzők teljes életművei 

 közép- és felsőszintű általános lexikonok  

 

A Nemzeti alaptantervhez közvetlenül nem kapcsolódóan a teljesség igénye nélkül: 

 a tananyaghoz kapcsolódó - a tudományokat részben vagy teljesen bemutató - alap- és 

középszintű segédkönyvek, történeti összefoglalók, ismeretközlő művek 

 a középiskolában használt tankönyvek, munkafüzetek, feladatlapok 

 a helyi tantervekhez kapcsolódó "kötelező" és ajánlott olvasmányok 

 az újonnan belépő etika- és hittan tantárgyak tanításához szükséges dokumentumok 

 a nevelés, oktatás elméletévei foglalkozó legfontosabb kézikönyvek 

 a különféle tantárgyak oktatását segítő módszertani kézikönyvek, segédletek 

 a felvételi követelményekről, a továbbtanulás lehetőségeiről készített kiadványok 

 az idegen nyelv oktatásához szükséges szótárak 

 családjogi, gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos jogszabályok, rendeletek és 

azok gyűjteményei 

 az oktatással kapcsolatos jogszabályok, rendeletek és azok gyűjteményei 

 a tanügyigazgatással, gazdálkodással kapcsolatos szakirodalom és jogszabályok, illetve 

azok gyűjteményei 

 

b) Válogatva gyűjti magyar nyelven (az iskola céljait, feladatait, valamint a pénzügyi, tárgyi 

szempontokat figyelembe véve): 

 nemzetek irodalma (klasszikus és modem irodalom) 

 tematikus antológiák 

 életrajzok, történelmi regények 

 ifjúsági regények 

 általános lexikonok 

 enciklopédiák 

 a tananyaghoz kapcsolódó - a tudományokat részben vagy teljesen bemutató alap- és 

középszintű segédkönyvek, történeti összefoglalók, ismeretközlő művek 
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 Szabolcs – Szatmár – Bereg megyére vonatkozó helyismereti kiadványok 

 a cigány kisebbségi népismeret oktatásához szükséges szakkönyveket, néprajzi 

kiadványokat 

 az oktatással összefüggő statisztikai kiadványok, kimutatások 

 pszichológiai művek, gyermek és ifjúkor lélektana 

 napilapok, szaklapok, magyar és idegen nyelvű folyóiratok 

 kiadványok az iskolai könyvtár állománygyarapításához (mintakatalógusok, tantárgyi 

bibliográfiák, jegyzékek)  

 audiovizuális dokumentumok: CD-k, DVD-k, CD-ROM-ok. (A könyvtár állományába 

tartozó, korábban használt egyéb audiovizuális dokumentumok, pl. bakelitlemezek, 

audio- és videokazetták, diafilmek válogatásra, selejtezésre szorulnak).  

 

c) Az iskola könyvtára folyamatosan szerzi be a teljes mélységi szintű dokumentumokat, 

anyagokat. A válogatott gyűjtési szintű anyagok beszerzése, állománygyarapítása pénzügyi, 

tárgyi és egyéb feltételektől függően esetenként történik a könyvtáros javaslata, valamint az 

intézmény vezetőjének írásbeli jóváhagyása alapján abban az esetben, ha a könyvtáros részére 

rendelkezésre álló keretösszeget a beszerzés meghaladja. 

Ha az eseti állománygyarapítást az adott időszak keretösszege fedezi, a beszerzésről az iskola 

vezetéssel egyeztetve, a könyvtáros dönt, a munkaközösség-vezetők szakmai tanácsait 

figyelembe véve, kikérve felettese véleményét. 
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KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT 
 

 

1. A könyvtár használóinak köre 

  

 

Az iskolai könyvtár korlátozottan nyilvános könyvtár. Az iskolai könyvtárat az iskola tanulói, 

pedagógusai, adminisztratív és technikai dolgozói és a tanulókon keresztül a szüleik 

használhatják. Szükség esetén az iskola tanulói számára előadást, foglalkozást tartó külső 

nevelő is igénybe veheti a foglalkozás megtartásához szükséges könyvtári szolgáltatást. 

 

A beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele díjtalan. 

 

Beiratkozás: a tanulói jogviszony, illetőleg a munkaviszony kezdetekor automatikus, 

megszűnésekor a könyvtári tagság is megszűnik.  

 

A könyvtár beiratkozásnál a következő adatokat kéri: 

 

 név (asszonyoknál születési név),  

 születési hely és idő,  

 anyja neve,  

 állandó lakhely, illetve ideiglenes lakcím, ha az helyi vagy környékbeli,  

 osztály megnevezése, osztályfőnök neve  

 

 

Az adatokban bekövetkezett változásokat a könyvtárhasználó köteles bejelenteni az 

intézménynek. A tanulóknak az iskolából történő eltávozási szándékáról az igazgató 

tájékoztatja a könyvtáros tanárt. A nyugdíjba vonuló vagy más okokból, az iskolából eltávozó 

kollégák az általuk kölcsönzött anyagokat az intézményből való eltávozásuk előtt leadják. 

 

 

Az adatokat a könyvtár az integrált számítógépes rendszerében rögzíti, azokat csak az olvasóval 

való kapcsolattartáshoz, a könyvtári nyilvántartásokhoz illetve tartozás esetén a végrehajtási 

eljáráshoz használja fel. Az adatok a könyvtári tagság megszüntetése után törlésre kerülnek.  

 

 

2. A könyvtárhasználat módjai  

  

 helyben használat, 

 kölcsönzés, 

 könyvtárközi kölcsönzés,  

 csoportos használat 
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      2.1 Helyben használat 

 

      Az iskolai könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatók:  

 

 a kézikönyvtári állományrész, 

 a különgyűjtemények: audiovizuális (AV) anyagok, elektronikus dokumentumok, 

muzeális dokumentumok, folyóiratok (legutolsó számok) 

 

A csak helyben használható dokumentumokat a szaktanárok egy-egy tanítási órára, indokolt 

esetben a könyvtár zárása és nyitása közötti időre kikölcsönözhetik. 

  

A könyvtáros-tanár szakmai segítséget ad: 

 

 az információk közötti eligazodásban, 

 az információk kezelésében, 

 a szellemi munka technikájának alkalmazásában, 

 a technikai eszközök használatában 

 internetes – digitális anyagok letöltése, rendelkezésre bocsátása. 

 

  

      2.2 Kölcsönzés 

 

o A könyvtárból bármely dokumentumot csak a könyvtárostanár tudtával szabad kivinni. 

 

o Dokumentumokat kölcsönözni csak a kölcsönzési nyilvántartásban való rögzítéssel szabad. 

 

o A kölcsönzés nyilvántartása informatikai eszközökkel történik.  

 

 A könyvtárból egy alkalommal legfeljebb három dokumentum kölcsönözhető egy hónap 

időtartamra. A kölcsönzési határidő egy – indokolt esetben két – alkalommal 

meghosszabbítható újabb három hétre. A több példányos kötelező és ajánlott olvasmányok 

kölcsönzési határideje és hosszabbítása szükség esetén négy hét lehet. A kölcsönzésben lévő 

dokumentumok előjegyezhetők. 

 

A kölcsönzési határidő lejárta után egy hét határidőt ad a könyvtár, amely után a 

dokumentumokat késve visszahozó tanulók dokumentumonként és munkanaponként 10 Ft 

késedelmi díjat fizetnek a könyvtárnak, amely díjak összegét a könyvtár a tanév végén 

könyvtári dokumentum vásárlására fordítja. A könyvtárral szemben fennálló türelmi időn felüli 

késedelem, tartozás ideje alatt a kölcsönzés nem vehető igénybe. 

 

Az iskolából távozó, illetőleg az érettségiző tanulók esetében a tanulói jogviszony 

megszűnésének időpontjáig a kölcsönzött tankönyveket, tartós tankönyveket, egyéb könyvtári 

dokumentumokat vissza kell szolgáltatni.  
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 A pedagógusok a tanév során egy-egy tananyagrészhez a szükséges mennyiségű 

dokumentumot az anyagrész feldolgozásához szükséges ideig használhatják. 

 

Az elveszett vagy rongálástól könyvtári használatra alkalmatlanná vált dokumentumot az 

olvasó köteles egy kifogástalan példánnyal vagy a könyvtár számára szükséges más művel 

pótolni. 

 

 

 

A könyvtár nyitva tartási ideje 

 

 

hétfő 09.00 – 13.00 

kedd 09.00 – 13.00 

szerda 09.00 – 13.00 

csütörtök 09.00 – 13.00 

péntek 09.00 – 13.00 

 

 

 

 2.4 Csoportos használat 

 

            Az osztályok, a tanulócsoportok, a szakkörök részére a könyvtáros-tanár, az 

osztályfőnökök, a szaktanárok, a szakkörvezetők könyvtárhasználatra épülő szakórákat, 

foglalkozásokat tarthatnak. 

 

A szakórák, foglalkozások megtartására az összeállított, a könyvtári nyitva tartásnak 

megfeleltetett ütemterv szerint kerül sor. 

 

A könyvtáros-tanár szakmai segítséget ad a foglalkozások megtartásához. 

 

 

3. A könyvtár egyéb szolgáltatásai 

 

 információszolgáltatás, 

 szakirodalmi témafigyelés, 

 irodalomkutatás, 

 ajánló bibliográfiák készítése 

 internet-használat 
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KATALÓGUSSZERKESZTÉSI SZABÁLYZAT 
 

 

1. A könyvtári állomány feltárása 

 

Az iskolai könyvtár állománya alapkatalógusokkal feltárva áll az olvasók rendelkezésére. A 

könyvtári állomány feltárása jelenti a dokumentumok formai (dokumentum leírás) és tartalmi 

(osztályozás) feltárását, s ezt egészíti ki a raktári jelzet megállapítása. 

 

Az adatokat rögzítő katalóguselem tartalma megegyezik a számítógépes nyilvántartásban 

rögzítettel. 

 

 

 

 

 

1.1 A dokumentum-leírás szabályai 

 

A leírás célja, hogy rögzítse a könyvtári állomány dokumentumainak adatait (bibliográfiai 

leírás) és biztosítsa a visszakereshetőséget (besorolási adatok). 

A bibliográfiai leírás szabályait szabványok rögzítik dokumentumtípusonként. A leírás forrása 

minden esetben az adott dokumentum. A szabvány értelmében az iskolai könyvtár az 

egyszerűsített leírást alkalmazza, melynek elve az egyes adatok elhagyása. A leírt adatokra 

ugyanazok szabályok érvényesek. 

 

A könyvtárban alkalmazott egyszerűsített bibliográfiai leírás adatai megegyezik a számítógépes 

nyilvántartásban rögzítettel. 

 

 

A besorolási adatok biztosítják a katalógustételek visszakereshetőségét. 

 

 

Az iskolai könyvtárban az alábbi besorolási adatokat rögzítjük: 

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

 cím szerinti melléktétel 

 közreműködői melléktétel 

 tárgyi melléktétel 
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1.2 Raktári jelzetek 

 

A dokumentumok visszakereshetőségét jelzetekkel biztosítjuk. A jelzeteket rávezetjük a 

dokumentumra és a dokumentum összes katalóguscédulájára.  

A tartós tankönyveket az év és „TK” jelzéssel látjuk el. 

 

A szakirodalmat szakrendi jelzetekkel látjuk el, mely a tartalmi elkülönítést biztosítja. 

Ez alapján kerülnek a művek a polcokon elrendezésre. 

 

1.3 Az iskolai könyvtár katalógusa 

 

A tételek belső elrendezése szerint: 

- betűrendes leíró katalógus (szerző neve és a mű címe alapján) 

- tárgyi katalógus  

 

Dokumentumtípusok szerint: 

- könyv 

 

Formája szerint: 

- digitális nyilvántartás  
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TANKÖNYVTÁRI SZABÁLYZAT 
 

I. Jogszabályi rendelkezések az ingyenes tankönyvi ellátás rendjéről: 

 a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. XXXVII. törvény  

 23/2004 (VIII. 27.) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, 

valamint   az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

 

Az Oktatási Hivatal teszi közzé a tankönyvek hivatalos jegyzékét, amelyet 

folyamatosan felülvizsgál és frissít. Amennyiben tankönyvet szeretne rendelni, vagy 

részletesen keresni a tankönyvek között, megteheti a Köznevelési Információs Iroda 

(www.kir.hu) Tankönyvi Adatbázis-kezelő Rendszerében az alábbi webcímen: 

http://www.tankonyv.info.hu/ 

  

II. Az intézmény a következő módon tesz eleget az ingyenes tankönyvi ellátás 

kötelezettségének: 

 

1. Az ingyenes tankönyvre jogosult diákok az iskolai könyvtár nyilvántartásába felvett 

tankönyveket kapják meg használatra.  

2. Ezeket a tankönyveket a diákok a könyvtári könyvekre vonatkozó szabályok alapján 

használják. Az ingyenes tankönyvtámogatásban részesülő diákok által átvett 

tankönyvek arra az időtartamra kölcsönözhetők ki, ameddig a tanuló az adott tárgyat 

tanulja. Amennyiben az ingyenes tankönyvtámogatás révén kapott tankönyvet a tanuló 

nem használja folyamatosan, a tanév végén június 15-ig minden kölcsönzésben lévő 

dokumentumot vissza kell juttatni az iskolai könyvtárba. Az iskola részére 

tankönyvtámogatás céljára juttatott összegnek legalább a huszonöt százalékát tartós 

tankönyv, illetve az iskolában alkalmazott ajánlott és kötelező olvasmányok vásárlására 

kell fordítani. A megvásárolt könyv és tankönyv az iskola tulajdonába, az iskolai 

könyvtár állományába kerül. 

   

4. A kölcsönzés rendje  

A tanulók a tanév során használt tankönyveket és segédkönyveket (atlasz, 

feladatgyűjtemény) szeptemberben a könyvtárból kölcsönzik. Aláírásukkal igazolják a 

könyvek átvételét, illetve elolvassák és aláírásukkal elfogadják a nyilatkozatot a 

tankönyvek használatára és visszaadására vonatkozóan. Ennek szövege:  

 

NYILATKOZAT 

  
Az aláírásommal igazolom, hogy tájékoztatást kaptam az alábbiakról: 

 Az iskolai könyvtárból a 2……/…...-as tanévre kaptam tartós tankönyvi 

keretből beszerzett könyveket, melyet átvettem az iskolai könyvtárban, és az 

átvételt aláírásommal igazoltam.  

 2……..  június 15.-ig/vagy a tanév utolsó tanítási napjáig az iskolai 

könyvtárnak visszaszolgáltatom az átvett tartós tankönyveket 

http://www.tankonyv.info.hu/
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 A tankönyvek épségére, tisztaságára vigyázok. Amennyiben megrongálódik 

vagy elhagyom, akkor azért anyagi felelősséggel tartozom, pótolnom kell más 

forrásból, végső esetben pedig a vételárat meg kell téríteni. 

 

Sorszám  

 

Aláírás 

 

    osztály 

    

  

  

osztályfőnök aláírása 

 
 

  

A diákok tanév befejezése előtt, legkésőbb június 15-ig kötelesek a tanév elején, illetve 

tanév közben felvett tankönyveket a könyvtárban leadni. 

A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a kölcsönzött tankönyv elvesztéséből, 

megrongálásából származó kárt az iskola házirendjében meghatározottak szerint az 

iskolának megtéríteni. Nem kell megtéríteni a tankönyv, munkatankönyv stb. 

rendeltetésszerű használatából származó értékcsökkenést. 

 

5. A tankönyvek nyilvántartása 

 

Az iskolai könyvtár külön adatbázisban, kezeli az ingyenes tankönyvellátás biztosításához 

szükséges tankönyveket.  

Évente leltárlistát készít: 

 az egyedi kölcsönzésekről (folyamatos) 

 a napköziben és a tanulószobán letét létrehozása (szeptember) 

 összesített listát az újonnan beszerzett tankönyvekről (szeptember-október) 

 összesített listát készít a készleten lévő még használható tankönyvekről (június 15-ig) 

 listát készít a selejtezendő tankönyvekről  (október-november)  

 listát készít a könyvtárban található 25%-ból beszerzett kötelező és ajánlott 

olvasmányokról  

 

4. Kártérítés 

 

A tanuló a támogatásként kapott ingyenes tankönyvet (tartós tankönyvet, oktatási segédanyagot 

stb., továbbiakban tankönyv) köteles megőrizni és rendeltetésszerűen használni. Ebből 

fakadóan elvárható tőle, hogy az általa használt tankönyv legalább négy évig használható 

állapotban legyen. Az elhasználódás mértéke ennek megfelelően: 

 

 az első év végére legfeljebb 25 %-os 

 a második év végére legfeljebb 50 %-os 

 a harmadik év végére legfeljebb 75 %-os 

 a negyedik év végére 100 %-os lehet. 
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Amennyiben a tanuló az iskolai könyvtárból tankönyvet, tartós tankönyvet kölcsönöz, a tanuló, 

illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó 

kárt az iskolának megtéríteni. 

  

Módjai:  

1. ugyanolyan könyv beszerzése 

2. anyagi kártérítés az igazgató írásos határozatára 

 

Abban az esetben, ha az elhasználódás mértéke a megengedettnél indokolatlanul nagyobb, a 

tanulónak a tankönyv átvételekor érvényes vételárának megfelelő hányadát kell kifizetnie. A 

tankönyvkölcsönzéssel, a tankönyv elvesztésével, megrongálásával okozott kármegtérítésével, 

a kártérítési kötelezettség mérséklésével, illetve elengedésével kapcsolatban a szülő által 

benyújtott kérelem elbírálása az igazgató hatásköre. 

  

A tankönyvek rongálásából eredő kártérítési összeg tankönyvek és segédkönyvek (kötelező 

olvasmányok, feladatgyűjtemények, szótárak) beszerzésére fordítható.  
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS AZ ISKOLAI KÖNYVTÁROS 

SZÁMÁRA 
 

 

Közvetlen felettese: az igazgató 

Kinevezése: munkaszerződése szerint 

 

 

Az iskolai könyvtáros főbb tevékenységeinek összefoglalása 

 

 felelősséggel tartozik az iskolai könyvtárban elhelyezett könyvek, a szakmai munkához 

szükséges technikai eszközök, szemléltető eszközök, segédeszközök rendeltetésszerű 

használatának biztosításáért, az esetleges problémák azonnali jelzéséért, 

 kezeli a szakleltárt, a gazdaságvezető által előírt időszakban a leltárakat kezelő dolgozóval 

elvégzi a leltározást, 

 folyamatosan vezeti a leltárkönyveket, végzi a gyűjtemény feltárását, a digitalizálással 

kapcsolatos feladatokat, amelyeket az igazgató határoz meg számára az alábbi elvek szerint: 

 a digitalizálás ütemezésére a könyvtáros minden év október 15-ig ütemtervet készít, 

amelyet elfogadtat az igazgatóval, 

 az ütemterv havi bontásban tartalmazza a digitalizálandó kötetek számát, amely éves 

bontásban nem lehet kevesebb mint 2.000 kötet 

 azonnal jelzi a gazdaságvezetőnek a köztes időszakban a szakleltárban keletkezett hiányt, 

 felelős a technikai eszközök és taneszközök állapotának megőrzéséért, a szükséges 

javítások iránti igény bejelentéséért, kiemelt figyelemmel kíséri a nagy értékű eszközöket 

(számítógép, projektor, DVD-lejátszó, erősítő, stb.) 

 munkakapcsolatot tart a munkaközösségek vezetőivel valamint a magyar nyelv és irodalom 

munkaközösség minden tagjával, jelzi az esetleges problémákat. 

 minden tanévben összeállítást készít az iskolai könyvtár számára beszerzendő könyvekről, 

tartós tankönyvekről és oktatási segédletekről, 

 a nyitva tartási idő szerint biztosítja a könyvtár nyitva tartását, regisztrálja a könyvtárat 

igénybe vevő tanulókat, gondoskodik a nyitva tartás kifüggesztéséről, 

 statisztikai adatokat szolgáltat a könyvtár működéséről, a könyvbeszerzésekről, 

 minden évben legalább egy alkalommal kimutatást tesz közzé a beszerzett fontosabb új 

könyvekről, amelyet a tanári szobában és a könyvtári hirdetőtáblán kifüggeszt, 

 gondoskodik az iskolai könyvtár megfelelő állapotáról, az eszközök oktatásra alkalmas 

állapotának fenntartásáról és a szekrények, fiókok, polcok rendjéről, 

 a könyvtár működésével kapcsolatos legfontosabb tapasztalatait a tanév eleji magyar nyelv 

és irodalmi munkaközösségi értekezleten összefoglalja, 

 minden év februárjában konzultációt tart a magyar munkaközösség értekezletén, amelyen 

véleménycserét kezdeményez a könyvtár működésének javítása érdekében, 

 kezeli a tanári kézikönyvtárat, 

 elvégzi a normatív tankönyvellátás felmérésével kapcsolatos feladatokat, elkészíti az 

összegzést, kiosztja a normatív tankönyveket, begyűjti a kölcsönzéssel biztosított normatív                         

tankönyveket,  
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 kifüggesztéssel és elektronikus formában közzéteszi az iskolai tankönyvellátás rendjét, 

 lebonyolítja a könyvtár számára vásárlandó könyvek beszerzését, elvégzi az elszámolást, 

 minden tanévben május 31-ig felmérést készít a tartós könyvekkel kapcsolatos kölcsönzési 

igényekről, 

 minden tanévben június 20-ig a tanáriban és a tanulók számára egyaránt közzéteszi a 

kölcsönözhető tartós tankönyvek és segédkönyvek listáját, 

 biztosítja az igénylők számára a könyvtárközi kölcsönzés megszervezését, 

 felelős az iskolai könyvtár mindenkori zárásáért. 

 


