MARCALI BERZSENYI DÁNIEL
GIMNÁZIUM
Siófoki Tankerületi Központ

SB3601

Szervezeti és Működési Szabályzat

2022. augusztus 29.

1

Tartalom
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Általános rendelkezések ................................................................................................. 5
A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja .......................... 5
A Szervezeti és Működési Szabályzat feladata ................................................... 5
A Szervezeti és Működési Szabályzat személyi és időbeli hatálya ..................... 5
A Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyása ............................................ 5
Az alaptevékenységet, működést meghatározó jogszabályok ............................. 5

2.1.
1.
2.
3.
5.
7.
2.2.
2.3.
2.4.

Az intézmény általános jellemzői .................................................................................. 7
Az intézményi alapadatok az Alapító Okirat szerint: .......................................... 7
Megnevezései ............................................................................................................... 7
Feladatellátási helye ..................................................................................................... 7
Alapító és fenntartó neve és székhelye ......................................................................... 7
OM azonosító: 034146 ................................................................................................. 7
A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga ....... 7
Az intézményi bélyegzők használata, kezelése ................................................... 8
A kiadmányozási jog ........................................................................................... 8
Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje .. 9

1.

2.

3.

Az intézmény vezetése, a vezetők közötti kapcsolattartás rendje, formája, a
vezetők közötti feladatmegosztás................................................................................. 11
3.1.
Az intézmény szervezeti felépítése (Áhtvhr. 13. § (1) e) .................................. 11
3.2.
Az intézmény vezetése ...................................................................................... 11
3.2.1. Az intézményvezetés feladata .................................................................................... 12
3.3.
Vezetők közötti feladatmegosztás ..................................................................... 12
3.3.1. Az intézmény vezetője ............................................................................................... 12
3.3.2. Intézményvezető-helyettes ......................................................................................... 13
3.4.
A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formái ..... 14
3.4.1. A nevelőtestület, alkalmazotti értekezlet.................................................................... 14
3.4.2. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok
ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések ................................ 16
3.4.3. A szakmai munkaközösségek együttműködése, kapcsolattartásának rendje, részvétele
a pedagógusok munkájának segítésében .................................................................... 18
3.5.
A vezetők és az intézményi szülői szervezet, közösség kapcsolattartási formája
........................................................................................................................... 21
3.5.1. A diákönkormányzati szerv, a diákképviselő, valamint az intézményi vezetők közötti
kapcsolattartás formája és rendje ............................................................................... 23
3.5.2. A diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételek ........................................... 24
3.5.3. A diákönkormányzatnak biztosított működési feltételek ........................................... 24
3.5.4. A kapcsolattartás rendje, formái ................................................................................. 25
3.6.
Az intézmény külső kapcsolatainak rendszere, formája, módja, beleértve a
gyermekjóléti szolgálattal, valamint az iskola-egészségügyi ellátást biztosító
egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartást ............................................. 25
3.6.1. A fenntartóval való kapcsolat ..................................................................................... 26
3.6.2. Más oktatási intézményekkel való kapcsolattartás ..................................................... 26
3.6.3. Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás.................................... 27
3.6.4. Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központtal való kapcsolattartás....... 27
3.6.5. A Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Marcali Tagintézményével való
együttműködés............................................................................................................ 28
3.6.6. Az iskola-egészségüggyel való kapcsolattartás .......................................................... 28
3.6.7. Az intézmény egyéb közösségekkel való kapcsolattartása ........................................ 28

4.

Az iskola működési rendje ........................................................................................... 30
4.1.
Általános szabályok ........................................................................................... 30
4.2.
A tanulók fogadásának rendje (a nyitva tartás) ................................................. 32
2

4.3.
A vezetők iskolában való benntartózkodásának rendje ..................................... 32
4.4.
Pedagógusok munkarendje ................................................................................ 32
4.5.
Az intézmény nem pedagógus dolgozóinak munkarendje................................. 33
4.6.
Kártérítési kötelezettség, anyagi felelősség ....................................................... 33
4.7.
A szabadság és megállapításának rendje ........................................................... 34
4.8.
Az intézmény működési rendjét meghatározó további dokumentumok............ 35
4.8.1. Alapdokumentumok ................................................................................................... 35
4.8.2. További dokumentumok, belső szabályzatok ............................................................. 35
5.

A pedagógiai munka belső ellenőrzési rendje ............................................................ 36
A pedagógiai munka belső ellenőrzésének fogalma, célja ................................ 36
A pedagógiai munka belső ellenőrzésével szemben támasztott követelmények
........................................................................................................................... 36
5.3.
A pedagógiai munka belső ellenőrzésére jogosultak ......................................... 36
5.4.
A pedagógiai munka belső ellenőrzésének formái ............................................ 37
5.5.
A pedagógiai munka belső ellenőrzési rendje ................................................... 37
5.5.1. A belső ellenőrzést végző alkalmazott jogai és kötelességei ..................................... 37
5.5.2. Az ellenőrzött alkalmazott jogai és kötelességei ........................................................ 38
5.1.
5.2.

6.

A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban
a nevelési-oktatási intézménnyel ................................................................................. 39

7.

Az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetére a
helyettesítés rendje 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 4.§.(1)f ............................... 40

8.

Ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos
feladatok 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 4.(1) J................................................. 41
8.1.
A hagyományápolás tartalmi vonatkozásai ....................................................... 41
8.2.
Jogszabályokban előírt megemlékezések .......................................................... 41
8.3.
Az intézmény egyéb hagyományos kulturális, sport és ünnepi rendezvényei . 41

9.

A nevelési-oktatási intézményben a tanulókkal szemben lefolytatásra kerülő
fegyelmi eljárás részletes szabályai ............................................................................. 43

10.

A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje EMMI 20/2012. (VIII. 31.) 4.
§ (1) l............................................................................................................................... 46

11.
Az intézményi védő, óvó előírások EMMI 20/2012. (VIII. 31.) 4. § (1) m ............... 49
11.1.
A Köznevelési törvény alapján az iskola feladatai ............................................ 49
11.2.
Az iskola dolgozóinak tanuló és gyermekbalesetet megelőző feladatai ............ 49
11.2.1. Az intézményvezető feladatai .................................................................................... 49
11.2.2. Balesetvédelmi felelős ................................................................................................ 49
11.2.3. Az iskola pedagógusainak és más dolgozóinak tanuló- és gyermekbaleseteket
megelőző feladatai ...................................................................................................... 49
11.2.4. Az iskola tanulóinak tanulói és gyermekbaleseteket megelőző feladatai: ................. 51
11.2.5. A tanuló- és gyermekbalesetek jelentési kötelezettsége ............................................. 51
11.3.
Az intézmény biztonságát szolgáló előírások .................................................... 51
11.3.1. A tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelésének eljárásrendje ................. 52
11.4.
A rendkívüli esemény, bombariadó stb. esetén szükséges teendők ................... 54
Az intézmény működésével összefüggő kérdések, amelyetjogszabály alapján
készített szabályzatban nem kell, illetve nem lehet szabályozni (EMMI 20/2012.
(VIII. 31.) 4. § (1))........................................................................................................... 56
12.1.
Az intézményben folytatható reklámtevékenység szabályozása ....................... 56
12.2.
Nyilatkozat média részére.................................................................................. 56
12.3.
Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezés .... 57

12.

3

13.

Tanórán kívüli foglalkozások ...................................................................................... 58

14.
A felnőttoktatás formái 20/2012. EMMI (VIII.31.) 4 § (2) b ...................................... 60
14.1.
A felnőttoktatás formái intézményünkben: ....................................................... 60
14.1.1. Iskolarendszerű felnőttoktatás .................................................................................... 60
14.2.
Iskolarendszeren kívüli felnőttképzés................................................................ 60
A mindennapi testedzés formái, az iskolai sportkör, valamint az iskola vezetése
közötti kapcsolattartás formái és rendje 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. §
(2) d) ............................................................................................................................... 61
15.1.
A mindennapi testedzés formái ......................................................................... 61
15.2.
Az iskolai sportkör és az iskola vezetése közötti kapcsolattartás ..................... 61

15.

16.

Az iskolai tankönyvellátás rendje, a tankönyvrendelés szabályai ............................ 63

17.

Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások ............................................................. 64

18.
A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés .................................................. 65
18.1.
A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés feltételei ........................... 65
18.1.1. Pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak ...................................... 65
18.1.2. Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak .............................. 65
19.

Záró rendelkezések ....................................................................................................... 66

Mellékletek ............................................................................................................................... 67

4

1. Általános rendelkezések
1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja
A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy meghatározza
az intézmény szervezeti felépítését, az intézményi működés belső rendjét, a belső és külső
kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat, és azokat a rendelkezéseket, amelyeket jogszabály
nem utal más hatáskörbe.
A Szervezeti és Működési Szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi
törvények és rendeletek:
•

2011. évi CXC. törvény (Nkt.) Nemzeti Köznevelési törvény

•

2011. évi CXCV törvény az államháztartásról

•

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

•

Áht vhr. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról tárgyú 368/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet

•

A Klebelsberg Központ Alapító Okirata

1.2.A Szervezeti és Működési Szabályzat feladata
A Szervezeti és Működési Szabályzat feladata, hogy megállapítsa a Marcali Berzsenyi
Dániel Gimnázium működésének szabályait, a jogszabályok által biztosított keretek között,
illetőleg azokban a kérdésekben, amelyeket nem rendeznek jogszabályok.

1.3.A Szervezeti és Működési Szabályzat személyi és időbeli hatálya
A Szervezeti és Működési Szabályzat és a mellékletét képező egyéb belső szabályzatok,
betartása az intézmény valamennyi tanulójára, közalkalmazottjára nézve kötelező érvényűek.
A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak megismerése és megtartása azoknak
is kötelessége, akik kapcsolatba kerülnek az intézménnyel, részt vesznek feladatainak
megvalósításában, illetőleg igénybe veszik, használják helyiségeit, létesítményeit.
A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt rendelkezések megtartása mindenkinek
közös érdeke, ezért az abban foglaltak megszegése esetén az intézményvezető, illetőleg
illetékes helyettese hozhat intézkedést.
A Szervezeti és Működési Szabályzat a fenntartó jóváhagyásának időpontjával lép
hatályba, és határozatlan időre szól.

1.4. A Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyása
A Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium szervezeti felépítésére és működésére vonatkozó
szabályzatát az intézmény vezetőjének előterjesztése után a nevelőtestület módosította 2022.
08.29-én.
Az elfogadáskor a jogszabályban meghatározottak szerint véleményezési jogot gyakorolt
a Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium diákönkormányzata és szülői szervezete.

1.5.Az alaptevékenységet, működést meghatározó jogszabályok
•

2012. I. törvény a munka törvénykönyvéről

•

2011. évi CXC. törvény (Nkt.) Nemzeti Köznevelési törvény

•

2011.

évi

CXII.

törvény

az

információs

önrendelkezési

jogról

és

az
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információszabadságról
•

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

•

100/1997. (VI. 13.) Kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának
kiadásáról

•

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

•

110/2012.(VI.4.) és 5/2020.(I.31.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv
kiadásáról, bevezetéséről, és alkalmazásáról

•

2013. évi CCXXXII. törvénya nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról

•

17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás,
valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről

•

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

•

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

•

1999.évi XLII. törvény és a 2011.évi XLI. törvény a nemdohányzók védelméről

•

Az intézmény alapító dokumentuma

•

Siófoki Tankerületi Központ Alapító Okirata
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2. Az intézmény általános jellemzői
2.1.Az intézményi alapadatok az Alapító Okirat szerint:
A köznevelési intézmény
1. Megnevezései
1.1. Hivatalos neve:

Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium

1.2. Rövid neve:

Marcali Berzsenyi Gimnázium

2. Feladatellátási helye
2.1. Székhelye:

8700 Marcali, Petőfi Sándor utca 16.

3. Alapító és fenntartó neve és székhelye
3.1. Alapító szerv neve:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

3.2. Alapítói jogkör gyakorlója:

emberi erőforrások minisztere

3.3. Alapító székhelye:

1054 Budapest, Akadémia utca 3.

3.4. Fenntartó neve:

Siófoki Tankerületi Központ

3.5. Fenntartó székhelye:

8600 Siófok, Szépvölgyi utca 2.

4. Típusa:

közös igazgatású köznevelési intézmény

5. OM azonosító:

034146

6. Köznevelési és egyéb alapfeladata
6 1. 8700 Marcali, Petőfi Sándor utca 16.
6.1.1. gimnázium nevelés-oktatás
6.1.1.1.

nappali rendszerű iskolai oktatás

6.1.1.2.

felnőttoktatás – esti, levelező

6.1.1.3.

évfolyamok: négy, egy plusz négy

6.1.1.4.

sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (érzékszervi
fogyatékos, egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők)

6.1.1.5.
6.1.1.6.

nyelvi előkészítő
német nyelv, angol nyelv és informatika/digitális kultúra emelt szintű
oktatása, érettségire felkészítő képzés
6.1.2. iskola maximális létszáma: 330 fő
6.1.3. iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel
7. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga
7.1.

8700 Marcali, Petőfi Sándor utca 16.
7.1.1. Helyrajzi száma:

72/3

7.1.2. Hasznos alapterülete:

nettó 13609 nm

Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
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8. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje
A vonatkozó jogszabályok alapján.

2.2.Az intézményi bélyegzők használata, kezelése
Cégszerű aláírásnál az intézményvezető ír alá cégbélyegző használata mellett.
Cégbélyegző: címeres körbélyegző középen Magyarország címere, körben az intézmény
neve.
A fenti bélyegzővel ellátott, cégszerűen aláírt iratok tartalma érvényes jogszerzést, illetve
a jogról való lemondást jelent. A fenti bélyegzővel ellátott, cégszerűen aláírt iratok tartalma
érvényes kötelezettségvállalást a kiadmányozási jog alapján megjelölt arra jogosult személy
ellenjegyzésével jelent.
Az intézményben használatos bélyegzőkről, a használók köréről, a bélyegzők
nyilvántartásáról a nyilvántartás vezetésével megbízott személyről, az intézményvezető dönt.
A bélyegzőt írásban átvevők személyesen felelősek a bélyegző megőrzéséért.

2.3.A kiadmányozási jog
Az intézmény nevében aláírásra az intézmény intézményvezetője jogosult.
Távollétében vagy akadályoztatása esetén az azonnali vagy sürgős intézkedéseket
tartalmazó iratokat helyette az intézményvezető-helyettes a helyettesítési rend alapján írja
alá.
Távollétébenszóbeli vagy írásbeli megbízás alapján – a nevelő-oktató munkával
kapcsolatos levelek, jelentések, egyéb iratok esetében kiadmányozási joga van az
intézményvezetőhelyettesnek az alábbi esetekben:
•

A jogviszony létesítése, a jogviszony megszüntetése, a fegyelmi eljárás megindítása,
fegyelmi büntetés kiszabása kivételével az intézmény közalkalmazottaival kapcsolatos
munkáltatói intézkedések iratait.

•

A tankerületi igazgatóval történt előzetes egyeztetést követően, az intézményben
helyettesítés céljából, határozott időre történő jogviszony létesítésére irányuló
munkáltatói intézkedést.

•

Az egyéb szabályzatban meghatározott a szervezeti egység jogi személyiségéhez
kapcsolódó kötelezettségvállalásokat.

•

Az intézmény napi működéséhez
megkereséseket egyéb leveleket.

•

Az intézmény szakmai feladati ellátásához kapcsolódó azon döntéseket, amelyek
kiadmányozási jogát a Klebelsberg Központ elnöke vagy a KK központi szerve,
szervezeti egysége, illetve a tankerületi igazgató számára nem tartotta fenn.

•

Közbenső intézkedéseket.

•

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

Tanügyi dokumentumok (napló,
intézményvezető-helyettes is jogosult.

kapcsolódó

bizonyítvány,

döntéseket,

törzslap

stb.)

tájékoztatókat,

aláírására

az
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2.4.Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési
rendje
Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje: Az
oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) révén
elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt dokumentumrendszert alkalmazunk a
229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően. A rendszerben alkalmazott
fokozott biztonságú elektronikus aláírást kizárólag intézmény vezetője alkalmazhatja a
dokumentumok hitelesítésére. Az elektronikus rendszer használata során feltétlenül ki kell
nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni az alábbi dokumentumok papír alapú másolatát:
•

az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása,

•

az alkalmazott pedagógusokra vonatkozó adatbejelentések,

•

a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések,

•

az október 1-jei pedagógus és tanulói lista.

Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével
és az intézményvezető aláírásával hitelesített formában kell tárolni. Az egyéb elektronikusan
megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem szükséges. A dokumentumokat a KIR
rendszerében, továbbá az intézmény 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 férhetnek hozzá.
A hivatalos megkereséseket tartalmazó e-mailek iktatásánál ugyan úgy kell eljárni, mint a
nem elektronikusan beérkezett ügyiratoknál. Iktatást követően azokat elektronikusan kell azt
az ügyintézőhöz továbbítani. Az e-maileket ügyintézést követően esetleges mellékleteikkel
együtt kinyomtatva kell irattárazni.
A nevelési-oktatási intézményben bekövetkezett tanuló-és gyermekbaleseteket nyilván
kell tartani. A nyolc napon túl gyógyuló sérüléssel járó tanuló-és gyermekbaleseteket
haladéktalanul ki kell vizsgálni. Ennek során fel kell tárni a kiváltó és a közreható személyi,
tárgyi és szervezési okokat. Ezeket a baleseteket az emberi erőforrások minisztere által
vezetett, a minisztérium üzemeltetésében lévő elektronikus jegyzőkönyvvezető rendszer
segítségével kell nyilvántartani, vagy ha erre rendkívüli esemény miatt átmenetileg nincs
lehetőség, jegyzőkönyvet kell felvenni.
A jegyzőkönyvek egy-egy példányát –az elektronikus úton kitöltött jegyzőkönyvek
kivételével –a kivizsgálás befejezésekor, de legkésőbb a tárgyhót követő hónap nyolcadik
napjáig meg kell küldeni a fenntartónak. Az elektronikus úton kitöltött jegyzőkönyv
kinyomtatott példányát, a papíralapú jegyzőkönyv egy példányát át kell adnia a szülőnek. A
jegyzőkönyv egy példányát a kiállító nevelési-oktatási intézményben meg kell őrizni.
Az iskolánkban használatos digitális napló elektronikusan előállított, papíralapon tárolt
adatként kezelendő. Az elektronikus naplóba az adatokat digitális úton viszik be az iskola
vezetői, tanárai és az adminisztrációért felelős alkalmazottak. Az adatok tárolása –
ideiglenesen – a szolgáltató központi szerverén történik, a frissítés szerződésben
meghatározott gyakorisággal történik.
A digitális napló elektronikus úton tárolja a tanulók adatait, osztályzatait, a tanítási órák
tananyagát, a hiányzókat, valamint a tanulókkal kapcsolatos intézkedéseket, a szülők
értesítését. Havi rendszerességgel az elektronikus napló alapján össze kell állítani a
pedagógusok által az adott hónapban megtartott túlórák, helyettesítések számáról készített
kimutatást, azt az intézmény intézményvezetőjének vagy intézményvezető-helyettesének alá
kell írnia, az intézmény körbélyegzőjével le kell pecsételni és irattárba kell helyezni.
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A tanulók által elért félévi, év végi eredményeket, a tanulók igazolt és igazolatlan óráit,
a tanulói záradékokat ki kell nyomtatni. Félévkor a tanuló előbb felsorolt adatait tartalmazó
kivonatot az osztályfőnöknek alá kell írnia, az iskola körbélyegzőjével le kell pecsételni, a
kinyomtatott iratot pedig át kell adni a tanulónak vagy a szülőnek.
Eseti gyakorisággal kell kinyomtatni a tanuló által elért eredményeket, az igazolt és
igazolatlan órák számát, a záradékokat tartalmazó iratot iskolaváltás vagy a tanulói
jogviszony más megszűnésének eseteiben.
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3. Az intézmény vezetése, a vezetők közötti kapcsolattartás rendje,
formája, a vezetők közötti feladatmegosztás
3.1.Az intézmény szervezeti felépítése (Áhtvhr. 13. § (1) e)
A közoktatási intézmény belső szervezeti egységeinek, vezetői szintjeinek
meghatározásánál legfontosabb alapelv, hogy az intézmény feladatait zavartalanul és
zökkenőmentesen láthassa el a követelményeknek megfelelően. Az intézmény szervezeti
felépítése, struktúrája:

3.2.Az intézmény vezetése
Az intézményvezetés tagjai: az intézményvezető, az intézményvezető-helyettes,
munkaközösségvezetők, diákönkormányzatot-segítő tanár.
Az intézményvezető közvetlen munkatársai munkájukat a munkaköri leírásuk alapján,
valamint az intézményvezető közvetlen irányításával végzik.
Az intézményvezetés tagjainak megbízása – a tantestületi véleményezési jogkör
megtartásával – mindazon területekre kiterjed, amelyet munkaköri leírásuk tartalmaz.
Az intézmény vezetősége, mint testület: konzultatív, véleményező és javaslattevő
jogkörrel rendelkezik.
Az intézmény vezetősége együttműködik az intézmény más közösségeinek képviselőivel.
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3.2.1.
Az intézményvezetés feladata
Az intézményvezetés a nevelés-oktatási célok gyakorlati megvalósításának munkáját
szervezi, vezeti, irányítja. Az operatív vezetési ügyekben heti rendszerességgel megbeszélést
tartanak. Az intézményvezetés kötelezettsége, hogy a pedagógusok, a tanulók, és az
intézményi közösségek szervezeteit a vezetési feladatok megoldásába bevonja,
jogosultságaik gyakorlását elősegítse.
A vezetői tevékenység fontos része a rendszeres értékelés.

3.3.Vezetők közötti feladatmegosztás
3.3.1.
Az intézmény vezetője
Az intézmény élén az intézmény vezetője áll. Az intézményvezetőt a Klebelsberg
Központ jogszabályban előírt, meghatározott időre bízza meg.
A közoktatási intézményt az intézményvezető képviseli. Jogkörét esetenként, vagy az
ügyek meghatározott körében az intézményvezető-helyettesre, illetve az intézmény más
alkalmazottjára átruházhatja.
Munkáját a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Nkt. törvény, a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata,
az oktatási és nevelési intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet,
a vonatkozó egyéb jogszabályok rendeletei, határozatai, az intézmény mindenkori éves
munkaterve alapján végzi.
Alapvető felelőssége, feladatai:
• Ellátja mindazokat a feladatokat, melyeket a közalkalmazottak jogállásáról szóló
törvény és annak végrehajtása tárgyában kiadott rendeletek előírnak.
•

Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért.
E feladatait az ágazati törvényeknek megfelelően az intézményvezető-helyettessel, az
SZMSZ szerinti munkamegosztás alapján végzi.

•

Dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet a
jogszabály, az SZMSZ nem utal más szerv hatáskörébe.

•

Elkészíti az intézmény működésével kapcsolatos szakmai dokumentumokat (SZMSZ,
Pedagógiai Program stb.) munkatervet, speciális terveket, programokat, megszervezi
azok egyeztetési, jóváhagyási eljárását.

•

Meghatározza a Pedagógiai Program figyelembe vételével az intézmény működéséhez
szükséges személyi és tárgyi feltételeket, kezdeményezi a feltételek javítását célzó
pályázatok megírását, illetve egyéb külső források felkutatását.

•

Felel a pedagógiai munkáért, a nevelő és az oktató munka színvonalas ellátásáért az
ehhez szükséges feltételek megteremtéséért, az intézmény ellenőrzési, mérési,
értékelési és minőségirányítási rendszerének kialakításáért, annak működtetéséért, a
gyermek–és ifjúságvédelemi feladatok ellátásának megszervezéséért, a tanuló- és
gyermekbalesetek megelőzéséért, a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának
megszervezéséért.

•

Ellátja az intézmény képviseletét, gyakorolja a kiadományozási jogkört.

•

Irányítja, ellenőrzi a nevelőtestületet, elsősorban az oktató-nevelő munkát, előkészíti
a nevelőtestület hatáskörébe tartozó döntéseket, megszervezi azok szakszerű
végrehajtását.

•

Együttműködik a fenntartóval, a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel, a
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diákönkormányzatokkal, a szülői közösséggel, pedagógiai szakmai szervezetekkel.
•

Kapcsolatot alakít ki és tart fenn a társadalmi és civil szervezetekkel.

•

Felelős a munkafolyamatba épített vezetői ellenőrzés működtetéséért. Biztosítja az
intézményen belüli információáramlást.

•

Segíti a pedagógusok tervszerű és folyamatos önképzését, továbbképzését.

•

Felelős a nemzeti és intézményi ünnepek munkarendhez igazodó, méltó
megszervezéséért.

•

Elkészíti a közvetlen irányítása alatt álló alkalmazottak munkaköri leírását, megbízást
ad feladatok ellátására.

•

Biztosítja a munkavállalók, valamint a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségét.

•

A tanítási órákat, foglalkozásokat vezetőtársaival együtt rendszeresen látogatja. Az
országos mérések, beszámolók, valamint folyamatos megfigyelések alapján ellenőrzi
és értékeli a nevelő-oktató munka színvonalát, eredményességét.

3.3.2.
Intézményvezető-helyettes
Az intézményvezető helyettese, munkáját az intézményvezető közvetlen irányításával
végzi, az intézményvezetőt vezetői munkájában segíti.
Alapvető felelőssége, feladatai
• Elkészíti a tantárgyi és órafelosztási tervet.
•

Elkészíti az év eleji, a félévi és az év végi statisztikai jelentéseket, aktualizálja a
közzétételi listát.

•

Elkészíti az illetékességi körébe tartozó dolgozók éves szabadságolási ütemtervét.

•

Gondoskodik a tanulói jogviszony létesítésével, megszüntetésével kapcsolatos ügyek
elintézéséről.

•

Gondoskodik a tanári ügyelet megszervezéséről.

•

Gondoskodik a tanórán kívüli foglalkozások, szakkörök stb. terv szerinti
megtartásáról, a foglalkozási naplók rendszeres és folyamatos, vezetéséről,
ellenőrzéséről

•

Gondoskodik az iskolai sportkör és a mindennapos testnevelés (gyógytestnevelés)
tárgyi, személyi feltételeinek biztosításáról.

•

Gondoskodik a pedagógusok helyettesítéséről.

•

Gondoskodik az intézménnyel munkaviszonyban álló, irányítása alatt tevékenykedő
dolgozók továbbképzéséről, önképzéséről.

•

Gondoskodik a közismereti termek, szertárak tárgyi feltételeinek fejlesztéséről.

•

Felelős az érettségi-, a javító-, különbözetivizsgák szakszerű és törvényeknek
megfelelő megszervezéséért.

•

Gondoskodik a vizsgák megszervezéséről.

•

Felelős a Pedagógiai Program, helyi tanterv és a Házirend felülvizsgálatáért.

•

Felelős a nevelési és a nevelőtestületi értekezletek előkészítéséért.

•

Felelős a tanügyigazgatással kapcsolatos dokumentációk szabályszerű vezetéséért,
kezeléséért és irattározásáért, (KIR, KIFIR), ellenőrzéséért.
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•

Felelős a belső ellenőrzési tervben foglaltak szerinti ellenőrzési tevékenység
megszervezéséért.

•

Felelős az irányítása alá tartozó munkaközösségek és egyéb iskolai közösségek
munkatervének jóváhagyásáért.

•

Felelős a közismereti tantárgyak tananyag beosztásainak jóváhagyásáért.

•

Felelős a külföldi iskolákkal való kapcsolattartásért.

•

Felelős a tanulók vétségével és szabálysértésével összegfüggő ügyek intézéséért, a
fegyelmi eljárás szabályainak betartásáért.

•

Felelős a közismereti tantárgyi tanulmányi versenyek szervezéséért.

•

Irányítja az intézmény szervezeti felépítéséből adódóan az illetékességi körébe tartozó
szervezeti egységeket, tevékenységeket az éves munkaterv alapján.

•

Koordinálja a tankönyvrendelést, tankönyvtámogatást.

•

Javaslatot tesz a közvetlen irányítása alá tartozó területen dolgozók anyagi
elismerésére, kitüntetésére, illetve fegyelmi felelősségre vonására.

•

A tanév helyi rendjében, illetve a belső ellenőrzési tervben meghatározottak szerint
feladatai ellátásáról beszámolási kötelezettséggel tartozik az intézményvezetőnek.

3.4.A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje,
formái
3.4.1.

A nevelőtestület, alkalmazotti értekezlet

A nevelőtestület
A nevelőtestület a nevelési-oktatási intézmény pedagógusainak közössége, nevelési és
oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A
nevelési-oktatási intézményben közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony keretében
pedagógus-munkakörben, valamint a felsőfokú végzettséggel rendelkező, nevelő és oktató
munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak közössége.
Feladatai:
• Pedagógiai Program feladatainak minőségi megvalósítása
•

a gyermek és tanulók egységes szellemű nevelése, oktatása

•

a tanulók személyiségének, képességeinek fejlesztése

•

a tanulók munkájának értékelése és minősítése

•

a szülők és az alkalmazottak a tanulók emberi méltóságának tiszteletben tartása és
jogaik érvényre juttatása

•

a közösségi élet szervezése és a hagyományőrzés ellátása

•

a tanév munkatervének elkészítése

•

átfogó elemzések, értékelések, beszámolók készítése

•

a törvények rendeletek, belső szabályzatok, pedagógus munkaköri leírásának és a
munkafegyelem előírásainak, valamint a határidők betartása

•

létesítmények és a környezet rendben tartása, védelme
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A nevelőtestület a magasabb jogszabályok alapján a következő döntési jogkörökkel
rendelkezik:
• a foglalkozási, illetve Pedagógiai Program és módosításának elfogadása
•

a Szervezeti és Működési Szabályzat és módosításának elfogadása

•

a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elfogadása

•

a nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók
elfogadása

•

környezeti és egészségnevelési program elfogadása

•

minőségfejlesztési program elfogadása

•

diákönkormányzat működésének jóváhagyása

•

a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása

•

a Házirend elfogadása

•

a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása

•

a tanulók fegyelmi ügyeiben való döntés, a tanulók osztályozóvizsgára bocsátása

•

a foglalkozási, illetve a Pedagógiai Program, valamint a Szervezeti és Működési
Szabályzat jóváhagyásának megtagadása esetén a döntés ellen a bírósághoz történő
kereset benyújtásáról

•

jogszabályban meghatározott más ügyekben

A nevelőtestület véleményét ki kell kérni a magasabb jogszabályok alapján a következő
esetekben:
• a tantárgyfelosztás elfogadása előtt
•

az egyes pedagógusok külön megbízásainak elosztása során

•

az intézményvezető-helyettes megbízása, illetve a megbízás visszavonása előtt

•

a nevelési-oktatási intézmény fejlesztési terveinek megállapításában

•

jogszabályban meghatározott más ügyekben

A nevelőtestület véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet az iskola működésével
kapcsolatos valamennyi kérdésben.
A nevelőtestület a tanév folyamán rendes és rendkívüli értekezletet tart. Az értekezletek
elnöke az intézményvezető.
Rendes értekezletek az osztályozó értekezleten kívül:
•
tanévnyitó értekezlet (a nyári munka értékelése, az éves munkatervi javaslat és a
tanév rendjének elfogadása)
•

félévi értekezlet (elemzés, értékelés, útmutatás)

•

tanévzáró értekezlet (részletes elemzés az egész évi munkáról, a tanórán kívüli
tevékenységről, a munkaterv végrehajtásáról)

Az intézményvezető szükség esetén, a tanítási időn kívülre rendkívüli nevelőtestületi
értekezlet összehívásáról is intézkedhet, vagy a nevelőtestülettel rövid megbeszélést tarthat.
Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívását a nevelőtestület is kezdeményezheti
tagjai egyharmadának aláírásával, valamint az ok és a cél megjelölésével. Az értekezletet
tanítási időn kívül a kezdeményezéstől számított 8 napon belül össze kell hívni.
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A magasabb jogszabályokban megfogalmazottak szerint:
• a nevelőtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha azon tagjainak több mint 50%a
jelen van
•

a nevelőtestület döntéseit, ha erről magasabb jogszabály, illetve az SZMSZ másként
nem rendelkezik nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza

•

a nevelőtestület személyi kérdésekben – a nevelőtestület többségének kérésére –titkos
szavazással is dönthet

•

a nevelőtestületi értekezletről jegyzőkönyvet kell vezetni, amely tartalmazza az
értekezlet tárgyát, idejét, helyét, a megjelent külső személyek nevét, a nevelőtestület
távol levő tagjait, az elhangzott észrevételeket, vitatémákat, a hozott határozatokat, az
esetleges szavazás esetén ezek megoszlását.

•

A jegyzőkönyvet tisztázás után az intézményvezető és a 2 hitelesítő ír alá. A
döntéseket, határozatokat a jegyzőkönyvtől elkülönítve külön dossziéba kell gyűjteni.

Nevelési értekezletek
A munkatervben meghatározott napon és témából a kijelölt előadó vitaindító előadásával
előterjeszti javaslatait is, amelyeket a tantestület megvitat, kiegészít, és végén határozatot
hoz. Ezek a határozatok a munkaterv kiegészítései.
Az értekezleteken a nevelőtestület minden tagjának részt kell vennie. Ez alól alapos ok
esetén az intézményvezető adhat felmentést. Az értekezleten a felügyeleti hatóságok, a
tanítási órák látogatására jogosult személyek is részt vehetnek.
A nevelőtestületi értekezletre tanácskozási jogkörrel meg kell hívni a tárgy szerint
egyetértési jogkörrel rendelkező iskolai közösség képviselőit (diákképviselet, szülői
képviselet).
3.4.2.
A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a
feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések
A nevelési-oktatási intézmény a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete 4. §. 1. bekezdése
alapján a Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni köteles a nevelőtestület
feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok ellátásával megbízott
beszámolására vonatkozó rendelkezéseket.
Az intézmény a köznevelési törvény vonatkozó bekezdésének figyelembe vételével a
következők szerint szabályozza a feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a
feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezéseket.
A nevelőtestület egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja:
• a szakmai munkaközösségre,
•

a diákönkormányzatra.

A nevelőtestület nem ruházhatja át a következő jogköreit:
• pedagógiai program elfogadása,
•

a szervezeti és működési szabályzat elfogadása

•

a házirend elfogadása.

A nevelőtestület átruházhatja a következő jogköreit:
Döntési jogkörét:
• a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elkészítése
•

a nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók
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elfogadása
•

a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása

•

a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása

•

a tanulók fegyelmi ügyeiben való döntés, a tanulók osztályozóvizsgára bocsátása

•

326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 22. §-ának (3)-(6) bekezdései alapján

•

jogszabályban meghatározott más ügyekben

Véleménynyilvánítási jogkörét:
• a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben
•

a tantárgyfelosztás elfogadása előtt

•

az egyes pedagógusok külön megbízásainak elosztása során

•

az intézményvezető-helyettes megbízása, illetve a megbízás visszavonása előtt

•

az iskolai felvételi követelmények meghatározásnál

•

más, a fenti pontokban nem szereplő, de jogszabályban meghatározott esetekben

A nevelőtestület döntési és véleményezési jogköréből az alábbiakat az illetékes
munkaközösségek hatáskörébe utalja:
•

az iskola teljes nevelési-oktatási tevékenységére kiterjedő kutatások, kísérletek
indítása

•

a pedagógusok továbbképzésének részvétele és formája

•

a tantárgyfelosztás és a pedagógusok megbízatása

•

javaslat az iskola éves foglalkozási tervének és Pedagógiai Programjának
összeállításához

•

emelt szintű irányok meghatározása

•

a munkaközösség-vezetők beszámoltatása az átruházott feladatok ellátásával
kapcsolatban alkalomszerűen történik

•

helyi tanterv kidolgozása módosítása

•

taneszközök tankönyvek kiválasztása, továbbképzésre való javaslattétel

•

kitüntetésre való javaslattétel

•

határozott időre kinevezett pedagógusokról való véleményezés, szakmai munka
közösségvezető véleményezése

A nevelőtestület feladatés jogkörének részleges átadásával bizottságokat hozhat létre
tagjaiból. A nevelőtestület döntési és véleményezési jogköréből az alábbiakat a felsorolt
bizottságok hatáskörébe utalja át:
•

osztályozó bizottság: dönt az egyes tanulók továbbhaladásáról

•

osztályozó konferencia: dönt a magasabb osztályba lépés feltételeiről

•

vizsgáló bizottság: vizsgálati eljárás lefolytatása jelentős súlyú kötelezettségszegés
ténye vagy gyanúja esetén

•

fegyelmi bizottság: dönt a fegyelmi ügyekben

•

előkészítő bizottság: az intézményvezetői pályázat elbírálására jön létre, és előkészíti
a pályázatok bírálatát
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A bizottság tagjait a tényleges szakmai felkészültség és a feladattal való kapcsolat alapján
lehet kijelölni
Az átruházott hatáskörrel kapcsolatos jogok és kötelezettségek
Az átruházó joga, hogy:
•

az átruházható jogaiból döntése szerint, a közoktatási intézmény hatékonyabb,
partnereket jobban kiszolgáló, az igényekhez jobban igazodó működése céljából egyes
jogait az iskolában működő szervezetekre ruházza.

•

megszabja az átruházott hatáskör gyakorlásával kapcsolatos elvárásait, és a döntési
határidőt.

•

az átruházott jogkörgyakorlásra vonatkozóan meghatározza a beszámoltatás módját és
határidejét.

•

az átruházott jogkört magához visszavonja.

Az átruházó kötelezettsége, hogy:
•

a hatáskör átruházáshoz a szükséges tájékoztatást, információt megfelelő időben
rendelkezésre bocsássa.

Átruházott jogkörrel az átruházás alapján rendelkezni jogosult jogai és kötelezettségei:
•

az átruházott jogkörrel éljen

•

a hatáskör gyakorláshoz szükséges információt, tájékoztatást megkapja.

Az érintett szervezet joga, hogy:
•

az átruházott jogkörrel éljen.

•

a hatáskör gyakorláshoz szükséges információt, tájékoztatást megkapja.

Az érintett szervezet kötelessége, hogy:
•

az átruházott hatáskört a legjobb tudása alapján, az általa képviseltek érdekét szem
előtt tartva gyakorolja.

•

a hatáskör gyakorlásáról az előre meghatározott módon beszámoljon a hatáskör
átadója felé.

A beszámolásra vonatkozó szabályok:
•

Az átruházott jogkör gyakorlója a nevelőtestületet tájékoztatni köteles azokról az
ügyekről, amelyekben a nevelőtestület megbízásából eljár.

3.4.3.
A szakmai munkaközösségek együttműködése, kapcsolattartásának
rendje, részvétele a pedagógusok munkájának segítésében
Szakmai munkaközösség
A nevelő-oktató munka minőségének javítása, a tanárok alkotó tevékenységének és
önképzésének fejlesztése, a módszertani eljárások tökéletesítése és az egységes
követelményrendszer kialakítása érdekében iskolánkban is munkaközösségeket kell
alakítani. Az Nkt. 71.§
bekezdése alapján szakmai munkaközösséget legalább 5 pedagógus részvételével lehet
létrehozni. Egy-egy tanár értelemszerűen több munkaközösség tagja is lehet. A
munkaközösségek feladatait az iskola munkaterve irányozza elő.
A szakmai munkaközösségek együttműködési feladatai
A szakmai munkaközösségek – vezetőik közreműködésével – együttműködnek az
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intézményvezetővel az intézményben
szervezésében, értékelésében. Ezen belül:

folyó

nevelő-oktató

munka

tervezésében,

•

részvétel az intézményi szintű szakmai ellenőrzési tervek összeállításában

•

az iskolai tanulmányi versenyek programjának elfogadása

•

döntés a továbbképzési programokról

•

a szakmai munkaközösségek egymással is együttműködnek, tevékenységüket
összehangolják

•

az intézményi célok megvalósítása érdekében, különösen az adott évi minőségcélok
tekintetében

•

a szakmai munkaközösségek
munkaközösségével

együttműködhetnek

más

intézmény

hasonló

A szakmai munkaközösségek kapcsolattartási rendje
• a szakmai munkaközösségek intézményen belüli kapcsolattartását az intézményvezető
irányítja, gondoskodik a különböző véleményezési, és együttműködési feladatokhoz
szükséges kapcsolatok fenntartásáról
•

a szakmai munkaközösségek a kapcsolattartási rendjükről egységes szabályzat alapján
rendelkeznek. Iskolánk munkaközösség-vezetői megbeszéléseiket a tanév során
negyedévente tartják. A munkaközösség-vezetők a negyedévi megbeszélésekre
kollégáik segítségével készülnek fel, majd azt követően minden alkalommal
tájékoztatják őket az ott elhangzottakról.

A szakmai munkaközösségek pedagógusok munkáját segítő tevékenysége kiterjed:
• a közvetlen szakmai segítségnyújtásra
•

a szakmai munkaközösség szakmai tevékenységébe való bekapcsolódás lehetőségére

•

a szakmai tapasztalatcserére

•

a jól bevált pedagógiai módszerek átadására

•

a rutinos, szakmai tevékenységüket kimagasló tanárok óráinak/foglalkozásainak
látogatására

•

a szakmai munkaközösséghez tartozó pedagógusok óráinak/foglalkozásainak
látogatására, a fejlesztendő területekre történő rámutatására, a fejlődéshez közvetlen
szakmai segítség nyújtására.

•

a szakmai segítségnyújtási tevékenység évenkénti értékelésére, valamint a
tevékenység hatékonyságának vizsgálatára.

A szakmai munkaközösség az adott tanévben ellátandó konkrét segítségnyújtási feladatait az
éves munkatervében is meghatározhatja.
A szakmai munkaközösség tesz javaslatot:
• a kiegészítő programokra, taneszközökre, egyéb tanulmányi segédletekre
•

az emelt szintű képzések és a tanórán kívüli foglalkozások programjára

•

a tanulók csoportba sorolására

A szakmai munkaközösségnek a munkaterv alapján részt kell venniük az intézményben
folyó szakmai munka belső ellenőrzésében, pedagógus teljesítményértékelési rendszer
működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásában.
A szakmai munkaközösséget munkaközösség-vezető irányítja, akit a munkaközösség
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véleményének kikérésével az intézményvezető bíz meg legfeljebb öt évre.
A szakmai munkaközösségnek joga van véleményezni a Pedagógiai Programot, illetve az
intézmény továbbképzési programját.
A munkaközösség-vezetők:
• irányítják szaktárgyaik nevelő-oktató munkáját, részt vállalnak a tervezés, szervezés,
ellenőrzés munkájában
•

szervezik és vezetik a munkaközösségi foglalkozásokat, tapasztalatcseréket, döntenek
a helyi továbbképzések rendjéről

•

összehangolják tevékenységüket a többi munkaközösséggel, feladataikat az intézmény
programjainak egészével összhangban állapítják meg

•

javaslatot tehetnek a munkaközösségek tagjainak jutalmazására, kitüntetésére

•

javaslatot tesznek az intézmény éves költségvetésében rendelkezésre álló szakmai
előirányzat felhasználási módjára

Iskolai Közösségi Szolgálat (IKSZ): a tanuló helyi közösségének javát szolgáló,
szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos
tevékenység, és annak pedagógiai feldolgozása a jogszabályban meghatározott nyolc
területen.
A közösségi szolgálati napló az iskola által a diák számára készített napló, melyet minden
tanuló maga köteles vezetni. A diák a naplóban rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben
és milyen tevékenységet folytatott. A feladat teljesítését a fogadóintézmény kijelölt
munkatársa a napló vonatkozó oszlopában aláírásával igazolja.
Közösségi szolgálat koordinátora: az iskola intézményvezetője által az IKSZ
megszervezésére felkért pedagógus, aki a működtetéssel és tevékenységekkel kapcsolatos
feladatokért felel.
Koordinátor feladata: az intézmény közvetlen környezetében azoknak a helyszíneknek
és lehetőségeknek, együttműködő szervezeteknek a feltérképezése, amelyek lehetővé teszik
a tanulók számára a közösségi szolgálat teljesítését, továbbá ellenőrzi a közösségi szolgálati
naplókat és statisztikákat készít.
Munkvédelmi képviselő: Az Mvt. és más jogszabály által a munkavállalók, vagy
képviselőik számára biztosított jogokat alapvetően a munkavédelmi képviselő gyakorolja.
A képviselő és a munkáltató kapcsolatában irányadó elvek:
•

a kiegyensúlyozott, kölcsönös, partneri együttműködést,

•

a folyamatos és konkrét egyeztetést,

•

a kölcsönös rendeltetésszerű joggyakorlást,

•

a felek felelősségének elhatárolását, egymás segítését.

Tevékenysége egyrészt jogérvényesítési feladat, másrészt érdekérvényesítési teendő.
Ennek megfelelően a képviselő kötelezettségei az alábbiak:
Az eljárási kötelezettsége keretében a megválasztását követően a munkavállalók
érdekében gondosan eljárni a munkáltatónál.
A munkavállalókkal való kapcsolattartási kötelezettsége keretében a munkavállalók
kezdeményezéseit megvizsgálni, az indokoltakat továbbítani a munkáltató felé, valamint a
munkavállalókat tájékoztatni a rendelkezésére álló ismeretekről, véleményekről,
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információkról.
Rendeltetésszerű joggyakorlás keretében lehetőség szerinti együttműködést kialakítani a
munkáltatóval, tekintettel a munkáltatói érdekekre is. (Így a munkáltató
alapdokumentumainak, működési rendjének tiszteletben tartása, szakszerű, megalapozott
álláspont kialakítása, a költségek, a munkaidő ráfordítások stb. reális mérlegelése, a
hatósághoz fordulás komoly fajsúlyú ügyekre történő korlátozása stb.)
A titokvédelmi kötelezettsége keretében a működése során tudomására jutott adatokat,
tényeket a munkáltató jogos gazdasági érdekeinek veszélyeztetése, illetve a munkavállalók
személyiségi jogainak megsértése nélkül hozhatja nyilvánosságra [Mt. 234. § (3) bek.]. Ez
éppen úgy vonatkozik például a munkáltató fejlesztési, beruházási, stratégiai elképzeléseire,
gazdasági mutatóira, pénzügyi helyzetére, mint a munkavállaló egészségi állapotára, családi
viszonyaira.
A munkáltatónál szervezett sztrájkkal kapcsolatban köteles pártatlan magatartást
tanúsítani. Ennek értelmében sztrájkot nem szervezhet, illetve a sztrájkot nem támogathatja,
és nem akadályozhatja. A sztrájkban résztvevő képviselő megbízatása a sztrájk idejére
szünetel. (Mt. 266.§)

3.5.A vezetők és az intézményi szülői szervezet, közösség kapcsolattartási
formája
A szülői szervezet
Intézményünkben a nevelési tevékenység eredményességének és a partnerközpontú
minőségirányítás megvalósulásának érdekében szülői szervezet működik. Az osztályok
szülői közösségeit az egy osztályba járó tanulók szülői alkotják. A választmányba az
osztályok szülői szervezetei osztályonként 2 főt delegálnak. A választmány élén elnök áll.
A szülői szervezet:
a) saját működési rendjéről, munkatervének elfogadásáról,
b) tisztségviselőinek megválasztásáról
szótöbbséggel dönt.
Az iskolai szülői szervezet, közösség figyelemmel kíséri a gyermeki, tanulói jogok
érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét, a gyermekek, tanulók csoportját érintő
bármely kérdésben tájékoztatást kérhet a nevelési-oktatási intézmény vezetőjétől, az e körbe
tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestület
értekezletein.
A szülői közösség az iskolai közösség szerves részeként segíti az iskolai és a családi
nevelés összehangolását.
A szülői szervezet Szervezeti és Működési Szabályzatát valamint ügyrendjét önállóan
alakítja. A szülői szervezettel történő kapcsolattartás az intézményvezető és a nevelési
munkaközösség-vezető feladata. Az iskola vezetésében a szülők képviseletét az iskolai szülői
közösség elnöke látja el.
Az iskolai szülői közösség döntési jogkörébe tartozik:
• a saját működési rendjének, munkaprogramjának megállapítása
•

a képviseletében eljáró személyek választása

•

a szülők körében társadalmi munka szervezése

•

a rendelkezésre álló pénzeszközökből az iskolának nyújtandó anyagi támogatás
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mértékének, felhasználási módjának meghatározása
Véleményező jogkört gyakorol:
• a munkaterv, ezen belül a tanév rendjének meghatározásában
•

a működési szabályzatnak a szülőket is érintő rendelkezéseiben (pl. a tanórán kívüli
foglalkozások formáinak, rendjének meghatározásában)

•

az iskola és a család kapcsolattartási rendjének kialakításában, a szülők tájékoztatási
formáinak meghatározásában

•

a szülőket anyagilag is érintő ügyekben (pl.: kirándulás, ballagás, előadások.)

•

a szülői értekezletek napirendjének meghatározásában.

A felsorolt döntési és véleményezési jogkörök az egyes osztályok szülői közösségeit is
megilletik.
Alkalmat kell adni a választmány elnökének és tagjainak, hogy az intézményvezetőt vagy
az osztályfőnököket tájékoztassák a családi nevelés tapasztalatairól, a szülői közösség
tevékenységéről, problémáiról, az iskolában folyó pedagógiai vagy ifjúsági munka szülők
közötti visszhangjáról, továbbá minden olyan eseményről, jelenségről, amely az iskola
munkáját érinti. Mindezekről az intézményvezető és az osztályfőnök tájékoztatja a
választmányt és szükség esetén szülői értekezleten az összes megjelenő szülőt.
Indokolt esetben a szülői választmány véleményének meghallgatásával vagy annak
igénye szerint rendkívüli osztály vagy iskolai szülői értekezlet is összehívható.
A tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatásra az alábbi fórumok szolgálnak:
• osztály szintű szülői értekezletek
•

fogadóórák

A szülői értekezletek és fogadóórák idejét az iskolai munkaterv tartalmazza.
A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, vagy
választott képviselők, tisztségviselők útján közölhetik az intézmény vezetőségével,
nevelőtestületével vagy a szülői választmánnyal.
A szülők és más érdeklődők az iskola Pedagógiai Programjáról, Szervezeti és Működési
Szabályzatáról és Házirendjéről az iskola intézményvezetőjétől, valamint intézményvezetőhelyettesétől előre egyeztetett időpontban kérhetnek tájékoztatást. Az iskola
alapdokumentumai nyilvánosak, minden érdeklődő számára elérhetők.
A tanulók közössége és a diákönkormányzat
A tanulók, a tanulóközösségek és a diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére
diákönkormányzatot hozhatnak létre. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő
valamennyi kérdésre kiterjed.
A diákönkormányzat létrehozása: a diákközösségek (osztályok) képviselőket delegálnak
az iskolai diákönkormányzatba. A delegálás módjáról a diákközösségek maguk döntenek. A
tisztségviselőket a megalakult diákönkormányzat képviselői közvetett választással maguk
választják.
A diákönkormányzat munkáját az iskolavezetés által megbízott, az iskolában tanító tanár
segíti, aki eljár a diákönkormányzat képviseletében. Az iskolai diákönkormányzat Szervezeti
és Működési Szabályzatot készít, amit a tanulóközösség fogad el, és a nevelőtestület hagyja
jóvá.
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Az iskolai diákönkormányzat
Dönt (a nevelőtestület véleményét kikérve):
• az osztály életének szervezéséről
•

az osztályvezetőség megválasztásáról, visszahívásáról

•

saját feladatairól, saját működéséről

•

a diákönkormányzat működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról,

•

hatáskörei gyakorlásáról,

•

egy tanítás nélküli munkanap (diáknap) programjáról,

•

az iskolai diákönkormányzat
működtetéséről, valamint

tájékoztatási

rendszerének

létrehozásáról

és

Véleményt nyilváníthat, és javaslattal élhet:
• a nevelési-oktatási intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi
kérdésben,
•

a tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál,

•

a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítésénél, elfogadásánál,

•

a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetésénél, megszervezésénél,

•

az iskolai sportkör a munkaterv részét képező szakmai programjának megállapításánál,

•

az egyéb foglalkozás formáinak meghatározásánál,

•

a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításánál,

•

az intézményi SZMSZ-ben meghatározott ügyekben.

Azokban az ügyekben, amelyekben a diákönkormányzat véleményének kikérése
kötelező, a diákönkormányzat képviselőjét a tárgyalásra meg kell hívni, és az előterjesztést,
valamint a meghívót, ha jogszabály másképp nem rendelkezik a tárgyalás határnapját
legalább tizenöt nappal megelőzően meg kell küldeni a diákönkormányzat részére.
A diákönkormányzat feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola
helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem akadályozza az iskola működését.
A diákközgyűlés összehívását az iskolai diákönkormányzat vezetője kezdeményezi, a
tanév helyi rendjében meghatározottak szerint.
A diákközgyűlés napirendi pontjait a közgyűlés megrendezése előtt tizenöt nappal
nyilvánosságra kell hozni.
A diákönkormányzatok jogosultak szövetséget létesíteni, továbbá ilyenhez csatlakozni.
A szövetség az iskolában a diákönkormányzat jogait nem gyakorolhatja.
Tisztségviselői: diákönkormányzati képviselők
3.5.1.
A diákönkormányzati szerv, a diákképviselő, valamint az intézményi
vezetők közötti kapcsolattartás formája és rendje
A kapcsolattartás formái:
• személyes megbeszélés
•

tárgyalás, értekezlet, gyűlés, diákközgyűlés

•

írásos tájékoztatók, dokumentumok átadása.
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Az iskolai vezetők a kapcsolattartás során:
• átadják a diákönkormányzati szervnek, illetve képviselőjének a diákönkormányzat
döntési, véleményezési, javaslattételi, illetve kezdeményezési joga gyakorlásához
szükséges dokumentumokat
•

a dokumentumok értelmezéséhez szükséges tájékoztatást, felvilágosítást kérésre
biztosítják

•

megjelennek a diákközgyűlésen, válaszolnak a nekik az intézmény működésével
kapcsolatban feltett kérdésekre

•

a diákönkormányzat javaslatait, véleményét figyelembe veszik az intézmény
működtetése, illetve a tanulókkal kapcsolatos döntések során.

A diákönkormányzat, illetve diákképviselők a kapcsolattartás során:
• gondoskodnak a döntési, véleményezési, javaslattételi, illetve kezdeményezési jog
gyakorlása miatt átvett dokumentumok áttekintéséről, és az érintett jog gyakorlásáról
•

aktívan részt vesznek azokon a fórumokon, melyekre megjelenni jogosultak, illetve
ahová meghívták, s az, az intézmény működésével, illetve a tanulókkal kapcsolatos
kérdéseket érint

•

gondoskodnak az intézményvezető megfelelő tájékoztatásáról (írásbeli meghívó) a
diákönkormányzat gyűléseire, illetve egyéb programjairól

Az intézményvezető és diákönkormányzat közötti kapcsolattartásban közreműködik a
diákönkormányzatot segítő pedagógus.
3.5.2.
A diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételek
Az intézmény biztosítja a diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételeket.
Az intézmény a működés feltételeként biztosít:
• a diákönkormányzat működéséhez szükséges helyiséget
•

a diákönkormányzat működéséhez szükséges berendezési tárgyakat

Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak az
intézményvezető engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet.
Az iskola a diákönkormányzat munkájához térítésmentesen biztosítja a telefon, fax,
internet, iskolai honlap, fénymásolás szolgáltatás használatát a DÖK segítő tanár,
intézményvezetői vagy intézményvezető-helyettesi egyeztetés után.
A diákönkormányzat rendezvényein az intézményvezetés a szükséges tanári
közreműködést és felügyeletet biztosítja.
3.5.3.
A diákönkormányzatnak biztosított működési feltételek
A diákönkormányzat működéséhez közvetlenül szükséges helyiség a második emeleti
klubterem. A helyiség igénybevétele időben nem korlátozott, a helyiséget kizárólag a
diákönkormányzat használja.
A diákönkormányzat működéséhez rendelkezésre bocsátott berendezések a termek
felszerelései, berendezései.
A berendezések használatával kapcsolatos egyéb előírás:
• rendeltetés szerint
A diákönkormányzat támogatása:
• a diákönkormányzat az intézmény által a számára kijelölt helyiséget és berendezésit a
működése erejéig térítés nélkül használhatja
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•

a diákönkormányzat kérésre, az intézményvezető beleegyezésével jogosult térítés
nélkül használni az intézmény egyéb helyiségeit is (pl. közgyűlés, egyéb rendezvény
stb.)

3.5.4.
A kapcsolattartás rendje, formái
A nevelőtestület különböző közösségeinek kapcsolattartása az intézményvezető
segítségével, a megbízott pedagógus-vezetők és a választott képviselők útján valósul meg.
A kapcsolattartás fórumai:
• a vezetőségi értekezletek és megbeszélések
•

a munkaértekezletek és megbeszélések

Az értekezletek időpontjait – a rendkívüli eseteket kivéve – egy héttel előre közzé kell
tenni.
A munkahelyi vezetők az aktuális feladatokról a tanári szobában elhelyezett hirdetőtáblán
közzétett tájékoztatókon értesítik a pedagógusokat. Minden pedagógus napi munkakezdés
utáni első teendője a hirdetőtáblán közölt feladatok megtekintése, és további munkarendjének
ehhez történő igazítása.
A munkahelyi vezetők kötelessége, hogy tájékoztassák az irányításuk alá tartozó
dolgozókat a munkakörük ellátásához szükséges döntésekről, határozatokról.
A dolgozók tájékoztassák közvetlen vezetőjüket minden olyan tudomásukra jutott tényről
és információról, amelyhez annak szüksége van irányító tevékenysége ellátásához.
Minden iskolai dolgozó kötelessége, hogy munkahelyi vezetője tudomására hozzon
minden olyan tapasztalatból eredő vagy tudomására jutott információt, amely az intézmény
valamely területének rendellenes működésére utal.
A pedagógusok és a tanulók kapcsolattartása elsősorban az osztályfőnökök és a
diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus révén valósul meg.
A tanulók a jogszabályokban biztosított jogaik érvényesítése érdekében közvetlenül vagy
választott képviselőjük útján írásban fordulhatnak az intézményvezetőhöz,
osztályfőnökükhöz és a pedagógiai vezetőhöz. Felvetéseikre 30 napon belül érdemi választ
kell kapniuk.
A tanulót és szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanároknak
folyamatosan szóban és írásban tájékoztatniuk kell, az intézmény Pedagógiai Programjában
meghatározottak figyelembe vételével.
A szülőket az iskola életének egészéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról:
az SZM ülésein az intézményvezető, a szülői értekezleten az osztályfőnök tájékoztatja.

3.6.Az intézmény külső kapcsolatainak rendszere, formája, módja, be
leértve a gyermekjóléti szolgálattal, valamint az iskola-egészségügyi
ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartást
A nevelő-oktató munka megfelelő szintű irányításának érdekében az intézmény
vezetőségének állandó munkakapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel:
•

Klebelsberg Központtal mint fenntartóval és működtetővel

•

Oktatási Hivatallal

•

a helyi önkormányzati képviselőtestülettel, és Polgármesteri Hivatallal

•

a Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálattal
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•

Somogyi Kereskedelmi és Iparkamarával

•

Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központtal

•

Somogy Megyei Kormányhivatal Marcali Járási Hivatalával

•

felsőoktatási intézményekkel

•

helyi oktatási intézmények vezetőségével

•

a megyei középiskolai intézményvezetők közösségével.

A felsorolt intézményekkel való munkakapcsolat megszervezéséért, irányításáért az
intézményvezető felelős.
3.6.1.

A fenntartóval való kapcsolat

Az intézmény és a fenntartó kapcsolata folyamatos, elsősorban a következő területekre
terjed ki:
•

az intézmény átszervezésére, megszüntetésére,

•

az intézmény tevékenységi körének módosítására,

•

az intézmény nevének megállapítására,

•

az intézmény pénzügyi-gazdálkodási tevékenységére (elsősorban a költségvetésre,
költségtérítésekre, a szociálisan adható kedvezményekre, stb.),

•

az intézmény ellenőrzésére:
•

gazdálkodási, működési, törvényességi szempontból,

•

szakmai munka eredményessége tekintetében,

•

az ott folyó gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységre, valamint a tanuló és
gyermekbalesetek megelőzése érdekében tett intézkedések tekintetében az
intézményben folyó szakmai munka értékelésére.

Az intézményfenntartó és a működtető kapcsolata eseti, az intézmény SZMSZ-e,
Pedagógiai Programja és Házirendje rendelkezéseinek érvénybelépéséhez a fenntartó
egyetértése szükséges, amennyiben a fenntartóra többletkötelezettség hárul.
A fenntartóval való kapcsolattartás formái:
• szóbeli tájékoztatás,
•

írásbeli beszámoló,

•

egyeztető tárgyalásokon, értekezleteken, megbeszéléseken való részvétel,

•

a fenntartó által kiadott rendelkezések átvétele annak végrehajtása céljából

•

speciális információszolgáltatás szakmai tevékenységéhez kapcsolódóan.

A kapcsolattartásért felelős az intézményvezető.
3.6.2.
Más oktatási intézményekkel való kapcsolattartás
Az intézmény más oktatási intézményekkel kapcsolatot alakíthat ki (általános iskolák,
szakképző intézmények).
A kapcsolatok lehetnek:
• szakmai,
•

kulturális,

•

sport és egyéb jellegűek.
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A kapcsolatok rendszeressége a kapcsolatok jellegétől függően alakulhat. Az intézmény
támogatja a munkaközösségeinek más intézmények munkaközösségeivel történő
kapcsolattartását.
A kapcsolattartásért felelős:
• intézményvezetés,
•

munkaközösség-vezetők.

3.6.3.
Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás
Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás kiemelt szempontjai, hogy:
•

a támogató megfelelő tájékoztatást kapjon az intézmény anyagi helyzetéről,

•

támogatással megvalósítandó elképzeléséről, és annak előnyeiről,

•

az intézmény a kapott támogatásról és annak felhasználásáról olyan nyilvántartást
vezessen, hogy abból a támogatás felhasználásának módja, célszerűsége, stb.
egyértelműen megállapítható legyen; a támogató ilyen irányú információ igénye
kielégíthető legyen.

A kapcsolattartásért felelős:
• intézményvezető,
•

intézményvezető-helyettes.

3.6.4.
Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központtal való
kapcsolattartás
Az intézmény kapcsolatot tart a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése és
megszüntetése érdekében gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más
személyekkel, hatóságokkal.
A hatékonyabb feladatellátás érdekében az intézményvezető által megbízott személy látja
el a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat, melyhez az intézmény biztosítja a megfelelő
feltételeket.
A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős a jogszabályok, valamint az munkaköri leírás szerint
végzi tevékenységét.
A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős írásban tájékoztatja a szülőket és tanulókat saját
tevékenységéről, fogadóóráiról, a Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ
feladatairól, eljárásairól, címéről, melyek az intézmény honlapján is olvashatók.
Az intézmény jogszabályoknak megfelelően segítséget kér a Marcali Szociális és Egészségügyi
Szolgáltató Központtól, ha a gyermeket veszélyeztető okokat saját lehetőségein belül
pedagógiai eszközökkel nem tudja megszüntetni, vagy a gyermekközösség, illetve a
tanulóközösség védelme érdekében indokolt. A Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató
Központtal való, a kapcsolattartás formái, lehetséges módjai:
• az iskolai szociális munkát a helyszínen segítik szociálpedagógus és önkéntes szociális
munkások kihelyezésével,
•

a Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ értesítése, ha az intézmény
beavatkozást szükségesnek látja,

•

esetmegbeszélés az intézmények részvételével a Marcali Szociális és Egészségügyi
Szolgáltató Központ címének és telefonszámának intézményben való kihelyezése,
lehetővé téve a közvetlen elérhetőséget,

•

előadásokon, rendezvényeken való részvétel az intézmény kérésére.
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A kapcsolattartásért felelős:
• intézményvezető
•

gyermek- és ifjúságvédelmi felelős

A kapcsolattartás módját és formáját a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős által
összeállított éves munkaterv tartalmazza.
3.6.5.
A Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Marcali Tagintézményével
való együttműködés
A kapcsolat folyamatos azon sajátos nevelési igényű, vagy beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézségekkel küzdő tanulók esetében, akiknek ellátását a szakszolgálat végzi,
vagy irányítja. A szaktanár javaslatára a szülő egyetértésével az osztályfőnök veszi fel a
kapcsolatot a szakszolgálattal, amely javaslatot tehet a tanuló érdemjegyekkel és
osztályzatokkal történő értékelése és minősítése alóli felmentésre. A mentességet az
intézményvezető adja, a szakértői bizottság véleménye alapján.
3.6.6.
Az iskola-egészségüggyel való kapcsolattartás
Az intézményben az iskola-egészségügyi ellátást, valamint az ezzel kapcsolatos
feladatokat jogszabály határozza meg.
Az intézményvezetés rendszeres kapcsolatot tart fenn az iskola-egészségügyi ellátást, az
egészségügyi alapellátás részeként biztosító
•

iskolaorvossal

•

iskolai védőnővel

•

fogorvossal

•

fogászati asszisztenssel.

A kapcsolattartásért felelős:
• intézményvezető
•

gyermek- és ifjúságvédelmi felelős

Az intézményvezetés rendszeres kapcsolatot tart fenn az foglalkozás-egészségügyi
orvossal, akik az intézmény dolgozói részére a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást
nyújtják jogszabályi előírásoknak megfelelően.
A kapcsolattartásért felelős:
• intézményvezető
3.6.7.
Az intézmény egyéb közösségekkel való kapcsolattartása
Az iskola külső kapcsolatainak rendszere a közvetlen és közvetett partnerekkel történő
kapcsolattartás feladat megosztás rendje a következő:
fenntartó

intézményvezető

általános iskolák

intézményvezető-helyettes

felsőoktatás

intézményvezető, intézményvezetőhelyettes

szakmai és módszertani központok,
műhelyek

intézményvezető, , intézményvezetőhelyettes, munkaközösség-vezetők
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művészeti és sportegyesületek
nevelési, egészségügyi és szociális
segítségnyújtással foglalkozó
intézmények, szervezetek

intézményvezető-helyettes, érintett
munkaközösségek
DÖK segítő tanár, osztályfőnökök

Az intézmény külföldi kapcsolatainak irányítása az intézményvezető feladata. A sporthoz
igazodó kapcsolatok működtetéséért az intézményvezető-helyettes, a nyelvtanuláshoz
kapcsolódókért a humán és idegen nyelvi munkaközösség, az általános (nevelési – kulturális)
jellegűekért az intézményvezető felelős.
Az eredményes oktató és nevelőmunka érdekében az intézmény rendszeres
munkakapcsolatot tart fenn a következő intézményekkel, szervezetekkel, gazdálkodókkal:
Szakmai kapcsolataink
• Szakminisztériumok
•

Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság és helyi szervei

•

Marcali Katasztrófavédelmi Kirendeltség

•

Partneriskolák

•

Egyházak

A munkakapcsolatok megszervezéséért, felügyeletéért az intézményvezető és a helyettes
a felelős.
Iskolarendszeren kívüli felnőttképzés
Az iskolarendszeren kívüli képzési formák szervezése, engedélyezése, a működés
feltételeinek biztosítása, iskolán kívüli képzőszervezetekkel az együttműködés kereteinek
kialakítása, kapcsolattartás, a fenntartó engedélye alapján az intézményvezető illetve
intézményvezető-helyettes hatáskörébe tartozik.
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4. Az iskola működési rendje
A nevelési-oktatási intézmény a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdése
alapján a Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni köteles a működés rendjét,
ezen belül a tanulók fogadásának (nyitva tartás) és a vezetők nevelési-oktatási intézményben
való benntartózkodásának rendjét.

4.1.Általános szabályok
Az iskolai tanév helyi rendjét az iskolai munkaterv határozza meg.
A munkatervhez ki kell kérni:
• a szülői szervezet (közösség),
•

a nevelőtestület,

•

a tanulókat érintő programok vonatkozásában az iskolai diákönkormányzat
véleményét.

A tanév, ezen belül is a tanítási év rendjét az oktatásért felelős miniszter állapítja meg.
Az iskolai tanév helyi rendjében meg kell határozni:
• az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontját, felhasználását
•

a szünetek időtartamát

•

a nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, nemzeti múltunk mártírjainak emlékét,
példáját őrző, így különösen az aradi vértanúk (október 6.), a kommunista és egyéb
diktatúrák áldozatainak (február 25.), a holokauszt áldozatainak (április 16.) vagy az
iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb emléknapok,
megemlékezések időpontját

•

a nemzeti, az iskolai ünnepek megünneplésének időpontját

•

az évi rendes diákközgyűlés idejét

•

az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontját

•

a tanulók fizikai állapotát felmérő, évi egy alkalommal sorra kerülő vizsgálat
időpontját

Az iskolai tanítás nélküli munkanapon, szükség esetén gondoskodni kell a tanulók
felügyeletéről.
Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 7 órától délután 17 óráig tart
nyitva. Kivéve: versenyek, rendezvények időtartama. A nyitva tartástól eltérő időben az
épület a működtetővel egyeztetve, az intézményvezető egyedi engedélyével tartható nyitva.
Szorgalmi időszak alatt hétfőtől csütörtökig 7.30-16.00 óráig, pénteken 7.30-tól 14.00
óráig köteles felelős vezető az intézményben tartózkodni. Tanítási szünetekben a
benntartózkodást a jogszabályoknak megfelelően szabályozzuk, amelyet az iskola honlapján
teszünk közzé. A vezetők egyidejű akadályoztatása esetén a nevelőtestület tagjaiból kell az
akadályoztatás időtartamára megbízott vezetőt kijelölni.
A reggeli nyitva tartás kezdetétől a vezető beérkezéséig az ügyeletes nevelő, a délután
távozó vezető után az esetleges foglalkozást tartó pedagógus, illetve az intézményben
tartózkodó dolgozó a felelős az iskola működési rendjéért, és ő jogosult a szükséges
intézkedések megtételére.
Az iskolában a tanítási órákat és a tanórán kívüli foglalkozásokat 7 óra 50 perc és 17 óra
között kell megszervezni.
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A tanítási órák hossza 45 perc, a tanórák közötti szüneteké pedig 10 perc, kivéve:
étkezési (7. óra utáni) szünet

25
perc

8-9. óra közötti szünet

5 perc

Az egymást követő két azonos szaktárgyi óra az intézményvezető engedélyével
összevonható. Az iskolában reggel 7.30-tól a kötelező alapóraszám keretében tartott tanítási
órák és az ebédszünet végéig az óraközi szünetekben tanári ügyelet működik. Az ügyeletes
nevelő köteles a rábízott épületrészben a magasabb jogi szabályozás és a Házirend alapján a
tanulók magatartását, az épületrész rendjének, tisztaságának megőrzését, a balesetvédelmi
szabályok betartását ellenőrizni.
Az ügyeletes nevelők beosztását, felelősségi területüket az éves munkaterv melléklete
tartalmazza.
Az iskola tanulói tanítási idő alatt csak az osztályfőnök vagy az órát tartó szaktanár vagy
az intézményvezető-helyettes vagy az intézményvezető engedélyével hagyhatják el az
épületet. Ennek részletes szabályait a Házirend tartalmazza.
Szorgalmi időben a nevelői és tanulói hivatalos ügyek intézése félfogadási időben történik
az iskolatitkári irodában. A félfogadási időt az éves munkaterv melléklete tartalmazza.
Az iskola tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint
tart nyitva. Az ügyeleti rendet az intézmény intézményvezetője határozza meg, és azt a szünet
megkezdése előtt a szülők, a tanulók és a nevelők tudomására hozza. A nyári szünetben az
irodai ügyeletet hetente kell megszervezni.
Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. A helyiségek
használói felelősek:
•

az iskolai tulajdon megóvásáért, védelméért

•

az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért

•

a tűz-, baleset és munkavédelmi szabályok betartásáért

•

a vonatkozó jogszabályokban, az intézményi SZMSZ-ben és Házirendben foglaltak
betartásáért

A tanulók az intézmény létesítményeit, helyiségeit csak pedagógus felügyeletével
használhatják.
Az intézmény a tanulók részére tanári felügyeletet a kötelező tanórák, a tanórák közötti
szünetek és a tanuló által választott nem kötelező tanórák és foglalkozások idejére biztosít.
Ugyancsak felügyeletet biztosítunk a reggeli nyitás és az első tanóra kezdete közötti időben.
Az iskola berendezési tárgyait, felszereléseit és eszközeit az épületből kivinni csak az
intézményvezető engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet.
Az intézmény területén dohányozni tilos.
Az intézményben mindenfajta reklámtevékenység tilos.
Amennyiben az adott reklám a tanulóknak szól, és az egészséges életmóddal, a
környezetvédelemmel, a kulturális tevékenységgel, a társadalmi, közéleti tevékenységgel
függ össze, a törvényi szabályozásnak megfelelően az intézményvezető ez alól indokolt
esetben egyedi felmentést adhat.
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Az intézmény az iskolai foglalkozások keretében a tanulók által készített dolgok vagyoni
jogát nem ruházza át, így a dolgok készítésében közreműködőket díjazás nem illeti meg.
Az állami nyelvvizsga-bizonyítvánnyal és az ezzel egyenértékű idegennyelvtudást igazoló
okirattal kapcsolatban az intézményi gyakorlat a mindenkori jogi szabályozáshoz igazodik.
Az intézménybe csak a napi munkavégzéshez kapcsolódó tárgyak hozhatók be, ezért az
iskola csak ezen tárgyakért vállal kártérítési kötelezettséget.
Az intézményben a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások az órarend szerint kijelölt
helyeken folynak. Az órarend egy évre szól.
A nevelési célok szakszerű követése valamint az oktatómunka eredményessége
megkívánja, hogy amennyiben az órarendben megjelölt szaktanár akadályoztatása miatt nem
tudja a kijelölt foglalkozásokat vezetni, a munka folyamatosságát akkor is biztosítani kell.
Ez történhet:
• a tanulók felügyelettel történő önálló foglalkoztatásával
•

egyedi helyettesítéssel

•

tartós helyettesítéssel

•

tömbösítéssel.

A szaktanár tartós, két hetet meghaladó hiányzása esetén a helyettesítő tanár jogköre az
osztályozásra is kiterjed. Témazáró dolgozat értékelésére azonban csak a szaktanár négy hetet
meghaladó távolléte esetén kerülhet sor. Ebben az esetben az érdemjegyek megállapításában
a munkaközösség-vezetőnek egyetértési joga van.
Az intézményvezető az osztályfőnök tartós hiányzása esetén helyettes osztályfőnököt
jelölhet ki, aki ellátja az osztályfőnöki teendőket az aktuális feladatokra vonatkozóan, a
hozzájuk kapcsolódó jogkörrel. Az osztályfőnök egy hónapot meghaladó akadályoztatása
esetén osztályfőnöki megbízását távolléte idejére ideiglenesen vissza kell vonni és a helyettes
osztályfőnököt teljes jogkörrel kell felruházni.
Helyettesítések esetén és átruházott hatáskörben a helyettesítőt és az átruházott hatáskör
gyakorlóját beszámoltatási kötelezettség terheli. A beszámoltatási jogkör gyakorlója
helyettesítés esetén a helyettesített személy, átruházott hatáskör esetén a jogkör átruházója.

4.2.A tanulók fogadásának rendje (a nyitva tartás)
Az intézmény szorgalmi időben – tanítási napokon reggel 7 órától 17 óráig, a tanórák,
tanórán kívüli foglalkozások, illetve az egyéb szervezett programok befejezéséig van nyitva.
Az intézmény előbb szabályozott időponttól való eltérő nyitva tartására előzetes kérelem
alapján az intézmény vezetője adhat engedélyt.
A nyitva tartás rendjét bővebben a Házirend tartalmazza.

4.3.A vezetők iskolában való benntartózkodásának rendje
Az intézmény működésével kapcsolatban biztosítani kell, hogy az intézményben a
vezetői feladatok folyamatosan ellátottak legyenek. Szorgalmi időszak alatt hétfőtől
csütörtökig 7.30-16.00 óráig, pénteken 7.30-tól 14.00 óráig köteles felelős vezető az
intézményben tartózkodni. A vezetők egyidejű akadályoztatása esetén a nevelőtestület
tagjaiból kell az akadályoztatás időtartamára megbízott vezetőt kijelölni.

4.4.Pedagógusok munkarendje
A pedagógusok jogait és kötelességeit a Nemzeti Köznevelési Törvény 62. §-a rögzíti. A
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pedagógusok munkakörébe tartozó feladatainak leírását a munkaköri leírásuk tartalmazza.
A törvény szerint a nevelési-oktatási intézményben dolgozó pedagógus heti teljes
munkaideje (40 óra) a kötelező órákból, valamint a nevelő, illetve nevelő-oktató munkával,
vagy a gyermekekkel, tanulókkal a szakfeladatának megfelelő foglalkozással összefüggő
feladatok ellátásához szükséges időből áll.
A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az
intézményvezető-helyettes állapítja meg az intézmény órarendjének függvényében. A
konkrét napi munkabeosztások összeállításánál az intézmény feladatellátásának, zavartalan
működésének biztosítását kell elsődlegesen figyelembe venni. Az intézmény vezetőségének
tagjai, valamint a pedagógusok a fenti alapelv betartása mellett javaslatokat tehetnek egyéb
szempontok, kérések figyelembevételére.
A pedagógus köteles 10 perccel tanítási, foglalkozási, ügyeleti beosztása előtt a
munkahelyén (illetve a tanítás nélküli munkanapok programjának kezdete előtt, annak
helyén) megjelenni. A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát
lehetőleg előző nap, de legkésőbb az adott munkanapon 7.30 óráig köteles jelenteni az
intézmény vezetőjének vagy helyetteseinek, hogy helyettesítéséről gondoskodni lehessen.
A hiányzó pedagógus köteles várhatóan egy hetet meghaladó hiányzásának kezdetekor
tanmeneteit az intézményvezető-helyetteshez eljuttatni, hogy akadályoztatása esetén a
helyettesítő tanár biztosíthassa a tanulók számára a tanmenet szerinti előrehaladást.
Egyéb esetben a pedagógus az intézményvezetőtől vagy távolléte esetén az
intézményvezető-helyettestől kérhet engedélyt legalább két nappal korábban a tanóra
(foglalkozás) elhagyására. A tanórák (foglalkozások) elcserélését az intézményvezető, vagy
helyettese engedélyezik.
A tantervi anyagban való lemaradás elkerülése érdekében hiányzások esetén lehetőség
szerint szakszerű helyettesítést kell tartani.
A pedagógusok számára a kötelező óraszámon felül a nevelő-oktató munkával
összefüggő rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást vagy kijelölést az intézmény
vezetője adja az intézményvezető-helyettes és a munkaközösség-vezetők javaslatainak
meghallgatása után.
A pedagógus alapvető kötelessége, hogy tanítványainak haladását rendszeresen
érdemjegyekkel értékelje, valamint számukra a számszerű érdemjegyeken és osztályzatokon
kívül visszajelzéseket adjon előrehaladásuk mértékéről, az eredményesebb tanulás érdekében
elvégzendő feladatokról.

4.5.Az intézmény nem pedagógus dolgozóinak munkarendje
Az intézményben a nem pedagógus közalkalmazottak munkarendjét a megfelelő
jogszabályok betartásával a munkáltató állapítja meg az intézmény zavartalan működése
érdekében valamint a munkaköri leírásukat is ő készíti el.
A törvényes munkaidő és pihenőidő figyelembevételével az intézményvezető-helyettes,
tesz javaslatot a napi munkarend összehangolt kialakítására, megváltoztatására, és a
közalkalmazottak szabadságának kiadására.
A napi munkaidő megváltoztatása a közvetlen felettes szóbeli, esetenként írásos
utasításával történik.

4.6.Kártérítési kötelezettség, anyagi felelősség
Az intézmény valamennyi dolgozója anyagilag is felelős a gépek, eszközök, szakkönyvek
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megóvásáért, a berendezési tárgyak rendeltetésszerű használatáért.
A közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyból eredő kötelezettségének vétkes
megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik.
Szándékos károkozás esetén a közalkalmazott a teljes kárt köteles megtéríteni.
A közalkalmazott vétkességre való tekintet nélkül a teljes kárt köteles megtéríteni a
visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel átvett olyan dolgokban bekövetkezett
hiány esetén, amelyeket állandó őrzésre, kizárólagos használatra vagy kezelésre, jegyzék
vagy elismervény alapján vett át.
Az intézmény eszközeit és szolgáltatásait csak a Pedagógiai Program végrehajtásához
kapcsolódó esetekben, valamint az ügyviteli tevékenység keretén belül lehet térítésmentesen
használni. Egyéb esetekben az eszközök használatáért és a szolgáltatások igénybevételéért
bérleti vagy térítési díjat kell fizetni a működtetőnek.
Amennyiben a kárt többen okozták a fenti feltételek esetében, munkabérük arányában
felelnek. A kár összegének meghatározásánál a Munka Törvénykönyve az irányadó.
Az intézmény a munkába járáshoz használt járművek őrzését nem biztosítja, az esetleges
károkért felelősséget nem vállal.
A dolgozó a szokásos személyi tárgyakat meghaladó mértékű és értékű használati
értékeket csak az intézményvezető engedélyével hozhat be a munkahelyére, illetve vihet
onnan ki.

4.7.A szabadság és megállapításának rendje
Valamennyi dolgozó szabadságával kapcsolatos szabályokat a Munka törvénykönyve, a
Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendeletei szabályozzák.
A szabadság ütemezése
Az év elején, március 1-jei határidővel az intézményvezető, az intézményvezető-helyettes
elkészíti a szabadságok ütemezését.
Az ütemezés során lehetőség szerint tekintettel kell lenni a munkavállalók tervezett
hosszabb, egybefüggő szabadságára.
Tájékoztatás
Az intézmény valamennyi dolgozóját tájékoztatni kell az ütemezésről legkésőbb minden
év április 1-jéig.
Fizetés nélküli szabadság
A munkavállaló kérésére a munkáltató a törvényben meghatározott esetekben fizetés
nélküli szabadság igénybevételét engedélyezheti.
Tanulmányi szabadság
A tanulmányi szabadsággal kapcsolatos kérdésekben a Munka törvénykönyve és a
Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók. A
képzőhely által kiadott tanrend alapján tanulmányi szabadságot a munkáltató állapítja meg a
továbbtanuló által benyújtott, a képzőhely által kiadott tanrend alapján.
A szabadság nyilvántartása
A szabadság kiírása és nyilvántartása a titkárságon történik, az igénybevétel előtt
legkésőbb egy nappal. Az igénybevett szabadságról, valamint annak típusáról nyilvántartást
kell vezetni.
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Tanév közbeni szabadság igénybevétele
Pedagógusok esetében a teljes szabadság kiadására elsősorban az iskolai szünetben
kerülhet sor. Indokolt esetben intézményvezetői engedéllyel tanév közben meghatározott
esetekben és időtartamban, maximum 7 nap vehető igénybe a jogszabályoknak megfelelő
módon.

4.8.Az intézmény működési rendjét meghatározó további dokumentumok
4.8.1.
Alapdokumentumok
• Alapító Okirat
•

Pedagógiai Program

•

SZMSZ

•

Házirend

•

Éves munkaterv, illetve mellékleteként szereplő egyéb munkatervek

4.8.2.
További dokumentumok, belső szabályzatok
• SZMSZ mellékleteként szereplő adatkezelési szabályzat
•

SZMSZ mellékleteként a munkaköri leírás minták

•

Esélyegyenlőségi terv (Pedagógiai Programban található)

•

Továbbképzési program, beiskolázási terv (külön dokumentum)

•

Iskolai DÖK SZMSZ (iskolai SZMSZ része)

•

A Szülői Szervezet SZMSZ-e (külön dokumentum)

•

Az iskolai sportkör működési szabályzata (iskolai SZMSZ része)

•

Könyvtári SZMSZ (iskolai SZMSZ része)

•

Honvédelmi Intézkedési Terv (külön dokumentum)

•

Belső értékelési szabályzat (külön dokumentum)
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5. A pedagógiai munka belső ellenőrzési rendje
5.1.A pedagógiai munka belső ellenőrzésének fogalma, célja
A pedagógiai munka belső ellenőrzése: a nevelési-oktatási intézmény valamennyi
pedagógiai tevékenységére kiterjed.
A pedagógiai munka belső ellenőrzésének célja az esetlegesen előforduló hibák mielőbbi
feltárása, majd a feltárást követő helyes gyakorlat megteremtése. Az ellenőrzés célja
másrészről a pedagógiai munka hatékonyságának fokozása.

5.2.A pedagógiai munka belső ellenőrzésével szemben támasztott
követelmények
A pedagógiai munka belső ellenőrzésével szemben támasztott követelmények:
• fogja át a pedagógiai munka egészét
•

segítse elő valamennyi pedagógiai munka emelkedő színvonalú ellátását

•

a tantervi követelményekhez igazodva mérje és értékelje a pedagógus által elért
eredményeket, ösztönözzön a minél jobb eredmény elérésére

•

támogassa az egyes pedagógiai munka legcélszerűbb, leghatékonyabb, tanulóbarát
ellátását

•

a szülői közösség, és a tanuló közösség észrevételei kapcsán elfogulatlan ellenőrzéssel
segítse az oktatás valamennyi szereplőjének megfelelő pedagógiai módszer
megtalálását

•

biztosítsa, illetve segítse elő a fegyelmezett munkát

•

támogassa a különféle szintű vezetői utasítások, rendelkezések következetes
végrehajtását, megtartását

•

hatékonyan működjön a megelőző szerepe

5.3.A pedagógiai munka belső ellenőrzésére jogosultak
A pedagógiai munka belső ellenőrzésére elsősorban, általános jogkörben jogosult:
• az intézményvezető
•

az intézményvezető-helyettes

•

az intézményvezető által kijelölt személyek

•

programban meghatározottak szerint

•

külső szakértő az előző pontokban meghatározottak felkérésére.

A pedagógiai munka belső ellenőrzésébe bevonhatóak a szakmai munkaközösségek.
A pedagógiai munkára vonatkozó ellenőrzésre az intézmény valamennyi pedagógus
dolgozója javaslatot tehet.
A belső ellenőrzésre jogosult dolgozók és kiemelt ellenőrzési feladataik:
Intézményvezető
• tanévenként összeállítja az éves ellenőrzési tervet, kijelöli a kiemelt szempontokat és
területeket
•

irányítja és összehangolja a belső ellenőrzésre kijelölt alkalmazottak munkáját

•

gondoskodik az ellenőrzések megállapításainak végrehajtásáról
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•

ellenőrzési hatásköre az intézmény egészére kiterjed

Intézményvezetőhelyettes
• feladatmegosztásuknak és munkaköri leírásuknak megfelelően folyamatosan
ellenőrzik a hozzájuk beosztott dolgozók nevelő-oktató és ügyviteli munkáját,
munkakörüknek megfelelő tevékenységét
•

a munkaközösség-vezetők tevékenységét

•

a pedagógusok munkavégzését, munkafegyelmét, adminisztrációs munkáját

Munkaközösség-vezetők
Folyamatosan ellenőrzik a szakmai munkaközösségükbe tartozó pedagógusok nevelőoktató munkáját, ezen belül:
•

a pedagógusok szaktárgyi tervezőmunkáját, tanmenetét

•

a szaktárgyi munka eredményességét és hatékonyságát

•

a választott taneszközök törvényességét

•

a követelményrendszer törvényességét

5.4.A pedagógiai munka belső ellenőrzésének formái
A pedagógiai munka belső ellenőrzésének formái különösen a következők lehetnek:
•

szóbeli beszámoltatás

•

írásbeli beszámoltatás

•

értekezlet

•

óralátogatás

•

foglalkozás látogatása

•

felvételi, továbbtanulókkal kapcsolatos mutatók elemzése

•

versenyeredmények

•

kompetencia felmérések eredményei

•

speciális felmérések, tesztek, vizsgálatok

5.5.A pedagógiai munka belső ellenőrzési rendje
5.5.1.
A belső ellenőrzést végző alkalmazott jogai és kötelességei
A belső ellenőrzést végző alkalmazott jogosult:
•

az ellenőrzéshez kapcsolódó iratokba, dokumentumokba betekinteni, azokról a
törvényesség keretein belül másolatot készíteni

•

az ellenőrzött alkalmazott munkavégzését előzetes bejelentés nélkül figyelemmel
kísérni

•

az ellenőrzött alkalmazottól írásban vagy szóban felvilágosítást kérni.

A belső ellenőrzést végző alkalmazott köteles:
•

az ellenőrzéssel kapcsolatban a jogszabályoknak és az iskola belső szabályzataiban
foglaltaknak megfelelően eljárni

•

az ellenőrzés során tudomására jutott hivatali titkot megőrizni

•

az észlelt hiányosságokat írásban vagy szóban közölni az ellenőrzött alkalmazottakkal
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és a saját valamint az ellenőrzött alkalmazottak közvetlen felettesével
•

a hiányosságok feltárása esetén az ellenőrzést a közvetlen felettesétől kapott utasítás
szerint időben megismételni

5.5.2.
Az ellenőrzött alkalmazott jogai és kötelességei
• az ellenőrzés megállapításait – kérésére írásos formában is – megismerni
•

az ellenőrzés módjára és megállapításaira vonatkozóan írásban észrevételeket tenni, és
ezeket eljuttatni az ellenőrzést végző közvetlen feletteséhez

•

az ellenőrzést végző alkalmazott munkáját segíteni, az ellenőrzéssel összefüggő
kéréseit teljesíteni

•

a feltárt hiányosságokat, szabálytalanságokat azonnal megszüntetni
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6. A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem
állnak jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel
A nevelési-oktatási intézmény a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdése
alapján a Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni köteles a belépés és
benntartózkodás rendjét azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési-oktatási
intézménnyel.
Az iskola épületében az intézmény dolgozóin és tanulóin kívül idegen nem tartózkodhat.
Az intézmény vállalkozói tevékenységéhez kapcsolódóan benntartózkodókra a velük kötött
szerződésben foglalt benntartózkodási rend kötelező.
Az intézményben párt vagy párthoz kötődő társadalmi szervezet nem működhet.
Az intézménnyel jogviszonyban nem állók intézménybe lépése és ott tartózkodása a
következők szerint történhet:
•

külön engedély és felügyelet nélkül

•

külön engedély és felügyelet mellett

Külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben:
• a szülő, gondviselő a szülői értekezletre való érkezéskor
•

a meghívottak az intézmény valamely rendezvényén való tartózkodáskor

•

az intézményben működő szervezetek (szülői szervezet, stb.) tagjai a tevékenységük
gyakorlása érdekében történő intézményben tartózkodáskor

Külön engedély és felügyelet mellett tartózkodhat az intézményben:
• a tanulót kísérő személy
•

minden más személy

A külön engedélyt az iskola intézményvezetőjétől, távollétében helyettesétől kell kérni.
Csak az általa adott szóbeli engedély, és szükség szerint egy dolgozó felügyelete mellett lehet
az intézményben tartózkodni.
Az intézményben portaszolgálat működik.
Az épületbe érkezők belépését a portaszolgálat ellenőrzi. Az iskolába érkező külső
személyekről a portás nyilvántartást vezet, amely nyilvántartás tartalmazza a belépő nevét, a
belépés célját, a belépés és távozás idejét.
Az intézménybe hivatalos céllal érkezőknek közölniük kell a felkeresni kívánt dolgozó
nevét, akinek elérhetőségéről a portásnak meg kell győződnie telefonon vagy az iskolatitkár
révén. A belépő csak akkor hagyhatja el a porta előterét, ha vendéglátója fogadni tudja.
A diákokra váró hozzátartozók és ismerősök a porta előterében várakoznak a keresett diák
megérkezéséig.
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7. Az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes
akadályoztatása esetére a helyettesítés rendje 20/2012.(VIII.31.)
EMMI rendelet 4.§.(1)f
Az intézményvezetőt távollétében, illetve akadályoztatása esetén – a gazdálkodási
jogkörbe tartozó ügyek kivételével teljes felelősséggel az intézményvezető-helyettes
helyettesíti.
Az intézményvezető tartós távolléte esetén – 4 hetet meghaladó folyamatos távollét – a
tankerület igazgatója rendeli el helyettesítését.
Az intézményvezető-helyettes távolléte esetén a helyettesítés a pedagógiai vezetőre hárul.
Vezetői helyettesítési rend és hatáskör akadályoztatás vagy távollét esetén
az intézményvezetőt
intézményvezető-helyettes helyettesíti
intézményvezető-helyettest

azintézményvezető
által
kijelölt
munkaközösség-vezető helyettesíti

Az intézményvezető illetve az intézményvezető-helyettes helyettesítésére vonatkozó további
előírások:
• a helyettes csak a napi, a zökkenőmentes működés biztosítására vonatkozó
intézkedéseket, döntéseket hozhatják meg az intézményvezető illetve az
intézményvezetőhelyettes helyett
•

a helyettes csak olyan ügyekben járhat el, melyek gyors intézkedést igényelnek,
halaszthatatlanok, s amelyeknek a helyettesítés során történő ellátására a munkaköri
leírásában felhatalmazást kapott

•

a helyettesítés során a helyettes a jogszabály, illetve az intézmény belső
szabályzataiban, rendelkezéseiben kizárólag a vezető jogkörébe utalt ügyekben nem
dönthet.
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8. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával
kapcsolatos feladatok 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 4.(1) J.
8.1.A hagyományápolás tartalmi vonatkozásai
Az intézmény hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az
intézmény jó hírnevének megőrzése, öregbítése az intézmény minden tagjának joga és
kötelessége. A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat, továbbá az ünnepélyekre,
megemlékezésekre, rendezvényekre vonatkozó időpontokat, valamint a szervezési
felelősöket a nevelőtestület az éves munkatervben határozza meg. Kiemelten kezeljük az
intézmény fennállásának évfordulós eseményeit.

8.2.Jogszabályokban előírt megemlékezések
Az intézményi szinten megrendezendő és az iskolarádión elhangzó megemlékezéseket az
intézmény éves munkaterve tartalmazza.

8.3.Az intézmény egyéb hagyományos kulturális, sport és ünnepi
rendezvényei
•

Évfordulóhoz kötődő programok

•

Tanévnyitó

•

Gólyaavató

•

Diáknap

•

Karácsonyi ünnep

•

Szalagavató ünnepség

•

Berzsenyi nap, est

•

Nyelvi nap

•

Diákközgyűlés

•

Ballagás

•

Sportnap

•

Tanévzáró

Az intézményi ünnepélyeken, megemlékezéseken a nevelőtestület és a tanulóifjúság
minden tagjának megjelenése kötelező. Az iskolai hagyományápolás alapelveit és főbb
területeit a Pedagógiai Program tartalmazza.
Az ezen alapprogramban rögzítetteken túl az intézményi hagyományápolás részterületei a
következők:
• A ballagási ünnepség részeként a végzős évfolyamok átadják az iskola zászlaját a 11.
évfolyamnak, jelképezve ezzel az iskolai élet folytonosságát.
•

A zászló őrzési helye az intézmény irattára.

•

A zászlóvivő tanulókat a 11-12. évfolyamok osztályfőnökei jelölik ki.

•

Az iskola egyenruhájának leírását a Házirend tartalmazza.

•

Folyamatosan gyűjtjük az iskolatörténeti emlékeket, bővítjük az iskolatörténeti
kiállítás anyagát.

•

Az oktató-nevelő munkával szorosan összefüggő tárgyak, eszközök selejtezése után a
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tárgyak, eszközök megsemmisítéséhez a történelemtanárok által megnevezett személy
egyetértése szükséges.
•

Iskolánk végzős tanulójának adományozható kitüntetése a Pro Scola Érdemérem és a
Jó tanuló, jó sportoló díj.

•

A díj adományozásáról az osztályfőnök írásban benyújtott javaslata alapján a
nevelőtestület dönt, nevelőtestületi határozattal. Az osztályfőnöki javaslat
benyújtásának határideje a végzősök osztályozó értekezletének időpontját megelőző
10. nap.

Az osztályfőnöknek javaslata előtt ki kell kérnie:
• osztályában tanító szaktanárok véleményét,
•

mindazon pedagógusok véleményét, akik osztályában nem kötelező foglalkozásokat
vezetnek vagy vezettek.

A Pro Scola Érdemérem és a Jó tanuló, jó sportoló kitüntetések adományozásának
feltételeit az intézmény jutalmazási szabályzata rögzíti.

42

9. A nevelési-oktatási intézményben a tanulókkal szemben
lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárás részletes szabályai
(Jogszabályi háttér: Nkt. 58.§ (3)-(5); (8)-(11); (13)-(14) bekezdés a 20/2012. (VIII. 31.)
EMMI rendelet 53-61.§)
Azzal a tanulóval szemben, aki a Nkt. 46.§ (1)-ben, a Házirendben, a Szervezeti és
Működési Szabályzatban foglalt kötelességeit szándékosan megszegi, fegyelmi eljárás
lefolytatására kerül sor.
Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján,
írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető.
A fegyelmi eljárás lefolytatásának elvei:
•

csak a nevelőtestület szabhat ki fegyelmi büntetést,

•

csak a köznevelésről szóló törvényben meghatározott fegyelmi büntetés szabható ki
(Nkt. 58.§ (4)) a törvényben meghatározottak szerint (Nkt. 58.§ (5), (8)-(11)),

A fegyelmi eljárás megindításáról a tanulót, a kiskorú tanuló szülőjét értesíteni kell a
tanuló terhére rótt kötelességszegés megjelölésével. Az értesítésben fel kell tüntetni a
fegyelmi tárgyalás időpontját és helyét, azzal a tájékoztatással, hogy a tárgyalást akkor is meg
lehet tartani, ha a tanuló, a szülő ismételt szabályszerű meghívás ellenére nem jelenik meg. Az
értesítést oly módon kell kiküldeni, hogy azt a tanuló, a szülő külön-külön a tárgyalás előtt
legalább nyolc nappal megkapja.
A fegyelmi eljárásban a kiskorú tanuló szülője mindig részt vehet. A tanulót szülője,
törvényes képviselője képviselheti.
A fegyelmi eljárást egyeztető eljárás előzheti meg, amelynek célja a kötelességszegéshez
elvezető események megismerése, értékelése, és ennek alapján két fél közötti megállapodás
létrehozása a sérelem orvoslása érdekében.
Egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a sérelmet elszenvedő fél,
kiskorú sérelmet elszenvedő fél esetén a szülő, valamint a kötelességszegéssel gyanúsított
tanuló, kiskorú esetén a szülő egyetért.
A fegyelmi eljárás megindításáról szóló értesítésben a kötelességszegéssel gyanúsított
tanuló, ha a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló kiskorú, a szülője figyelmét felhívjuk az
egyeztető eljárás igénybevételének lehetőségére.
A tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az értesítés kézhezvételétől számított öt tanítási
napon belül írásban jelentheti be, ha kéri az egyeztető eljárás lefolytatását.
A fegyelmi eljárást folytatni kell, ha az egyeztető eljárás lefolytatását nem kérik, továbbá,
ha a bejelentés iskolába történő megérkezésétől számított tizenöt napon belül az egyeztető
eljárás nem vezetett eredményre.
Harmadszori kötelességszegés esetén a fegyelmi jogkör gyakorlója az egyeztető eljárás
alkalmazását elutasíthatja.
Ha a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló és a sérelmet elszenvedő fél az egyeztető
eljárásban írásban megállapodott a sérelem orvoslásáról, bármelyik fél kezdeményezésére az
írásbeli megállapodás mellékelésével a fegyelmi eljárást a sérelem orvoslásához szükséges
időre, de legfeljebb három hónapra fel kell függeszteni.
Ha a felfüggesztés ideje alatt a sérelmet elszenvedő fél, kiskorú esetén a szülője nem kérte
a fegyelmi eljárás folytatását, a fegyelmi eljárást meg kell szüntetni.
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Ha a sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban a felek kikötik, az egyeztető
eljárás megállapításait és a megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő tanuló
osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli megállapodásban meghatározott
körben nyilvánosságra lehet hozni.
Az egyeztető eljárás lefolytatásáért a fegyelmi jogkör gyakorlója, az iskola felel, a
technikai feltételek biztosítása – megfelelő terem biztosítása, egyeztető felkérése, értesítő
levél kiküldése a nevelési-oktatási intézmény feladata.
Az egyeztető eljárást olyan nagykorú személy vezetheti, akit mind a sérelmet elszenvedő
fél, mind a kötelességszegő tanuló elfogad.
A fegyelmi tárgyalást a nevelőtestület saját tagjai közül választott, legalább háromtagú
bizottság folytatja le. A bizottság az elnököt saját tagjai közül választja meg.
A fegyelmi eljárás megkezdésekor a tanulót figyelmeztetni kell jogaira, ezt követően
ismertetni kell a terhére rótt kötelességszegést, valamint a rendelkezésre álló bizonyítékokat.
A fegyelmi eljárás során törekedni kell minden olyan körülmény feltárására, amely a
kötelességszegés elbírálásánál, a fegyelmi büntetés meghozatalárnál a tanuló ellen vagy a
tanuló mellett szól.
A fegyelmi jogkör gyakorlója köteles a határozathozatalhoz szükséges tényállást
tisztázni. Ha ehhez a rendelkezésre álló adatok nem elegendők, hivatalból vagy kérelemre
bizonyítási eljárást folytat le. Bizonyítási eszközök a tanuló és a szülő nyilatkozata, az irat, a
tanúvallomás, a szemle és a szakértői vélemény.
A tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben fel kell
tüntetni a tárgyalás helyét és idejét, a tárgyaláson hivatalos minőségben részt vevők nevét, az
elhangzott nyilatkozatok főbb megállapításait. Szó szerint kell rögzíteni az elhangzottakat, ha
a tárgyalás vezetője szerint ez indokolt, valamint, ha azt a tanuló, a szülő kéri.
A fegyelmi eljárást – a megindításától számított harminc napon belül – egy tárgyaláson be
kell fejezni. Az eljárás során lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanuló, a szülő az üggyel
kapcsolatban tájékozódhasson, véleményt nyilváníthasson, és bizonyítási indítvánnyal
élhessen.
A fegyelmi büntetés lehet:
a) megrovás;
b) szigorú megrovás;
c) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása (szociális
kedvezményekre és juttatásokra nem vonatkozhat; a fegyelmi büntetés hatálya
legfeljebb hat hónap lehet); áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy
iskolába (intézményvezetők megállapodása alapján, a fegyelmi büntetés hatálya
legfeljebb tizenkét hónap lehet);
d) eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásából (csak rendkívüli vagy ismétlődő
fegyelmi vétség esetén; nem szabható ki, ha a tanév végi osztályzatokat
megállapították, a fegyelmi büntetés hatálya legfeljebb tizenkét hónap lehet);
e) kizárás az iskolából (csak rendkívüli vagy ismétlődő fegyelmi vétség esetén).
A fegyelmi határozatot a fegyelmi tárgyaláson szóban ki kell hirdetni. A kihirdetéskor
ismertetni kell a határozat rendelkező részét és rövid indoklását. Ha az ügy bonyolultsága
vagy más fontos ok szükségessé teszi, a határozat szóbeli kihirdetését az elsőfokú fegyelmi
jogkör gyakorlója legfeljebb nyolc nappal elhalaszthatja.
A fegyelmi határozatot a kihirdetést követő hét napon belül írásban meg kell küldeni az
ügyben érintett feleknek, kiskorú esetén a szülőjének. Megrovás és szigorú megrovás
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fegyelmi büntetés esetén a határozatot nem kell írásban megküldeni, ha a fegyelmi büntetést
a tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülő is – tudomásul vette, a határozat megküldését nem kéri,
és eljárást megindító kérelmi jogáról lemondott.
A fegyelmi határozat rendelkező része tartalmazza a határozatot hozó szerv megjelölését,
a határozat számát és tárgyát, a tanuló személyi adatait, a fegyelmi büntetést, a büntetés
időtartamát, a felfüggesztését és az eljárást megindító kérelmi jogra utalást. A fegyelmi
határozat indokolása tartalmazza a kötelességszegés rövid leírását, a tényállás
megállapításának alapjául szolgáló bizonyítékok ismertetését, a rendelkező részben foglalt
döntés indokát, elutasított bizonyítási indítvány esetén az elutasítás okát. A fegyelmi
határozat záró része tartalmazza a határozat meghozatalának helyét és idejét, a határozatot
hozó aláírását és a hivatali beosztásának megjelölését. Ha első fokon a nevelőtestület jár el, a
határozatot a nevelőtestület nevében az írja alá, aki a tárgyalást vezette, továbbá a
nevelőtestület egy kijelölt, a tárgyaláson végig jelen lévő tagja.
Az elsőfokú határozat ellen a tanuló, kiskorú tanuló esetén pedig a szülő is nyújthat be
fellebbezést. Fellebbezést a határozat kézhezvételétől számított tizenöt napon belül kell az
elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlójához benyújtani. A fegyelmi büntetést megállapító
határozat ellen benyújtott kérelmet az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlója a kérelem
beérkezésétől számított nyolc napon belül köteles továbbítani a másodfokú fegyelmi jogkör
gyakorlójához. A felterjesztéssel együtt az ügy valamennyi iratát továbbítani kell, az elsőfokú
fegyelmi jogkör gyakorlójának az ügyre vonatkozó véleményével ellátva.
A fegyelmi eljárást határozattal meg kell szüntetni, ha
•

a tanuló nem követett el kötelességszegést,

•

kötelességszegés nem indokolja a fegyelmi büntetés kiszabását,

•

a kötelességszegés elkövetésétől számított három hónapnál hosszabb idő telt el,

•

a kötelességszegés ténye nem bizonyítható, vagy nem bizonyítható, hogy a
kötelességszegést a tanuló követte el.
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10. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje EMMI
20/2012. (VIII. 31.) 4. § (1) l
A tanulónak joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön.
Ezt a jogot az intézmény biztosítani köteles.
A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása az iskola-egészségügyi szolgálat
keretében történik, jogszabályokban rögzítettek szerint.
Az ellátásnak biztosítania kell: az iskolaorvos, valamint a védőnők tevékenységét az iskolában
(tanévenként meghatározott napokon és időpontban),
• a tanulók jogszabályban előírt egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését a
következő területeken évente legalább egyszer:
•

fogászat,

•

belgyógyászati vizsgálat,

•

szemészet,

•

gyógy-testnevelésre szorulók vizsgálata.

Az iskola-egészségügyi ellátásban közreműködik még a fogorvos és a fogászati asszisztens
a területileg illetékes fogászati rendelőben.
Az iskolában szervezett egészségügyi vizsgálatok során figyelembe kell venni az
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény rendelkezései közül kiemelten:
• a beteg személyes szabadsága és önrendelkezési joga kizárólag az egészségi állapot
által indokolt, az egészségügyről szóló törvényben meghatározott esetekben és módon
korlátozható,
•

az önrendelkezési jog gyakorlása keretében a beteg szabadon döntheti el, hogy az
egészségügyi ellátást igénybe kívánja-e venni, illetőleg annak során mely beavatkozás
elvégzésébe egyezik bele, illetve melyeket utasít vissza,

•

az egészségügyi ellátás során tiszteletben kell tartani a beteg emberi méltóságát,

•

biztosítani kell a beteg jogainak védelmét.

Az iskola-egészségügyi ellátásról jogszabály rendelkezik.
A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása az intézményben
Az oktatási intézményben folyó iskola-egészségügyi tevékenységet alapvetően az
iskolaegészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) rendelet határozza meg.
A rendelet értelmében a munka alapelve a prevenció (megelőzés), ezen belül is:
• orvosi és védőnői szűrővizsgálatok,
•

előírt, kötelező védőoltások,

•

egészségnevelés.

Az iskola-egészségügyi szolgálatban közreműködik az iskolát ellátó orvos, védőnő. A
tanévre elkészített munkaterv alapján a szűrővizsgálatokat meghatározott korcsoportokban
végezzük.
Az előírt vizsgálatok a következők:
• fizikai állapot,
•

testi fejlettség (testsúly, testmagasság),
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•

érzékszervek működése (látásélesség, színlátás, hallás),

•

mozgásszervek vizsgálata,

•

golyvaszűrés,

•

vérnyomásmérés,

•

személyi higiéné ellenőrzése,

•

mentális, szociális státusz.

Az alapszűréseket követően szükség szerint a megfelelő szakrendelésre utaljuk a
tanulókat további ellátás céljából.
A tanév folyamán lebonyolított, életkorhoz kötött, kötelező védőoltások az Országos
Epidemiológiai Központ ajánlása szerint történnek meg.
Preventív tevékenységünk további eleme az egészségnevelés, melyhez időt, lehetőséget
biztosítunk az iskolai osztályfőnöki órák, szülői értekezletek és védőnői fogadóórák
alkalmával, valamint a faliújság folyamatos elérhetőségével.
Kiemelt témakörök:
• káros szenvedélyek megelőzése,
•

az egészség, mint érték tudatosítása,

•

serdülőkorról serdülőknek,

•

személyi higiénia,

•

szerelem-szexualitás-fogamzásgátlás,

•

egészséges életmód,

•

önvizsgálati technikák gyakorlati elsajátítása.

A foglalkozások az életkori sajátosságokat is figyelembe véve zajlanak.
A tanulók fizikai állapotának mérése a Pedagógiai Programban rögzítettek szerint
történik.
Az egészségügyi ellátás rendje a védőnő szervezésével és irányításával, valamint az
intézményvezető által alkalomszerűen megbízott személy közreműködésével zajlik (pl.
fogorvoshoz kísérés).
A védőnő, illetve a fogászati asszisztens előre jelzi a megbízott személynek a vizsgálatok
időpontját, a vizsgálatok, illetve az ellátás formáját, az érintettek körét. A megbízott az
osztályfőnökök közreműködésével elkészíti a résztvevők névsorát időbeosztását, tájékoztatja
a tanulókat.
Védőoltások, szűrések, illetve közegészségügyi és járványügyi vizsgálatok előtt, az
osztályfőnökök közreműködésével az ellenőrző útján értesítik a kiskorú tanuló szülőjét.
A szűrések és vizsgálatok ideje alatt az iskola felügyeletet biztosít.
Kiskorú tanuló védőoltást, vizsgálatot csak tanuló és szülő által aláírt nyilatkozattal
tagadhat meg. Amennyiben a szülő vagy a tanuló nem adja meg a hozzájárulását a
védőoltáshoz vagy vizsgálathoz, az iskola felszólítja a szülőt, hogy vigye el gyermekét orvosi
szűrővizsgálatra. Indokolt esetben az iskola a közoktatásról szóló törvény előírásai alapján a
gyermekjóléti szolgálat közreműködését kérheti.
Abban az esetben, ha a tanuló betegsége a többi tanuló egészségét vagy testi épségét
súlyosan veszélyezteti, és a tanuló vagy szülő megtagadja beleegyezését a vizsgálathoz,
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illetve a beavatkozáshoz, az iskola írásban értesíti a szülőt, hogy az illetékes egészségügyi
hatóság közreműködését veszi igénybe.

48

11. Az intézményi védő, óvó előírások EMMI 20/2012. (VIII. 31.) 4.
§ (1) m
11.1.

A Köznevelési törvény alapján az iskola feladatai

•

gondoskodni kell a rábízott tanulók felügyeletéről,

•

meg kell teremtenie a nevelés és oktatás egészséges és biztonságos feltételeit,

•

fel kell tárnia és meg kell szüntetnie a tanulóbaleseteket előidézhető okokat,

•

ki kell vizsgálnia és nyilván kell tartania a tanulóbaleseteket,

•

a balesetekről készített jegyzőkönyvek jogszabályban előírt, elektronikus úton történő
továbbítása.

A fenti feladatok megszervezése, irányítása és ellenőrzése az intézmény vezetőjének
feladata.

11.2.
Az iskola dolgozóinak tanuló és gyermekbalesetet megelőző
feladatai
11.2.1. Az intézményvezető feladatai
• az iskola belső szabályzatainak körültekintő összeállítása,
•

a részterületek felelőseinek megbízása (balesetvédelmi felelős),

•

megszervezni, hogy a tanulók, a pedagógusok, és az iskola valamennyi dolgozója
megismerhesse az általános és helyi szabályokat,

•

az egészséges és biztonságos iskolai környezet, munkavégzés feltételeinek
megteremtése, folyamatos ellenőrzése ezek dokumentálása,

•

a tanulóbaleseteket előidézhető vagy előidéző okok feltárása, megszüntetése,

•

a balesetvédelmi szabályok betartásának ellenőrzése dokumentálása.

11.2.2. Balesetvédelmi felelős
• az egészséges és biztonságos munkavégzésre vonatkozó jogszabályok ismerete,
•

tanév elején az iskolai élet egészére vonatkozó munka-, tűz és balesetvédelmi oktatás
megtartása ennek dokumentálása,

•

az egészséges és biztonságos iskolai környezet, munkavégzés feltételeinek folyamatos
ellenőrzése ezek dokumentálása.

11.2.3. Az iskola pedagógusainak és más dolgozóinak tanuló- és
gyermekbaleseteket megelőző feladatai
• minden dolgozónak ismernie kell, és be kell tartania a munkavédelmi és tűzvédelmi
szabályzatot, valamint a vészhelyzeti terv rendelkezéseit,
•

a különösen balesetveszélyes tantárgyakat tanító szaktanárok (testnevelés, kémia,
fizika, informatika, szakmai) baleset-megelőzési feladatait a munkaköri leírásuk
tartalmazza,

•

a NAT és az iskola helyi tantervei alapján minden tantárgy keretében oktatni kell a
tanulók biztonságának és testi épségének megóvásával kapcsolatos ismereteiket,
rendszabályokat és viselkedési formákat.

A nevelők a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozásokon, valamint az ügyeleti
beosztásukban meghatározott időben kötelesek a rájuk bízott tanulók tevékenységét
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folyamatosan figyelemmel kísérni, a rendet megtartani, valamint a baleset-megelőzési
szabályokat a tanulókkal betartatni.
Az osztályfőnöknek az osztályfőnöki órákon a tanulókkal ismertetni kell az egészségük és
testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat az egyes foglalkozásokkal együtt járó
veszélyforrásokat, a tilos és elvárható magatartásformákat.
Az osztályfőnöknek feltétlenül foglalkoznia kell a balesetek megelőzését szolgáló szabályokkal
a következő esetekben:
• A tanév megkezdésekor az első osztályfőnöki órán ismertetni kell:

•

•

az iskola környékére vonatkozó közlekedési szabályokat, a telephelyekre
vonulás rendjét,

•

a Házirend balesetvédelmi előírásait,

•

a rendkívüli esemény (baleset, tűzriadó, természeti katasztrófa, stb.)
bekövetkezésekor szükséges teendőket, a menekülési útvonalat, a menekülés
rendjét,

•

a tanulók kötelességeit a balesetek megelőzésével kapcsolatban,

•

tanulmányi kirándulások, túrák, táborok előtt, közhasznú munkavégzés
megkezdése előtt,

•

rendkívüli események után,

•

a tanév végén a nyári idénybalesetek veszélyeire kell felhívni a tanuló
figyelmét.

Az osztályfőnök balesetvédelmi feladatai a felsoroltakon túl:
•

el kell látnia osztályának felügyeletét az osztály tanórán kívüli közösségi
foglalkozásain, kirándulásokon,

•

figyelemmel kell kísérnie a tanulók egészségi állapotát,

•

ellenőriznie kell, hogy a tanulók megjelentek-e az iskolai egészségügyi
ellátás keretében megszervezett szűrővizsgálatokon.

A nevelőknek ki kell oktatniuk a tanulókat minden gyakorlati, technikai jellegű feladat,
illetve a tanórán kívüli program előtt a baleseti veszélyforrásokra, a kötelező viselkedés
szabályaira, egy esetleges rendkívüli esemény bekövetkezésekor követendő magatartásra. A
pedagógusnak az oktatást dokumentálnia kell.
A tanulók számára közölt balesetvédelmi ismeretek témáját és az ismertetés időpontját az
osztálynaplóba be kell jegyezni. A nevelőnek visszakérdezéssel meg kell győződnie arról,
hogy a tanulók elsajátították-e a szükséges ismereteket.
Az intézmény intézményvezetője az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi
feltételeit munkavédelmi ellenőrzések (szemlék) keretében rendszeresen ellenőrzi. A baleseti
veszélyforrást azonnal jelenteni kell az intézmény vezetőjének.
Rendkívüli esemény esetén az épület kiürítését a szükséges intézkedések megtételét a
vészhelyzeti előírások szerint kell elvégezni.
A tanulók felügyeletét ellátó nevelőnek a tanulót ért bármilyen baleset, sérülés vagy rosszullét
esetén haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket:
• a sérült tanulót elsősegélyben kell részesítenie,
•

ha szükséges orvost kell hívnia,
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•

a balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell szüntetnie,

•

a tanulói balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell az intézményvezetőnek,
balesetvédelmi felelősnek.

E feladatok ellátásában a tanulóbaleset helyszínén jelenlévő többi intézményi dolgozó is
köteles részt venni.
A balesetet szenvedett tanulót elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a sérülttel csak azt
teheti, amihez biztosan ért.
11.2.4. Az iskola tanulóinak tanulói és gyermekbaleseteket megelőző feladatai:
• óvja saját és társai testi épségét, egészségét,
•

ismerje és tartsa be a saját és mások egészségét és biztonságát védő szabályokat,

•

azonnal jelentse az intézmény pedagógusának vagy más dolgozónak, ha saját magát,
társait vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet észlel.

Az intézmény tanulóinak feladata tanulóbaleset után:
• értesíti a legközelebbi pedagógust (felnőttet) a baleset tényéről,
•

szükség esetén irányítás mellett közreműködik az ellátásban, mentésben.

Az intézmény teendői tanulóbaleset után:
•

az intézmény vezetője gondoskodik a balesetet előidéző ok vagy okok
megszüntetéséről,

•

a balesetvédelmi felelős (vagy más megbízott személy) jegyzőkönyvet vesz fel,

•

az intézmény vezetője gondoskodik a tanulóbalesetek kivizsgálásáról, felelősség
megállapításáról,

•

az intézményvezető jelentési kötelezettsége.

11.2.5. A tanuló- és gyermekbalesetek jelentési kötelezettsége
A tanuló- és gyermekbaleseteket „Jegyzőkönyv a tanuló- és gyermekbalesetekről” című
nyomtatványon kell felvenni. Nyilvántartása „Nyilvántartás a tanuló és
gyermekbalesetekről” című nyomtatványon történik.
A jegyzőkönyv egy példányát meg kell küldeni a fenntartónak, valamint át kell adni a
tanulónak; gyermek és kiskorú esetén a szülőnek. A jegyzőkönyv egy példányát a kiállító
nevelésioktatási intézmény őrzi meg.
A balesetről elektronikus jegyzőkönyv is készül, melyet a KIR megfelelő felületén
rögzíteni szükséges.
Ha a sérült állapota vagy a baleset jellege miatt a vizsgálatot az adatszolgáltatás
határidejére nem lehet befejezni, akkor azt a jegyzőkönyvben meg kell indokolni.
Súlyos balesetet az intézménynek telefonon, e-mail-ben, telefaxon vagy személyesen,
azonnal be kell jelentenie a rendelkezésre álló adatok közlésével az intézmény fenntartójának.
Minden tanulóbalesetet követően meg kell tenni a szükséges intézkedést a hasonló esetek
megelőzésére.

11.3.

Az intézmény biztonságát szolgáló előírások

Az intézmény létesítményeit, helyiségeit az iskola dolgozói és tanulói rendeltetésszerűen
használják.
Az épület nyitását illetve a zárását végző személy feladata a riasztó rendszer beés
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kikapcsolása, az áramtalanítás, távozáskor az működtető utasítása alapján.
Riasztás esetén az értesített dolgozó kötelessége a helyszíni bejárás, ellenőrzés, valamint
a szükséges további kapcsolatfelvétel és intézkedések megtétele.
Munkaszüneti napokon az intézmény helyiségeinek használatát az intézmény
működtetővel egyeztetve az intézményvezető engedélyezi. E napokon a nyitás és a zárás
teendőit, a helyiséghasználattal és vagyonvédelemmel kapcsolatos feladatokat az intézmény
működtetője egyedi utasításban határozza meg.
Az intézmény helyiségeit munkaidőn túl zárva kell tartani. A zárás és ennek ellenőrzése
az működtető feladata.
A tantermeket, szertárakat a pedagógusok nyitják és zárják. Az irodákat és más
munkahelyeket az ott dolgozók nyitják és zárják.
Az iskolaépületek vagyonvédelmét a fenntartó által megkötött biztosítás garantálja.
Az intézmény létesítményeiben illetve vagyontárgyaiban bekövetkezett károkat
észleléskor jelenteni kell az intézményvezetőnek. A további intézkedések megtétele az ő
feladata.
A biztonságos munkavégzés feltételeit az intézmény munkavédelmi és tűzvédelmi
felelőse a munkavédelmi és a tűzvédelmi szabályzat és feladatterv alapján ellenőrzi.
A karbantartók feladata az iskola oktatási célú, és más, a tanulók és a dolgozók által is
használt helyiségeknek munkabiztonsági szempontból biztonságos és rendeltetésszerű
használat feltételeinek biztosítása a tervszerű megelőző karbantartás és kisjavítások
folyamatos elvégzésével az működtető utasítására.
11.3.1.

A tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelésének eljárásrendje

A stúdió működési rendje
A stúdióban található gépeket, eszközöket kizárólag az erre kijelölt személy kezelheti.
A stúdió zárt, biztonsági rendszerrel ellátott terem. Ha az oktatástechnikus nem
tartózkodik a helyszínen, a termet minden esetben zárva kell tartani. A stúdió eszközeit
tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokhoz az illetékes szaktanár irányításával és
felügyeletével működtethetik a tanulók.
Fénymásolásra a stúdiót az alábbi módon igénybe lehet venni:
A szerzői jogvédelem hatálya alá eső anyagokat fénymásolni tilos, mindenki csak a saját
szellemi termékének tekinthető anyagokat (pl. szakmai-módszertani segédletek, feladatlapok
stb.) fénymásoltathat, kivéve, ha rendelkezik a szerző, írásbeli engedélyével, amit a
fénymásolási naplóban kell dokumentálni.
Órai munkához, dolgozatíráshoz csak olyan anyagok fénymásolhatók, amelyek
segítségével jelentős időmegtakarítás érhető el a felhasználás során.
A fénymásolást mindenki személyesen végeztetheti az oktatástechnikussal. A
munkavégzéshez közvetlenül nem szükséges anyagok és a tanulók vagy az intézménnyel
munkaviszonyban nem állók kérésére végzett fénymásolás térítésköteles.
A mindenkori piaci viszonyokhoz alkalmazkodó térítési díjak jegyzékét a stúdióban jól
látható helyen ki kell függeszteni. A szabályzatban foglaltak betartását az intézményvezetőhelyettes rendszeresen ellenőrzi, és tapasztalatairól feljegyzést készít az intézményvezetőnek.
A stúdióban tárolt eszközöket és tárgyakat az iskolai oktató-nevelő munkához
térítésmentesen, egyéb esetekben – intézményvezetői engedéllyel – költségtérítéses
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formában lehet kikölcsönözni. A kölcsönzés mindkét esetben átvételi elismervény ellenében
történhet.
Stúdió – fénymásolás rendje
A Stúdióban fénymásoltatni csak fénymásolási időben lehet.
Fénymásolási idő tanulóknak:
hétfő-csütörtök 12:30-14:30
péntek 12:30-13:30
1. A tanárok a fénymásolást térítésmentesen vehetik igénybe, ha bemeneti-, témazáró-,
év végi dolgozatot fénymásoltatnak, és rendelkeznek a másoláshoz szükséges írásbeli
engedéllyel az intézményvezető vagy az intézményvezető-helyettes aláírásával.
3. A diákok és az iskola technikai dolgozói saját célra kizárólag térítés ellenében
másoltathatnak.
4. A nem a tanórai munkához, de az iskola működéséhez szükséges dokumentumok,
nyomtatványok (pl. vezetői megbízásokhoz kötődő iskolaigazgatási dokumentumok,
iskolai kiadványok, szükséges nyomtatványok) másolása térítésmentes.
A wifi használatának a rendje
• A diákok a rendszergazdától igényelhetnek hozzáférést.
•

A Házirend szabályozza a wifi használatát.

Az informatika termek működési rendje
• A termekben a tanulók csak tanári felügyelettel tartózkodhatnak.
•

A foglalkozásokra csak a szükséges felszerelésüket vihetik magukkal.

•

A termekben enni, inni szigorúan TILOS!

•

A termekben levő gépeket csak rendeltetésszerűen szabad használni.

•

Futkosni, lökdösődni nem szabad.

•

Bármilyen rendellenesség (füst, égett szag…) esetén a felügyelő tanárnak kell szólni.

•

A számítógépekre programot telepíteni csak a rendszergazda engedélyével szabad.

•

Az internet csak a Netikett betartásával használható.

•

Az intézmény szellemiségével nem harmonizáló oldalak látogatása az informatika
termek fakultatív használatának tilalmát vonja maga után.

Az informatika-szertár működési rendje
• A szertárban tanuló nem tartózkodhat.
•

A tanárok a szertárban csak a számukra kijelölt gépeket használhatják, a gépek
használatát előzetesen egyeztetni kell az informatikusokkal.

•

Ha valamelyik teremben nincs foglalkozás, akkor az ottani gépeket is igénybe vehetik
a tanárok.

•

Az informatikát oktatók elsőbbséget élveznek a gépek használatakor.

A kémiai labor működési rendje
• A laborban a tanuló csak szaktanár engedélyével és jelenlétében tartózkodhat.
•

A laboratóriumi eszközöket használni, kísérletezni csak szaktanári engedéllyel, tanári
felügyelet mellett szabad.
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•

A laborba élelmiszert bevinni, ott enni-inni, a vegyszereket megkóstolni szigorúan
tilos.

•

A biztonságos munkavégzés érdekében szigorúan be kell tartani a balesetvédelmi
előírásokat, melyeket a szaktanár minden vizsgálat előtt a tanulókkal ismertet.

•

A vegyszereken az EU-ban használt piktogramok hívják fel a figyelmet a
veszélyforrásokra, adnak információt az adott anyag kezelésének módjáról.

•

A piktogramok jelentését bemutató táblázat a laborban jól látható helyen
kifüggesztésre kerül.

A tornaterem használatának rendje
• A termekben tornacipő használata mindenki számára kötelező!
•

A helyiségekben a tanulók csak tanári felügyelettel tartózkodhatnak.

•

A sporteszközök és -szerek előkészítése és elpakoltatása a foglalkozásvezető feladata.

•

Az eszközöket és sportszereket a foglalkozás befejeztével az eredeti helyére kell
visszatenni.

•

A sporteszközök rendeltetésszerű használata és állagának megóvása mindenki feladata
és kötelessége.

•

A szándékos rongálás esetén a rongáló köteles a kárt megtéríteni. Az észlelt hibákat,
rongálásokat a foglalkozásvezető köteles azonnal jelenteni az intézményvezetőhelyettesnek.

•

Az ajtókat a tanórák után kötelező zárni.

•

Az öltözőajtókat a tanóra megkezdésekor zárni kell.

•

A balesetvédelemre vonatkozó szabályok
foglalkozásvezető számára kötelező érvényű.

betartása,

betartatása

minden

A sportpálya használatának rendje
• A pályán a tanári felügyelet a testnevelési foglalkozások ideje alatt kötelező.
•

A sporteszközök és -szerek előkészítése és elpakoltatása a foglalkozásvezető feladata.

•

Az eszközöket és sportszereket a foglalkozás befejeztével az eredeti helyére kell
visszatenni.

•

A sporteszközök rendeltetésszerű használata és állagának megóvása mindenki feladata
és kötelessége.

•

Szándékos rongálás esetén a rongáló köteles a kárt megtéríteni. Az észlelt hibákat,
rongálásokat a foglalkozásvezető köteles azonnal jelenteni az intézményvezetőhelyettesnek.

•

A teniszpálya ajtaját a foglalkozások után zárni kell.

•

A balesetvédelemre vonatkozó szabályok
foglalkozásvezető számára kötelező érvényű.

11.4.

betartása,

betartatása

minden

A rendkívüli esemény, bombariadó stb. esetén szükséges teendők

A nevelési-oktatási intézmény a vonatkozó jogszabály alapján a Szervezeti és Működési
Szabályzatában szabályozni köteles a rendkívüli esemény, bombariadó, stb. esetén szükséges
teendőket.
A rendkívüli esemény észlelésekor, tudomásra jutásakor haladéktalanul tájékoztatni kell
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az intézményvezetőt.
Az intézményvezető a rendkívüli esemény jellegének megfelelően haladéktalanul értesíti:
•

az érintett hatóságokat,

•

a fenntartót, a működtetőt,

•

a szülőket.

Megtesz minden olyan szükséges intézkedést, amelyek a tanulók, védelmét, biztonságát
szolgálják.
Rendkívüli eseménynek számít különösen:
• a tűz,
•

az árvíz

•

a földrengés,

•

bombariadó,

•

egyéb veszélyes helyzet, illetve az oktató, illetve a munkát más módon akadályozó,
nehezítő körülmény:
•

egész napos gázszünet,

•

az épület biztonságos használhatóságát veszélyeztető körülmény,

•

az ellátottak és a dolgozók közlekedését nehezítő helyzet (hó),

•

járvány,

•

az intézmény egy-egy intézményegységét, elkülönült szervezeti egységét
érinti az előzőek szerint.

Amennyiben a rendkívüli esemény jellege indokolja, gondoskodni kell az intézmény,
intézményegység kiürítéséről, amely a tűzvédelmi szabályzat szerinti terv szerint kell, hogy
történjen.
Az egyéb intézkedést követelő rendkívüli események bekövetkeztekor
intézményvezető a pedagógusok bevonásával a legjobb belátása szerint dönt.

az

A rendkívüli esemény során az intézményvezetőnek gondoskodnia kell:
• amennyiben a tanulók intézményben történő elhelyezését meg kell szüntetni, a szülők
mielőbbi értesítéséről, a tanulók hazajutásának, illetve más intézményben,
intézményegységben történő elhelyezésének megszervezéséről,
•

a következő napot, esetleg napokat érintő tanítási szünet elrendeléséről, s a szülők
tájékoztatásáról,

•

a tanulók felügyeletének biztosításáról, ha az indokolt,

•

olyan intézkedések meghozataláról, melyek biztosítják a tanulók maximális védelmét.

Az intézményvezető az egyes rendkívüli eseményekkel kapcsolatos teendőkre
vonatkozóan a Honvédelmi Intézkedési Terv alapján jár el.
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12. Az intézmény működésével összefüggő kérdések, amelyet
jogszabály alapján készített szabályzatban nem kell, illetve nem
lehet szabályozni (EMMI 20/2012. (VIII. 31.) 4. § (1))
Az intézményben folytatható reklámtevékenység szabályozása

12.1.

Az intézményben a következők kivételével tilos a reklámtevékenység.
Megengedett a reklámtevékenység, ha a reklám a tanulóknak szól a Pedagógiai
Programmal összeegyeztethető formában és módszerrel.
A bélyegzőlenyomattal engedélyezett reklámtevékenység a következő személyiségfejlődést
elősegítő témákkal állhat kapcsolatban:
• egészséges életmód,
•

környezetvédelem,

•

társadalmi tevékenység,

•

közéleti tevékenység,

•

továbbtanulás

•

kulturális tevékenység,

•

sporttevékenység.

A gazdasági reklámtevékenységről szóló törvény előírásainak figyelmen kívül hagyása
felelősségre vonást eredményezhet.
Reklámot és reklámnak minősülő felhívást az intézményben nyilvános helyen kitenni
csak az intézményvezető engedélyével lehet (szignó és az iskola körbélyegzőjének
ellátásával).
Az intézményben folytatható megengedett reklámtevékenység formái, módjai:
• iskolarádió,
•

újságok terjesztése,

•

szórólapok,

•

plakátok,

•

szóbeli tájékoztatás, stb.

12.2.

Nyilatkozat média részére

Az írott sajtónak, a rádiónak és a televíziónak adott az intézményi élet bármely területével
kapcsolatos tájékoztatás, felvilágosítás nyilatkozatnak minősül.
Az intézménnyel kapcsolatban nyilatkozattételre az intézményvezető vagy az általa
megbízott személy jogosult.
Minden nyilatkozat esetében be kell tartani a hivatali titoktartásra vonatkozó
rendelkezéseket, és tekintettel kell lenni az intézmény érdekeire (nem okozhat az
intézménynek anyagi vagy erkölcsi kárt, működési zavart).
Tilos olyan kérdésben nyilatkozatot adni, amelynél a döntés nem a nyilatkozattevő
hatáskörébe tartozik.
A nyilatkozattevőnek joga, hogy nyilatkozatát közlés előtt megismerje, ennek
megtagadása esetén visszavonhatja nyilatkozatát.
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Az intézmény területén forgatás,
intézményvezetői engedéllyel történhet.

fotózás,

riportkészítés stb. csak előzetes

12.3.
Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos
rendelkezés
A Nkt. a tanuló és a szülő jogaként fogalmazza meg, hogy a szükséges információkhoz
hozzájuthasson, tájékoztatást kapjon a gyermek tanulmányait érintő kérdésekről, valamint
megismerhesse az intézmény Pedagógiai Programját, Házirendjét.
A helyi Pedagógiai Programot a nevelőtestület fogadja el és határozza meg annak
időtartamát. A helyi Pedagógiai Programot nyilvánosságra kell hozni, azt a szülőkkel meg
kell ismertetni.
A nyilvánosság és tájékoztatás az alábbiak szerint valósul meg:
A 9. évfolyamon tanulók szülei a szeptemberi első szülői értekezleten kapnak
tájékoztatást a Házirendről, Pedagógiai Programról, a Szervezeti és Működési Szabályzatról.
Ezek a dokumentumok az iskola honlapján elérhetők, illetve a szülői szervezet vezetőjének
is a rendelkezésére kell bocsátani.
A Szervezeti és Működési Szabályzat, Pedagógiai Program, Házirend nyilvános, egy-egy
példányát a gimnázium könyvtárában helyezzük el, ahol nyitvatartási időben meg lehet
tekinteni. Ezek alapján adunk felvilágosítást az esetlegesen felmerülő kérdésekre is. A szülői
szervezet vezetőjének egy-egy példányt átadunk.
A hatályos jogszabályok alapján az intézmény köteles Különös Közzétételi Lista
megjelentetésére, mely a szülőknek, érdeklődőknek ad tájékoztatást az intézmény
eredményességéről, személyi feltételeihez kapcsolódó legfontosabb információkról.
A Különös Közzétételi Lista intézményünk honlapján található.
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13. Tanórán kívüli foglalkozások
A tanórán kívüli foglalkozások rendjét az intézmény Pedagógiai Programja tartalmazza.
A választható foglalkozásokra a jelentkezés írásban történik. A tanórán kívüli foglalkozások
csak a kötelező tanítási órák megtartása után szervezhetők.
Az intézményben a tanulók számára az alábbi – az iskola által szervezett tanórán kívüli
rendszeres foglalkozások működnek:
• tehetséggondozás létszámtól függetlenül,
•

közép és emelt szintű érettségire való előkészítők és felkészítők

•

versenyre felkészítő foglalkozások,

•

szakkörök, felzárkóztató foglalkozások: a munkaközösség-vezetők javaslata alapján
lehet indítani,

•

iskolai sportkör (ISK) a tanulók mozgásigényének kielégítésére, a mozgás és a sport
megszerettetésére irányul.

Az egyéb tanórán kívüli foglalkozásokra vonatkozó általános szabályok:
• A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – a felzárkóztató foglalkozás
kivételével – önkéntes.
•

A tanórán kívüli foglalkozások megszervezését (a foglalkozások megnevezését, heti
óraszámát, a vezető nevét, működésének időtartamát) minden tanév elején az iskolai
tantárgyfelosztásban rögzíteni kell.

•

A tanórán kívüli foglalkozások megszervezésénél a tanulói, szülői, nevelői igényeket
a lehetőségek szerint figyelembe kell venni.

•

A tanórán kívüli foglalkozások vezetőit, akik munkájukat munkaköri leírásuk alapján
végzik, az intézményvezető bízza meg. Tanórán kívüli foglalkozást vezethet az is, aki
nem az iskola pedagógusa.

Szervezett eseti foglakozások:
• tanulmányi kirándulások,
•

sítábor,

•

hangverseny, mozi, színházlátogatás,

•

külföldi csereutak,

•

nyári nyelvi kurzus Künzelsauban,

•

közérdekű önkéntes tevékenység,

•

közösségi szolgálat.

A szervezett kirándulások és a közérdekű önkéntes tevékenység esetén 20 tanulónként
egy felnőtt kísérőt kell biztosítani.
Tanulmányi versenyek
Az EMMI és OH által meghirdetett országos versenyekre (pl.: OKTV iskolai, megyei,
területi, Irinyi János kémia, Kitaibel Pál biológia, Nemes Tihamér OITV ) a felkészítésért a
szakmai munkaközösségek felelősek.
Diákmozgalom
Programjai az iskola éves munkatervével összhangban éves terv alapján szervezhetők. A
diákönkormányzatot a diákok javaslatára, nevelőtestület egyetértésével az intézményvezető
bízza meg. Egy tanítás nélküli munkanap programját meghatározhatja a diákönkormányzat.
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Az iskolában a területileg illetékes bejegyzett egyházak hit- és vallásoktatást
szervezhetnek. A hit- és vallásoktatáson való részvétel a tanulók számára önkéntes. Az
intézmény – órarendjéhez igazodva – a foglalkozásokhoz tantermet biztosít. A tanulók hités vallásoktatását az illetékes egyház által kijelölt hitoktató végzi.
Az iskola a tehetséges tanulók fejlődésének elősegítése érdekében tanulmányi és
sportversenyeket szervez. A versenyek megszervezéséért, a részt vevő tanulók felkészítéséért
a szakmai munkaközösségek, illetve a szaktanárok felelősek.
A megyei, regionális, országos versenyeken az iskolát képviselő tanuló költségeit az
intézmény fedezi.
Azoknak a versenyeknek a jegyzékét, amelyeken az iskola a törvényi szabályozásnak
megfelelő módon részt vesz, az éves munkaterv tartalmazza.
Ugyancsak az éves munkaterv tartalmazza azoknak az önkéntes tevékenységeknek –
táborok, kirándulások, közművelődési intézményekben és művészeti előadásokon tett
látogatások, túrák – a rendjét, amelyeket az iskola felmerülő igények esetén megszervez, de
a hozzájuk kapcsolódó költségeket a szülőknek kell vállalniuk.
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14. A felnőttoktatás formái 20/2012. EMMI (VIII.31.) 4 § (2) b
A felnőttoktatás formái intézményünkben:

14.1.

14.1.1. Iskolarendszerű felnőttoktatás
Intézményünkben az aktuális igényekhez alkalmazkodva, a gazdaságosság
szempontjainak figyelembe vételével felnőttoktatási tagozat működhet a fenntartó
engedélyével.
Felnőttoktatási tagozat valamennyi évfolyamon szervezhető, esti vagy levelező
formában.
Az esti tagozaton a tanítás a tanulók elfoglaltságához igazodva heti munkarendben, esti
órákban folyik, a magasabb jogszabályoknak megfelelő óraszámban. A foglalkozásokon a
tanulók részvétele kötelező.
A levelező tagozaton a tanítás a tanulók elfoglaltságához igazodva havi munkarendben
folyik, a törvényi szabályozásnak megfelelő óraszámban.
A foglalkozások formája:
• konzultáció,
•

beszámoltatás.

A levelező oktatásban részt vevő tanulók minden negyedév végén vizsgát tesznek.
Mind az esti, mind a levelező felnőttoktatásban részt vevő tanulók számára igény esetén
az alapszolgáltatásokon túl költségtérítéses konzultációk szervezhetők. A költségtérítés
mértékét a működtető önkormányzattal és a fenntartóval kell egyeztetni.
A felnőttképzésben résztvevő tanulók számára megállapítható térítési és tandíj mértékét
a köznevelési törvény az aktuális jogszabályok alapján kell megállapítani.

14.2.

Iskolarendszeren kívüli felnőttképzés

Az intézmény alapfeladatainak ellátása körébe nem tartozó – általában tanfolyami jellegű
szakmai képesítést biztosító képzés.
Szervezésére és lebonyolítására az intézmény működtetőjének és fenntartójának
hozzájárulásával kerülhet sor.
Tanfolyamok más szervezetekkel együttműködve is szervezhetők.
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15.
A mindennapi testedzés formái, az iskolai sportkör,
valamint az iskola vezetése közötti kapcsolattartás formái és
rendje 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. § (2) d)
15.1.

A mindennapi testedzés formái

Az intézmény a törvényi szabályozásnak megfelelően biztosítja tanulói számára a
mindennapos testedzés lehetőségét, az iskola Pedagógiai Programjában rögzített módon, heti 5
órában, felmenő rendszerben 2012. szeptember 1-jétől.
Az iskolában iskolai sportkör működik, melynek munkáját az intézményvezető által
megbízott testnevelő tanár segíti.
A sportkör önálló Szervezeti és Működési Szabályzattal rendelkezik.
A tanórán kívüli sportfoglalkozásokat és az iskolai sportkör egyesületi szakosztályainak
tevékenységét úgy kell megszervezni, hogy azokon az intézmény bármely tanulója részt
vehessen.
Az iskolai sportkör egy tanítási évre szóló szakmai program alapján végzi munkáját,
amely programot az éves iskolai munkaterv részeként közzé kell tenni.
Az iskolai sportkör tevékenységét az intézmény támogatja azzal, hogy rendelkezésére
bocsátja – a működéshez szükséges mértékben – a intézmény helyiségeit és eszközeit.
A foglalkozások megjelenítésre kerülnek a tantárgyfelosztáson, illetve az órarendben.
A tanulót, ha egészségi állapota indokolja, az iskolaorvosi, szakorvosi szűrővizsgálat
alapján könnyített vagy gyógytestnevelési órára kell beosztani. A gyógytestnevelési órákat
az iskolában vagy a pedagógiai szakszolgálat feladatainak ellátására kijelölt közoktatási
intézményben kell megszervezni.
A tanulók jogszabályok szerinti kategorizálását az iskolaorvos végzi el az adott tanévet
megelőző tanév május 15-ig, illetve legkésőbb az adott tanév október 15-ig.
A besorolási összesítő egy példányát az iskolaorvos átadja a testnevelő tanárnak és az
intézmény vezetőjének.
A szülő, a testnevelő és az osztályfőnök aláírásával vesz tudomást az iskolaorvos általi
kategóriába sorolásról, szakmai felülbírálat a Kormányhivatal Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerv (ÁNTSZ) tiszti főorvosától kérhető.
A tornatermi foglalkozások időtartama kétszer negyvenöt perc esetén össze is vonható.
Az uszodai órák egyszer negyvenöt percesek, amelyek tömbösíthetők.
A testi, érzékszervi, értelmi, beszéd és más fogyatékos tanuló a szakértői és rehabilitációs
bizottság szakértői véleményében meghatározottak szerint vesz részt a testnevelési órákon
vagy mozgásjavító foglalkozáson.

15.2.

Az iskolai sportkör és az iskola vezetése közötti kapcsolattartás
formái és rendje

Az iskola a tanulók számára a mindennapi testedzést a kötelező tanórai és a szabadon
választható délutáni sportfoglalkozásokon biztosítja.
A délutáni sportfoglalkozásokat az iskolai sportkör keretében kell megszervezni a nem
kötelező tanórai foglalkozások terhére.
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Az iskolai sportkör kiemelt feladata:
• a foglalkozások tartalmának szorosan kapcsolódnia kell a tanórai testneveléshez,
•

biztosítsa az iskola minden tanulójának az egészség megőrzését szolgáló testmozgást,

•

házibajnokságok, versenyek szervezése.

Az iskolai sportkör demokratikusan működik, egy tanévre vonatkozó programmal. Az
iskolai sportkör vezető testületébe képviseletre jogosultak a diákok, a pedagógusok és a
szülők. Az iskolai sportkör elnökét a diákok javaslata alapján az intézményvezető kéri fel.
Az iskolai sportkör szakmai vezetését az iskola testnevelő tanárai végzik. Az iskolai sportkör
ingyenesen igénybe vehető szolgáltatás, tagdíj nem szedhető.
Az iskolai sportkör foglalkozásait tanévenként a tantárgyfelosztásban kell rögzíteni. Az
iskolai sportköri foglalkozások csak felnőtt vezető irányításával szervezhetők, akiket az
intézmény vezetője bíz meg.
Az iskolai sportkör és az iskola vezetése közötti kapcsolattartás formáit és rendjét a
sportkör jelen SZMSZ-ben foglaltak figyelembevételével a saját Szervezeti és Működési
Szabályzatában szabályozza. Az éves munkaterv és az SZMSZ elfogadása iskolai sportköri
közgyűlésen történik. Ennek időpontját az intézményi éves munkaterv tartalmazza.
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16. Az iskolai tankönyvellátás rendje, a tankönyvrendelés szabályai
Az iskolai tankönyvellátás megszervezéséért az iskola intézményvezetője a felelős.
Az iskola az éves munkatervében rögzíti annak a felelős dolgozónak a nevét (továbbiakban
tankönyvfelelős), aki az adott tanévben:
• elkészíti az iskolai tankönyvrendelést,
•

részt vesz az iskolai tankönyvterjesztésben.

A tankönyvrendelésben, illetve a tankönyvterjesztésben résztvevő tankönyvfelelőssel az
iskola intézményvezetője megállapodást köt.
A megállapodásnak tartalmaznia kell:
• a tankönyvfelelős feladatait,
•

a szükséges határidőket.

A magasabb jogszabályok előírásai alapján az iskolai tankönyvellátás rendjéről – a
szakmai munkaközösségek, és a szaktanárok véleményének kikérésével évente a
nevelőtestület dönt az alábbiak figyelembe vételével. Minden évben a hatályos rendelet
szerint az iskola intézményvezetője – az osztályfőnökök, a tankönyvfelelős, valamint a
gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök közreműködésével – felméri, hány tanuló jogosult
térítésmentes tankönyvellátásra, hány tanulónak kell vagy lehet biztosítani a tankönyvellátást
az iskolai könyvtárból, könyvtárszobából történő tankönyvkölcsönzés útján, hányan
kívánnak használt tankönyvet igénybe venni vagy új tankönyvet vásárolni.
A tankönyvrendelés elkészítéséhez az iskola intézményvezetője beszerzi az iskolai szülői
szervezet és az iskolai diákönkormányzat véleményét.
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17. Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások
Az intézményben ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások:
• A szervezett tanórán kívüli foglalkozás, beleértve a tanulmányi és szakmai
versenyeket, diáknapokat, a Pedagógiai Programban szereplő más művészeti
tevékenységet, az iskolai sportkört, a mindennapos testedzést, a házibajnokságot, az
iskolák közötti versenyt, bajnokságokat is.
•

Iskolai könyvtár használata.

•

Az osztályozó vizsga, a köztes vizsga, a különbözeti vizsga, a javítóvizsga.

•

A tanulói jogviszony fennállása alatt az érettségi vizsga, valamint a tanulói jogviszony
fennállása alatt megkezdett vizsga esetén a pótló vizsga és az első alkalommal a
javítóvizsga.

•

Az iskolai létesítményeknek, eszközeinek használata az ingyenes szolgáltatások
igénybevételéhez.

•

Tanórán kívüli foglalkozások mellett ingyenesen igénybe vehetők, szervezhetők meg
azok a diákkörök, amelyekben a tanulók a kötelező tanórai foglalkozásokat kiegészítő,
vagy ahhoz szorosan kapcsolódó ismereteket sajátítanak el, illetőleg amelyeknek célja
a továbbtanulás előkészítése.
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18. A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés
A Nkt. 65. §-a szerint az intézmény vezetője kereset-kiegészítéssel ismerheti el
meghatározott munkateljesítmény elérését, illetve – a helyettesítést kivéve – az átmeneti
többletfeladatok ellátását, így különösen a pedagógiai fejlesztő tevékenységet, a nevelés
céljait szolgáló tanórán kívüli foglalkozás terén nyújtott minőségi munkavégzést. A kiemelt
munkavégzésért járó kereset-kiegészítés megállapítható – a közoktatási intézmény bármely
alkalmazottja részére adható. Az intézményvezető részére is megállapítható a kiemelt
munkavégzésért kereset-kiegészítés az évente rendelkezésre álló keret terhére.
A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés megállapítható egy alkalomra,
illetőleg meghatározott időre. A meghatározott időre szóló kereset-kiegészítést havi
rendszerességgel kell kifizetni. A kereset-kiegészítés megállapításánál figyelembe kell venni
a vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak
teljesítményértékelésének eredményeit. A kereset-kiegészítésre való jogosultság legfeljebb
egy nevelési évre, egy tanítási évre szólhat. A kereset-kiegészítést ugyanaz a személy több
alkalommal is megkaphatja. A kereset-kiegészítésre való jogosultság megállapítása során
előnyben kell részesíteni azt, aki az intézményi teljesítményértékelés alapján az előző
nevelési évben, tanítási évben kereset-kiegészítésben részesült feltéve, hogy a
minőségirányítási programban meghatározott ciklusidő nem telt el, és a munkáltató
megítélése szerint teljesítményével ismét kiérdemelte azt.

18.1.

A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés feltételei

18.1.1. Pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak
A kereset-kiegészítés odaítélése tanévenként történik, mindig a megelőző tanév
eredményei alapján. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 65.§ (2)
bekezdése alapján a pedagógusok teljesítményét illetményük differenciálásával lehet
elismerni, amelynek megállapításának a tantestület által elfogadott belső értékelési szabályzat
az alapja.
Munkaviszony változás
Amennyiben a dolgozó közalkalmazotti jogviszonya tanév közben szűnik meg, a
következő hónaptól kezdve nem kapja a kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítést. A
tanév közben esetlegesen – ilyen módon – fennmaradó összeg felosztásáról az
intézményvezető dönt.
Kizáró okok
Fegyelmi eljárás elmarasztaló ítélete esetén vagy az intézményi széknél történt
feljelentést követő vizsgálat elmarasztalása esetén nem kaphat sem kereset-kiegészítést, sem
jutalmat a pedagógus. Kisebb súlyú fegyelmi büntetések egyedi elbírálás alá esnek.
18.1.2. Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak
A nem pedagógus közalkalmazottak kiemelt kereset-kiegészítésben részesülésének
feltételei:
•

kiemelkedő – kisegítő munkát végez (pl.: a munkakörének megfelelő munkát
kimagaslóan látja el, munkakörébe nem tartozó feladatot vállal, segíti kollégái
munkáit),

•

munkakörén túl olyan tevékenységet végez, amelyért díjazásban nem részesül,

•

részt vesz az iskolai rendezvények szervezésében és lebonyolításában, közreműködik
a tanulók oktatásához szükséges feltételek biztosításában.
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19. Záró rendelkezések
Az SZMSZ felülvizsgálatára minden alkalommal sor kerül, amennyiben jogszabályi
változás azt szükségessé teszi. Módosításának tárgyalására akkor is sor kerül, ha a fenntartó
a nevelőtestület, az intézményvezető, szülői szervezet és a diákönkormányzat
kezdeményezik.
A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása csak a nevelőtestület elfogadásával, az
szülői szervezet az iskolai diákönkormányzat, véleményének kikérésével és az
intézményvezető valamint a fenntartó jóváhagyásával lehetséges.
A mellékletben található szabályzatok, intézményvezetői utasítások jelen SZMSZ
változtatása nélkül is módosíthatók, amennyiben jogszabályi előírások, belső intézményi
megfontolások, vagy az intézmény felelős vezetőjének megítélése ezt teszi szükségessé.
Az intézmény működtetőjének/fenntartójának jóváhagyását a Szervezeti és Működési
Szabályzathoz csatolni kell.
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Mellékletek

A Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium
Szervezeti és Működési Szabályzatának
1. sz. melléklete

Munkaköri leírás minták

OM azonosító kód: 034146
67

Intézményvezető- helyettes munkaköri leírása

I. Személyi és szervezeti rendelkezések:
Dolgozó neve:
Munkakör megnevezése:
Munkaköre kiterjed:
Ügyeleti szolgálatra való behívhatóság:
Munkavégzés helye:
A munkáltató:
Az átadott munkáltatói jogokat gyakorolja:
Közvetlen munkahelyi vezetője:
Munkavállalói jogviszonyából eredő kérdésekben:

intézményvezető-helyettes
pedagógiai program szerint
a törvényi előírások szerint
Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium
8700 Marcali, Petőfi Sándor utca 16.
Tankerületi Igazgató,
Siófoki Tankerületi Központ
Intézményvezető
intézményvezető
Tankerületi igazgató, intézményvezető

II. Jogok, kötelezettségek és feladatok:
Alapvető felelőssége, feladatai
Az igazgató első számú helyettese, munkáját az igazgató közvetlen irányításával végzi, az igazgatót
vezetői munkájában segíti.
Elkészíti a tantárgyi és órafelosztási tervet.
Elkészíti az év eleji, a félévi és az év végi statisztikai jelentéseket, aktualizálja a közzétételi listát.
Elkészíti az illetékességi körébe tartozó dolgozók éves szabadságolási ütemtervét.
Gondoskodik a tanulói jogviszony létesítésével, megszüntetésével kapcsolatos ügyek elintézéséről.
Gondoskodik a tanári ügyelet megszervezéséről.
Gondoskodik a tanórán kívüli foglalkozások, szakkörök stb. terv szerinti megtartásáról, a
foglalkozási naplók rendszeres és folyamatos, vezetéséről, ellenőrzéséről.
Gondoskodik az iskolai sportkör és a mindennapos testnevelés (gyógy-testnevelés) tárgyi, személyi
feltételeinek biztosításáról.
Gondoskodik a pedagógusok helyettesítéséről.
Gondoskodik az intézménnyel munkaviszonyban álló, irányítása alatt tevékenykedő dolgozók
továbbképzéséről, önképzéséről.
Gondoskodik a közismereti termek, szertárak tárgyi feltételeinek fejlesztéséről.
Felelős az érettségi-, a javító-, különbözeti- vizsgák szakszerű és törvényeknek megfelelő
megszervezéséért.
Felelős a Pedagógiai program, helyi tanterv és a Házirend felülvizsgálatáért.
Felelős a nevelési és a nevelőtestületi értekezletek előkészítéséért.
Felelős a tanügyigazgatással kapcsolatos dokumentációk szabályszerű vezetéséért, kezeléséért és
irattározásáért, (KIR, KIFIR), ellenőrzéséért.
Felelős a belső ellenőrzési tervben foglaltak szerinti ellenőrzési tevékenység megszervezéséért.
Felelős az irányítása alá tartozó munkaközösségek és egyéb iskolai közösségek munkatervének
jóváhagyásáért.
Felelős a közismereti tantárgyak tananyag beosztásainak jóváhagyásáért.
Felelős a külföldi iskolákkal való kapcsolattartásért.
Felelős a tanulók vétségével és szabálysértésével összegfüggő ügyek intézéséért, a fegyelmi eljárás
szabályainak betartásáért.
Felelős a közismereti tantárgyi tanulmányi versenyek szervezéséért.
Irányítja az intézmény szervezeti felépítéséből adódóan az illetékességi körébe tartozó, szervezeti
egységeket, tevékenységeket az éves munkaterv alapján.
Koordinálja a tankönyvrendelést, tankönyvtámogatást.
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Javaslatot tesz a közvetlen irányítása alá tartozó területen dolgozók anyagi elismerésére,
kitüntetésére, illetve fegyelmi felelősségre vonására.
A tanév helyi rendjében, illetve a belső ellenőrzési tervben meghatározottak szerint feladatai
ellátásáról beszámolási kötelezettséggel tartozik az igazgatónak.
Az intézmény adatkezelési tevékenységét irányítja. Adatkezelési jogköre kiterjed a tanulók, a
pedagógusok minden, az oktató-nevelő munkával összefüggő adatára.
III. Általános rendelkezések:
A dolgozó jogosult feladatainak jobb ellátása érdekében javaslattételre a közvetlen
felettesének.
A dolgozó jogosult az intézeti vagyont sértő, károsító bármely cselekmény, mulasztás esetén
bejelentés megtételére.
Munkaköri kötelezettségének teljesítésénél:
 a hivatali és szolgálati titok megőrzéséért fegyelmi és büntetőjogi felelősséggel tartozik;
 kötelessége a mindenkori tűzvédelmi, munkavédelmi, közegészségügyi előírásokat betartani;
 köteles az intézmény vagyonát gondosan kezelni, arra vigyázni;
 anyagilag felelős a nem körültekintően végzett munkavégzése során okozott károkért és
hibákért.
A munkaköri leírás melléklete az aktuális tanév tantárgyfelosztása.
További jogait és kötelességeit a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a pedagógusok előmeneteli
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet határozzák meg.
IV. Hatályba lép:
Marcali,
V. Érvényes:
Visszavonásig.
………………….
Intézményvezető
VI. A munkaköri leírásba szereplőket megismertem, a benne foglaltakat magamra nézve kötelezően
elismerem, 1 példányt átvettem.
Marcali,
………………….
aláírás
Nevelési munkaközösség-vezető munkaköri leírása
I. Személyi és szervezeti rendelkezések:
Dolgozó neve:
Munkahelye:

Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium
SB3601
8700 Marcali, Petőfi Sándor utca 16.
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Munkakörének megnevezése:
Munkaköre kiterjed:
Ügyeleti szolgálatra való behívhatóság:
Helyettesítését tartós távollét esetén ki oldja meg:
Közvetlen felettese:
Közvetlen beosztottja:

nevelési-osztályfőnöki
munkaközösség-vezető
pedagógiai program szerint
a törvényi előírások szerint
intézményvezető
intézményvezető helyettes
a munkaközösség tagjai

II. Jogok, kötelezettségek és feladatok:
Jogai:
A munkaközösség tagjaival történő megbeszélés alapján javaslatot tesz, majd véleményezi a
tantárgyfelosztást.
Véleményezi a pedagógusok külön megbízásainak elosztását.
Mint a belső ellenőrzésre jogosultak egyike, javaslatot tehet a pedagógusok jutalmazásának
szempontjaira, illetve a kialakított szempontrendszer alapján a munkaközösség tagjainak
értékelésére.
Feladatai:
Segítséget kell nyújtania a vezetőség és a szaktárgyat tanító pedagógusok számára az adott
munkaközösség szakmai és általános pedagógiai munkájának szervezésében, a felmerülő
problémák megoldásában, a szakmai munka koordinálásában.
Képviseli a munkaközösséget szakmai megbeszéléseken, értekezleteken és az ott elhangzottakról
tájékoztatja a munkacsoport tagjait.
Segíti és ellenőrzi a pedagógusok szakmai munkáját, különös tekintettel az új kollegákra.
Összeállítja - és a munkaközösség elé terjeszti elfogadásra - a munkaközösség éves
munkaprogramját, valamint a munkaközösség tevékenységéről szóló beszámolót, értékelést.
Folyamatosan segítséget nyújt a munkaközösség tagjainak a tantárgyfelosztások elkészítéséhez,
ellenőrzi azokat.
Felelős a tankönyvek és taneszközök rendeléséért.
Szervezi a szakmai bemutatók, előadások látogatását, segítséget nyújt az iskolán belüli bemutató
tanításokhoz.
Az igazgatóhelyettessel együtt ellenőrzi a tanítás-tanulás folyamatának eredményességét.
Szervezi a tanulók szaktárgyi versenyét, regisztrálja az elért eredményeket.
Figyelemmel kíséri a szakterületére vonatkozó pályázatokat, és tájékoztatja a munkaközösség
tagjait, nyomon követi a pályázás menetét.
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III. Általános rendelkezések:
A dolgozó jogosult feladatainak jobb ellátása érdekében javaslattételre a közvetlen felettesének vagy
a gimnázium igazgatójának.
A dolgozó jogosult az intézeti vagyont sértő, károsító bármely cselekmény, mulasztás esetén
bejelentés megtételére.
További jogait a Kjt. ide vonatkozó rendelkezései szabályozzák.
Munkaköri kötelezettségének teljesítésénél:
a hivatali és szolgálati titok megőrzéséért fegyelmi és büntetőjogi felelősséggel tartozik;
kötelessége a mindenkori tűzvédelmi, munkavédelmi, közegészségügyi előírásokat betartani;
köteles az intézmény vagyonát gondosan kezelni, arra vigyázni;
anyagilag felelős a nem körültekintően végzett munkavégzése során okozott károkért és hibákért.
Bármely munkakört betöltő személy felkérhető a gimnázium érdekében végzett munkára a
szakképesítésének megfelelő területen. A felkérésre a gimnázium vezetői jogosultak. A felkéréskor jelezni
kell, hogy a munkavégzés a kötelező munkakör részeként vagy külön díjazás ellenében történik.
V. Járandósága



A Kjt. alapján meghatározott besorolás szerinti illetmény.
munkaközösség vezetői pótlék.

VI. Hatályba lép:
Marcali,
Jóváhagyom:
……………..…………….
Intézményvezető- helyettes

…………….………….
Intézményvezető

VII. A munkaköri leírásba szereplőket megismertem, a benne foglaltakat magamra nézve kötelezően
elismerem, 1 példányt átvettem.

Marcali,
………………….
aláírás
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Természettudományi munkaközösség-vezető munkaköri leírása
I. Személyi és szervezeti rendelkezések:
Dolgozó neve:
Munkahelye:

Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium SB3601
8700 Marcali, Petőfi Sándor utca 16.
Munkakörének megnevezése:
természettudományi
munkaközösség-vezető
Munkaköre kiterjed:
pedagógiai program szerint
Ügyeleti szolgálatra való behívhatóság:
a törvényi előírások szerint
Helyettesítését tartós távollét esetén ki oldja meg: intézményvezető
Közvetlen felettese:
intézményvezető helyettes
Közvetlen beosztottja:
a munkaközösség tagjai
II. Jogok, kötelezettségek és feladatok:
Jogai:
A munkaközösség tagjaival történő megbeszélés alapján javaslatot tesz, majd véleményezi a
tantárgyfelosztást.
Véleményezi a pedagógusok külön megbízásainak elosztását.
Mint a belső ellenőrzésre jogosultak egyike, javaslatot tehet a pedagógusok jutalmazásának
szempontjaira, illetve a kialakított szempontrendszer alapján a munkaközösség tagjainak
értékelésére.
Feladatai:
Segítséget kell nyújtania a vezetőség és a szaktárgyat tanító pedagógusok számára az adott
munkaközösség szakmai és általános pedagógiai munkájának szervezésében, a felmerülő
problémák megoldásában, a szakmai munka koordinálásában.
Képviseli a munkaközösséget szakmai megbeszéléseken, értekezleteken és az ott elhangzottakról
tájékoztatja a munkacsoport tagjait.
Segíti és ellenőrzi a pedagógusok szakmai munkáját, különös tekintettel az új kollegákra.
Összeállítja - és a munkaközösség elé terjeszti elfogadásra - a munkaközösség éves
munkaprogramját, valamint a munkaközösség tevékenységéről szóló beszámolót, értékelést.
Folyamatosan segítséget nyújt a munkaközösség tagjainak a tantárgyfelosztások elkészítéséhez,
ellenőrzi azokat.
Felelős a tankönyvek és taneszközök rendeléséért.
Szervezi a szakmai bemutatók, előadások látogatását, segítséget nyújt az iskolán belüli bemutató
tanításokhoz.
Az igazgatóhelyettessel együtt ellenőrzi a tanítás-tanulás folyamatának eredményességét.
Szervezi a tanulók szaktárgyi versenyét, regisztrálja az elért eredményeket.
Figyelemmel kíséri a szakterületére vonatkozó pályázatokat, és tájékoztatja a munkaközösség
tagjait, nyomon követi a pályázás menetét.
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III. Általános rendelkezések:
A dolgozó jogosult feladatainak jobb ellátása érdekében javaslattételre a közvetlen felettesének vagy
a gimnázium igazgatójának.
A dolgozó jogosult az intézeti vagyont sértő, károsító bármely cselekmény, mulasztás esetén
bejelentés megtételére.
További jogait a Kjt. ide vonatkozó rendelkezései szabályozzák.
Munkaköri kötelezettségének teljesítésénél:
a hivatali és szolgálati titok megőrzéséért fegyelmi és büntetőjogi felelősséggel tartozik;
kötelessége a mindenkori tűzvédelmi, munkavédelmi, közegészségügyi előírásokat betartani;
köteles az intézmény vagyonát gondosan kezelni, arra vigyázni;
anyagilag felelős a nem körültekintően végzett munkavégzése során okozott károkért és hibákért.
Bármely munkakört betöltő személy felkérhető a gimnázium érdekében végzett munkára a
szakképesítésének megfelelő területen. A felkérésre a gimnázium vezetői jogosultak. A felkéréskor jelezni
kell, hogy a munkavégzés a kötelező munkakör részeként vagy külön díjazás ellenében történik.
V. Járandósága



A Kjt. alapján meghatározott besorolás szerinti illetmény.
munkaközösség vezetői pótlék.

VI. Hatályba lép:
Marcali,
Jóváhagyom:
……………..…………….
Intézményvezető- helyettes

…………….………….
Intézményvezető

VII. A munkaköri leírásba szereplőket megismertem, a benne foglaltakat magamra nézve kötelezően
elismerem, 1 példányt átvettem.
Marcali,
………………….
aláírás
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Humán- és idegennyelvi munkaközösség-vezető munkaköri leírása
I. Személyi és szervezeti rendelkezések:
Dolgozó neve:
Munkahelye:
SB3601
Munkakörének megnevezése:
Munkaköre kiterjed:
Ügyeleti szolgálatra való behívhatóság:
Helyettesítését tartós távollét esetén ki oldja meg:
Közvetlen felettese:
Közvetlen beosztottja:

Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium
8700 Marcali, Petőfi Sándor utca 16.
humán és idegennyelvi
munkaközösség-vezető
pedagógiai program szerint
a törvényi előírások szerint
intézményvezető
intézményvezető helyettes
a munkaközösség tagjai

II. Jogok, kötelezettségek és feladatok:
Jogai:
A munkaközösség tagjaival történő megbeszélés alapján javaslatot tesz, majd véleményezi a
tantárgyfelosztást.
Véleményezi a pedagógusok külön megbízásainak elosztását.
Mint a belső ellenőrzésre jogosultak egyike, javaslatot tehet a pedagógusok jutalmazásának
szempontjaira, illetve a kialakított szempontrendszer alapján a munkaközösség tagjainak
értékelésére.
Feladatai:
Segítséget kell nyújtania a vezetőség és a szaktárgyat tanító pedagógusok számára az adott
munkaközösség szakmai és általános pedagógiai munkájának szervezésében, a felmerülő
problémák megoldásában, a szakmai munka koordinálásában.
Képviseli a munkaközösséget szakmai megbeszéléseken, értekezleteken és az ott elhangzottakról
tájékoztatja a munkacsoport tagjait.
Segíti és ellenőrzi a pedagógusok szakmai munkáját, különös tekintettel az új kollegákra.
Összeállítja - és a munkaközösség elé terjeszti elfogadásra - a munkaközösség éves
munkaprogramját, valamint a munkaközösség tevékenységéről szóló beszámolót, értékelést.
Folyamatosan segítséget nyújt a munkaközösség tagjainak a tantárgyfelosztások elkészítéséhez,
ellenőrzi azokat.
Felelős a tankönyvek és taneszközök rendeléséért.
Szervezi a szakmai bemutatók, előadások látogatását, segítséget nyújt az iskolán belüli bemutató
tanításokhoz.
Az igazgatóhelyettessel együtt ellenőrzi a tanítás-tanulás folyamatának eredményességét.
Szervezi a tanulók szaktárgyi versenyét, regisztrálja az elért eredményeket.
Figyelemmel kíséri a szakterületére vonatkozó pályázatokat, és tájékoztatja a munkaközösség
tagjait, nyomon követi a pályázás menetét.
III. Általános rendelkezések:
A dolgozó jogosult feladatainak jobb ellátása érdekében javaslattételre a közvetlen felettesének vagy
a gimnázium igazgatójának.
A dolgozó jogosult az intézeti vagyont sértő, károsító bármely cselekmény, mulasztás esetén
bejelentés megtételére.
További jogait a Kjt. ide vonatkozó rendelkezései szabályozzák.
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Munkaköri kötelezettségének teljesítésénél:
a hivatali és szolgálati titok megőrzéséért fegyelmi és büntetőjogi felelősséggel tartozik;
kötelessége a mindenkori tűzvédelmi, munkavédelmi, közegészségügyi előírásokat betartani;
köteles az intézmény vagyonát gondosan kezelni, arra vigyázni;
anyagilag felelős a nem körültekintően végzett munkavégzése során okozott károkért és hibákért.
Bármely munkakört betöltő személy felkérhető a gimnázium érdekében végzett munkára a
szakképesítésének megfelelő területen. A felkérésre a gimnázium vezetői jogosultak. A felkéréskor jelezni
kell, hogy a munkavégzés a kötelező munkakör részeként vagy külön díjazás ellenében történik.
IV. Járandósága



A Kjt. alapján meghatározott besorolás szerinti illetmény.
munkaközösség-vezetői pótlék.

V. Hatályba lép:
Marcali,
Jóváhagyom:
……………..…………….
Intézményvezető- helyettes

…………….………….
Intézményvezető

VII. A munkaköri leírásba szereplőket megismertem, a benne foglaltakat magamra nézve kötelezően
elismerem, 1 példányt átvettem.

Marcali,
………………….
aláírás
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Osztályfőnöki munkaköri leírás
I. Személyi és szervezeti rendelkezések:
Dolgozó neve:
Munkahelye:
SB3601
Munkakörének megnevezése:
Munkaköre kiterjed:
Ügyeleti szolgálatra való behívhatóság:
Helyettesítését tartós távollét esetén ki oldja meg:
Közvetlen felettese:

Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium
8700 Marcali, Petőfi Sándor utca 16.
osztályfőnök
pedagógiai program szerint
a törvényi előírások szerint
intézményvezető
intézményvezető helyettes,
pedagógiai-osztályfőnöki
munkaközösség
vezető

Az osztályközösség élén, mint pedagógus vezető az osztályfőnök áll.
Az osztályfőnököt az intézményvezető helyettes és az osztályfőnöki munkaközösség vezető javaslatát
figyelembe véve az intézményvezető bízza meg.
Osztályfőnöki felelősségek:
Munkáját a pedagógiai program és az intézményi külső és belső elvárás -rendszer szellemében, az
intézményi szervezeti és működési szabályzatban meghatározottak, és az iskolai dokumentumok (pl. éves
munkaterv) betartásával és (pl. házirend) betartatásával végzi.
Munkavégzése során szem előtt tartja az intézményi önértékelés elvárásrendszerét.
Személyes felelősséggel tartozik a tanulókkal kapcsolatos adatok, tanügyi dokumentumok pontos
vezetéséért.
Nevelőmunkáját folyamatosan tervezi, ennek írásos dokumentuma a foglalkozási terv/tanmenet.
Felelős a tanulói és szülői személyiségjogok maximális tiszteletben tartásáért.
Bizalmasan kezeli a kollégákkal és az osztályokkal kapcsolatos információkat
Maradéktalanul betartja az adatkezelés rá vonatkozó szabályait.
Bizalmasan kezeli az ellenőrzési tapasztalatokat (pl. óralátogatás).
A hatáskörét meghaladó problémákat haladéktalanul jelzi az intézményvezetőnek vagy helyettesének.
Osztályfőnöki feladatok (nem érintve az osztályfőnöki nevelőmunka tartalmi részeit):
II.

Adminisztrációs jellegű feladatok:

A tanulók személyi adatait beírja a dokumentumokba, összesítéseket készít, statisztikai adatokat szolgáltat.
Kitölti a törzslapot, bizonyítványokat, értesítőket.
A haladási napló kitöltését ellenőrzi, a szaktárgyi órabeírásokat (tananyag, sorszám) hetente ellenőrzi, és a
hiányokat pótoltatja (szükség esetén az illetékes vezető értesítésével).
Ellenőrzi az érdemjegyek beírását és az osztályozó napló kitöltését.
Nyomon követi a tanulók ellenőrző könyvébe történt bejegyzéseket, azok következményeit, és ellenőrzi a
tanulók által beírt érdemjegyeket.
Rögzíti és összesíti az igazolt és igazolatlan távolmaradásokat, mulasztásokat és késéseket. A házirend
előírásai szerinti értesítéshez rendszeresen ellenőrzi a tanulói hiányzások mértékét, módját, a vezetőknek
jelzi az osztályozhatóság veszélyeztetését, valamint a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók tanulmányi
előmenetelét, szükség esetén elektronikus üzenetben vagy levélben értesíti a szülőket.
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A házirendben leírtak szerint figyelemmel követi a tanulók késését, szükség esetén elektronikus üzenetben
vagy levélben értesíti a szülőket.
Elektronikus üzenetben, illetve az ellenőrzőbe történő beírással, vagy egyéb módon értesíti a szülőket a
tanulóval kapcsolatos problémáról.
Felelősen ellátja a tanulók közösségi szolgálatával kapcsolatos ráháruló teendőit.
Folyamatosan nyomon követi és aktualizálja a naplóban a diákok adatainak változását, a bejárók, a
menzások, a kollégisták adataiban bekövetkező változásokat.
Elvégzi a tanulók továbbtanulásával kapcsolatos adminisztrációs teendőket, továbbtanulási lapjaikat
szabályszerűen és pontosan továbbítja.
Rendszeresen ellenőrzi az ellenőrzőbe történt bejegyzések szülői aláírással vagy egyéb úton történő
tudomásulvételét.
Nyilvántartást vezet a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos tanulókról.
Figyelemmel kíséri az egészségügyi, szociális, érzelmi gondokkal küszködő tanulókat, segítséget nyújt
számukra.
Segíti, nyomon követi és adminisztrálja osztálya orvosi vizsgálatait.
Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, a velük kapcsolatos észrevételeit, javaslatait a pedagógustársai
elé terjeszti.
Vezeti a tanulók dicséretével, elmarasztalásával kapcsolatos bejegyzéseket.
Elvégzi az osztályfőnök egyéb adminisztrációs feladatait.

III.

Irányító, vezető jellegű feladatok:

Végrehajtja mindazokat a feladatokat, amelyeket a pedagógiai program hatáskörébe utal.
A helyi tantervben meghatározott órakeretben rendszeresen osztályfőnöki órát tart. Az osztályfőnöki óra
tartalma és vezetése mint a pedagógiai munka kiemelt színtere az osztály éves tanmenete alapján valósul
meg, amely során a tanulók tanulmányi eredményeinek a nyomon követése mellett, évente több alkalommal,
változó tematikával, releváns társadalmi témákat is érintve saját maga, vagy meghívott előadókkal
foglalkozásokat tart.
Céltudatosan törekszik a tanulók személyiségének minél teljesebb megismerésére, egyéni fejlesztésükre,
közösségi életük irányítására, öntevékenységük, önkormányzó képességük fej1esztésére.
Együttműködve az osztály tanulóival segíti a tanulóközösség kialakulását.
Minden tanév első hetében ismerteti osztályával az iskolai házirendet, vagy az évfolyamnak és a
szükségleteknek megfelelően felhívja a figyelmet egyes előírásaira.
A tanév elején osztálya számára megtartja a tűz-, baleset- és munkavédelmi tájékoztatót, az oktatásról szóló
feljegyzést aláíratja a tanulókkal.
Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására mozgósít, valamint
közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében.
Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét.
Felkészíti osztályát az iskola hagyományos rendezvényeire, ünnepségeire, szervezi osztálya szabadidős
foglalkozásait.
Kirándulásokat, közös kulturális programokat szervez osztálya tanulói számára. Ezek tervéről, programjáról
és tapasztalatairól tájékoztatja az intézményvezetőt vagy/és helyettesét, valamint a szülőket.
Részt vesz osztályát érintő iskolai rendezvények előkészítő munkálataiban és a rendezvényeken.
Folyamatos figyelme t fordít osztályának dekorációjára, a faliújság karbantartására.
Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, kitüntetésére. A tanulókat saját hatáskörében 1s jutalmazza (pl.
osztályfőnöki dicséret).
Fegyelmező intézkedéseket hoz, fegyelmi vétség esetén eljárást kezdeményezhet.
A tanulók minden iskolai tevékenységét, beleértve a tanórán kívüli szabadidős
foglalkozásokat is értékeli, kialakítja bennük a reális önértékelés igényét.
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IV.

Szervező, összehangoló jellegű feladatok:

Segít abban, hogy a tanuló otthonosan és biztonságban érezze magát az iskolában. Ennek érdekében
tájékozódik a rábízott tanulók neveltségi szintjéről, osztályban, egyéb közösségben elfoglalt helyéről,
életviteléről, környezetéről.
Kapcsolatot tart az intézményben működő civil szervezetekkel. A nevelési folyamat tervezésében a civil
szervezetek szerepét, közreműködését segítő eszközként használja (pl. iskolai alapítvány).
Munkája során figyelembe veszi a diákönkormányzat programját, felelősséggel vesz részt annak
szervezésében, tervezésében, irányításában.
Koordinálja a sajátos nevelési igényű tanulók ellátását, segíti a tanulásban lemaradók felzárkóztatását.
Gondot fordít a helyes tanulási módszerek elsajátíttatására.
A tanulókról gyűjtött egyéni megfigyelési tapasztalatait, az érvényes diagnosztikai eredményeket, valamint
a szakértői bizottság véleményét és javaslatát az osztályban tanító pedagógusokkal ismerteti, ezeket közösen
elemzik, és a továbbhaladási célokat meghatározzák.
Kapcsolatot tart az osztály szülői munkaközösségével, a tanítványaival foglalkozó nevelő tanárokkal, a
tanulók életét, tanulmányait segítő személyekkel (pl. logopédus, pszichológus, gyógytestnevelő, a közösségi
szolgálat koordinátora, stb.).
A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók segítése érdekében együttműködik a
gyermekvédelmi feladatokkal megbízott kollégával, gondoskodik számukra szociális és tanulmányi segítség
nyújtásáról.
Kapcsolatot tart a gyermekjóléti szolgálat munkatársaival, szükség esetén részt vesz esetmegbeszéléseken.
Koordinálja és segíti az osztályban tanító pedagógusok munkáját, és látogatja óráikat.
Tevékenyen részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában.
Szükség esetén - az intézményvezető hozzájárulásával - az ügyben érintett pedagógusokat tanácskozásra
hívja össze.
Szükség szerint családlátogatásokat végez.
Az intézményi munkatervben meghatározott időközönként szülői értekezletet, illetve fogadóórát tart.
Szülői értekezletek, fogadóórák keretében a tanuló pedagógiai jellemzését a gondviselőkkel egyezteti, a
továbbtanulási lehetőségekről tájékoztatja őket, tanácsot ad és segítséget nyújt felvételi jelentkezésükhöz,
tudatosan fejleszti az életpálya- kompetenciákat.
A szülői értekezletek tapasztalatairól tájékoztatja az intézményvezetőt vagy helyettesét.
Törekszik a család és az iskola nevelőmunkájának összehangolására, együttműködik a szülőkkel. A tanév
elején megismerteti a szülőkkel az iskola pedagógiai programját, házirendjét, megbeszéli velük a gyerekeket
érintő nevelési elképzeléseit az osztály, illetve az egyes tanulók fejlesztésére vonatkozóan. Az osztályozó
értekezlet napján ellenőrzi, hogy minden tanulónak le van-e zárva az osztályzata, valamint a lezárt
érdemjegy nem tér-e jelentősen el az osztályzatok átlagától a tanuló kárára.
Közreműködik a választható foglalkozások felvételének lebonyolításában.
Javaslatot tesz az iskolai munkaterv osztályát, évfolyamát érintő pedagógiai, szervezési stb. feladataira.
V. Munkakörülményei





Adminisztratív feladatainak ellátásához az iskola számítógépeit internet-hozzáférési
lehetőséggel igénybe veheti.
Szülői kapcsolattartáshoz az intézmény telefonját igénybe veheti.
Munka alkalmassági vizsgálaton köteles megjelenni.
Szabadságot, távollétet részére az intézményvezető engedélyezhet. Akadályoztatását az
intézményvezető helyettesnek kell bejelentenie.

VI. Járandósága


A Kjt. alapján meghatározott besorolás szerinti illetmény.
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Osztályfőnöki pótlék.

Záradék
A munkáltató kötelezheti a munkaköri leírásban meg nem nevezett egyéb munkák elvégzésére, ha a munka
összefügg az intézmény működésével, és elvégzése nem ártalmas az egészségre.
VII. Hatályba lép:
Marcali, ………………….
Jóváhagyom:
……………..…………….
Intézményvezető- helyettes

…………….………….
Intézményvezető

VIII. A munkaköri leírásba szereplőket megismertem, a benne foglaltakat magamra nézve kötelezően
elismerem, 1 példányt átvettem.

Marcali, 2021. …………………….
………………….
aláírás
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Diákönkormányzatot segítő tanár munkaköri leírása
I. Személyi és szervezeti rendelkezések:
Dolgozó neve:
Munkahelye:
SB3601

Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium

Munkakörének megnevezése:
Munkaköre kiterjed:
Ügyeleti szolgálatra való behívhatóság:
Helyettesítését tartós távollét esetén ki oldja meg:
Közvetlen felettese:

8700 Marcali, Petőfi Sándor utca 16.
diákönkormányzatot segítő tanár
pedagógiai program szerint
a törvényi előírások szerint
intézményvezető
intézményvezető

II. Jogai, kötelezettségei és feladatai:
Feladatai:
Részt vesz a diákönkormányzat testületi ülésein.
Szervezi és segíti a diákönkormányzat és az iskolavezetés, illetve a diákönkormányzat és a
nevelőtestület közötti kapcsolattartást:
o gondoskodik az információk kölcsönös közvetítéséről,
o segíti a diákönkormányzat képviselőinek felkészülését az értekezletekre, fórumokra.
Figyelemmel kíséri a diákönkormányzat munkájával kapcsolatos jogszabályokat.
Közreműködik a diákönkormányzat és az iskola munkatervének összehangolásában.
Segíti a diákönkormányzat rendezvényeinek szervezését és lebonyolítását.
III. Általános rendelkezések:
A dolgozó jogosult feladatainak jobb ellátása érdekében javaslattételre a közvetlen felettesének vagy
a gimnázium igazgatójának.
A dolgozó jogosult az intézeti vagyont sértő, károsító bármely cselekmény, mulasztás esetén
bejelentés megtételére.
További jogait a Kjt. ide vonatkozó rendelkezései szabályozzák.
Munkaköri kötelezettségének teljesítésénél:
a hivatali és szolgálati titok megőrzéséért fegyelmi és büntetőjogi felelősséggel tartozik;
kötelessége a mindenkori tűzvédelmi, munkavédelmi, közegészségügyi előírásokat betartani;
köteles az intézmény vagyonát gondosan kezelni, arra vigyázni;
anyagilag felelős a nem körültekintően végzett munkavégzése során okozott károkért és hibákért.
Bármely munkakört betöltő személy felkérhető a gimnázium érdekében végzett munkára a
szakképesítésének megfelelő területen. A felkérésre a gimnázium vezetői jogosultak. A felkéréskor jelezni
kell, hogy a munkavégzés a kötelező munkakör részeként vagy külön díjazás ellenében történik.
IV. Hatályba lép:
Marcali,
Jóváhagyom:
………………….
Intézményvezető
V. A munkaköri leírásba szereplőket megismertem, a benne foglaltakat magamra nézve kötelezően
elismerem, 1 példányt átvettem.
Marcali,
………………….
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Könyvtárostanár munkaköri leírás
I. Személyi és szervezeti rendelkezések:
Dolgozó neve:
Munkakör megnevezése:
Munkaköre kiterjed:
Ügyeleti szolgálatra való behívhatóság:
A munkáltatói jogokat gyakorolja:
Közvetlen munkahelyi vezetője:
vezető
vezető
Munkavállalói jogviszonyából eredő kérdésekben:

szaktárgyat tanító pedagógus
pedagógiai program szerint
a törvényi előírások szerint
Tankerületi igazgató
Szaktárgyi kérdésekben: munkaközösségPedagógiai kérdésekben: pedagógiai
Tankerületi igazgató, intézményvezető

II. Jogok, kötelezettségek és feladatok:
Jogai:
A pedagógusnak joga, hogy:
- a pedagógiai program alapján az ismereteket, a tananyagot, a nevelés és tanítás módszereit
megválassza;
- a helyi tanterv alapján, a szakmai munkaközösség véleményének figyelembevételével döntsön az
általa alkalmazott tankönyvekről, tanulmányi segédletekről és taneszközökről;
- a gimnázium világnézeti és vallási semlegességének megtartásával saját világnézete és
értékrendje szerint végezze nevelő, illetve nevelő és oktató munkáját anélkül, hogy annak
elfogadására kényszerítené vagy késztetné a tanulókat;
- irányítsa és értékelje a tanulók munkáját;
- minősítse a tanulók teljesítményét;
- hozzájusson a munkájához szükséges ismeretekhez;
- a nevelőtestület tagjaként részt vegyen a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programjának
tervezésében és értékelésében, gyakorolja a nevelőtestület tagjait megillető jogokat;
- szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésben gyarapítsa, részt vegyen pedagógiai
kísérletekben, tudományos kutatómunkában;
- szakmai egyesületek tagjaként vagy képviseletében részt vegyen helyi, regionális és országos
közoktatással foglalkozó testületek munkájában;
- személyét, mint a pedagógusközösség tagját megbecsüljék, személyiségi jogait tiszteletben
tartsák, nevelői, oktatói tevékenységét értékeljék és elismerjék;
- hétévenként legalább egy alkalommal – jogszabályban meghatározottak szerint –
továbbképzésben vegyen részt.
Feladatai, kötelezettségei:
A könyvtáros tanári munkakörben 2013. szeptember 1-jétől a köznevelési törvény 62.§ (5)-(6) és
(12) bekezdéseinek előírásai alapján – az iskola többi pedagógusával azonos mértékben – heti 26
órában határozom meg a neveléssel-oktatással lekötött munkaidejének mértékét. Így könyvtáros
tanári munkakörében munkaidejét a következőként határozom meg.
1.
Oktatással-neveléssel lekötött munkaideje, Nkt. 62.§ (6)
26 óra
Könyvtári óráinak száma (a könyvtár nyitva tartása mellett)
Szaktárgyi óra
2.
A kötött munkaidő fennmaradó része
6 óra
Könyvtári munka (zárva tartás mellett), helyettesítés,
folyosóügyelet
Külső kapcsolatépítés, beszerzés, más pedagógusi feladatok
3.
A heti munkaidő nem kötött része (iskolán kívül)
8 óra
A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, tanítása. Ezzel
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összefüggésben kötelessége különösen, hogy:
- a nevelő és oktató tevékenység keretében az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan
közvetítse;
- a nevelő és oktató tevékenysége során figyelembe vegye a gyermek, tanuló egyéni képességét,
tehetségét, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét és fejlettségét, fogyatékosságát, segítse
a gyermek, tanuló képességének, tehetségének kibontakozását, illetve a bármilyen oknál fogva
hátrányos helyzetben lévő gyermek, tanuló felzárkózását tanulótársaihoz;
- a gyermekek, tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket
átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződjön; ha észleli, hogy a gyermek, illetve a tanuló balesetet
szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegye;
- közreműködjön a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek, tanuló fejlődését
veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében;
- a gyermekek, tanulók emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa;
- a szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztassa; a szülőt
figyelmeztesse, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése érdekében
intézkedést tart szükségesnek;
- a szülő és a tanuló javaslataira, kérdéseire érdemi választ adjon.
- nyomon kövesse a munkakörével kapcsolatos pályázati felhívásokat, segítse ezek elkészítését;
- ismerje a Gimnázium szervezeti és működési szabályzatát, és munkáját az abban foglaltakkal
összhangban lássa el;
- az iskolai rendezvényeken külön felkérés nélkül aktívan részt vegyen, és a rábízott feladatokat
ellássa:
 az iskola éves munkarendjében meghirdetett eseményeken részvétele szükséges,
 az osztályfőnökök, a munkacsoport-vezetők és az iskolai vezetők által meghirdetett szakmai
megbeszéléseken, értekezleteken, szülői fórumokon (pl. rendkívüli szülői értekezleten),
 szülői értekezleteken és szülői fogadóórákon.
A faladatokat pedagógia képzettségének megfelelően köteles gondosan ellátni. A szaktárgy
tanításával kapcsolatos feladatai a tanórai tanulásszervezés mellett a következők:
- a tananyag tervezett időbeli struktúráját bemutató tananyagbeosztás készítése az adott tanévre;
- a szaktárgy pozitív attitűdjének kialakítása;
- szaktárgyi versenyekre való felkészítés, a versenyek lebonyolításában való közreműködés,
- közművelődési tevékenység szervezése;
- a tanulók informálása a szakterület eredményeiről és az információs forrásokról;
- a szülők folyamatos tájékoztatása a tanuló tanulmányi előmeneteléről;
- az igazgató kérésére tájékoztatás készítése az osztályban végzett munkájáról;
- az osztályfőnök és más szaktanár tájékoztatása a tanórákon felmerülő olyan problémákról,
amelynek megoldásában segítséget igényel.
A tanítási órákat köteles a csengetési rend által meghatározott keretek betartásával szervezni.
Az adott osztályban utolsó órát tartó pedagógusnak külön figyelnie kell arra, hogy az óra végén a
tanterem takarításra alkalmas legyen (jelenti ez a felszerelés elpakolását, a székek felrakását,
nagyobb szemét összegyűjtését, stb.).
A szaktárgyi tanulásirányítás mellett kötelessége a kulturált, illemtudó viselkedésre szoktatás, az
iskolai környezet tisztaságának megőrzése és védelme, az óraközi szünetekben szakszerű ügyelet
ellátása, a tanulói étkezésben való közreműködés.
III. Általános rendelkezések:
A dolgozó jogosult feladatainak jobb ellátása érdekében javaslattételre a közvetlen
felettesének vagy a gimnázium igazgatójának.
A dolgozó jogosult az intézeti vagyont sértő, károsító bármely cselekmény, mulasztás esetén
bejelentés megtételére.
Munkaköri kötelezettségének teljesítésénél:
 a hivatali és szolgálati titok megőrzéséért fegyelmi és büntetőjogi felelősséggel tartozik;
 kötelessége a mindenkori tűzvédelmi, munkavédelmi, közegészségügyi előírásokat betartani;
 köteles az intézmény vagyonát gondosan kezelni, arra vigyázni;
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 anyagilag felelős a nem körültekintően végzett munkavégzése során okozott károkért és
hibákért.
A munkaköri leírás melléklete az aktuális tanév tantárgyfelosztása.
További jogait és kötelességeit a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a pedagógusok előmeneteli
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet határozzák meg.
IV. Hatályba lép:
Marcali,
V. Érvényes:
Visszavonásig.
………………….
Intézményvezető
V. A munkaköri leírásba szereplőket megismertem, a benne foglaltakat magamra nézve kötelezően
elismerem, 1 példányt átvettem.
Marcali,
………………….
aláírás
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Pedagógus munkaköri leírás
I. Személyi és szervezeti rendelkezések:
Dolgozó neve:
Munkakör megnevezése:
Munkaköre kiterjed:
Ügyeleti szolgálatra való behívhatóság:
Munkavégzés helye:
SB3601
A munkáltató:
Az átadott munkáltatói jogokat gyakorolja:
Közvetlen munkahelyi vezetője:
vezető
vezető
Munkavállalói jogviszonyából eredő kérdésekben:
Heti munkaideje/ Kötelező óraszáma:

szaktárgyat tanító pedagógus
pedagógiai program szerint
a törvényi előírások szerint
Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium
8700 Marcali, Petőfi Sándor utca 16.
Tankerületi Igazgató,
Siófoki Tankerületi Központ
Intézményvezető
Szaktárgyi kérdésekben: munkaközösségPedagógiai kérdésekben: pedagógiai
Tankerületi igazgató, intézményvezető
40 óra/22-26 óra

II. Jogok, kötelezettségek és feladatok:
Jogai:
A pedagógusnak joga, hogy:
- a pedagógiai program alapján az ismereteket, a tananyagot, a nevelés és tanítás módszereit
megválassza;
- a helyi tanterv alapján, a szakmai munkaközösség véleményének figyelembevételével döntsön az
általa alkalmazott tankönyvekről, tanulmányi segédletekről és taneszközökről;
- a gimnázium világnézeti és vallási semlegességének megtartásával saját világnézete és
értékrendje szerint végezze nevelő, illetve nevelő és oktató munkáját anélkül, hogy annak
elfogadására kényszerítené vagy késztetné a tanulókat;
- irányítsa és értékelje a tanulók munkáját;
- minősítse a tanulók teljesítményét;
- hozzájusson a munkájához szükséges ismeretekhez;
- a nevelőtestület tagjaként részt vegyen a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programjának
tervezésében és értékelésében, gyakorolja a nevelőtestület tagjait megillető jogokat;
- szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésben gyarapítsa, részt vegyen pedagógiai
kísérletekben, tudományos kutatómunkában;
- szakmai egyesületek tagjaként vagy képviseletében részt vegyen helyi, regionális és országos
közoktatással foglalkozó testületek munkájában;
- személyét, mint a pedagógusközösség tagját megbecsüljék, személyiségi jogait tiszteletben
tartsák, nevelői, oktatói tevékenységét értékeljék és elismerjék;
- hétévenként legalább egy alkalommal – jogszabályban meghatározottak szerint –
továbbképzésben vegyen részt.
Feladatai, kötelezettségei:
A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, tanítása. Ezzel
összefüggésben kötelessége különösen, hogy:
- a nevelő és oktató tevékenység keretében az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan
közvetítse;
- a nevelő és oktató tevékenysége során figyelembe vegye a gyermek, tanuló egyéni képességét,
tehetségét, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét és fejlettségét, fogyatékosságát, segítse
a gyermek, tanuló képességének, tehetségének kibontakozását, illetve a bármilyen oknál fogva
hátrányos helyzetben lévő gyermek, tanuló felzárkózását tanulótársaihoz;
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a gyermekek, tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket
átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződjön; ha észleli, hogy a gyermek, illetve a tanuló balesetet
szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegye;
közreműködjön a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek, tanuló fejlődését
veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében;
a gyermekek, tanulók emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa;
a szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztassa; a szülőt
figyelmeztesse, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése érdekében
intézkedést tart szükségesnek;
a szülő és a tanuló javaslataira, kérdéseire érdemi választ adjon;
nyomon kövesse a munkakörével kapcsolatos pályázati felhívásokat, segítse ezek elkészítését;
ismerje a Gimnázium szervezeti és működési szabályzatát, és munkáját az abban foglaltakkal
összhangban lássa el;
az iskolai rendezvényeken külön felkérés nélkül aktívan részt vegyen, és a rábízott feladatokat
ellássa:
 az iskola éves munkarendjében meghirdetett eseményeken részvétele szükséges,
 az osztályfőnökök, a munkacsoport-vezetők és az iskolai vezetők által meghirdetett szakmai
megbeszéléseken, értekezleteken, szülői fórumokon (pl. rendkívüli szülői értekezleten),
 szülői értekezleteken és szülői fogadóórákon.
A feladatokat pedagógia képzettségének megfelelően köteles gondosan ellátni. A szaktárgy
tanításával kapcsolatos feladatai a tanórai tanulásszervezés mellett a következők:
 a tananyag tervezett időbeli struktúráját bemutató tananyagbeosztás készítése az adott
tanévre;
 a szaktárgy pozitív attitűdjének kialakítása;
 szaktárgyi versenyekre való felkészítés, a versenyek lebonyolításában való
közreműködés,
 közművelődési tevékenység szervezése;
 a tanulók informálása a szakterület eredményeiről és az információs forrásokról;
 a szülők folyamatos tájékoztatása a tanuló tanulmányi előmeneteléről;
 az igazgató kérésére tájékoztatás készítése az osztályban végzett munkájáról;
 az osztályfőnök és más szaktanár tájékoztatása a tanórákon felmerülő olyan
problémákról, amelynek megoldásában segítséget igényel
elvégez minden olyan végzettségének, szakképesítésének megfelelő feladatot, amellyel a felettese
vagy az intézményvezető megbízza.

A tanítási órákat köteles a csengetési rend által meghatározott keretek betartásával szervezni.
Az adott osztályban utolsó órát tartó pedagógusnak külön figyelnie kell arra, hogy az óra végén a
tanterem takarításra alkalmas legyen (jelenti ez a felszerelés elpakolását, a székek felrakását,
nagyobb szemét összegyűjtését, stb.).
A szaktárgyi tanulásirányítás mellett kötelessége a kulturált, illemtudó viselkedésre szoktatás, az
iskolai környezet tisztaságának megőrzése és védelme, az óraközi szünetekben szakszerű ügyelet
ellátása, a tanulói étkezésben való közreműködés.
III. Általános rendelkezések:
A dolgozó jogosult feladatainak jobb ellátása érdekében javaslattételre a közvetlen
felettesének vagy a gimnázium igazgatójának.
A dolgozó jogosult az intézeti vagyont sértő, károsító bármely cselekmény, mulasztás esetén
bejelentés megtételére.
Munkaköri kötelezettségének teljesítésénél:
 a hivatali és szolgálati titok megőrzéséért fegyelmi és büntetőjogi felelősséggel tartozik;
 kötelessége a mindenkori tűzvédelmi, munkavédelmi, közegészségügyi előírásokat betartani;
 köteles az intézmény vagyonát gondosan kezelni, arra vigyázni;
 anyagilag felelős a nem körültekintően végzett munkavégzése során okozott károkért és
hibákért.
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A munkaköri leírás melléklete az aktuális tanév tantárgyfelosztása.
További jogait és kötelességeit a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a pedagógusok előmeneteli
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet határozzák meg.
IV. Hatályba lép:
Marcali,

………………….
Intézményvezető

V. A munkaköri leírásba szereplőket megismertem, a benne foglaltakat magamra nézve kötelezően
elismerem, 1 példányt átvettem.
Marcali,
………………….
aláírás
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Iskolatitkár munkaköri leírása
I. Személyi és szervezeti rendelkezések:
Dolgozó neve:
Munkahelye:
Munkakörének megnevezése:
Ügyeleti szolgálatra való behívhatóság:
Helyettesítését tartós távollét esetén ki oldja meg:
Közvetlen felettese:

Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium
SB3601
8700 Marcali, Petőfi Sándor utca 16.
iskolatitkár
a törvényi előírások szerint
intézményvezető
intézményvezető

II. Általános rész
Feladatát az igazgató közvetlen irányítása mellett látja el. Anyagi és fegyelmi felelősségre vonása az
intézmény igazgatójának hatáskörébe tartozik.
Jelenteni köteles minden olyan szabálytalanságot vagy visszaélést, amely közvetlenül tudomására
jutott.
Heti törvényes munkaideje:
40 óra
Munkaidő beosztása:
Hétfő – Péntek 7:30- 16:00 (ebédidő: 30 perc)
III. Jogok, kötelezettségek és feladatok:
köteles betartani az iratok kezelésével kapcsolatosan az Iratkezelési szabályzatban
meghatározottakat,
közvetlen kapcsolatot tart a tanulókkal, intézi ügyeiket,
gépeli a hivatali iratokat,
vezeti a tanulói nyilvántartásokat, végzi a kötelező adatszolgáltatásokat a személyiségi jogok
védelmével,
elkészíti, egyezteti a tanulói statisztikákat,
az adatvédelem figyelembe vételével elkészíti, vezeti a dolgozói nyilvántartásokat, az ezzel
kapcsolatos statisztikákat, jelentéseket,
munkaviszony megszűnés esetén előkészíti az iratokat,
a béremeléseket előkészíti, egyezteti, az átsorolásokat legépeli; ezeket nyilvántartja, egyezteti,
illetve végzi az ezekkel kapcsolatos adatszolgáltatásokat,
feladata továbbá:
o megfelelő jelentést készítsen a hiányzásokról, szabadságokról,
o kapcsolatot tartson a munkavállalókkal (ügyintézés, reklamálás esetén.),
vezeti a szabadság-nyilvántartást, adatszolgáltatást,
a telefonüzeneteket - szóban vagy írásban -átadja,
részt vesz az iskolai leltározásnál (a leltározási szabályzatban meghatározottak szerint)
érvényesíti, nyilvántartja, bevonja az igazolványokat,
részt vesz az iskolai rendezvények előkészítésében, lebonyolításában.
jogosult feladatainak jobb ellátása érdekében javaslattételre
jogosult az intézeti vagyont sértő, károsító bármely cselekmény, mulasztás esetén bejelentés
megtételére.
további jogait a Kjt. ide vonatkozó rendelkezései szabályozzák.
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IV. Általános rendelkezések:
Munkaköri kötelezettségének teljesítésénél:
a hivatali és szolgálati titok megőrzéséért fegyelmi és büntetőjogi felelősséggel tartozik;
kötelessége a mindenkori tűzvédelmi, munkavédelmi, közegészségügyi előírásokat betartani;
köteles az intézmény vagyonát gondosan kezelni, arra vigyázni;
anyagilag felelős a nem körültekintően végzett munkavégzése során okozott károkért és hibákért.
Bármely munkakört betöltő személy felkérhető a gimnázium érdekében végzett munkára a
szakképesítésének megfelelő területen. A felkérésre a gimnázium vezetői jogosultak. A felkéréskor jelezni
kell, hogy a munkavégzés a kötelező munkakör részeként vagy külön díjazás ellenében történik.
V. Hatályba lép:
Marcali,
Jóváhagyom:
………………….
Intézményvezető
VI. A munkaköri leírásba szereplőket megismertem, a benne foglaltakat magamra nézve kötelezően
elismerem, 1 példányt átvettem.
Marcali,
………………….
aláírás
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Oktatástechnikus munkaköri leírása
I. Személyi és szervezeti rendelkezések:
Dolgozó neve:
Munkahelye:
SB3601

Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium
8700 Marcali, Petőfi Sándor utca 16.

Munkakörének megnevezése:
Ügyeleti szolgálatra való behívhatóság:
Helyettesítését tartós távollét esetén ki oldja meg:
Közvetlen felettese:

oktatástechnikus
a törvényi előírások szerint
intézményvezető
intézményvezető

II. Általános rész
Feladatát az igazgató közvetlen irányítása mellett látja el. Anyagi és fegyelmi felelősségre vonása az
intézmény igazgatójának hatáskörébe tartozik.
Jelenteni köteles minden olyan szabálytalanságot vagy visszaélést, amely közvetlenül tudomására
jutott.
Heti törvényes munkaideje:
40 óra
Munkaidő beosztása:
Hétfő – Péntek 7:30- 16:00 (ebédidő: 30 perc)
III. Jogok, kötelezettségek és feladatok:
Az oktatástechnikus feladata, hogy az iskolában a pedagógiai folyamatban használt oktatástechnikai,
informatikai eszközök és multimédia rendszerek biztonságos, gyakorlott kezelését végezze. Gondoskodik a
stúdió üzemeltetéséről és az eszközök javíttatásáról. Elvégzi az iskola alapvető információhordozóinak
(videófilmek, diabemutatók) tervezését és kivitelezését.















használatra előkészíti, beállítja az oktatástechnikai vagy informatikai eszközöket, mint pl.
írásvetítő, projektor, számítógép
igény szerint működteti és kezeli az oktatástechnikai eszközöket, a tanórákon segíti a pedagógus
munkáját (a technikai eszközök kezelését)
az éves munkatervnek megfelelően a tanórán kívüli foglakozásokon, iskolai rendezvényeken
biztosítja a stúdió technikai eszközeit és működteti azokat a munkáját segítő diákok segítségével
rendszeresen karbantartja az eszközöket, gondoskodik az információközvetítő és –rögzítő
eszközök alkatrész- és anyagellátásáról
elkészíti az iskolai fejlesztésű audiovizuális és egyéb információhordozókat (pl. szórólapok,
prospektusok, videó-összeállítások, diavetítések, stb.)
az audiovizuális anyagokról másolatot készít, igény szerint rögzíti a sugárzott oktatási
programokat, hogy azok később levetítésre kerülhessenek a különböző osztályokban
végzi a tantermek berendezését és felszerelését az oktatástechnikai eszközökkel
igény szerint szaktanácsot ad az eszközök kezeléséről, új eszközök esetén bemutatót tart
gondoskodik az iskolarádió üzemeltetéséről, az iskolarádió szerkesztőségének tagja, iskolarádiós
műsorokat készít
gondoskodik az iskola honlapjának elkészítéséről, folyamatos karbantartásáról és naprakészen
tartásáról
gondoskodik az oktatástechnikai eszközök szakszerű tárolásáról, javíttatásáról és közreműködik az
eszközök és információhordozók beszerzésében
elvégzi az információhordozó anyagok tárolásával, katalogizálásával kapcsolatos feladatokat,
gondozza a videótárat
ismeri és betartja a biztonságtechnikai előírásokat és munkavédelmi szabályokat
a stúdióban fénymásolást végez a fénymásolási rendben leírtak szerint
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az intézmény internetes megjelenéseit felügyeli, koordinálja
az iskolai rendezvényein a technikai háttér (pl. hangosítás) biztosításában segédkezik
Felelős:
A törvények, jogszabályok, belső utasítások betartásáért, betartatásáért.
A kapott feladat szakszerű, pontos, egyértelmű végrehajtásáért.
A feladatok végrehajtása során felmerülő objektív és szubjektív akadályokról jelentés tételéért
felettesének.
A munkavégzés folyamatosságának biztosításáért.
A munkakörében használt tárgyak rendeltetésszerű használatáért.
A munkakörében tudomására jutott adatok bizalmas kezeléséért.
A tűzvédelmi szabályzat betartásáért, betartatásáért.

IV. Általános rendelkezések:
A dolgozó jogosult feladatainak jobb ellátása érdekében javaslattételre a közvetlen felettesének vagy
a gimnázium igazgatójának.
A dolgozó jogosult az intézeti vagyont sértő, károsító bármely cselekmény, mulasztás esetén
bejelentés megtételére.
További jogait a Kjt. ide vonatkozó rendelkezései szabályozzák.
Munkaköri kötelezettségének teljesítésénél:
a hivatali és szolgálati titok megőrzéséért fegyelmi és büntetőjogi felelősséggel tartozik;
kötelessége a mindenkori tűzvédelmi, munkavédelmi, közegészségügyi előírásokat betartani;
köteles az intézmény vagyonát gondosan kezelni, arra vigyázni;
anyagilag felelős a nem körültekintően végzett munkavégzése során okozott károkért és hibákért.
Bármely munkakört betöltő személy felkérhető a gimnázium érdekében végzett munkára a
szakképesítésének megfelelő területen. A felkérésre a gimnázium vezetői jogosultak. A felkéréskor jelezni
kell, hogy a munkavégzés a kötelező munkakör részeként vagy külön díjazás ellenében történik.
V. Hatályba lép:
Marcali,
Jóváhagyom:
………………….
Intézményvezető
VI. A munkaköri leírásba szereplőket megismertem, a benne foglaltakat magamra nézve kötelezően
elismerem, 1 példányt átvettem.
Marcali,
………………….
aláírás
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Rendszergazda munkaköri leírása
I. Személyi és szervezeti rendelkezések:
Dolgozó neve:
Munkahelye:
SB3601
Munkakörének megnevezése:
Ügyeleti szolgálatra való behívhatóság:
Helyettesítését tartós távollét esetén ki oldja meg:
Közvetlen felettese:

Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium
8700 Marcali, Petőfi Sándor utca 16.
rendszergazda
a törvényi előírások szerint
intézményvezető
intézményvezető

II. Általános rész
Feladatát az igazgató közvetlen irányítása mellett látja el. Anyagi és fegyelmi felelősségre vonása az
intézmény igazgatójának hatáskörébe tartozik.
Jelenteni köteles minden olyan szabálytalanságot vagy visszaélést, amely közvetlenül tudomására
jutott.
Heti törvényes munkaideje:
40 óra
Munkaidő beosztása:
Hétfő – Péntek 7:30- 16:00 (ebédidő: 30 perc)
III. Jogok, kötelezettségek és feladatok:






















Az intézmény informatikai rendszerének működtetése oly módon, hogy az megfeleljen a magyar
jogi szabályozásnak, illetve a gimnázium belső információs igényeinek.
A munka folyamatosságának biztosítása.
A gimnázium számítógépein vírusellenőrzés.
A végzett munka szakmai felügyelete.
Az oktatás alapját képező alkalmazói programok működőképességének ellenőrzése.
Új szoftverek beszerzése.
Bármilyen meglévő/új szoftver installálását a rendszer egységes, átlátható működése érdekében
csak ő teheti meg. Saját belátása, felelőssége alapján egyes esetekben ezt a jogát/kötelességét
átruházhatja külső/belső személynek/szervezetnek (külső személy/szervezet esetén köteles a
szoftvert alkalmazásba venni).
Amennyiben a szoftverek installálásával kapcsolatos visszaélést, beavatkozást észlel, arról köteles
tájékoztatni feletteseit.
A jogtisztaság ellenőrzése és biztosítása a gimnáziumban használt szoftverek esetén.
A gimnáziumban keletkezett adatállományok biztonságos kezelése, az illetéktelen hozzáférések
megakadályozása, a rendszeres adatmentések megszervezése.
A keletkezett adatok tárolásáért, archiválásáért kizárólagos felelősséggel bír.
A munkafájlokat és az oktatáshoz szükségtelen fájlokat saját belátása alapján törli.
Rendkívüli esetekben (vírusfertőzés, hálózat sérülése, rendszerösszeomlás, 3 vagy több gép
egyidejű leállása) az értesítést követő 24 órán belül gondoskodik a hiba elhárításának
megkezdéséről.
A gimnázium számítógépeinek átépítése, a hálózat bővítése, új hardverek beszerzése.
A hardverek beszerzésének forrását saját belátása szerint, a gimnázium érdekeinek megfelelően
választja ki, a lehetőségekről, választásáról köteles tájékoztatni felettesét, aki a választást
elfogadja, illetve felülbírálja és új beszerzési források keresésére kötelezi a rendszergazdát.
A hálózati felhasználók jogainak beállítása, felhasználók felvétele, törlése.
Visszaélések esetén jogában áll valamely felhasználó jogait csökkenteni.
Elkészíteni a gimnázium számítógépes hálózati rendszerének adat- és titokvédelmi tervét.
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Gondoskodik a szoftverek és liszenszszerződések megfelelő tárolásáról.
Felelős:
A törvények, jogszabályok, belső utasítások betartásáért, betartatásáért.
A kapott feladat szakszerű, pontos, egyértelmű végrehajtásáért.
A feladatok végrehajtása során felmerülő objektív és szubjektív akadályokról jelentés tételéért
felettesének.
A munkavégzés folyamatosságának biztosításáért.
A munkakörében használt tárgyak rendeltetésszerű használatáért.
A munkakörében tudomására jutott adatok bizalmas kezeléséért.
A tűzvédelmi szabályzat betartásáért, betartatásáért.

IV. Általános rendelkezések:
A dolgozó jogosult feladatainak jobb ellátása érdekében javaslattételre a közvetlen felettesének vagy
a gimnázium igazgatójának.
A dolgozó jogosult az intézeti vagyont sértő, károsító bármely cselekmény, mulasztás esetén
bejelentés megtételére.
További jogait a Kjt. ide vonatkozó rendelkezései szabályozzák.
Munkaköri kötelezettségének teljesítésénél:
a hivatali és szolgálati titok megőrzéséért fegyelmi és büntetőjogi felelősséggel tartozik;
kötelessége a mindenkori tűzvédelmi, munkavédelmi, közegészségügyi előírásokat betartani;
köteles az intézmény vagyonát gondosan kezelni, arra vigyázni;
anyagilag felelős a nem körültekintően végzett munkavégzése során okozott károkért és hibákért.
Bármely munkakört betöltő személy felkérhető a gimnázium érdekében végzett munkára a
szakképesítésének megfelelő területen. A felkérésre a gimnázium vezetői jogosultak. A felkéréskor jelezni
kell, hogy a munkavégzés a kötelező munkakör részeként vagy külön díjazás ellenében történik.
V. Hatályba lép:
Marcali,
Jóváhagyom:
………………….
Intézményvezető
VI. A munkaköri leírásba szereplőket megismertem, a benne foglaltakat magamra nézve kötelezően
elismerem, 1 példányt átvettem.
Marcali,
………………….
aláírás
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Karbantartó-gondnok munkaköri leírás
I. Személyi és szervezeti rendelkezések:
Dolgozó neve:
Munkakör megnevezése:
Ügyeleti szolgálatra való behívhatóság:
Munkavégzés helye:

karbantartó-gondnok
a törvényi előírások szerint
Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium SB 3601
8700 Marcali, Petőfi Sándor utca 16.
A munkáltató:
Tankerületi Igazgató,
Siófoki Tankerületi Központ SB3601
Az átadott munkáltatói jogokat gyakorolja:
Intézményvezető
Munkavállalói jogviszonyából eredő kérdésekben: Tankerületi Igazgató, Intézményvezető
Munkaideje:
Heti 40 óra, naponta 1100-1900
Indokolt esetben vasárnap illetve munkaszüneti napokon az intézményvezető külön kérésére
(iskolai rendezvények, téli síkosság mentesítés stb…) a rendes munkaidő beosztható a munkavállaló
részére.
II. Jogok, kötelezettségek és feladatok:
A munka idejéről és a kivett szabadságról jelenléti ívet köteles vezetni. Fizetett szabadsága kiadását
az intézményvezető engedélyezi.
Munkája közvetlen irányítását, ellenőrzését az intézményvezető, távollétében az intézményvezető
helyettes végzi.
Feladatai, kötelezettségei:
- Általános feladata a helyi igényeknek megfelelő, színvonalas szakmai munka ésszerű és takarékos
gazdálkodással történő elvégzése.
- Munkáját a vezetők elvárásainak, az intézmény belső szabályzataiban rögzítetteknek megfelelően
végzi.
- Az intézmény részére meghatározott költségvetési előirányzat ismeretében részt vesz az éves
feladatterv/munkaterv elkészítésében és közreműködik annak megvalósításában.
- Ütemtervet készít (évente) a karbantartási feladatokkal kapcsolatosan.
- Az intézmény éves költségvetésének elkészítése előtt szakmai javaslatokat tesz annak tartalmára.
- A munkavégzéshez szükséges anyag és eszközigényt jelzi, szóbeli, vagy írásos engedély alapján
jogosult azoknak a beszerzésére.
- Felel az irányítása alá tartozó csoport szakmai munkájához kapcsolódó egészséges és biztonságos
feltétel ellenőrzéséért, hiányosság esetén azt haladéktalanul jelzi az intézmény vezetőjének.
- Folyamatosan ellenőrzi az iskolai berendezések állapotát, állapotromlás esetén azt jelzi a felettesei
felé.
- Ellenőrzi az iskolák udvarain található játszótéri eszközöket és a karbantartási feladatokat ütemezi
és dokumentálja.
- Ellátja az intézményi belső szabályzatok által rá háruló feladatokat.
- Elvégzi a meghibásodott meleg és hidegburkolat bontását, javítását, cserélését.
- Feladata a munkaterület felmérése, tervek alapján vázlat készítése, helyszíni mérések végzése.
- Karbantartja a zárt és nyílt csapadékvíz-elvezető rendszereket.
- Elvégzi az ütemezett felújítási, karbantartási munkákat a rendelkezésre álló eszközökkel. A
rendelkezésre bocsátott egyéni védőfelszereléseket a használatbavétel előtt köteles ellenőrizni.
- Gondoskodik az intézményeknél található műszaki és egyéb hibák felderítéséről, kijavításáról. Az
iskola vezetőjével egyeztetve hívhat szakembert a hibák elhárítása céljából.
- Télen gondoskodik a hó gépi és kézi eltakarításáról, a közlekedő utak csúszásmentessé tételéről.
- Gondoskodik a lomb eltakarításáról, az iskola és a hozzá tartozó közterületek rendben tartásáról.
- Elvégzi az iskola körül található külső és belső burkolt és burkolatlan területek gondozását,
tisztántartását (fűnyírás, seprés, szemétszedés stb…)
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Részt vesz az iskola által szervezett rendezvények lebonyolításában.
Az iskola vezetője, vagy felettese által rábízott beszerzéseket elvégzi.
Szükség esetén részt vesz a kézzel végzett rakodási feladatokban.
Egyéb eseti feladatok: rakodási feladatok, játszóterek átnézése, felásása, leveles takarítás,
szegélyvágózás, fűnyírás, csapadékvíz elvezetési munkák.
Részt vesz az esetleges elemi csapások okozta károk helyreállításában.
Kommunikációja, megnyilvánulásai minden esetben méltóak az intézményhez. Tiszteli az
intézmény pedagógusait, dolgozóit, munkatársait.
A napi munkavégzés során betartja a munka, baleset, és tűzvédelmi szabályokat. Ügyel a műhely
rendjére és tisztaságára valamint a közlekedési, menekülési útvonalak szabadon hagyására.
Gondoskodik az intézmény nyitásáról, zárásáról.
A munkavállalóra vonatkozó munkavédelmi előírások be nem tartásából eredő károkért a
munkavállalót terheli a felelősség.
Elvégez minden olyan végzettségének, szakképesítésének megfelelő feladatot, amellyel a felettese
vagy az intézményvezető megbízza.

III. A felelősségi kör meghatározása:
- Munkarend, munkafegyelem betartása, betartatása.
- Munkavédelmi és tűzvédelmi előírások betartása.
- Köteles az intézményberendezési és felszerelési tárgyainak rendeltetésszerű használatával
állagmegóvásra törekedni, a meghibásodást azonnal jelenteni.
- Felelős az intézmény takarékos működéséért (energia, eszköz felhasználás)
- Gondoskodik az intézmény nyitásáról, zárásáról.
- A titoktartási kötelezettség és a szakmai előírások maradéktalan betartása.
- A munkavállaló a munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott
károkért kártérítési felelősséggel tartozik.
IV. Általános rendelkezések:
A dolgozó jogosult feladatainak jobb ellátása érdekében javaslattételre a gimnázium
igazgatójának.
A dolgozó jogosult az intézeti vagyont sértő, károsító bármely cselekmény, mulasztás esetén
bejelentés megtételére.
Munkaköri kötelezettségének teljesítésénél:
 a hivatali és szolgálati titok megőrzéséért fegyelmi és büntetőjogi felelősséggel tartozik;
 kötelessége a mindenkori tűzvédelmi, munkavédelmi, közegészségügyi előírásokat betartani;
 köteles az intézmény vagyonát gondosan kezelni, arra vigyázni;
 anyagilag felelős a nem körültekintően végzett munkavégzése során okozott károkért és
hibákért.
További jogait és kötelességeit a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a pedagógusok előmeneteli
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet határozzák meg.
V. Hatályba lép:
Marcali,
VI. Érvényes:
Visszavonásig.

………………….
Intézményvezető

A munkaköri leírásba szereplőket megismertem, a benne foglaltakat magamra nézve kötelezően
elismerem, 1 példányt átvettem.
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Marcali,

………………….
aláírás
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Karbantartó munkaköri leírás
I. Személyi és szervezeti rendelkezések:
Dolgozó neve:
Munkakör megnevezése:
Ügyeleti szolgálatra való behívhatóság:
Munkavégzés helye:

karbantartó
a törvényi előírások szerint
Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium SB3601
8700 Marcali, Petőfi Sándor utca 16.
A munkáltató:
Tankerületi Igazgató,
Siófoki Tankerületi Központ SB3601
Az átadott munkáltatói jogokat gyakorolja:
Intézményvezető
Munkavállalói jogviszonyából eredő kérdésekben: Tankerületi Igazgató, Intézményvezető
Munkaideje:
Heti 40 óra, naponta 600-1400
Indokolt esetben vasárnap illetve munkaszüneti napokon az intézményvezető külön kérésére
(iskolai rendezvények, téli síkosság mentesítés stb…) a rendes munkaidő beosztható a munkavállaló
részére.
II. Jogok, kötelezettségek és feladatok:
A munka idejéről és a kivett szabadságról jelenléti ívet köteles vezetni. Fizetett szabadsága kiadását
az intézményvezető engedélyezi.
Munkája közvetlen irányítását, ellenőrzését az intézményvezető, távollétében az intézményvezető
helyettes végzi.
Feladatai, kötelezettségei:
- Általános feladata a helyi igényeknek megfelelő, színvonalas szakmai munka ésszerű és takarékos
gazdálkodással történő elvégzése.
- Munkáját a vezetők elvárásainak, az intézmény belső szabályzataiban rögzítetteknek megfelelően
végzi.
- Az intézmény részére meghatározott költségvetési előirányzat ismeretében részt vesz az éves
feladatterv/munkaterv elkészítésében és közreműködik annak megvalósításában.
- Ütemtervet készít (évente) a karbantartási feladatokkal kapcsolatosan.
- Az intézmény éves költségvetésének elkészítése előtt szakmai javaslatokat tesz annak tartalmára.
- A munkavégzéshez szükséges anyag és eszközigényt jelzi, szóbeli, vagy írásos engedély alapján
jogosult azoknak a beszerzésére.
- Felel az irányítása alá tartozó csoport szakmai munkájához kapcsolódó egészséges és biztonságos
feltétel ellenőrzéséért, hiányosság esetén azt haladéktalanul jelzi az intézmény vezetőjének.
- Folyamatosan ellenőrzi az iskolai berendezések állapotát, állapotromlás esetén azt jelzi a felettesei
felé.
- Ellenőrzi az iskolák udvarain található játszótéri eszközöket és a karbantartási feladatokat ütemezi
és dokumentálja.
- Ellátja az intézményi belső szabályzatok által rá háruló feladatokat.
- Elvégzi a meghibásodott meleg és hidegburkolat bontását, javítását, cserélését.
- Feladata a munkaterület felmérése, tervek alapján vázlat készítése, helyszíni mérések végzése.
- Karbantartja a zárt és nyílt csapadékvíz-elvezető rendszereket.
- Elvégzi az ütemezett felújítási, karbantartási munkákat a rendelkezésre álló eszközökkel. A
rendelkezésre bocsátott egyéni védőfelszereléseket a használatbavétel előtt köteles ellenőrizni.
- Gondoskodik az intézményeknél található műszaki és egyéb hibák felderítéséről, kijavításáról. Az
iskola vezetőjével egyeztetve hívhat szakembert a hibák elhárítása céljából.
- Télen gondoskodik a hó gépi és kézi eltakarításáról, a közlekedő utak csúszásmentessé tételéről.
- Gondoskodik a lomb eltakarításáról, az iskola és a hozzá tartozó közterületek rendben tartásáról.
- Elvégzi az iskola körül található külső és belső burkolt és burkolatlan területek gondozását,
tisztántartását (fűnyírás, seprés, szemétszedés stb…)
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Részt vesz az iskola által szervezett rendezvények lebonyolításában.
Az iskola vezetője, vagy felettese által rábízott beszerzéseket elvégzi.
Szükség esetén részt vesz a kézzel végzett rakodási feladatokban.
Egyéb eseti feladatok: rakodási feladatok, játszóterek átnézése, felásása, leveles takarítás,
szegélyvágózás, fűnyírás, csapadékvíz elvezetési munkák.
Kommunikációja, megnyilvánulásai minden esetben méltóak az intézményhez. Tiszteli az
intézmény pedagógusait, dolgozóit, munkatársait.
Részt vesz az esetleges elemi csapások okozta károk helyreállításában.
A napi munkavégzés során betartja a munka, baleset, és tűzvédelmi szabályokat. Ügyel a műhely
rendjére és tisztaságára valamint a közlekedési, menekülési útvonalak szabadon hagyására.
A munkavállalóra vonatkozó munkavédelmi előírások be nem tartásából eredő károkért a
munkavállalót terheli a felelősség.
Elvégez minden olyan végzettségének, szakképesítésének megfelelő feladatot, amellyel a felettese
vagy az intézményvezető megbízza.

III. A felelősségi kör meghatározása:
- Munkarend, munkafegyelem betartása, betartatása.
- Munkavédelmi és tűzvédelmi előírások betartása.
- Köteles az intézményberendezési és felszerelési tárgyainak rendeltetésszerű használatával
állagmegóvásra törekedni, a meghibásodást azonnal jelenteni.
- Felelős az intézmény takarékos működéséért (energia, eszköz, felhasználás )
- A titoktartási kötelezettség és a szakmai előírások maradéktalan betartása.
- A munkavállaló a munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott
károkért kártérítési felelősséggel tartozik.
IV. Általános rendelkezések:
A dolgozó jogosult feladatainak jobb ellátása érdekében javaslattételre a gimnázium
igazgatójának.
A dolgozó jogosult az intézeti vagyont sértő, károsító bármely cselekmény, mulasztás esetén
bejelentés megtételére.
Munkaköri kötelezettségének teljesítésénél:
 a hivatali és szolgálati titok megőrzéséért fegyelmi és büntetőjogi felelősséggel tartozik;
 kötelessége a mindenkori tűzvédelmi, munkavédelmi, közegészségügyi előírásokat betartani;
 köteles az intézmény vagyonát gondosan kezelni, arra vigyázni;
 anyagilag felelős a nem körültekintően végzett munkavégzése során okozott károkért és
hibákért.
További jogait és kötelességeit a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a pedagógusok előmeneteli
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet határozzák meg.
V. Hatályba lép:
Marcali,
VI. Érvényes:
Visszavonásig.

………………….
Intézményvezető

A munkaköri leírásba szereplőket megismertem, a benne foglaltakat magamra nézve kötelezően
elismerem, 1 példányt átvettem.
Marcali,
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………………….
aláírás
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Takarító munkaköri leírás
I. Személyi és szervezeti rendelkezések:
Dolgozó neve:
Munkakör megnevezése:
Ügyeleti szolgálatra való behívhatóság:
Munkavégzés helye:

takarító
a törvényi előírások szerint
Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium,
8700 Marcali, Petőfi Sándor utca 16.
A munkáltató:
Tankerületi Igazgató,
Siófoki Tankerületi Központ SB3601
Az átadott munkáltatói jogokat gyakorolja:
Intézményvezető
Munkavállalói jogviszonyából eredő kérdésekben:
Tankerületi Igazgató, Intézményvezető
Munkaideje:
Heti 20 óra, naponta 1600-2000
Indokolt esetben vasárnap illetve munkaszüneti napokon az intézményvezető külön kérésére
(iskolai rendezvények, téli síkosság mentesítés stb…) a rendes munkaidő beosztható a munkavállaló részére.
Feladatai:
- napi gyakorisággal kitakarítja a területéhez tartozó folyosórészeket
- naponta lemossa a WC-kagylókat és az ülőkéket, naponta fertőtleníti azokat, szükség szerint
tisztítja az ajtókat, falburkolókat, csaptelepeket
- mindennemű olyan takarítási munkát szükség szerint elvégez, amely biztosítja az épület állandó
tisztán tartását
- a takarítási tevékenységbe beletartozik: ajtók, ajtófélfák, ablakpárkányok, berendezési tárgyak,
táblák, képek, lámpák, villanykapcsolók, radiátorok, ablakok portalanítása, lemosása, pókhálózása
- napi gyakorisággal tisztítja a villanykapcsolókat, fertőtleníti az ajtókilincseket és területéhez
tartozó számítógépek billentyűzetét
- napi gyakorisággal takarítja a tanulói és tanári asztalokat és székeket, rendkívüli esetben az
asztalok lapját fertőtleníti
- higiénia adagolók feltöltése folyékony szappannal, toalettpapírral, kéztörlővel
- szemetesek kiürítése, szemetes zsákok cseréje
- kötelessége a tantermekben és a folyosókon elhelyezett szemétgyűjtőedény rendszeres ürítése,
tisztítása
- szükség szerint porszívózza a szőnyegeket, fölkeni a parkettát
- szükség szerint öntözi a tanteremben és a folyosón lévő virágokat
- elvégzi az iskola takarításánál, festésénél, rendezvényeinél, selejtezésénél, leltározásnál a
takarítási feladatokat
- ügyel a munkaterületén a vízcsapok elzárására, feleslegesen világító eszközök kikapcsolására, a
nyitott ablakok bezárására
- nagytakarítást végez a nyári, téli és tavaszi szünetben elvégzi folyosóterületének súrolását, a
függönyök mosását, a padok és falburkolók súrolását
- a nagytakarítások időszakában az egész épületben elvégzi az ablakok tisztítását
- a nagytakarítások alkalmával a szokásosnál alaposabban elvégzi mindazokat a feladatokat,
amelyek napi munkájához tartoznak
- a használaton kívüli tantermekben lekapcsolja a villanyt, takarékosan bánik a vízzel, elektromos
energiával
- folyamatosan figyelemmel kíséri az intézmény napi működése során keletkezett, a biztonságos
munkavégzést veszélyeztető hibákat, azt jelzi a karbantartónak, szükség esetén a tagintézményvezetőnek
- a tisztítószereket és egyéb anyagokat a gondnoktól veszi át, annak felhasználását a gazdaságossági
és takarékossági szempontok betartásával végzi
Kötelezettségei:
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-

köteles a munka-és tűzvédelmi előírásokat betartani
köteles a rendkívüli eseményeket, a felfedezett eszközhiányt, rongálásokat azonnal jelenteni a
gondnoknak, ill. az iskola igazgatójának
érkezését és távozását jelenléti íven vezetni
a tudomására jutott szolgálati titkot megőrizni
jelen munkaköri leírásban nem szabályozott, de képességeinek és végzettségének megfelelő eseti
feladatokat munkaidejében ellátni
köteles a munkaidő kezdetére, munkára képes állapotban megjelenni és a munkaidőt pontosan
betartani, a munkaidőt munkával tölteni
a munkaköri leírásban szereplő, ill. hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtása során az okozott
károkért fegyelmi és anyagi felelőséggel tartozik
kötelessége a munkaköri leírásban szereplő, ill. hatáskörébe tartozó feladatokat legjobb tudása
szerint végezni

Egyéb kötelezettségei:
- Betegsége vagy más okból történő hiányzás alkalmával helyettesíti hiányzó munkatársát
- akadályoztatása esetén távolléte okát, várható időtartamát aznap, de legkésőbb 24 órán belül
jelentenie kell közvetlen felettesének
- munkaidő alatt munkaterületének elhagyását csak felettese engedélyezheti Általános
rendelkezések:
A dolgozó jogosult és egyben köteles az intézményi vagyont sértő, károsító bármely cselekmény,
mulasztás esetén bejelentés megtételére.
III. A felelősségi kör meghatározása:
- Munkarend, munkafegyelem betartása, betartatása.
- Munkavédelmi és tűzvédelmi előírások betartása.
- Köteles az intézményberendezési és felszerelési tárgyainak rendeltetésszerű használatával
állagmegóvásra törekedni, a meghibásodást azonnal jelenteni.
- Felelős az intézmény takarékos működéséért (energia, eszköz, felhasználás)
- A titoktartási kötelezettség és a szakmai előírások maradéktalan betartása.
- A munkavállaló a munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott
károkért kártérítési felelősséggel tartozik.
IV. Általános rendelkezések:
A dolgozó jogosult feladatainak jobb ellátása érdekében javaslattételre a gimnázium
igazgatójának.
A dolgozó jogosult az intézeti vagyont sértő, károsító bármely cselekmény, mulasztás esetén
bejelentés megtételére.
Munkaköri kötelezettségének teljesítésénél:
 a hivatali és szolgálati titok megőrzéséért fegyelmi és büntetőjogi felelősséggel tartozik;
 kötelessége a mindenkori tűzvédelmi, munkavédelmi, közegészségügyi előírásokat betartani;
 köteles az intézmény vagyonát gondosan kezelni, arra vigyázni;
 anyagilag felelős a nem körültekintően végzett munkavégzése során okozott károkért és hibákért.
További jogait és kötelességeit a Kjt. illetve a 2011.évi CXC. törvény ide vonatkozó rendelkezései
szabályozzák.
V. Hatályba lép:
Marcali,
VI. Érvényes:
Visszavonásig.
………………….
Intézményvezető
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A munkaköri leírásba szereplőket megismertem, a benne foglaltakat magamra nézve kötelezően
elismerem, 1 példányt átvettem.
Marcali,
………………….
aláírás
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Portás munkaköri leírás
I. Személyi és szervezeti rendelkezések:
Dolgozó neve:
Munkakör megnevezése:
Ügyeleti szolgálatra való behívhatóság:
Munkavégzés helye:

portás
a törvényi előírások szerint
Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium SB3601
8700 Marcali, Petőfi Sándor utca 16.
A munkáltató:
Tankerületi Igazgató,
Siófoki Tankerületi Központ SB3601
Az átadott munkáltatói jogokat gyakorolja:
Intézményvezető
Munkavállalói jogviszonyából eredő kérdésekben: Tankerületi Igazgató, Intézményvezető
Munkaideje:
Heti 30 óra, naponta 700-1300
Indokolt esetben vasárnap illetve munkaszüneti napokon az intézményvezető külön kérésére
(iskolai rendezvények, téli síkosság mentesítés stb…) a rendes munkaidő beosztható a munkavállaló
részére.
II. Jogok, kötelezettségek és feladatok:
A munka idejéről és a kivett szabadságról jelenléti ívet köteles vezetni. Fizetett szabadsága kiadását
az intézményvezető engedélyezi.
Munkája közvetlen irányítását, ellenőrzését az intézményvezető, távollétében az intézményvezető
helyettes végzi.
Feladatai, kötelezettségei:
- Általános feladata a helyi igényeknek megfelelő, színvonalas munka ésszerű és takarékos
gazdálkodással történő elvégzése.
- Munkáját a vezetők elvárásainak, az intézmény belső szabályzataiban rögzítetteknek megfelelően
végzi.
- A munkavégzéshez szükséges anyag és eszközigényt jelzi, szóbeli, vagy írásos engedély alapján
jogosult azoknak a beszerzésére.
- Ellátja az intézményi belső szabályzatok által rá háruló feladatokat.
- Részt vesz az iskola által szervezett rendezvények lebonyolításában.
- A napi munkavégzés során betartja a munka, baleset, és tűzvédelmi szabályokat.
- Ügyel a porta rendjére és tisztaságára valamint a közlekedési, menekülési útvonalak szabadon
hagyására.
- A munkavállalóra vonatkozó munkavédelmi előírások be nem tartásából eredő károkért a
munkavállalót terheli a felelősség.
- Figyelemmel kíséri az elkésett tanulók beírását.
- A jelenléti ívek beírása céljából rendelkezésre bocsátja a jelenléti ívek dossziét.
- Értesíti a címzettet a portán leadott küldeményekről.
- Kezeli a telefonközpontot, átveszi és továbbítja az üzeneteket, valamint bekapcsolja a
telefonhívásokat az illetékesekhez.
- Figyel és kérdez, hogy illetéktelen személyek ne menjenek be az intézménybe.
- A szülőket eligazítja az igazgatóhoz, illetve a pedagógusokhoz.
- Szülői értekezlet, ballagás, évnyitó, évzáró alkalmával szükség szerint ügyeletet tart.
- Kommunikációja, megnyilvánulásai minden esetben méltóak az intézményhez. Tiszteli az
intézmény pedagógusait, dolgozóit, munkatársait.
- Elvégez minden olyan végzettségének, szakképesítésének megfelelő feladatot, amellyel a felettese
vagy az intézményvezető megbízza.
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III. A felelősségi kör meghatározása:
- Munkarend, munkafegyelem betartása, betartatása.
- Munkavédelmi és tűzvédelmi előírások betartása.
- Köteles az intézményberendezési és felszerelési tárgyainak rendeltetésszerű használatával
állagmegóvásra törekedni, a meghibásodást azonnal jelenteni.
- Felelős az intézmény takarékos működéséért (energia, eszköz, felhasználás)
- A titoktartási kötelezettség és a szakmai előírások maradéktalan betartása.
- A munkavállaló a munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott
károkért kártérítési felelősséggel tartozik.
IV. Általános rendelkezések:
A dolgozó jogosult feladatainak jobb ellátása érdekében javaslattételre a gimnázium
igazgatójának.
A dolgozó jogosult az intézeti vagyont sértő, károsító bármely cselekmény, mulasztás esetén
bejelentés megtételére.
Munkaköri kötelezettségének teljesítésénél:
 a hivatali és szolgálati titok megőrzéséért fegyelmi és büntetőjogi felelősséggel tartozik;
 kötelessége a mindenkori tűzvédelmi, munkavédelmi, közegészségügyi előírásokat betartani;
 köteles az intézmény vagyonát gondosan kezelni, arra vigyázni;
 anyagilag felelős a nem körültekintően végzett munkavégzése során okozott károkért és
hibákért.
További jogait és kötelességeit a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény., a pedagógusok előmeneteli
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet határozzák meg.
V. Hatályba lép:
Marcali,
VI. Érvényes:
Visszavonásig.
………………….
Intézményvezető
A munkaköri leírásba szereplőket megismertem, a benne foglaltakat magamra nézve kötelezően
elismerem, 1 példányt átvettem.
Marcali,
………………….
aláírás
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A Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium
Szervezeti és Működési Szabályzatának
2. sz. melléklete

Adatkezelési szabályzat
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I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Az adatkezelés jogforrásai
Adatkezelési szabályzat jogi háttere:
 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról
 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
 100/1997. (VI. 13.) Korm. Rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának
kiadásáról
 202/2012. (VII. 27.) Korm. Rendelet a Klebelsberg Központról
 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
 138/1992. (X. 8.) kormányrendelet a Kjt. végrehajtásáról
 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról
Az intézmény adatkezelésére vonatkozó alapelvei
 Az adatokat csak törvényesen szabad megszerezni, feldolgozni, felhasználni.
 Személyes adatot kezelni, csak meghatározott célból, jog gyakorlása és
kötelesség teljesítése érdekében lehet. Csak olyan személyes adat kezelhető,
amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen.
 Az adatoknak pontosaknak és időszerűeknek kell lenniük.
 Az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany
azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé.
 Nem lehet gépi úton feldolgozni a jogi eredetre, a politikai véleményre, a
vallásos vagy más meggyőződésre, valamint az egészségre, a szexuális
orientációra vonatkozó személyes adatokat.
 Megfelelő biztonsági intézkedéseket kell tenni az automatizált adatállomány
véletlen vagy jogtalan megsemmisítése, vagy jogtalan hozzáférés
megakadályozására.
 Az adatalany szerezzen tudomást személyes adatainak állományáról, annak
céljairól, az adatkezelő személyéről.
 Az adatalany kapjon lehetőséget az adatok helyesbítésére.
 Az adatalany jogorvoslattal élhessen adatvédelmi jogsérelme esetén.
Az adatkezelési szabályzat személyi és időbeli hatálya
 Az adatkezelési szabályzat betartása az intézmény igazgatójára, valamennyi
munkavállalójára és tanulójára nézve kötelező érvényű.
 Az intézményvezető a szabályzat megsértése esetén megszüntetésére szólítja
fel a szabálysértőt. Különösen súlyos törvénysértés esetén fegyelmi eljárás
megindítását kezdeményezheti ellene.
 A szabályzat alapján kell ellátni a közalkalmazottak nyilvántartását, valamint



a közalkalmazottak személyi iratainak és adatainak kezelését, valamint a
tanulók adatainak nyilvántartását, továbbítását, kezelését.
A szabályzatot megfelelően kell alkalmazni a közalkalmazotti jogviszony
megszűnése után, illetve a jogviszony létesítésére irányuló előzetes
eljárásokra. A tanulókkal kapcsolatos titoktartási kötelezettség független a
közalkalmazotti jogviszony fennállásától, annak megszűnése után határidő
nélkül fennmarad.
II. KÖZALKALMAZOTTAKRA VONATKOZÓ ADATKEZELÉS

Az alkalmazottak nyilvántartott adatai
A vonatkozó törvény alapján nyilvántartott adatok:
 Név, születési hely és idő, állampolgárság
 Lakóhely, tartózkodási hely, telefonszám, azonosító szám
 Munkaviszonyra, közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó adatok ·
 Iskolai végzettség, szakképesítés, alkalmazási feltételek igazolása
 Munkában töltött idő, közalkalmazotti jogviszonyba beszámítható idő,
besorolással kapcsolatos adatok, alkalmazott által kapott kitüntetések, díjak és
más elismerések, címek
 Munkakör, munkakörbe nem tartozó feladatra történő megbízás,
munkavégzésre irányuló további jogviszony, fegyelmi büntetés, kártérítésre
kötelezés
 Munkavégzés ideje, túlmunka ideje, munkabér, illetmény, továbbá az azokat
terhelő tartozás és annak jogosultja
 Szabadság, kiadott szabadság
 Alkalmazott részére történő kifizetések és azok jogcímei
 Az alkalmazott részére adott juttatások és azok jogcímei
 Az alkalmazott munkáltatóval szemben fennálló tartozásai, azok jogcímei
 Az intézmény külön törvény alapján nyilvántartja az alkalmazott
bankszámlaszámát, □ valamint a nyugdíjpénztári tagságával kapcsolatos
adatokat.
 Egyéb adat az érintett hozzájárulásával
A felsorolt adatokat az intézményvezető, mint a munkáltatói jog gyakorlója kezeli.
Az alkalmazott az adataiban bekövetkező változásokról 15 napon belül köteles
írásban tájékoztatni a munkáltatót.
Ennek szükséges módja:
1) Kérelem benyújtása személyes adatok módosításához.
2) Fénymásolat az adatváltozást igazoló személyes iratról. Erre szükséges rávezetni,
hogy az alkalmazott hozzájárul személyes adatainak fénymásolásához.
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Az adatok továbbíthatósága
Az intézményvezető hozzájárulásával továbbíthatók a fenntartónak, a
kifizetőhelynek, bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, helyi önkormányzatnak,
államigazgatási szervnek, a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére
jogosultnak, a nemzetbiztonsági szolgálatnak.
Személyi irat
Személyi irat minden - bármilyen anyagon, alakban és bármilyen eszköz
felhasználásával keletkezett - adathordozó, amely a munkaviszony létesítésekor,
fennállása alatt, megszűnésekor, illetve azt követően keletkezik és a munkavállaló
személyével összefüggésben adatot, megállapítást tartalmaz.
A személyi iratok köre és kezelése
Személyi iratnak minősülnek a következők:
 a munkavállaló személyi anyaga,a munkavállaló tájékoztatásáról szóló irat,
 a munkavállalói jogviszonnyal összefüggő egyéb iratok (pl.
illetményszámfejtéssel
 kapcsolatos iratok),
 a munkavállaló bankszámlájának száma
 a munkavállaló saját kérelmére kiállított vagy önként átadott adatokat
tartalmazó iratok.
A személyi iratokra csak olyan adat és megállapítás vezethető, amelynek alapja:
 a közokirat vagy a munkavállaló írásbeli nyilatkozata,
 a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásbeli rendelkezése,
 bíróság vagy más hatóság döntése,
 jogszabályi rendelkezés.
A személyi iratokba való betekintésre az alábbi személyek jogosultak:
 az intézmény vezetője és helyettesei,
 az iskolatitkár, mint az adatkezelés végrehajtója,
 a vonatkozó törvény szerint jogosult személyek (adóellenőr, revizor, stb.),
A közalkalmazotti adatkezelésben közreműködők és feladataik
Az intézmény közalkalmazottainak adatkezelését az ezzel megbízott iskolatitkár
végzi.
A magasabb vezető beosztású intézményvezető tekintetében a közalkalmazotti
adatkezelést a munkáltatói jogokat gyakorló fenntartó szerv látja el.
A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatköréből, a munkából való rendes szabadság
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miatti távollét időtartamának nyilvántartását az ezzel megbízott iskolatitkár vezeti.
A közalkalmazotti alapnyilvántartás személyi juttatásról szóló adatköréhez tartozó
nyilvántartást a fenntartói gazdasági hivatal vezeti, amelyről egy példányt a tárgyév
zárását követően átad a személyi anyag részére.
Az adatkezelésben közreműködő alkalmazott felelősségi körén belül köteles
gondoskodni arról, hogy:
 Az általa kezelt, a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adat és
megállapítás az adatkezelés teljes folyamatában megfeleljen a jogszabályi
rendelkezések tartalmának.
 A személyi iratra csak olyan megállapítás kerülhessen, amelynek alapja
közokirat vagy a közalkalmazott írásbeli nyilatkozata, írásbeli rendelkezése,
bíróság, vagy más hatóság döntése, jogszabályi rendelkezés.
 A közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adat helyesbítését és törlését
egyeztesse az intézményvezetővel, ha megítélése szerint a személyi iraton
szereplő adat a valóságnak már nem felel meg.
 Ha a közalkalmazott nem általa szolgáltatott adatainak kijavítását vagy
helyesbítését kéri, kezdeményezze az intézményvezetőnél az adathelyesbítés,
illetve kijavítás engedélyezését.
 A közalkalmazott írásbeli hozzájárulásának beszerzéséről az önkéntes
adatszolgáltatás körébe tartozó adatok nyilvántartását megelőzően kell
gondoskodni.
Közalkalmazotti álláspályázatra beküldött anyagok
Közalkalmazotti jogviszony pályázat alapján létesíthető. Csak olyan
közalkalmazottat lehet kinevezni, aki a pályázaton részt vett és a pályázati
feltételeknek megfelelt. A pályázatot - törvény eltérő rendelkezése hiányában - a
kinevezési jogkör gyakorlója írja ki. Ha a pályázat kiírása nem kötelező, a munkáltató
dönthet arról, hogy a munkakör, illetve a beosztás betöltése pályázat alapján történik
(1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, 20/A. § pontja.).
Az intézményben betöltendő állásokra érkező pályázatok anyagának kezelője az
intézményvezető. Az érkezett küldemények felbontását csak ő végezheti el, további
ügyintézésre az iskolatitkárnak adja át.
A pályázatokba betekintést nyerhet az intézményvezetőn kívül:
 Az intézményvezető helyettese
 A kinevezési jogkör gyakorlója
 Az ügyintéző iskolatitkár.
Az intézményvezető felel a beküldött anyagok adatbiztonságáért, azok
továbbításának biztonságosságáért.
Sikeres pályázat esetén a pályázati anyag a közalkalmazott személyi anyagának
részét képezi. A közalkalmazotti jogviszony megszűnését követően a pályázati
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anyagok kezelése a jelen szabályzat II. Fejezetének 3.2-es alpontja szerint történik.
Sikertelen pályázat esetén a pályázó kérheti pályázati anyagának saját részre történő
visszajuttatását.
Amennyiben a pályázó nem kívánja visszakapni pályázati anyagát, elfogadja, hogy
az az irattárba kerül, majd a minden év végén megtartott selejtezéskor jegyzőkönyv
nélküli megsemmisítésre kerül.
A pedagógusigazolvány
A munkáltató a pedagógus-munkakörben, a pedagógiai előadó és pedagógiai
szakértői munkakörben, továbbá a gyermek-és ifjúságvédelmi felelős, a szabadidőszervező munkakörökben foglalkoztatottak részére - kérelemre pedagógusigazolványt ad ki.
Az igazolványt az OKTIG rendszeren keresztül készíttetik el. A
pedagógusigazolvány közoktatás információs rendszerében található adatokat
tartalmazhatja.
A pedagógusigazolványt jogszabályban meghatározottak szerint kell igényelni.
Az igazolvány elkészítője az adatokat az igazolvány érvényességének megszűnését
követő öt évig kezelheti. Az adatkezelés kizárólagosan a pedagógusigazolvány
elkészítését, az adatok tárolását és a Közoktatási Információs Irodával történő
egyeztetését foglalja magában.
III. A TANULÓK ADATAINAK KEZELÉSE
III.1. A tanulók nyilvántartott adatai
A tanulók személyes adatai a köznevelésről szóló törvényben meghatározott
nyilvántartások vezetése céljából, pedagógiai célból, gyermek-és ifjúságvédelmi
célból, iskola - egészségügyi célból a célnak megfelelő mértékben, célhoz kötötten
kezelhető.
A köznevelésről szóló törvény alapján nyilvántartott adatok:
 a tanuló neve, születési helye és ideje, neme, állampolgársága, lakóhelyének,
tartózkodási helyének címe, társadalombiztosítási azonosító jele, nem magyar
állampolgár esetén, a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a
tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma,
 szülője, törvényes képviselője neve, lakóhelye, tartózkodási helye,
telefonszáma,
 a tanuló tanulói jogviszonyával kapcsolatos adatok
o felvételivel kapcsolatos adatok,
o az a köznevelési alapfeladat, amelyre a jogviszony irányul,
o jogviszony szünetelésével, megszűnésével kapcsolatos adatok,
o a tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok,
o kiemelt figyelmet igénylő gyermekre, tanulóra vonatkozó adatok,
o a tanulóbalesetre vonatkozó adatok,
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o a tanuló oktatási azonosító száma,
a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok:
o a magántanulói jogállással kapcsolatos adatok,
o a tanuló magatartásának, szorgalmának és tudásának értékelése és
minősítése, vizsgaadatok,
o a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok,
o a tanuló diákigazolványának sorszáma,
o a tankönyvellátással kapcsolatos adatok,
o évfolyamismétlésre vonatkozó adatok,
o a tanulói jogviszony megszűnésének időpontja és oka,
az országos mérés-értékelés adatai
o mérési azonosító

III.2. Tanulók adatainak továbbítása
A tanulói adatok a köznevelésről szóló törvényben meghatározott célból
továbbíthatók az intézményből:
 a fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, önkormányzat, államigazgatási
szerv, nemzetbiztonsági szolgálat részére valamennyi adat,
 sajátos nevelési igényre, a beilleszkedési zavarra, tanulási nehézségre,
magatartási rendellenességre vonatkozó adatok a pedagógiai szakszolgálat
intézményeiből,
 a magatartás, szorgalom és tudás értékelésével kapcsolatos adatok az érintett
osztályon belül, a nevelőtestületen belül, a szülőnek, a vizsgabizottságnak,
 a diákigazolvány - jogszabályban meghatározott - kezelője részére a
diákigazolvány kiállításához szükséges valamennyi adat,
 a tanuló iskolai felvételével, átvételével kapcsolatosan az érintett iskolához,
 az egészségügyi feladatot ellátó intézménynek a gyermek, tanuló
egészségügyi állapotának megállapítása céljából,
 a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermek-és
ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek a tanuló veszélyeztetettségének
feltárása céljából,
 a tankönyvforgalmazókhoz, a külön törvényben meghatározott körben és
célból.
III.3. Titoktartási kötelezettség
A pedagógust és a nevelő oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottat titoktartási
kötelezettség terheli a tanulóval és családjával kapcsolatos minden olyan tényt,
adatot, információt illetően, amelyről a hivatásának ellátása során szerzett tudomást.
E kötelezettség független a foglalkoztatási jogviszony fennállásától, és annak
megszűnése után, határidő nélkül fennmarad.
A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik arra az esetre, ha alóla a szülővel történő
közlés tekintetében a tanuló másokkal történő közlés tekintetében a tanuló és a szülő
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közösen, mindkét esetben írásban felmentést adott.
A tanuló írásbeli hozzájárulásának hiányában sem minősül a titoktartási
kötelezettség megszegésének a tanköteles korú szülőjének tájékoztatása, ha az a
konkrét tény, adat, információ átadása nélkül és azt követően történik, hogy a
pedagógus, illetve a nevelő és oktató munkát segítő alkalmazott meggyőződött arról,
hogy a tanulót ezzel nem hozza hátrányos helyzetbe.
A nagykorú tanuló szülőjével a köznevelési törvényben meghatározott adat
közölhető.
A titoktartási kötelezettség nem terjed ki a nevelőtestületi értekezletre, a
nevelőtestület tagjainak egymásközti, a tanuló érdekében végzett megbeszélésre.
A titoktartási kötelezettség nem terjed ki azokra az adatokra, amelyek a közoktatási
törvény alapján kezelhetők és továbbíthatók.
A titoktartási kötelezettség kiterjed azokra is, akik részt vesznek a nevelőtestület
ülésén.
Az intézmény a tanulók személyes adatait csak pedagógiai habilitációs és
rehabilitációs feladatok ellátása, gyermek-és ifjúságvédelmi, iskola-egészségügyi, a
közoktatási szabálysértési eljárásban a büntethetőség és a felelősségre vonás
mértékének megállapítása céljából, a célnak megfelelő mértékben, célhoz kötötten
kezelheti.
A pedagógus, illetve a nevelő és oktató munkát segítő közalkalmazott az intézmény
intézményvezetőjén keresztül -a gyermekvédelemről és a gyámügyi igazgatásról
szóló törvény 17.§-ára is tekintettel - köteles az illetékes gyermekjóléti szolgálatot
haladéktalanul értesíteni, ha megítélése szerint a kiskorú tanuló, más vagy saját
magatartása miatt, súlyos veszélyhelyzetbe kerülhet, vagy került. Ebben a helyzetben
az adattovábbításhoz az érintett, illetve az adattal kapcsolatban egyébként
rendelkezésre jogosult beleegyezése nem szükséges.
Az intézmény az alkalmazottak személyes adatait csak a foglalkoztatással, juttatások,
kedvezmények, kötelezettségek megállapításával és teljesítésével, állampolgári jogok
és kötelezettségek teljesítésével kapcsolatosan, nemzetbiztonsági okokból, a
köznevelési törvényben meghatározott nyilvántartások kezelése céljából, a célnak
megfelelő mértékben, célhoz kötötten kezelhetik.
Adattovábbításra az intézmény vezetője és a meghatalmazás keretei között az általa
megbízott vezető vagy más alkalmazott jogosult.
Az adatkezelés és továbbítás intézményi rendjét az iratkezelési szabályzat rögzíti.
Önkéntes adatszolgáltatás esetén a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt is
tájékoztatni kell arról, hogy az adatszolgáltatásban való részvétel nem kötelező.
Kiskorú tanulónak az önkéntes adatszolgáltatásba történő bevonásához be kell
szerezni a szülő engedélyét.
A szabályzatban felsorolt adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai
felhasználás céljára személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók.
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III.4. A Diákigazolvány
Az iskola a tanuló részére - kérelemre - diákigazolványt ad ki. A diákigazolványt a
Közoktatási Információs Iroda készítteti el, és az iskola útján küldi meg a jogosult
részére. A diákigazolvány tartalmazza a tanuló nevét, születési helyét és idejét,
lakcímét, tartózkodási helyét, állampolgárságát, a tanuló aláírását, cselekvőképtelen
tanuló esetén a szülő aláírását. A diákigazolvány tartalmazza továbbá a tanuló
fényképét, azonosító számát, az iskola nevét és címét.
A diákigazolványon a kedvezmények igénybevételéhez szükséges további - nem
személyes adatok - is feltüntethetők. A diákigazolványt a jogszabályban
meghatározottak szerint kell igényelni. Az elkészítéshez szükséges adatok a
diákigazolvány elkészítőjéhez továbbíthatók.
A diákigazolvány elkészítője az adatokat kezelheti, az igazolvány érvényességének
megszűnését követő öt évig. Az adatkezelés a Közoktatási Információs Irodával
folytatott adategyeztetés mellett kizárólag a diákigazolvány elkészítését, az
adattárolást foglalja magában.
III.4.1. Beszolgáltatási kötelezettség
Az intézményben végző hallgatónak a diákigazolványra beszolgáltatási
kötelezettségük van, a végzett hallgató köteles leadni diákigazolványát az intézmény
titkárságán. Ekkor az iskolatitkár részére igazolást állít ki, mely adott év október 31ig a diákigazolvánnyal egyenértékűen használható kedvezmények igénybevételére.
A diákigazolvány leadásának hiányában a tanulónak érettségi bizonyítványa nem
adható ki.
IV. A KÖZOKTATÁS INFORMÁCIÓS RENDSZERE
A közoktatás információs rendszere -központi nyilvántartás keretében -a
nemzetgazdasági szintű tervezéshez szükséges fenntartói, intézményi,
foglalkoztatási gyermek-és tanulói adatokat tartalmazza. A közoktatás információs
rendszeréből személyes adat csak az érdekelt kérése, illetve hozzájárulása esetén,
illetve az érdekelt egyidejű értesítése mellett adható ki. A közoktatási információs
rendszer keretében folyó adatkezelés jogszerűségéért az oktatási miniszter a felelős.
A közoktatás információs rendszerébe -kormányrendeletben meghatározottak szerint
- kötelesek adatot szolgáltatni azok az intézményfenntartók, illetve azok az
intézmények, amelyek közreműködnek a közoktatási törvényben meghatározott
feladatok végrehajtásában. A közoktatási Információs Központ annak, akit első
alkalommal alkalmaznak pedagógusmunkakörben, illetve nevelő-és oktatómunkát
közvetlenül segítő alkalmazotti munkakörben, pedagógiai előadó vagy pedagógiai
szakértő munkakörben, azonosító számot ad ki.
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A közoktatás információs rendszere tartalmazza azoknak a nyilvántartását, akik
azonosító számmal rendelkeznek. A nyilvántartás tartalmazza az érintett nevét,
születési adatait, az azonosító számot, a végzettségre és szakképzettségre vonatkozó
adatokat, a munkahely címét és típusát, valamint OM-azonosítóját.
A nyilvántartásból személyes adat -az érintetten kívül -csak az egyes, a
foglalkoztatáshoz kapcsolódó juttatások jogszerű igénybevételének megállapítása
céljából továbbítható, a szolgáltatást nyújtó vagy az igénybevétel jogosságának
ellenőrzésére hivatott részére. Az információs rendszerben adatot az érintett
foglalkoztatásának megszűnésére vonatkozó bejelentéstől számított öt évig lehet
kezelni, kivéve, ha ez alatt az idő alatt az érintett ismét bejelentik a nyilvántartásba.
A Közoktatási Információs Központ annak, aki első alkalommal létesít tanulói
jogviszonyt, azonosító számot ad ki.
A közoktatás információs rendszere tartalmazza a tanulói nyilvántartást.
A tanulói nyilvántartás tartalmazza a tanuló nevét, születési helyét és idejét
azonosító számát, anyja nevét, lakóhelyét, tartózkodási helyét, állampolgárságát,
diákigazolványának számát, valamint az érintett nevelési intézmény adatait.
A tanulói nyilvántartásból személyes adat -az érintetten kívül csak a tanulói
jogviszonyhoz kapcsolódó juttatás jogszerű igénybevételének megállapítása céljából
továbbítható a szolgáltatást nyújtó vagy az igénybevétel jogosságának ellenőrzésre
hivatott részére. A tanulói nyilvántartásban adatot a tanulói jogviszony
megszűnésére. vonatkozó bejelentéstől számított öt évig lehet kezelni, kivéve, ha ez
alatt az idő alatt az érintettet ismét bejelentik a nyilvántartásba.
V. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
E szabályzat alkalmazásában:
Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve,
azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági,
kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret-, valamint az adatból
levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
Különleges adat: A faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre
vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
Az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a
bűnügyi személyes adat;
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely
megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá
vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő 9

kezeléséhez;
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok
kezelésének célját
meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó
döntéseket
meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely
művelet vagy műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése,
rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása,
nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és
megsemmisítése,
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő
hozzáférhetővé tétele;
Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk
többé nem lehetséges;
Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az
adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
VI. l. A szabályzat hatályba lépése
A szabályzat elfogadását követően lép hatályba. A jogforrásként felhasznált
jogszabályok módosulása esetén felülvizsgálata szüksége.
VI.2. Szabályzat hozzáférhetősége
A szabályzat közzététele, a dokumentálás módja és a hozzáférő elhelyezés biztosítása
az intézményben kialakult szokásrend szerint történik.
A szabályzatban foglaltak megismerése és betartása az adatnyilvántartásban és kezelésben közreműködő intézményi alkalmazottakra kötelező érvényű.
Vl.3. A szabályzat által nem meghatározott kérdések
A jelen szabályzatban nem meghatározott illetve vitás kérdések esetén az I.1.
pontban felsorolt jogforrások.

Marcali, 2018. augusztus 30.
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Adatkezelési tájékoztató
Az Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium (a továbbiakban Intézmény vagy Adatkezelő) elkötelezett az érintettek
személyes adatainak védelmében. Ezért a személyes adatokat bizalmasan kezeljük. Megteszünk minden olyan
biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja, és ezeket az intézkedéseket
időről időre felülvizsgáljuk.
Ennek a tájékoztatónak az a célja, hogy ismertessük adatkezelési elveinket, bemutassuk azokat az elvárásokat,
amelyeket saját magunkkal, mint adatkezelővel szemben megfogalmaztunk és betartunk.
1.

ADATKEZELŐ

Adatkezelő: Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium
Székhely: 8700 Marcali, Petőfi u 16.
E-mail: titkarsag@berzsenyimarcali.hu
Telefon: 06-85-510-643
Adatvédelmi tisztviselő: Bene Gábor, e-mail: titkarsag@berzsenyimarcali.hu
2. JOGSZABÁLYI MEGFELELÉSEK
Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal:
-

-

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
(a továbbiakban: GDPR).
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

3. KEZELT ADATOK
Személyes adatokat az alábbi esetekben kezeljük:
a) jogszabályon alapuló felhatalmazás alapján
 jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges,
 az adatkezelés az érintett vagy egy másik személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt
szükséges,
 az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának
keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges,
 az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy
az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez
szükséges,
b) ha ahhoz az érintett önkéntes hozzájárulását adta (hozzájáruláson alapuló jogalap), hogy az adott célra az
adatát felhasználjuk.
Az Intézmény csak olyan személyes adatot és addig kezel, amely a tevékenységének eredményes és hatékony
végzéséhez elengedhetetlen. A kezelt adatok körét és adatkezelés időtartamát a – honlapon is közzétett adatkezelési szabályzat tartalmazza. Az adatkezelési szabályzatban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat
felvételekor adunk részletes tájékoztatást.
Tájékoztatjuk Önt arról, hogy az általános iskolai felvételi eljárás keretében kezelt adatokat a felvételi
eljárás lezárultát követően – amennyiben a gyermek nem a köznevelési intézmény tanulója lesz – a tárgyév
szeptember 30-ig bezárólag töröljük.
Tájékoztatjuk, hogy a hozzájáruláson alapuló adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy
meghiúsul az adatkezelés - adatkezelési szabályzatban feltüntetett - célja.
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4. AZ ÉRINTETTEK JOGAI
4.1. A hozzáférés joga
Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése
folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a
GDPR-ben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.
4.2. A helyesbítéshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan
személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes
adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
4.3. A törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”)
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes
adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem
nélkül törölje a GDPR-ben meghatározott feltételek esetén.
4.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike
teljesül:
 Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely
lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának
korlátozását;
 az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg
megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival
szemben.
4.5. Az adathordozhatósághoz való jog
Abban az esetben, ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, Ön jogosult arra, hogy az Ön által az adatkezelő
rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban
megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt
akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.
4.6. A tiltakozáshoz való jog
Amennyiben az adatkezelés közérdekű, vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának
keretében végzett feladat végrehajtásához, továbbá ha az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos
érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor
tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
4.7. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés érdekében végzett adatkezelés esetén
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor
tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is,
amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen
üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
4.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a
profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős
mértékben érintené.
A fentiek nem alkalmazhatóak abban az esetben, ha a döntés:
 Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
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meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Ön
jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is
megállapít; vagy
 Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.
5. ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉG
5.1. Kifogás az adatkezelőnél
Az érintett, aki a személyes adatai kezelésének körében jogai sérelmét állítja, a kérelmező személyének
azonosítására alkalmas, írásbeli kérelemben kifogást terjeszthet elő az adatkezelőnél. A kifogást az adatkezelő
köteles 30 napon belül kivizsgálni.
5.2. Panasz
Az érintett, aki a személyes adatai kezelésének körében jogai sérelmét állítja, bejelentéssel élhet a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
5.3. Bírósági eljárás kezdeményezése
Az érintett, ha a személyes adatai kezelésének jogellenességét tapasztalja, polgári pert kezdeményezhet, amelyet
a Tankerületi Központ székhelye szerinti-, vagy az érintett választása szerint az érintett lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthat.

Adatkezelési hozzájárulás
Alulírott (név: …………………………… lakcím:…….…………………………………..) az adatkezelési
tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) ismeretében önkéntesen és befolyásolástól mentesen hozzájárulok, hogy
a Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium a Tájékoztatóban megjelölt adataimat kezelje. Jelen Nyilatkozat
aláírásával az Adatkezelési hozzájárulásban megjelölt személyes adataim kezeléséhez is hozzájárulok.
Kelt:___________________________________
[nyilatkozatot tevő aláírása]
Előttünk, mint tanúk előtt:
tanú neve:
lakcíme:
aláírása:

tanú neve:
lakcíme:
aláírása
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20. Az intézményi könyvtár működési rendje
20.1.

Felhasznált jogszabályok

•

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

•

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (és a későbbi
módosításai)

•

2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról

•

Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (és későbbi módosításai)

•

3/1975. (VIII. 17.) KM-PM számú együttes rendelet a könyvtári állomány
ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat
kiadásáról

•

A 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM sz. együttes rendelettel megállapított a könyvtári
állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból törlésről kiadott –
szabályzattal kapcsolatos kérdésekről

•

1997. évi CXL törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről,
a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről (5.§ (2) bek.; 5 § (3) bek.;
55 § (1) bek.

•

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről
és a köznevelési intézmények névhasználatáról 4. §; 163. §; 167. §

•

4/2017. (IV. 10.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás,
valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről

•

22/2005. (VII. 18.) NKÖM rendelet a muzeális könyvtári dokumentumok
kezelésével és nyilvántartásával kapcsolatos szabályokról

•

A Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata és
Pedagógiai Programja

20.2.

Alapelvek

A Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium könyvtára gyűjteményét, szolgáltatásait,
működési rendjét az intézmény szükségleteinek és könyvtári környezetének megfelelően
alakítja ki az intézményvezető irányításával és az iskola közösségei véleményének,
javaslatainak figyelembevételével. Munkáját összehangolja az iskolai élet különböző
területein végzett tevékenységekkel.
A könyvtár szoros kapcsolatot tart fenn a városban működő Berzsenyi Dániel Városi
Könyvtárral.

20.3.

A könyvtárra vonatkozó adatok

•

Neve: Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium Könyvtára

•

Címe: 8700 Marcali, Petőfi u. 16.

•

Létesítésének időpontja: 1952.
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•

Elhelyezése:
•

alapterülete: 105 m2

•

helyiségeinek száma: 3

Az iskolai könyvtár személyi és tárgyi feltételei

20.4.

A könyvtári állomány három, egymással szomszédos teremben található, melyek a
következőek:
•

Az olvasóterem együtt a szabadpolcos részleggel és a folyóirat olvasóval.

•

Tankönyvtár, melyben a támogatott tankönyveken kívül
dokumentumok és a folyóiratok korábbi példányai találhatóak.

•

Idegen nyelvű könyvtár, ami az iskolában jelenleg és korábban tanított idegen
nyelvű tankönyveket, valamint az idegen nyelvű szépirodalmat és hanganyagokat
tartalmazza.

a

könyvtári

Az olvasótermi részben a diákok számára használható internet csatlakozással
rendelkező tanulói számítógép található, melyhez több monitor is csatlakozik, hogy egy
időben többen is használhatják.
A könyvtárban egy főhivatású könyvtáros tanár dolgozik. A könyvtáros tanár
rendelkezésére külön számítógép áll, melyen a „Szirén” könyvtári program található. A
számítógéphez egy nyomtató is csatlakozik.

A könyvtár pecsétjének leírása

20.5.

Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium könyvtára Marcali. (35X20 mm ovális).

20.6.

A könyvtár fenntartása és felügyelete

A könyvtár fenntartója a Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium. Felügyeleti szerve a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. A könyvtár működését az intézményvezető
biztosítja, ellenőrzi és a nevelőtestület javaslatainak meghallgatásával irányítja.

20.7.

A könyvtár gazdálkodása

Az iskola költségvetésében meghatározott összeget biztosít könyvek, folyóiratok,
dokumentumok, multimédia megvásárlására, illetve köttetésre. A felhasználható összeget
minden tanévben pontosan rögzíteni kell. A meghatározott összegéből az
intézményvezető által engedélyezett célokra lehet költeni, melyre a könyvtáros tanár,
valamint a nevelőtestület tehet javaslatot.

20.8.
20.8.1.

Könyvtár feladatai
Könyvtári szolgáltatások nyújtása

•

Az iskola pedagógiai tevékenységéhez, oktató és nevelő munkájához szükséges
dokumentumok rendszeres gyűjtése, feltárása, megőrzése és kölcsönzése.

•

Az iskolai könyvtár korlátozottan nyilvános könyvtár, melyet az itt dolgozó
pedagógusok, az iskolában tanítási gyakorlatot végző tanárjelöltek, az itt tanuló
diákok és az intézmény dolgozói annak nyitvatartási idejében használhatnak.
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Nyitvatartási időn kívül, vagy ha a könyvtár egyéb okból van zárva, akkor csak a
könyvtáros tudtával, illetve szaktanári felügyelettel lehet oda bemenni.
•

A kölcsönzés a „Szirén” könyvtári programon keresztül történik.

•

A kölcsönzési idő maximum 30 nap, melyet egy alkalommal lehet hosszabbítani.
Multimédiás dokumentumok, illetve CD-k esetében 7 nap, mely nem
hosszabbítható. A kölcsönzési idő lejártát követően a könyvtáros jelzi a
kölcsönzőnek elmaradását, aki a lejárt példányt köteles leadni a könyvtárban.

•

Nem kölcsönözhetőek a kézikönyvtári könyvek, valamint a helytörténeti
dokumentumok.

•

A tankönyvek használatáról és kölcsönzéséről a tankönyvtári szabályzat (V. számú
melléklet) rendelkezik.

•

A szaktanárok az iskola tulajdonában lévő bármely könyvet meghatározatlan időre
és darabszámban kölcsönözhetik ki.

•

A könyvtáros tanár tájékoztat a dokumentumokról és a könyvtári szolgáltatásokról,
eligazítást ad a szükséges ismeretekről, illetve segíti, hogy a szakmai
munkaközösségek állandóan tájékozódjanak az új dokumentumokról.

•

A tanárokat és a tanulókat sokoldalúan informálja a tanítás-tanulás során felmerülő
kérdésekben.

•

Az iskolai munka keretében felkészít a könyvek, könyvtárak önálló használatára.
Előzetes egyeztetést követően könyvtárismereti órát tart.

•

Lehetőséget ad a tanulóknak, hogy ismereteiket bővítsék a tárolt ismeretanyag
felhasználásával és felkészüljenek a felsőoktatási intézményekbe való felvételre,
tanulmányi versenyekre és vetélkedőkre.

•

A könyvtárban elhelyezett számítógépek az iskola szüneteiben a diákok
rendelkezésére állnak. A gépek használata tanítási órákon csak azoknak a
diákoknak engedélyezett, akiknek az adott időpontban nincs tanítási órája.

•

A számítógépek célja a diákok ismereteinek gyarapítása. Nem megfelelő tartalom
megtekintése, vagy a számítógépek nem megfelelő használata miatt a könyvtáros
felszólíthatja a diákokat a számítógépek helyes használatára, többszöri
figyelmeztetés esetén a használat felfüggesztésére.

20.8.2.

A könyvtári állomány alakítása: gyarapítás

•

A könyvtár a tantervi követelményeknek megfelelően folyamatosan, tervszerűen
és arányosan fejleszti állományát gyűjtőköri szabályzata szerint (I. számú
melléklet)

•

Az állományalakítás során figyelembe veszi az intézményvezető, a nevelői
közösségek és a diákképviselet javaslatait, valamint az iskola könyvtári
környezetének állományi adottságait.
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•

A gyűjtemény rendszeres és szakszerű gyarapításával és apasztásával elősegíti,
hogy a könyvtári állomány tartalmi összetételében és mennyiségi szempontból
egyaránt megfeleljen a korszerű oktatási követelményeknek.

•

Beszerzi a nevelési, oktatási tevékenységben munkaeszközként használt műveket
a szükséges példányszámban, és biztosítja a pedagógusok és a tanulók munkájához
szükséges alapvető dokumentumokat.

•

A könyvtár vétel, pályázat és ajándék útján gyarapodik, figyelembe véve az iskola
érdekeit, valamint az oktatás folyamán felmerült igényeket.

•

A könyvek vásárlása történhet:
•

jegyzéken megrendeléssel és előfizetéssel (könyvtárellátótól, kiadóktól),

•

a dokumentum megtekintése alapján készpénzes fizetéssel, átutalással
(könyvesboltoktól,
kiadói
üzletektől,
antikváriumoktól,
magánszemélyektől, internetes webshopokból).

•

A megrendelt dokumentumok átvétele után felmerülő problémákat azonnal jelezni
kell a szállítónak telefonon és írásban feljegyzés formájában.

•

Az ajándékozás, mint gyarapítási mód független a könyvtári költségvetéstől. A
könyvtár kaphat ajándékot intézményektől, egyesületektől és magánszemélyektől.
A kiadók által küldött bemutató példányok térítési és rendelési kötelezettség nélkül
megtarthatók. Az ajándékba kapott dokumentumok átvétele előtt az ajándékozóval
tisztázni kell a feltételeket.

•

Az ajándékozás útján érkezett könyveket az állományba vételt megelőzően át kell
vizsgálni, hogy megfelelnek e az iskola gyűjtőkörének.

•

A könyvtáros figyeli a pályázati lehetőségeket és azokon részt vesz, segítve ezzel
a gyűjtemény gyarapítását.

•

A könyvtárba érkezett műveket azonnal leltárba kell venni. Leltározatlan anyagok
nem adhatóak ki. A könyveket a leltárba vétellel egyidőben – az érvényben lévő
könyvtári szabályok szerint – el kell látni az iskola könyvtári bélyegzőjével, leltári
számmal és raktári jelzettel.

•

A könyvtárba érkezett dokumentumok iktatása leltárkönyv, valamint a „Szirén”
nevű számítógépes program segítségével történik.

•

A leltárkönyvet az intézmény intézményvezetője a következő szöveggel hitelesíti
az első kötéstábla belső oldalán:
Ezt a leltárkönyv ….lapszámig hitelesítem.
Marcali, ……….
P.H.
intézményvezető

•

Ha a leltárkönyv betelt, a hátsó tábla belső oldalán záradékolni kell.
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Ez a leltárkönyv …-tól…-ig terjedő tételszámot tartalmaz.
Marcali, ……….
P.H.
Intézményvezető
20.8.3.

A könyvtári állomány alakítása: apasztás

•

A könyvtár állományából folyamatosan, de legalább a rendszeresen elvégzett
állományrevízió során kivonja a tartalmi szempontból elavult, a változások
következtében fölöslegessé vált, gyűjtőkörbe nem tartozó és a használat
következtében elrongálódott dokumentumokat.

•

Az állományból a dokumentum az alábbi okok miatt törölhető:

•

•

tervszerű állományapasztás,

•

tartalmi elavulás,

•

természetes elhasználódás,

•

hiány.

Tartalmi elavulás jellemzi a dokumentumot:
•

ha a benne lévő ismeretanyag tudományos szempontból túlhaladottá vált,
téves információkhoz juttatja a tanulókat,

•

ha a gyakorlatban nem használható, mert a benne lévő adatok, rendeletek
és szabványok már megváltoztak,

•

ha az ismeretterjesztő és tudományos munkának megjelent egy
átdolgozott, bővített kiadása.

•

Helyismereti és muzeális értékű dokumentumok elavulás címén nem törölhetők.

•

A selejtezésnél mindig mérlegelni kell, hogy mi a gazdaságosabb, az új példány
beszerzése vagy a köttetés.

•

Csökkenhet az állomány nagysága, ha a dokumentum:

•
20.8.4.
•

•

elháríthatatlan esemény miatt megsemmisült,

•

az olvasónál maradt,

•

az állomány ellenőrzésekor hiányzott.

•

Ezek a dokumentumok a nyilvántartásokban még szerepelnek, de az
állományból ténylegesen hiányoznak.

A kölcsönzés közben elveszett dokumentumok kivezetése az állományból mindig
a kártérítés módjától (pénzbeli vagy azonos dokumentum) függ.
Állományvédelem
A könyvtár állományvédelmének feltételeit az iskola intézményvezetője biztosítja.
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•

Az iskola intézményvezetője gondoskodik arról, hogy szabályos időközönként, az
érvényben lévő rendeletnek megfelelően ellenőrizzék az állományt.

•

Az intézményvezető végrehajtja a szükséges tűzvédelmi óvintézkedéseket. Nyílt
láng használata a könyvtárban tilos.

•

A könyvtáros minden dokumentumot folyamatosan nyilvántartásba vesz, hogy
ennek alapján az állomány egészének a darabszáma és értéke bármikor
megállapítható legyen. Az állományba vétel csak a számla és a dokumentumok
együttes megléte alapján történhet. A dokumentumokat egy héten belül leltárba
veszi. Ellátja a könyvtár tulajdonbélyegzőjével, leltári számmal és raktári jelzettel.

•

A 2004. január 1. után beszerzett dokumentumokat számítógépen is
nyilvántartásba veszi. A használt program a „Szirén” könyvtári program.

•

A könyvtár állományáról részben a cédulakatalógusok tájékoztatnak, ezek a
raktári-, leíró-, tárgyszó-, sorozati-, szakkatalógus és irodalmi tanulmányok
analitikus katalógusa.

•

2004. január 1-jével a cédulakatalógust lezártuk. Azokat a dokumentumokat,
amelyek ez után az időpont után kerülnek a könyvtár tulajdonába, számítógépen a
„Szirén” programmal tárjuk fel.

•

A kölcsönző anyagilag felel a dokumentumok megrongálásával vagy elvesztésével
okozott kárért. A tanulók és dolgozók tanuló-és munkaviszonyának megszüntetése
előtt szükségesnek tartjuk az egyeztetést a könyvtári tartozást illetően.
Amennyiben ezt elmulasztják, akkor az anyagi felelősség nem a könyvtáros tanárt
terheli.

•

A könyvtár biztonsági zárainak kulcsai a könyvtáros tanárnál, a tankönyvrendesét
intéző szaktanárnál, a könyvtárat takarító személynél és a gondnoknál vannak. A
leltári felelősség így megoszlik.

•

A könyvtár a könyvtári helyiségekben szervezi meg állományát.

•

A gyűjtőkörben meghatározott dokumentumtípusokat szabadpolcon és speciális
tárolóban tartja.

•

Minden állományegység elhelyezése a Könyvtári raktározási táblázatok szerint
történik, az ismeretközlő irodalom szakrendben, a szépirodalom betűrendben.

•

A könyvtáros tanár a rábízott könyvtári állományért, a könyvtár rendeltetésszerű
működtetéséért– az intézmény által biztosított személyi és tárgyi feltételek keretein
belül – anyagilag és erkölcsileg felelős. A dokumentumok védelmét a
nyilvántartásba vétel, a használat, a leltározás, valamint a nyilvántartásból való
kivezetés során biztosítania kell.

•

Az állományra vonatkozó előírásokat a könyvtár működési szabályzatában, a
leltári felelősséget a könyvtáros tanár munkaköri leírásában kell rögzíteni.
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•

A könyvtár revízióját a gimnázium intézményvezetője rendeli el, kivéve ha
személyi változás esetén az átvevő könyvtáros tanár kezdeményezi az
állományellenőrzést.

•

A munkaközösségek részére létesített letéti állományért a munkaközösség vezetője
felelős, amennyiben az intézmény által biztosított hely vagyonvédelmi
szempontból dokumentumok tárolására alkalmas.

•

Nem kerülhetnek ki a könyvtárból a dokumentumok kölcsönzési adminisztráció
nélkül.

•

A kölcsönzési nyilvántartás a „Szirén” könyvtári programon keresztül történik.

•

A kölcsönzési nyilvántartás adatainak kezelésénél az olvasók személyiségi jogait
tiszteletben kell tartani. A könyvtárhasználó a személyi adataiban bekövetkezett
változást 7 munkanapon belül köteles bejelenteni.

A könyvtári állomány elhelyezése

20.9.

A könyvtár az iskola II. emeletén, jól megközelíthető helyen helyezkedik el. A
helyiségek kialakítása során figyelembe vették:
•

az állomány nagyságát

•

a dokumentumtípusok féleségét, mennyiségét,

•

a könyvtár differenciált szolgáltatásait,

•

az iskola könyvtárhasználati igényének jellegét és mértékét.

A különböző típusú dokumentumok szabadpolcon helyezkednek el.
A helyben olvasás, könyvtári szakórák megtartása és a tanulói-tanári kutatóhelyek
biztosítottak.
20.9.1.

A könyvtári állomány tagolása

•

A könyvtárhelyiségben elhelyezett dokumentumok biztosítják a tanítás-tanulás és
a kutatómunka eszközigényét. Az állományrészek tagolása, elhelyezése
alkalmazkodik a használói igényekhez.

•

A könyvtári állomány három, egymással szomszédos teremben található, melyek
a következőek:

•

•

Az olvasóterem együtt a szabadpolcos részleggel és a folyóirat olvasóval.

•

Tankönyvtár, melyben a támogatott tankönyveken kívül a könyvtári
dokumentumok és a folyóiratok korábbi példányai találhatóak.

•

Idegen nyelvű könyvtár, ami az iskolában jelenleg és korábban tanított
idegen nyelvű tankönyveket, valamint az idegen nyelvű szépirodalmat és
hanganyagokat tartalmazza.

Szabadpolcos övezetben helyezkedik el a kölcsönzési állomány:
•

szépirodalom cutter –számok szerint raktározva szabadpolcon
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•
•

•

szakirodalom szabadpolcon ETO-szakrend szerinti raktár jelzettel ellátva

Kézikönyvtár dokumentumai
felhasználásra

csak

helyben

használható,

illetve

tanórai

•

szakirodalom ETO-szakrendben, szépirodalom cutter-számok szerinti
elhelyezésben,

•

folyóiratok tematikus rendben,

Tanári kézikönyvtár dokumentumait csak a szaktanárok használhatják, illetve
kölcsönözhetik. Ezek a következőek:
•

szótárak,

•

atlaszok,

•

hangkazetták,

•

videokazetták,

•

CD-k,

•

CD-ROM-ok,

•

DVD-k,

•

A tankönyvtárban elhelyezett tankönyvek támogatott példányok, ezek
használatáról és kölcsönzéséről a tankönyvtári szabályzat (V. számú melléklet)
rendelkezik.

•

Az idegen nyelvű könyvtárban német, angol, illetve orosz nyelvű szépirodalmi és
szakirodalmi művek, valamint szótárak találhatóak. Ezek a könyvtári állomány
szerves részét képezik, kezelésükre és kölcsönzésükre ugyanazok a szabályok
vonatkoznak, mint a szabadpolcos könyvtárban található könyvekre.

20.9.2.

Könyvtárból kihelyezett letétek

Az iskola oktató-nevelő munkáját segítik a szertárakba kihelyezett letéti
állományrészek. Ezek a dokumentumok megfelelő példányszámban kézikönyvek,
munkaeszközként használt irodalom, szakmai és módszertani folyóiratok, audiovizuális
és számítógéppel olvasható dokumentumok.
Könyvtárból kihelyezett letétek: nyelvek (angol, német), magyar nyelv és irodalom,
matematika, fizika, biológia, informatika, történelem, közgazdasági ismeretek,
testnevelés.

20.10.

Zárórendelkezés

Az nevelési-oktatási intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában kell
meghatározni az iskolai könyvtár működési rendjét. A szabályzat hatálya kiterjed a
könyvtáros tanárra, a könyvtár szolgáltatásait igénybe vevők körére és mindazokra, akik
a könyvtárral kapcsolatban tevékenységet végeznek.
A szabályzatot az intézményvezető a jogszabályban előírtak alapján módosíthatja. A
jogszabályok, illetve az iskola funkciójában, működésében bekövetkező változások
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esetén a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását a könyvtáros az
intézményvezetővel egyetértésben elvégzi. Az iskolai könyvtár működési szabályzata a
jóváhagyás napján lép életbe, és visszavonásig érvényes.

20.11.

Gyűjtőköri szabályzat

20.11.1. Az állományalakítás alapelve
A gyarapítás és törlés a pedagógusok és a tanulók igényeinek figyelembevételével
történik. A Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium könyvtárának gyűjtőkörének
tartalmaznia kell azokat az információhordozókat és információkat, amelyekre az iskola
nevelő és oktató tevékenységéhez szüksége van.
20.11.2. A könyvtár alapfeladatai
•

Az iskolában folyó oktató-nevelő tevékenység elősegítése, az ehhez szükséges
dokumentumok rendszeres gyűjtése, feltárása, használatuk megszervezése.

•

A tanulmányi munka segítése, az iskola oktatási-nevelési tervének keretében
történő minden ilyen jellegű tevékenységben való közreműködés.

•

Lehetőségeivel járuljon hozzá a tanulók olvasóvá neveléséhez, önálló
ismeretszerző képességük kifejlesztéséhez.

•

Szolgálja a pedagógusok szakirodalmi igényeinek kielégítését, nyújtson segítséget
rendszeres önművelésükhöz.

•

Sajátos eszközeivel támogassa az iskola mindenkori profilját.

•

Szolgálja az iskola hagyományainak ápolását.

A könyvtár kiegészítő feladatai
• tanórán kívüli foglalkozások tartása;
•

más könyvtárak szolgáltatásainak igénybevétele.

20.11.3. Gyűjtőköri leírás
A gyarapítás és a törlés a pedagógusok és tanulók igényeinek fegyelembevételével
történik. Az iskolai könyvtár gyűjteményének tartalmaznia kell azokat az információkat
és információhordozókat, amelyre az iskola nevelő és oktató tevékenységéhez szükség
van.
A gyűjtőkört meghatározza:
•

a Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium Pedagógiai Programja

•

az iskola szervezete és profilja

•

az nevelési és oktatási célja

•

az iskola tantárgyi követelményrendszere

•

az iskola tehetséggondozási és felzárkóztatási programja

A gyűjtőkörbe tartozó dokumentumtípusok:
•

Könyv
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•

Tankönyv, tartós tankönyv

•

Módszertani segédanyag

•

Periodika, hetilap, folyóirat

•

Audiovizuális dokumentumok, videokazetta

•

Egyéb információhordozók: CD, DVD, multimédiás tananyag

Az iskolai könyvtár fő gyűjtőköre
Könyvek:
•

Általános és szaklexikonok, enciklopédiák

•

Egyes tudományterületek szintézisei

•

Évkönyvek, szótárak, atlaszok kronológiák, bibliográfiák

•

A könyvtári munka szakmai módszertani segédletei

•

Az iskolai tantervek,
feladatlapok,

•

Pályaválasztási útmutatók

•

A felsőfokú oktatáshoz felkészítő példatárak, feladatgyűjtemények

•

Ismeretközlő irodalom,

•

Kötelező és ajánlott irodalom

•

Szépirodalmi gyűjteményes művek: antológiák, mondák, szöveggyűjtemények

•

Iskolai, nemzeti ünnepek megrendezéséhez, tanulmányi
vetélkedőkhöz, pályázatokhoz szükséges dokumentumok

•

Az iskola életével kapcsolatos dokumentumok

•

A pedagógusok önén továbbképzéséhez szükséges szakirodalom

tankönyvek,

munkafüzetek

tanári

segédkönyvek,

versenyekhez,

Periodika:
•

Pedagógiai folyóiratok

•

Módszertani folyóiratok

•

A tananyaghoz kapcsolódó, rendszeresen felhasználható szakfolyóiratok

Audiovizuális információhordozók:
•

Az oktatáshoz, neveléshez szükséges AV dokumentumok, beleértve a
számítógépes információhordozókat is, amiket a tanítási órákhoz közvetve vagy
közvetlenül fel lehet használni.

Az iskolai könyvtár gyűjtőköréből kizárt dokumentumok
• Áltudományos művek
•

Csak szórakoztató irodalom és AV dokumentumok
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•

Irodalmi szempontból értéktelen művek

A gyűjtés szintje és mélysége
• Az iskolai könyvtár a dokumentumok gyűjtését erős válogatással végzi. Alapszintű
szakirodalmat az ismeretek minden területére kiterjedően gyűjti.
•

Kiemelten kell gyűjteni a tantervben meghatározott kötelező és ajánlott műveket.

•

Szépirodalmi műveknél a tananyagban szereplő írók, költők, válogatott művei,
antológiák, szöveggyűjtemények kapnak elsőbbséget.

•

A könyvtár elsősorban magyar nyelven gyűjti a dokumentumokat, a tanított angol
és német nyelvek oktatásához felhasználható segédleteket, nyelvtanulás szintjének
megfelelő irodalmat válogatva gyűjti idegen nyelven.

20.11.4. Részletes gyűjtési szabályok
Ismeretközlő irodalom
Kiemelt területek:
•

Az iskola speciális képzési hagyományainak konkrét területei Teljesség igényével
gyűjtjük:

•

Az alap és középszintű általános lexikonokat, enciklopédiákat,

•

A tudományok, a kultúra, a hazai és egyetemes művelődéstörténet, középszintű
öszszefoglalóit

•

A tananyagokhoz közvetlenül kapcsolódó segédkönyveket

•

A tantárgyak középszintű elméleti és történeti összefoglalóit

•

Az iskola tankönyveit, munkafüzeteit, feladatlapjait,

•

A továbbtanulást elősegítő pályaválasztási útmutatókat, felvételi követelményeket
tartalmazó kiadványokat

•

Helytörténeti kiadványokat

•

Az iskola történetével foglalkozó kiadványokat, dokumentumokat Válogatva
gyűjtjük:

•

A tananyaghoz közvetlenül kapcsolódó felsőfokú szakirányú segédkönyveket

•

Az iskolában tanított idegen nyelvek oktatásához felhasználható idegen nyelvű
segédleteit.

•

A tanult tantárgyakban való elmélyülést szolgáló és a tananyagon túlmutató közé
és felső szintű irodalmat.

Szépirodalom
A teljesség igényével gyűjtjük:
•

Az átfogó lírai, prózai és drámai alkotásokat

•

A kötelező és ajánlott olvasmányokat
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•

Klasszikus és kortárs szerzők válogatott műveit, gyűjteményes köteteit
Válogatással gyűjtjük

•

Tematikus antológiák

•

Az elbeszélés és versesköteteket

•

A lényeges életrajzokat, történelmi regényeket, Kiemelkedő, de a tananyagban
nem szereplő kortárs magyar és külföldi alkotók műveit

Pedagógiai irodalom
Gyűjteni kell:
•

Az alapvető pedagógiai és pszichológiai lexikonokat, enciklopédiákat,

•

A Nevelési és oktatási célok megvalósításához szükséges irodalmat

•

Az oktatási intézmények tájékoztatóit, pályaválasztási útmutatókat

•

Általános pedagógiai és tantárgymódszertani folyóiratokat

Könyvtári szakirodalom
Gyűjteni kell:
•

A tájékoztató munkához szükséges kézi és segédkönyveket,

•

A könyvtárhasználati ismeretek tanításának módszertani segédleteit

•

A könyvtárügyi jogszabályokat

Periodika gyűjtemény
Gyűjteni kell:
•

A pedagógiai és módszertani folyóiratokat

•

A tananyaghoz kapcsolódó, rendszeresen felhasználható szakfolyóiratokat

Audiovizuális gyűjtemény
Az
oktatáshoz
szükséges
audiovizuális
dokumentumok
információhordozók gyűjtése kiemelten fontos tevékenység.

számítógépes

20.11.5. A könyvtári állomány alakítása: gyarapítás – apasztás
•

A könyvtár a tantervi követelményeknek megfelelően folyamatosan, tervszerűen
és arányosan fejleszti állományát gyűjtőköri szabályzata szerint

•

Az állományalakítás során figyelembe veszi az intézményvezető, a nevelői
közösségek és a diákképviselet javaslatait, valamint az iskola könyvtári
környezetének állományi adottságait.

•

A gyűjtemény rendszeres és szakszerű gyarapításával és apasztásával elősegíti,
hogy a könyvtári állomány tartalmi összetételében és mennyiségi szempontból
egyaránt megfeleljen a korszerű oktatási követelményeknek.

29

•

Beszerzi a nevelési, oktatási tevékenységben munkaeszközként használt műveket
a szükséges példányszámban, és biztosítja a pedagógusok és a tanulók munkájához
szükséges alapvető dokumentumokat.

•

A könyvtár vétel, pályázat és ajándék útján gyarapodik, figyelembe véve az iskola
érdekeit, valamint az oktatás folyamán felmerült igényeket.

•

A könyvek vásárlása történhet:
•

jegyzéken megrendeléssel és előfizetéssel (könyvtárellátótól, kiadóktól),

•

a dokumentum megtekintése alapján készpénzes fizetéssel, átutalással
(könyvesboltoktól,
kiadói
üzletektől,
antikváriumoktól,
magánszemélyektől, internetes webshopokból).

•

A megrendelt dokumentumok átvétele után felmerülő problémákat azonnal jelezni
kell a szállítónak telefonon és írásban feljegyzés formájában.

•

Az ajándékozás, mint gyarapítási mód független a könyvtári költségvetéstől. A
könyvtár kaphat ajándékot intézményektől, egyesületektől és magánszemélyektől.
A kiadók által küldött bemutató példányok térítési és rendelési kötelezettség nélkül
megtarthatók. Az ajándékba kapott dokumentumok átvétele előtt az ajándékozóval
tisztázni kell a feltételeket.

•

Az ajándékozás útján érkezett könyveket az állományba vételt megelőzően át kell
vizsgálni, hogy megfelelnek-e az iskola gyűjtőkörének.

•

A könyvtáros figyeli a pályázati lehetőségeket és azokon részt vesz, segítve ezzel
a gyűjtemény gyarapítását.

•

A könyvtárba érkezett műveket azonnal leltárba kell venni. Leltározatlan anyagok
nem adhatóak ki. A könyveket a leltárba vétellel egyidőben – az érvényben lévő
könyvtári szabályok szerint – el kell látni az iskola könyvtári bélyegzőjével, leltári
számmal és raktári jelzettel.

•

A könyvtárba érkezett dokumentumok iktatása leltárkönyv, valamint a „Szirén”
nevű számítógépes program segítségével történik.

•

A leltárkönyvet az intézmény intézményvezetője a következő szöveggel hitelesíti
az első kötéstábla belső oldalán:
Ezt a leltárkönyv ….lapszámig hitelesítem.
Marcali, ……….
P.H.
intézményvezető

•

Ha a leltárkönyv betelt, a hátsó tábla belső oldalán záradékolni kell.
Ez a leltárkönyv …-tól…-ig terjedő tételszámot tartalmaz.
Marcali, ……….
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P.H.
Intézményvezető
•

A könyvtár állományából folyamatosan, de legalább a rendszeresen elvégzett
állományrevízió során kivonja a tartalmi szempontból elavult, a változások
következtében fölöslegessé vált, gyűjtőkörbe nem tartozó és a használat
következtében elrongálódott dokumentumokat.

•

Az állományból a dokumentum az alábbi okok miatt törölhető:

•

•

tervszerű állományapasztás,

•

tartalmi elavulás,

•

természetes elhasználódás,

•

hiány.

Tartalmi elavulás jellemzi a dokumentumot:
•

ha a benne lévő ismeretanyag tudományos szempontból túlhaladottá vált,
téves információkhoz juttatja a tanulókat,

•

ha a gyakorlatban nem használható, mert a benne lévő adatok, rendeletek
és szabványok már megváltoztak,

•

ha az ismeretterjesztő és tudományos munkának megjelent egy
átdolgozott, bővített kiadása.

•

Helyismereti és muzeális értékű dokumentumok elavulás címén nem törölhetők.

•

A selejtezésnél mindig mérlegelni kell, hogy mi a gazdaságosabb, az új példány
beszerzése vagy a köttetés.

•

Csökkenhet az állomány nagysága, ha a dokumentum:
•

elháríthatatlan esemény miatt megsemmisült,

•

az olvasónál maradt,

•

az állomány ellenőrzésekor hiányzott.

•

Ezek a dokumentumok a nyilvántartásokban még szerepelnek, de az állományból
ténylegesen hiányoznak.

•

A kölcsönzés közben elveszett dokumentumok kivezetése az állományból mindig
a kártérítés módjától (pénzbeli vagy azonos dokumentum) függ.

20.11.6. Feldolgozás
A különböző dokumentumokról külön-külön nyilvántartást kell vezetni. A könyveket
az egyedi címleltárkönyve és a számítógépes nyilvántartásba is be kell vezetni. A tanulók
által használt tankönyvekről és tartós tankönyvekről külön nyilvántartást kell vezetni. A
könyvek szakjelzettel történő ellátása a könyvtáros feladata.
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20.12.

Katalógus-szerkesztési szabályzat

20.12.1. A könyvtári állomány feltárása
A könyvtári állomány feltárása jelenti a dokumentumok formai (dokumentumleírás)
és tartalmi (osztályozás) feltárását, s ezt egészíti ki a raktári jelzet megállapítása.
Az adatokat a „Szirén” számítógépes programmal rögzítjük, mely kötelezően
tartalmazza a következő adatokat:
•

raktári jelzetet,

•

a bibliográfiai leírási és besorolási adatokat,

•

ETO szakjelzeteket,

•

tárgyszavakat.

A dokumentum leírás szabályai
A leírás célja, hogy rögzítse a könyvtári állomány dokumentumainak adatait
(bibliográfiai leírás) és biztosítsa a visszakereshetőséget (besorolási adatok).
A bibliográfiai leírás szabályait szabványok rögzítik dokumentum-típusonként. A
leírás forrása mindenkor az adott dokumentum. A szabvány értelmében az iskolai
könyvtár az egyszerűsített leírást alkalmazza, melynek elve az egyes adatok elhagyása. A
leírt adatokra azonban ugyanazok a szabályok érvényesek.
A könyvtárban alkalmazott egyszerűsített bibliográfiai leírás adatai:
•

főcím: párhuzamos cím: alcím: egyéb címadat

•

szerzőségi közlés

•

kiadás sorszáma, minősége

•

megjelenési hely: kiadó neve, megjelenés éve

•

oldalszám+mellékletek: illusztráció; méret

•

(Sorozatcím, sorozatszám, ISSN-szám)

•

Megjegyzések

•

kötés: ár

•

ISBN-szám

A besorolási adatok biztosítják a katalógustételek visszakereshetőségét. A besorolási
adatok megválasztását szabványok rögzítik.
Az iskolai könyvtárban az alábbi besorolási adatokat rögzítjük:
Osztályozás
A könyvtári állomány tartalmi feltárásának eszköze az ETO és a tárgyszó.
Raktári jelzetek
A dokumentumok visszakereshetőségét raktári jelzetekkel biztosítjuk. A
szépirodalmat cutter-számokkal, a szakirodalmat ETO-szakrendi jelzetekkel látjuk el. A
tankönyveket külön nyilvántartásban vezetjük, melyek a tankönyvtári állomány részét
képezik. Ezek leltári száma előtt külön jelzet (T) található.
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Az iskolai könyvtár katalógusai
A tételek belső elrendezése szerint:
•

betűrendes leíró katalógus (szerző neve és cím alapján),

Formája szerint:
•

cédula,

•

számítógépes (SZIRÉN program)

A cédulakatalógust 2004. január 1-jével lezártuk. A megadott dátum után beérkezett
művek rögzítése kizárólag számítógépes formában történik a „Szirén” program
segítségével.
A katalógus folyamatos gondozást igényel. A legfontosabb teendők:
•

a katalógusok építése közben észlelt hibák azonnal kijavítása,

•

az újonnan beérkező dokumentumok rögzítése a katalógusban

•

a program frissítéseinek figyelemmel kísérése.

A könyvtári állomány nyilvántartásán kívül a „Szirén” programot használjuk a
kölcsönzések nyilvántartására.

20.13.

Könyvtárhasználati szabályzat

Az iskolai könyvtár legfőbb feladata, hogy a tanítás ideje alatt és a tanítási órán kívül
lehetővé tegye a gyűjtemény használatát. A használók jogait és kötelességeit a könyvtár
használati szabályzata rögzíti, melyet nyilvánosságra kell hozni.
Nevezetesen:
•

a használatra jogosultak körét,

•

a használat módjait,

•

a könyvtár szolgáltatásait,

•

a könyvtár rendjét,

•

a könyvtári házirendet.

20.13.1. Könyvtár használói köre
Az iskolai könyvtár korlátozottan nyilvános könyvtár. A gyűjteményt az iskola tanulói,
pedagógusai, adminisztratív és technikai dolgozói, valamint az iskolában tanítási
gyakorlatot végző tanárjelöltek használhatják. A használói kör kiszélesül a könyvtárközi
kölcsönzéssel, illetve az iskola tanügyi dokumentumainak (Pedagógiai Program, SZMSZ,
Házirend) nyilvánossá tételével. A tanügyi dokumentumok csak helyben használhatók,
illetve a kívánt részekről fénymásolat készíthető.
A beiratkozás módja
• A beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele díjtalan.
•

A könyvtárba külön beiratkozás nem szükséges, minden tanuló automatikusan
jogosult a könyvtári szolgáltatások igénybevételére.
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•

A kölcsönzési nyilvántartás adatainak kezelésénél az olvasók személyiségi jogait
tiszteletben kell tartani.

•

A könyvtárhasználó a személyi adataiban bekövetkezett változást 7 munkanapon
belül köteles bejelenteni.

A könyvtári szolgáltatások igénybevételének feltételei
• A könyvtár szolgáltatásainak igénybevétele minden használó számára ingyenes.
•

Azok a tanulók, akiknél lejárt dokumentum található, újabb könyvet nem
kölcsönözhetnek ki. A könyvtár ezen szolgáltatását csak a lejárt dokumentumok
visszavétele után vehetik igénybe.

•

A könyvtárban elhelyezett számítógépek célja a diákok ismereteinek gyarapítása.
Nem megfelelő tartalom megtekintése, vagy a számítógépek nem megfelelő
használata miatt a könyvtáros felszólíthatja a diákokat a számítógépek helyes
használatára, többszöri figyelmeztetés esetén a használat felfüggesztésére.

20.13.2. A könyvtárhasználat módjai
•

Helybenhasználat,

•

kölcsönzés,

•

csoportos használat.

20.13.3. Helybenhasználat
A helyben-használat tárgyi (kutató-olvasóhelyek, technikai berendezések) és
személyi feltételeit az iskola, szakmai feltételeit a könyvtáros tanár biztosítja. Szakmai
segítséget kell adni:
•

az információhordozók közötti eligazodásban,

•

az információk kezelésében,

•

a szellemi munka technikájának alkalmazásában,

•

technikai eszközök használatában.

A helyben használt dokumentumokat az egyéni kölcsönzési nyilvántartásban nem kell
rögzíteni.
Az iskolai könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatók:
•

az olvasótermi kézikönyvtári állományrész,

•

folyóiratok,

•

audiovizuális anyagok,

•

helytörténeti dokumentumok,

•

tanügyi dokumentumok.

A csak helyben használható dokumentumokat a szaktanárok egy-egy tanítási órára,
indokolt esetben a könyvtár zárása és nyitása közötti időre kikölcsönözhetik.
34

Kölcsönzés
• A könyvtárból bármely dokumentumot csak a könyvtáros tanár tudtával lehet
kivinni.
•

A dokumentumok kikölcsönzését számítógépes nyilvántartás rögzíti, ezzel
biztosítva az állomány védelmét. A számítógép esetleges meghibásodása, az
adatok elvesztésének lehetősége miatt minden kölcsönzést dátum szerint rögzíteni
kell egy erre a célra használt füzetben.

•

A kölcsönzési idő maximum 30 nap, melyet egy alkalommal lehet hosszabbítani.
Multimédiás dokumentumok, illetve CD-k esetében 7 nap, mely nem
hosszabbítható. A kölcsönzési idő lejártát követően a könyvtáros jelzi a
kölcsönzőnek elmaradását, aki a lejárt példányt köteles leadni a könyvtárban.

•

A tanév végén minden kikölcsönzött dokumentumot vissza kell hozni.

•

Nem kölcsönözhetőek a kézikönyvtári könyvek, valamint a helytörténeti
dokumentumok.

•

A tankönyvek használatáról és kölcsönzéséről a tankönyvtári szabályzat (V. számú
melléklet) rendelkezik.

•

Tanulóknak egyszerre 3 db könyvet lehet kölcsönözni, indokolt esetben (pl.
verseny) többet. A szaktanárok dokumentumszükséglete és kölcsönzési ideje a
tanítandó anyag és a tanév függvénye.

•

A szaktanárok az iskola tulajdonában lévő bármely könyvet meghatározatlan időre
és darabszámban kölcsönözhetik ki.

•

A kölcsönzési nyilvántartás adatainak kezelésénél az olvasók személyiségi jogait
tiszteletben kell tartani.

•

Az elveszett vagy erősen megrongált dokumentumot meg kell téríteni. A kártérítés
módjának szabályai:

•

A kártérítés pontos mértékét a könyvtáros javaslata alapján az intézmény vezetője
határozza meg.
•

A kártérítés pontos mértékét a könyvtáros javaslata alapján az intézmény
vezetője határozza meg.

•

Az elveszett könyv helyett az olvasó az adott műnek egy teljesen azonos
példányát adja vissza (akár antikváriumban is beszerezheti).

•

Ha azonos kiadás nem szerezhető be, elfogadható újabb kiadás is.

•

Ha az elveszett könyvet az olvasó nem tudja beszerezni, akkor mással
nem pótolható könyv esetén másolat készítésére kötelezhető.

•

Az elveszett mű mindenkori forgalmi értékét kell megtéríteni ez nem
minden esetben azonos a könyv eredeti árával, annak többszöröse is lehet
(pl. ritka, értékes, nehezen beszerezhető könyv esetén).
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•

A kölcsönzésben levő dokumentumok előjegyezhetők. A nem teljesíthető olvasói
igényeket indokolt esetben könyvtárközi kölcsönzéssel kell beszerezni.

A nyitva tartás napi időszakait az olvasói igényeknek kell megfeleltetni. Így a tanítás
kezdete előtt, alatt és befejezése után is igénybe vehetők a könyvtári szolgáltatások.
Csoportos használat
• Az osztályok, tanulócsoportok, szakkörök, versenyzők részére a könyvtáros tanár,
az osztályfőnökök, a szaktanárok, a szakkörvezetők szakórákat, korrepetálást,
foglalkozást tarthatnak.
•

A könyvtáros tanárnak szakmai segítséget kell adnia a szakórák, foglalkozások
megtartásához.

•

A szakórák, foglalkozások megtartására az összeállított/elfogadott, a könyvtári
nyitva tartásnak megfeleltetett ütemterv szerint kerül sor.

•

A könyvtár helyiségei órarendszerű tanítás vagy/és értekezlet számára csak nagyon
indokolt esetben vehető igénybe, mert akadályozzák a könyvtár működését.

20.13.4. A könyvtár egyéb szolgáltatásai
Az iskolai könyvtár a tárgyi és személyi feltételek keretein belül még az alábbi
szolgáltatásokat nyújtja:
•

információszolgáltatás,

•

témafigyelés,

•

irodalomkutatás

•

ajánló vagy tantárgyi vagy versenyekre bibliográfia készítése.

Információszolgáltatás
Az iskolai könyvtár tájékoztató szolgálata keretében információszolgáltatást nyújt a
tanítástanulás folyamatában felmerült problémák megoldásához.
Az információs szolgáltatás alapja:
•

a gyűjtemény dokumentumai,

•

a könyvtár adatbázisa,

•

más könyvtárak adatbázisa.

Témafigyelés
A könyvtáros tanár szakirodalmi témafigyelést vállalhatnak a szaktanári, tanulói
pályamunkák, nevelőtestületi értekezletek, szakmai konferenciák előkészítéséhez.
Irodalomkutatás
A könyvtáros tanár a tantárgyi programok elkészítésénél és a könyvtárra épülő
szaktárgyi órák előkészítése során segítséget adnak a szaktanároknak. a tantárgyi
jegyzékek későbbi gondozását a gyűjteményváltozás tükrében elvégzik.
Ajánló bibliográfiák készítése
Tantárgyakhoz,
szakköri
témákhoz
készülhetnek
ajánló
bibliográfiák
szaktanároknak/tanulóknak a könyvtári állomány alapján. A forrásanyagok értékelése,
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kiválasztása mindig a Pedagógiai Program oktatási-nevelési céljainak függvényében
történnek.
20.13.5. A könyvtári házirend
A könyvtári házirendet minden könyvtárhasználó részére rendelkezésére kell
bocsátani. A házirendnek tartalmaznia kell:
•

a könyvtár használatára jogosultak körét,

•

a használat módjait és feltételeit,

•

a kölcsönzési előírásokat,

•

a nyitva tartás idejét,

•

az állomány védelmére (fizikai és jogi) vonatkozó rendelkezéseket.

A könyvtár használóinak köre
A Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium gyűjteményét az iskola tanulói, pedagógusai,
adminisztratív és technikai dolgozói, valamint az iskolában tanítási gyakorlatot végző
tanárjelöltek használhatják. Könyvtárközi kölcsönzés esetén a használói kör bővülhet.
A használat módjai és feltételei
Az iskolai könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatók a kézikönyvtári
állományrész, a folyóiratok, az audiovizuális dokumentumok, helytörténeti
dokumentumok és a tanügyi dokumentumok.
•

A csak helyben használható dokumentumokat fénymásolásra, tanítási órákra
kikölcsönözhetők

•

A könyvtárból bármely dokumentumot csak a könyvtáros tanár tudtával és
beleegyezésével lehet kivinni.

•

Kérhetik a könyvtáros tanár tájékoztató segítségét.

Kölcsönzési előírások
• Dokumentumokat kölcsönözni csak a kölcsönzési nyilvántartásban való
rögzítéssel szabad.
•

Egyidejűleg három darab dokumentum kölcsönözhető 30 napra. Indokolt esetben
(pl. versenyek) a mennyiség és az időtartam változhat.

•

Multimédiás dokumentumok, illetve CD-k esetében 7 nap, mely nem
hosszabbítható.

•

A kölcsönözhető dokumentumok előjegyezhetők.

•

A tanév végén a kikölcsönzött dokumentumokat vissza kell hozni.

Nyitvatartási idő
• Az intézményi könyvtár nyitvatartási és kölcsönzési rendjét az éves intézményi
munkaterv mellékletként tartalmazza.
•

A nyitvatartási idő alatt mind a helyben használat, mind a kölcsönzés, valamint a
könyvtár egyéb szolgáltatásainak igénybe vétele lehetséges.
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•

A könyvtár nyitvatartási ideje a könyvtáros-tanár órarendjétől függ, így az adott
tanévre vonatkozó nyitva tartás a tanári szobában, illetve a könyvtár ajtaján
megtalálható.

A könyvtárhasználat általános viselkedési szabályai
• A könyvtárban étkezni nem szabad.
•

A könyvtárban elhelyezett dokumentumokban kárt tenni, megrongálni szigorúan
tilos.

•

A kikölcsönzött könyveket határidőre vissza kell vinni, vagy a könyvtárosnak
történő bejelentéssel meg kell hosszabbítani.

•

Az elveszett vagy erősen megrongált dokumentumot meg kell téríteni. A kártérítés
pontos mértékét a könyvtáros javaslata alapján az intézmény vezetője határozza
meg.

•

Meg kell tartani a könyvtár rendjét és tisztaságát.

•

Nem szabad zavarni egymás munkáját beszélgetéssel, telefonálással.

•

Nyílt láng használata és a dohányzás tilos.

•

A könyvtárba táskát, kabátot, könyv, dokumentum kivitelére alkalmas tárgyat
bevinni nem lehet, ha mégis a könyvtáros asztalánál kell elhelyezni.

Tankönyvtári szabályzat
Törvényi rendelkezések az iskolai tankönyvellátás rendjéről
• 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásról
•

4/2017. (IV. 10.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás,
valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről

20.13.6. A Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium a következő módon tesz eleget
a térítésmentes tankönyvellátási kötelezettségének
•

Iskolánk a támogatott tankönyvellátást újonnan vásárolt, illetve visszahozott
(használt), az iskolai tankönyvtár nyilvántartásába felvett tankönyvek iskolai
tankönyvtárból és az iskolai könyvtárból való kölcsönzésével biztosítja a
jogosultak számára. A támogatásként kapott tankönyvekért tehát nem kell fizetni,
de azok az iskola tulajdonát képezik, ezért a tanulónak a könyvek épségét meg kell
óvniuk, és azokat legkésőbb tanulmányaik végeztével (illetve tanulói jogviszonyuk
megszűnésekor) vissza kell adniuk.

20.13.7. A nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elve, a tanulói
tankönyvtámogatás, a tankönyvellátás rendje
•

Az iskolai tankönyvrendelésnek térítésmentesen biztosítania kell a tankönyveket
az iskolától történő tankönyv-kölcsönzés, használt tankönyvek biztosítása, útján a
nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő minden tanuló részére,
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•

iskola intézményvezetője minden évben hatályos jogszabályok alapján köteles
felmérni, hány tanulónak kell vagy lehet biztosítani a tankönyvellátást az iskolai
könyvtárból, könyvtárszobából történő tankönyvkölcsönzés útján.

•

Az iskola igazgatója gondoskodik arról, hogy az Nkt. 46. § (5) bekezdése alapján
az állam által térítésmentesen biztosított tankönyveket – a munkafüzetek
kivételével – az iskola könyvtári állomány-nyilvántartásába vegyék, a
továbbiakban az iskola könyvtári állományában elkülönítetten kezeljék.

•

Az állam által térítésmentesen biztosított tankönyveket az iskolai könyvtárból,
könyvtárszobából történő tankönyvkölcsönzés útján kell a tanulók birtokába adni.

20.13.8. A tankönyvek könyvtári nyilvántartásának rendje
•

A tartós és nem tartós tankönyvek, melyeket a diákok a könyvtárból tanév közben
tartós használatra kölcsönözhetnek vagy helyben használhatnak T (Tankönyvtár)
betűjellel megkülönböztetve külön nyilvántartásba kerülnek, az iskolai
tankönyvtár állományát képezik, az iskola tulajdonába kerülnek.

•

az Nkt. 46. § (5) bekezdése alapján az állam által térítésmentesen biztosított
tankönyveket a munkafüzetek kivételével -, továbbá a pedagógus-kézikönyveket
az iskola könyvtári állományának nyilvántartásába vegyék, az iskolai könyvtári
állományban elkülönítetten kezeljék, továbbá az iskolával jogviszonyban álló
tanuló, illetve a pedagógus részére a tanév feladataihoz az iskola Házirendjében és
az iskolai tankönyvellátás rendjében meghatározottak szerint bocsássák
rendelkezésre. Az iskolai Házirend és az iskolai tankönyvellátás rendje által
megállapított tankönyvellátási szabályok nem vonatkoznak a munkafüzetekre.

•

A tankönyvosztás során a tanuló neve mellé a tankönyvek leltári számai kerülnek,
így pontosan lehet követni, kinél melyik tankönyv található.

•

A tankönyvfelelős köteles gondoskodni arról, hogy minden arra jogosult tanuló
megkaphassa a számára szükséges tankönyveket.

•

Az elhasználódott, lecserélt tankönyveket papírként kell elszállíttatni, az ezért
kapott összeget a könyvtár fejlesztésére kell fordítani.

20.13.9. A tankönyvek kölcsönzésének és használatának szabályai
•

A tankönyvek átvételekor a tanulók aláírásukkal igazolják a kölcsönzés tényét. és
hogy a jelen szabályzat minden pontját önmagukra nézve kötelezőnek ismerik el.

•

térítésmentesen megkapott tankönyveket a tanulók kötelesek bekötni, és a lehető
legjobb állapotban megőrizni.

•

Tankönyveket, taneszközöket; összefirkálni, megrongálni szigorúan tilos! A
tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből,
megrongálásából származó kárt az iskolának megtéríteni!

•

A kölcsönzött tankönyvekbe beleírni csak ceruzával szabad, és tiszta (kiradírozott)
állapotban kell visszaszolgáltatni!
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•

Tanórákon csak kitöltetlen tankönyvet, munkáltató könyvet és munkafüzetet lehet
használni.

•

A könyvek visszavétele minden tanév végén az utolsó tanítási nap előtt egy héttel
kezdődik, és az utolsó tanítási napon fejeződik be.

•

A kölcsönzött tankönyveket és egyéb taneszközöket (szöveggyűjtemény,
feladatgyűjtemény, függvénytábla, atlasz) a tanév végén vissza kell vinni az
iskolába, kivéve, ha az a következő tanévben újra használatra kerül.

•

A tankönyvek kölcsönzésének és használatának szabályai:
1. csoport: 4 évre lehet kölcsönözni, illetve akkor kell visszahozni a
könyvtárba, amikor a tanulói jogviszony megszűnik. A végzős évfolyamok
számára a vissza hozatal végső határideje a szóbeli érettségi utolsó napja.
2. csoport: 1 évre (vagy ahány évre a tankönyv szól) lehet kikölcsönözni,
ill. szaktanári javaslat alapján ezt meg lehet hosszabbítani, amíg az oktatás
az adott tankönyvből folyik.
3. csoport: A tanuló, amennyiben elmegy az iskolából, és tanulói
jogviszonya megszűnik, a kapott tankönyveket köteles távozása előtt
visszaadni.

20.13.10.

Kártérítés iskolai tulajdonú tankönyv esetén

•

A térítésmentes tankönyv az iskola tulajdona, a tanuló tanulmányai idejére
használatra kapja meg. A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője (gondviselője)
köteles a tankönyv elvesztéséből, szándékos megrongálásából származó kárt az
iskolának megtéríteni. Nem kell megtéríteni a rendeltetésszerű használatból
származó értékcsökkenést.

•

A tankönyv hanyag kezelése, elvesztése vagy szándékos rongálása esetén anyagi
kártérítéssel tartozik a szülő.

•

A megrongált vagy elveszett tankönyveket az eredeti kiadással megegyező
példánnyal kell pótolni, vagy a beszerzési árat meg kell téríteni. A rongálódás
mértékét a könyvtáros vagy tankönyvfelelős jogosult felmérni, ő dönti el, hogy az
adott tankönyv használható-e még a következő tanévekben, vagy sem. Vitás
esetben az intézményvezető dönt.

•

Ha a tankönyv ára nem állapítható meg, a könyvtáros vagy tankönyvfelelős becsült
árat alkalmaz. Erre nézve a könyv fénymásolatának lehetséges költsége az
irányadó.

A térítési díj megállapítását a tankönyvtári nyilvántartás alapján a könyvtáros és a
tankönyvfelelős végzi. A diák (szülő, gondviselő) a térítési díjat köteles befizetni az
iskola pénztárában, legkésőbb a tanév utolsó tanítási napjáig. A térítési díjat az iskolai
könyvtár újabb tankönyvek beszerzésére fordítja.
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A Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium

Szervezeti és Működési
Szabályzatának
5. sz. melléklete

Szülői Szervezet
Szervezeti és Működési Szabályzata

OM azonosító kód: 034146
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Készült a 2011. évi CXC. törvény és 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet
alapján.

Preambulum

A 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről vonatkozó
rendelkezéseinek felhatalmazása alapján a Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium
(továbbiakban: Iskola) székhelye: 8700 Marcali, Petőfi utca 16. Szülői Szervezete
(továbbiakban: SzSz) jelen szervezeti és működési szabályzatát (továbbiakban:
SzSz SZMSZ) azzal a céllal alkotja meg, hogy működését és szervezetét egységes
keretbe foglalja. Az SzSz szervezeti része az Iskolának, nem önálló jogi személy,
működését önállóság jellemzi, székhelye megegyezik az Iskola székhelyével.
Az SzSz kinyilvánítja azon szándékát, hogy munkája során minden esetben
diszkriminációmentesen és objektíven jár el mindazon jogok gyakorlása és
véleménynyilvánításának során, amelyeket a jogszabályok, illetve az Iskola
nevelőtestülete átruházott rá.
Az SzSz tevékenysége során törekszik a tanulók, a nevelőtestület, valamint
az Iskola (és annak egyéb szervezetei, fenntartója, működtetője és alapítványa)
közötti együttműködésre.
Az SzSz megalakulása után határozatlan ideig működhet, illetve
feloszlathatja magát.

I.

Jogszabályi háttér

- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
- 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési- oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
- Az Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata és az Iskola Házirendje
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II.

Az iskolai szülői szervezet célja, feladata és jogköre

1. Alapvető célja
 Az Iskolába járó tanulók szüleinek képviselete a szülői kötelességek
teljesítése és jogaik gyakorlása érdekében.
 Az Iskola és az otthon közötti aktív együttműködés elősegítése.
 Annak a konkrét szülői érdeknek a megfogalmazása, amelyet a
választmányi szülőknek képviselniük kell.
 A minőségi oktatáshoz szükséges feltételek biztosításának segítése az
Iskolába járó gyerekek érdekében.
 Az iskolai tehetséggondozás és felzárkóztatás megvalósulásának
figyelemmel kísérése, szükség esetén igénylése.
 A gyermekek és a szülők érdekeit érintő döntések meghozatalában
együttműködés az iskolavezetéssel, pedagógusokkal.
2. Alapvető feladata
 Az oktató- nevelő munkát együttműködésükkel segítő szülők összefogása.
 A szülők tájékoztatása jogaikról és kötelességeikről.
 A szülők tájékoztatása és véleményük kikérése gyermekük oktatásával
kapcsolatban.
 Az oktatás minőségét, az Iskola és tanulói érdekeit szolgáló rendezvények,
programok megvalósítása.
 Azon szülői érdek megfogalmazása, amelyet a választmányba delegált
szülőknek képviselniük kell.
 Az Iskola szülői szervezete által megválasztott szülői választmány segítése
véleményük kialakításában és beszámoltatása a meghozott döntésekről.
 Szükség esetén rendkívüli ülés összehívása a felmerülő problémák
megoldására.
 Az SzSz figyelemmel kíséri a gyermeki, tanulói jogok érvényesülését, a
pedagógiai munka eredményességét.
 Munkacsoportokat alakíthat (például: pályaválasztási, szabadidős,
pénzügyi, gyermekvédelmi, egészségügyi).
 Megszervezi a szülői kapcsolattartást:
- szülők és Iskola,
- szülők és szülői szervezet,
- szülők és szülők között.
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Az SZSZ a szülőket- az aktuális téma jellegét tekintve- szülői értekezleteken,
fogadóórák alkalmával, szülői fórumon, nyilvános üléseken, az Iskola honlapján, illetve
tájékoztató levél (elektronikus levél) formájában tájékoztatja és kéri véleményét. Ezek
a formák adnak lehetőséget a közvetett és közvetlen kapcsolattartásra, kommunikációra.

3. Alapvető jogkörök
A 2011. évi CXC. törvény és 20/2012. (VIII.31. ) EMMI rendelet jogforrások alapján .

3.1 Döntési jogkör
 kizárólagos jogkörök:
- saját szervezeti, működési rendjének és munkaprogramjának
elfogadásáról,
- választmányának megválasztásáról,
- a választmány útján a szülők képviseletét ellátó személyekről,
 a rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználásának módjáról,
 a szülők közreműködésével megszervezendő, Iskolát segítő
munkáról, programokról, rendezvényekről.
3.2 Intézkedési jogkör
Az iskolai szülői szervezet választmánya útján eljárhat, intézkedhet
a közoktatási törvényben meghatározott szülői jogok érvényesítése,
valamint a szülői kötelességek teljesítése érdekében.
3.3 Tanácskozási, véleményezési jogkör
Az SzSz figyelemmel kíséri a gyermeki, tanulói jogok
érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét, a gyermekek,
tanulók csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet a
nevelési- oktatási intézmény vezetőjétől. Az e körbe tartozó ügyek
tárgyalásakor elnöke, az évfolyamok képviselői tanácskozási joggal
részt vehetnek a nevelőtestület értekezletein. A szülői közösség
kezdeményezheti a tanóra látogatását (szülő a tanórán csak az iskola
vezetője és az órát tartó pedagógus hozzájárulásával vehet részt).

III.

Az iskolai szülői szervezet belső felépítése és működése

Az SzSz tagjai az Iskolában tanuló gyermekek szülei.
A szülői szervezet az osztályban és iskolai szinten működik. Az SzSz
alapegysége az osztályban megválasztott szülői szervezet, amelynek tagjait
az osztályba járó gyermekek szülei választják. Az osztályban létrehozott
szülői szervezet képviselőt választ osztály képviselőnek. Az osztály
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képviselők alkotják az iskolai szintű szülői választmányt (továbbiakban:
választmány). A választmány tagjai közül évfolyamonként évfolyam
képviselőt és elnököt választanak- a megválasztott elnök jogosult az általa
képviselt évfolyamról kijelölni az évfolyam további képviseletét ellátó
plusz 1 fő évfolyam képviselőt- ők alkotják az SzSz elnökségét
(továbbiakban: elnökség). Az iskola nevelőtestülete összekötő pedagógust
delegál.
Amennyiben bármely szülő, képviselő, tisztségviselő gyermekének
tanulói jogviszonya megszűnik az Iskolával, úgy szülő helyére új képviselőt
kell választani az adott osztályból, évfolyamról.
Azon szülőnek véglegesen megszűnik az SzSz-ben való tisztsége, akinek
gyermekének tanulói jogviszonya megszűnik az Iskolával, helyére a
következő tanévben 9. évfolyamba kerülő gyermekek szülei közül új
képviselőt, tisztségviselőt kell választani. Elnök tisztsége megszűnik
gyermeke tanulói jogviszonyának megszűnésével, helyére a választmány új
elnököt nevez ki a következő tanévtől kezdődően.
1. Osztályszintű SzSz és osztály képviselők
Az osztályban tanuló gyermekek szülei jogosultak osztályszintű
szülői szervezetet választani. A szülők maguk közül jelölteket állítanak,
a jelöltek közül az a 2 fő kap megbízást, akiket az osztályban tanuló
gyermekek szüleinek több mint fele (50% plusz 1 fő) egyszerű
szótöbbséggel támogat, több jelölt esetén a legtöbb szavazatot kapott 2
személy. A képviselő visszahívható, ha azt az osztályba járó gyermekek
szüleinek 10%-a kezdeményezi. A visszahívás szavazati arányának meg
kell felelnie a megválasztás szavazati arányával.
Az osztályban megválasztott szülői szervezet tagjai döntenek arról,
hogy közülük ki képviselje az adott osztályt a választmányban. A szülői
szervezet a megválasztott osztályképviselőt megbízza a választmányi
munka elvégzésével.
2. Az SzSz választmánya
Az osztályokból delegált osztály képviselők alkotják az SzSz
választmányát.
Az SzSz legfőbb tanácskozó és döntéshozó szerve a választmány. A
választmány kizárólagos hatáskörébe tartoznak az SzSz szervezeti
szabályait érintő határozatok meghozatala.
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A választmány üléseket tart tanévenként legalább 3 alkalommal.
Ezek közül az első, alakuló ülésen valamennyi delegált képviselőnek
részt kell vennie, akadályoztatása esetén az osztályából felkért szülő
teljes joggal helyettesítheti. Amennyiben a választmányi tag kétszer
egymás után nem jelenik meg a választmányi ülésen és helyettesről sem
gondoskodik, kizárja magát a választmányból. Ebben az esetben az SzSz
elnöke értesíti az adott osztály szülői szervezetét és felkéri azt, az új
osztályképviselő személyének megválasztására.
Az iskolai szintű szülői szervezet ülése nyilvános. Ezen a szülőkszavazati jog nélkül- bármikor részt vehetnek. Az üléseken ideiglenes
meghívottak – tanácskozási joggal- jelen lehetnek. Állandó meghívott
az Iskola igazgatója (intézményvezető).
A választmány tagjait és meghívottjait a tervezett ülés előtt 8 nappal
írásban kell értesíteni az ülés kezdetének pontos idejéről és napirendi
pontjairól, témáiról.
Rendkívüli ülés összehívását kezdeményezheti az SzSz bármelyik
osztály képviselője, választmányi tagja, az Iskola igazgatója, az
intézmény fenntartója. A kezdeményezésnek az ülés tervezett időpontja
előtt 5 nappal el kell jutnia a meghívottakhoz.
Az SzSz üléseit a mindenkori elnök koordinálja, üléseiről minden
esetben jegyzőkönyv készül.
Az SzSz döntéseit, határozatait a választmány egyszerű
szótöbbséggel- „igen”, „nem”, „tartózkodom” szavazattal hozza meg. A
választmány akkor határozatképes, ha a részvételi és szavazati joggal
rendelkezők többsége (50% plusz 1 fő) jelen van. Határozatképtelenség
esetén a választmányt ismételten össze kell hívni 30 napon belül. A
határozatképtelenség miatt összehívott ülések is csak akkor
határozatképesek, ha azokon a tagok 50%-a jelen van.
Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
A választmány, tagjai közül elnököt és évfolyamonként elnökségi
tagot választanak egyszerű szótöbbséggel. Egy jelölt esetén az kap
megbízatást, akit a választmány több mint fele támogat, több jelölt
esetén pedig az, aki a legtöbb szavazatot kapta. Szavazategyenlőség
esetén az elnök szavazata dönt. A megválasztott elnök jogosult az általa
képviselt évfolyamról kijelölni az évfolyam további képviseletét ellátó
plusz 1 fő évfolyam képviselőt az elnökségbe. A tisztségviselő
visszahívható, ha a választmány 10%- a ezt kezdeményezi. A
visszahívás a megválasztás szavazati szabályának megfelelő
szavazással történik.
A visszahívott tisztségviselő a választmány tagja marad.
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3. SzSz Elnökség
A kizárólagos jogköröket kivéve, gyakorolja a választmány
hatáskörét és irányítja az SzSz működését.
Az elnökség szükség szerint, de évente legalább kétszer ülésezik,
melyet az elnök hív össze. Az ülésre, határozathozatalra, szavazásra
vonatkozó szabályok megegyeznek a választmányra vonatkozó
szabályokkal.
Az elnökség feladata a választmány összehívásával, működésével
kapcsolatos előkészítő, munkáját elősegítő, szervező tevékenység.
További feladatai a határozatok, javaslatok, döntések előkészítése, az
SzSz közreműködésével megvalósuló programok, rendezvények
szervezése, lebonyolítása, az SzSz éves beszámolójának elkészítése. Az
elnökségi tagok részt vesznek az elnökségi és választmányi üléseken.
Az elnök képviseli, irányítja az SzSz-et. Feladata, jog- és hatásköre
a választmány, elnökség összehívása, határozataik ellenjegyzése,
végrehajtásának irányítása és ellenőrzése, döntés és intézkedés az
elnökség ülései közötti időszakban az elnökség hatáskörébe tartozó
kérdésekben. Döntés és intézkedés a választmány, illetve elnökség által
a hatáskörébe utalt ügyekben.
Kapcsolatot tart az Iskola vezetésével, nevelőtestületével,
szervezeteivel, alapítványával, szülőkkel és egyéb iskolán kívüli
intézményekkel, szervezetekkel. A választmány helyettest is választhat,
aki az elnök akadályoztatása esetén ellátja az elnöki feladatokat,
gyakorolja annak jogkörét.
4. Összekötő pedagógus
Az Iskola nevelőtestülete által a SzSz-be delegált összekötő pedagógus
segíti
a kapcsolattartást az Iskola nevelőtestülete és a SzSz között. Részt
vesz a szülői szervezet ülésein.
Véleményével, tanácsaival, javaslataival segíti az SzSz működését és
munkáját, határozataik előkészítését. Rendezvényeik, programjaik
megvalósítását, lebonyolítását.
A rendelkezésre álló forrásokkal való gazdálkodásról az Elnök a tanév első
SzSz ülésén köteles beszámolni. Az SzSz rendelkezésére álló
(pénzbeli)források, adományok felhasználására az SzSz választmányának
jóváhagyásával kerülhet sor, a felhasználásra vonatkozó javaslattételt
követően történő szavazással, melyhez a tagok 50%- a + 1 fő támogató
szavazata szükséges.
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Az SzSz dönthet saját feloszlatásáról is. Ebben az esetben az adott időpontban
gazdálkodási felelősséggel rendelkező tagok kötelesek osztályszinten a szülők,
iskolai szinten az Iskola felé elszámolni.
Az SzSz választmányának döntési jogkörébe tartozó, a megszűnés idejében
rendelkezésre álló pénzeszközöket büntetőjogi felelősségük tudatában a
felelős személyek kötelesek haladéktalanul és maradéktalanul a Marcali
Berzsenyi Dániel Gimnázium Tulipán Közalapítvány számlájára átutalni.

IV.

A szülői szervezet szervezeti és működési szabályzatának
nyilvánossága

A hatályos SzSz SZMSZ 1-1 eredeti példányát az Iskola igazgatója, illetve az
SzSz választmánya őriz. Egy másolati példány az Iskola könyvtárában kerül
elhelyezésre, illetve megjelenik az Iskola honlapján.

V.

Záró rendelkezések

Az SzSz SZMSZ módosítását a szervezet bármely tagja kezdeményezheti.
Az SzSz SZMSZ-T a tagok véleményének meghallgatása után, azok
figyelembe vételével az SzSz választmánya fogadja el.

Jelen SzSz SZMSZ ……………….- án/-én lép hatályba, miután azt a szülők
megismerték, véleményezték és azt szavazással elfogadták.

Kelt: Marcali, …………………

______________________________
Szülői Szervezet Elnök
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21. Általános rendelkezések
A diákönkormányzat székhelye:
Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium
Marcali, Petőfi S. u. 16.

22. Az SzMSz célja
Ezen Szervezeti és Működési Szabályzat a Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium tanulói,
tanulóközönségei által létrehozott diákönkormányzat (továbbiakban DÖK) szervezeti
felépítését és működési rendjét szabályozza.

23. Az SzMSz hatálya, érvényessége
Ezen Szervezeti és Működési Szabályzatot az osztályok képviselőinek a véleményének a
meghallgatása után, a Közgyűlés fogadja el, majd az a nevelőtestület jóváhagyása után
lép életbe.
A jóváhagyást a nevelőtestület csak akkor tagadhatja meg, ha a diákönkormányzat
szervezeti és működési szabályzata valamely jogszabállyal, vagy az intézmény szervezeti
és működési szabályzatával, illetve házirendjével ellentétes.
A diákönkormányzati SzMSz-ről, vagy annak módosításáról a nevelőtestületnek a
jóváhagyásra történő beterjesztést követő 30 napon belül nyilatkoznia kell. Ennek
hiányában az SzMSz, illetve annak módosítása elfogadottnak tekintendő.
A diákönkormányzat SzMSz-ét soron kívül módosítani kell, ha jogszabályi változás,
házirendváltozás, vagy az intézmény szervezeti és működési szabályzatának módosítása
szükségessé teszi.

24. A diákönkormányzatokkal kapcsolatos törvényi rendelkezések
 1991. LXIV. törvény a gyermekek jogairól
 2011. CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
 20/2012 (VIII. 31) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és
a köznevelési intézmények névhasználatáról

25. A Diákönkormányzat célja, feladata
 A törvényi rendelkezések által biztosított diákjogok biztosítása és érvényesítése.
 A diákönkormányzat feladata, hogy az iskola tanulóinak érdekeit képviselje, az
érintett tanulók érdekében eljárjon.
 A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed.
 A diákönkormányzat a tanulói érdekképviseleten túl részt vesz az intézményi élet
alábbi területeinek a segítésében, szervezésében is:
 sportélet szervezése,
 kulturális programok, rendezvények szervezése,
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 iskolaújság működtetése,
 iskolarádió működtetésében való részvétel,
 kapcsolattartás más intézmények tanulóival, diákjaival.

26. A Diákönkormányzat jogosultságai és kötelezettségei
Bizonyos ügyekben a diákönkormányzat jogosult határozatokat és döntéseket hozni. Ezen
döntések tartalmáért, azok megtartásáért, illetve a döntés elmulasztásáért a DÖK felel.

1.1.

Döntési jogkört gyakorol

A nevelőtestület véleményének kikérésével a következő kérdésekben:
 saját működésével kapcsolatban,
 a diákönkormányzat működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználása
tekintetében:
o Az intézmény a következő anyagi eszközöket biztosítja a DÖK számára:






számítógép (szükség esetén),
terem,
vetítéstechnika,
Teams fiók,
megjelenés az intézmény weboldalán.

 hatáskörei gyakorlásával kapcsolatban,
 egy tanítás nélküli munkanap programjának megállapításában,
 az iskolai diákönkormányzati tájékoztatási rendszer /iskolaújság, iskolarádió, stb./
létrehozásáról és működtetéséről, valamint a tájékoztatási rendszer szerkesztősége
tanulói vezetőjének és munkatársainak megbízásáról,
 a diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatának elfogadásában
(nevelőtestületi jóváhagyás mellett).

1.2.

Egyetértési jogkört gyakorol

 az intézményben üzemelő élelmiszer-árusító üzlet nyitvatartási rendjének a
megállapodásban történő meghatározásánál,
Ezekben a kérdésekben köteles állásfoglalását indoklással együtt az intézmény
nevelőtestületéhez eljuttatni. Ha a DÖK nyilatkozata nemleges, vagy álláspontja eltér a
nevelőtestület véleményétől, akkor egyeztető tárgyaláson a DÖK elnöke, illetve a
képviselő pedagógus köteles részt venni.

1.3.

Véleményezési jogkört gyakorol

A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási
intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.
A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni:
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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.
Véleményezési jogkört gyakorol:
 a diákönkormányzati szerv, a diákképviselők, valamint az iskolai vezetők közötti
kapcsolattartás formájának és rendjének meghatározásában,
 a diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételek (helyiségek, berendezések
használata, költségvetési támogatás) biztosítása kérdésében,
 az iskolai sportkör szakmai programjának megállapításához,
 a tanulók szervezett véleménynyilvánítása és
tájékoztatásának rendjével és formáival kapcsolatban,

a

tanulók

rendszeres

 a tanulók jutalmazásának elveivel és formájával,
 fegyelmi eljárás során
 a diákönkormányzatok részére biztosított helyiségek kijelölésének, használati
joga megvonásának meghatározásában,
 ha az oktató nevelő intézmény szervezeti és működési szabályzata tanulói
jogviszonnyal kapcsolatos kérdést rendez,
 a tanulók nagyobb közösségét érintő kérdésekben,
 a tanulók helyzetéről készült beszámolók elkészítésekor, elfogadásakor,
 a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetésekor, megszervezésekor,
 a tanórán kívüli tevékenység formáinak meghatározásakor,
 a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének meghatározásakor,
 a tanulókat érintő programokat illetően az iskolai munkaterv elkészítésénél,
 az intézmény adatkezelési szabályzatának elkészítésénél, módosításánál,
 a pedagógiai program elhelyezése, arról a szülők, tanulók részére történő
tájékoztatás, az SzMSz, házirend és pedagógiai program nyilvánosságra hozatala,
a házirend egy példányának átadása, annak érdemi változása esetén a szülő, a
tanuló tájékoztatása, a tankönyvekről, tanulmányi segédletekről, taneszközökről,
ruházati és más felszerelésekről történő tájékoztatás SzMSz-ben történő
szabályozásánál a diákönkormányzatot véleményezési jog illeti meg,
 a térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások esetében az iskolaszék, annak hiányában az iskolai diákönkormányzat kikérésével – meghatározza azt a
legmagasabb összeget, amelyet a program megvalósításánál nem lehet túllépni.
A diákönkormányzat javaslatot tehet, illetve élhet véleményezési jogával a fenntartónak:
 az intézmény megszüntetésével,
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 az intézmény átszervezésével,
 az intézmény feladatának megváltoztatásával,
 az intézmény nevének megállapításával.
3.3.1. A diákönkormányzat véleményének kikérésének módja
Azokban az ügyekben, amelyekben a diákönkormányzat véleményének kikérése
kötelező, a DÖK képviselőjét a tárgyalásra meg kell hívni, és az előterjesztést, valamint
a meghívót a tárgyalás határnapját legalább 15 nappal megelőzően meg kell küldeni a
DÖK részére.
A diákönkormányzat vezetősége a beterjesztés megismerése után összehívja a DT-t,
amely elfogadja a diákönkormányzat álláspontját az adott ügyben. A DT ülésezésének
akadályoztatása esetén a diákönkormányzat vezetősége határozza meg a
diákönkormányzat véleményét.

Egyéb jogok

1.4.


Nevelőtestületi értekezletet
kezdeményezésére.



Intézményi tanács és/vagy iskolaszék létrehozását kezdeményezheti az iskolai
diákönkormányzat képviselője. A DÖK képviselőket küldhet az iskolaszékbe.



Az iskolának lehetővé kell tenni a diákönkormányzat képviselő részvételét a
tanulóbalesetek kivizsgálásában.



Az iratkezelés során felbontás nélkül továbbítani kell a diákönkormányzat
részére a nevére szóló leveleket.



A diákönkormányzat jogosult szövetséget létesíteni, továbbá ilyenhez
csatlakozni. A szövetség az iskolában a DÖK jogait nem gyakorolhatja.

kell

összehívni

a

diákönkormányzat

A diákönkormányzat jogai megsértése esetén 15 napon belül a fenntartóhoz
fellebbezést nyújthat be. A fenntartó döntése ellen a közléstől számított 30 napon belül
a bírósághoz fordulhat.

1.5.

Kötelezettségek

A diákönkormányzat alapvető kötelezettsége a tanulók érdekeinek képviselete.
A nevelőtestület egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja a diákönkormányzatra. Az
átruházott jogkör gyakorlója a nevelőtestületet tájékoztatni köteles azokról az ügyekről,
amelyekben a nevelőtestület megbízásában eljár. Ezeket a rendelkezéseket nem lehet
alkalmazni a pedagógiai program, az SzMSz és a házirend elfogadására.

27. A Diákönkormányzat szervezeti felépítése és működése
1.6.

A DÖK tagjai

A diákönkormányzatot az alábbi tanulóközösségekhez tartozó tanulók alkotják:
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a Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium DÖK által képviselt tanulócsoportok: az iskola
tanulóinak közösségei (osztályok), melyek magukba foglalják az iskola összes tanulóját.
A diákönkormányzat tagjai lehetnek az iskolával tanulói jogviszonyban álló, a
diákönkormányzathoz egyénileg csatlakozott tanulók. A diákönkormányzati tagság
megszűnik, ha a tanulói jogviszony megszűnik.
A diákönkormányzat tagjai egyidejűleg más diákönkormányzatnak is tagjai lehetnek.
A DÖK tagok jogai
A diákönkormányzat minden tagjának joga:



a diákönkormányzathoz fordulni érdekképviseletért,
a tisztségviselő megválasztásában részt venni, mint választó, és mint
választható személy,
 kérdést intézzen a diákönkormányzathoz, és arra legkésőbb 15 napon belül
választ kapni,
 nyílt ülésen megjelenni,
 a diákönkormányzat működésével, valamint hatáskörei gyakorlásával
kapcsolatban panaszt tenni.
A Diáktanács (továbbiakban: DT) tagjainak megbízási időtartalma egy tanévre szól. A
munkáját nem megfelelően végző, vagy nem megfelelő magatartást tanúsító
tisztségviselő az e szakaszban szereplő határidő lejárata előtt, akár megbízatásának
lejárata előtt leváltható.

1.7.

A DÖK vezetősége

A diákönkormányzat vezetőségének tagjai
 a diákönkormányzat elnöke,
 a diákönkormányzat elnökhelyettese,
 a diákönkormányzat jegyzője.
A diákönkormányzat elnöke
A diákönkormányzat elnöke felelős a DÖK működésért, hatáskörei gyakorlásáról.
Személyét a közgyűlés titkos szavazással választja meg. A szavazás titkos, egyszerű
többséggel történik (50% + 1 szavazat) és akkor érvényes, ha a szavazásra jogosultak
legalább fele jelen van.
A DÖK minden tagját jelölhetik elnöknek.
Az elnök megbízatása megszűnik:
- ha az elnök tanulói jogviszonya az iskolával megszűnik,
- lemondással,
- visszahívással.
Az elnök visszahívható amennyiben a Közgyűlés rendkívüli ülésén így dönt.
A diákönkormányzat elnöke jogosult a DÖK jogi képviseletére a tantestület előtt, továbbá
iskolai, városi, közéleti szinten képviseli a diákönkormányzatot, jogosult a DÖK által írott
hivatalos levelek aláírására.
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Az elnök szervezi a DÖK munkáját, levezeti a DT és Közgyűlés üléseit, gondoskodik
határozatainak végrehajtásáról, támogatja a diákönkormányzatot segítő tanár munkáját.
Az elnök feladata a DÖK képviselete az iskolán kívüli hivatalos, diákönkormányzatot
érintő eseményeken, rendezvényeken.
Feladata továbbá részt venni a területi vagy országos diákszervezetek munkájában.
A diákönkormányzati elnök kiemelt feladata figyelemmel kísérni a DÖK jogainak
érvényesülését az intézményben.
A diákönkormányzat elnökhelyettese
A diákönkormányzat elnökhelyettese a diákönkormányzat elnökének a megbízásakor
vagy a diákönkormányzat elnökének tartós távollétében jogosult a DÖK jogi
képviseletére. A diákönkormányzat elnökhelyettesét a DÖK elnöke bízza meg.
A diákönkormányzat jegyzője
A diákönkormányzat jegyzőjét a diákönkormányzat elnöke kéri fel. A jegyző feladata
ellenőrizni és biztosítani a diákönkormányzat működésének jogszerűségét. A
diákönkormányzat határozatai meghozatalánál megvizsgálja azok jogszerűségét, majd
aláírásával hitelesíti azokat.
A vezetőség feladatai, jogai, kötelezettségei
A diákönkormányzat vezetőségének feladatai:


kapcsolattartás az intézmény igazgatójával, nevelő testületével,



a diákönkormányzat működésének irányítása,



a diákönkormányzati ülések vezetése,



előkészítse a diákönkormányzat jogkörébe tartozó ügyek megtárgyalását,



a diákönkormányzathoz érkező panaszok kivizsgálása és megválaszolása.

A diákönkormányzat vezetőségének bármelyik tagja jogosult:


diákönkormányzati ülést összehívni, megnyitni, vezetni.

A diákönkormányzat vezetősége köteles:


a DÖK működéséhez biztosított anyagi eszközökkel elszámolni,



a DÖK vezetőségének megbízatásának lejárata előtt megszervezni az új
vezetőség megválasztását,



a DÖK Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint az éves munkaterv
elfogadása előtt beszerezni a nevelőtestület véleményét,



rendszeresen tájékoztatni a DT-t a DÖK jogainak érvényesülésének
mértékéről, helyzetéről,



a diákönkormányzat jogainak megsértése esetében jogorvoslatért az
intézményvezetőhöz, valamint a tankerülethez fordulni.

56

A Diáktanács

1.8.

A diákönkormányzat határozatait a DT szavazza meg, fogadja el. A DT döntéseit az
üléseken egyszerű szótöbbséggel hozza. A szavazás formája lehet nyílt és titkos. A DT
ülése határozatképes, ha tagjai legalább 50%-a jelen van.
A DT tagok



a diákönkormányzat vezetőségének tagja,
az osztályképviselők (osztályonként 2-2 fő).

A DT tagjai funkció szerint csoportokba rendeződhetnek.
Az osztályok a DT tagokat titkos vagy nyílt szavazással választják meg (minden
osztályból 2-2 képviselő). A képviselők megbízatása egy évre szól, de a feladatait nem
megfelelően végrehajtó képviselő leváltható.
Az osztályképviselő soron kívüli leváltásáról a DT, vagy az osztályközösség dönt.
Amennyiben a DT tag két egymást követő ülésen nem jelenik meg és hiányzását
előzetesen nem jelzi, a diákönkormányzat vezetősége tájékoztatja arra, hogy a következő
bejelentettlen hiányzását követően képviselői mandátuma automatikusan megszűnik.
Feladataik, jogaik, kötelezettségeik
A DT tagok feladatai:


képviselni osztályuk értékeit a diákönkormányzatban, közvetett módon az
intézmény vezetősége felé,



összegyűjteni az osztályukban felvetődő igényeket, problémákat és ötleteket
és azt továbbítani a diákönkormányzat vezetősége felé,



tájékoztatniuk kell az osztályukat a diákönkormányzat munkájáról,
döntéseiről, eredményeiről,



részt venni a DT ülésein. Amennyiben ez nem lehetséges, előzetesen
tájékoztatnia kell a DÖK vezetőségét,



felelősségtudatosan döntéseket hozni és a vállalt feladatokat határidőre
végrehajtani.
A DT tagok joga, hogy:



felszólaljon és véleményt nyilvánítson a DT ülésein,



javaslatot tegyen a diákönkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozó
ügyekben, témákban,



értékelje a diákönkormányzat tevékenységét.

A DT tagok kötelessége:


részt venni a diákönkormányzat munkájában, a döntéshozatalban és az
intézkedések megtétele során,



lehetőség szerint előre bejelenteni, ha az ülésen nem tud megjelenni,



a tudomására jutott titkot megőrizni és védeni a személyiségi jogokat,
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a rajta keresztül benyújtott, a diákönkormányzat részére címzett panasztételt a
DÖK vezetőségének továbbítani,



a DÖK vezetősége által indított panaszkezelési eljárásban együttműködni.
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A DÖK működési rendje

1.9.

Éves munkaterv
A diákönkormányzat éves munkaterv alapján dolgozik, mely az adott tanévre vonatkozik.
Az éves munkaterv az intézményvezetővel való egyeztetés után készül.
Az éves munkatervet a diákönkormányzat vezetősége készíti el és a nevelőtestület
véleményének kikérése után, a DT fogadja el.
Az éves munkatervben szerepelnie kell:


a diákönkormányzat rövid-, és hosszú távú céljainak leírása,



a diákönkormányzat által tervezett programoknak és pályázatoknak az
ismertetése,



az évi közgyűlés időpontjának.

A munkatervet a tanév folyamán módosítható. A módosítást a DT tagjai, valamint az
intézményvezető terjesztheti elő. A módosítást a DT fogadja el.
DT ülések
A DT üléseit a vezetőség hívja össze, vezeti, azokról jegyzőkönyv és jelenléti ív készül.
A DT iskolaidőben havonta legalább egyszer ülésezik.
A DT ülések állandó meghívottjai:


a diákönkormányzat vezetősége,



DT tagok,



a diákönkormányzat munkáját segítő pedagógusa.

A DT ülése határozatképes, ha a tagjainak legalább 50%-a jelen van. Amennyiben a DT
ülése határozatképtelen a vezetőség dönthet a megismételt ülés kihirdetéséről. A
megismételt ülést legkésőbb hét naptári nappal később kell megtartani.
A DT ülése lehet nyílt és zárt. Az ülés típusáról a DÖK vezetősége előzetesen dönt.


Nyílt ülés: a diákönkormányzat bármelyik tagja jogosult az ülésen részt venni.



Zárt ülés: kizárólag a diákönkormányzat üléseinek állandó meghívottjai,
továbbá a vezetőség által meghívott egyéb személyek jogosultak az ülésen
részt venni.

Az évi rendes ülés - Közgyűlés
A diákönkormányzat legfőbb fóruma.
A diákönkormányzat köteles évente legalább egyszer nyílt ülést tartani, amelyre a DÖK
minden tagja részt vehet, illetve küldöttekkel képviseltetheti magát.
Az évi rendes ülésen a diákönkormányzat vezetősége beszámol a DÖK évi
teljesítményéről, jövőbeli terveiről.
Az évi rendes ülés tervezett időpontját az éves munkatervben rögzíteni kell.
A Közgyűlésre vonatkozó szabályok:
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az iskola tanulóinak legmagasabb tájékozódó, tájékoztató fóruma
a tanulói közösségek által megválasztott küldöttekből áll
a közgyűlés létszámát a tanulói közösségek létszáma határozza meg (minden öt
tanulót egy fő küldött képvisel)
küldöttek javaslata vagy a DT döntése alapján rendkívüli közgyűlés is
összehívható
a Közgyűlés határozatképes, ha a küldöttek több mint fele képviselteti magát
határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű többséggel (50%+1 szavazat)
hozza
a Közgyűlés dönthet úgy, hogy határozatait titkos szavazással hozza meg, ha ezt
a küldöttek többsége támogatja
amennyiben a küldöttek több mint fele nem jelenik a meg a közgyűlésen, a
közgyűlést fel kell oszlatni és megismételt közgyűlés hívhat össze a DÖK elnöke
a megismételt közgyűlésre akár fél óra múlva is sor kerülhet
a megismételt közgyűlésen a DÖK érvényes döntést a jelenlévő küldöttek
50%+1 szavazatával hozhat
a Közgyűlés idejét, napirendjét a közgyűlés rendezése előtt két héttel
nyilvánosságra kell hozni
a Közgyűlés nyilvános
a Közgyűlésre a diákokon kívül – tanácskozási joggal – meg kell hívni az iskola
igazgatóját, illetve mindazokat, akiket a Közgyűlés napirendjére tűzött ügyek
érintenek
a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a DÖK Szervezeti és Működési
Szabályzat elfogadása és módosítása
a Közgyűlésen a diákönkormányzat beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt
időszak munkájáról
a Közgyűlés levezető elnöke a diákönkormányzatot segítő tanár,
akadályoztatása esetén a DÖK elnöke
a Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni, amely tartalmazza a Közgyűlés
helyét, időpontját, napirendjét, a megjelentek számát, az előterjesztések,
javaslatok lényegét és a hozott határozatokat a leadott szavazatok számának
feltüntetésével.
a jegyzőkönyvet a gyűlést levezető elnök, a DÖK elnöke és a
jegyzőkönyvvezető írják alá, a küldöttek közül a Közgyűlés által megbízott 2
diák hitelesíti.

-

-

-

DÖK ülések vezetése
A diákönkormányzat üléseit a DÖK vezetősége nyitja meg és vezeti.
A DÖK ülések vezetése során ellátandó feladatok:


a jelenlévők felvétele,



az ülés döntésképességének megállapítása,



a jegyzőkönyv elkészítése,



a rend fenntartása,
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ügyrendi kérdések szavazásra bocsátása és a szavazás eredményének
kihirdetése,



időszerű kérdésekről tájékoztatás,



tájékoztatás a korábban hozott döntések végrehajtásáról, eredményéről,



az ülés bezárása.

Jegyzőkönyv, jelenléti ív
A diákönkormányzati ülésekről jegyzőkönyv és jelenléti ív készül. A jegyzőkönyv
tartalmazza, az ülés során hozott döntéseket/határozatokat, felvetett javaslatok, szavazás
esetében a szavazás eredményét, a szavazók számát, valamint az egyéb rendkívüli
eseményeket. A jegyzőkönyv a diákönkormányzat jegyzőjének aláírásával válik
érvényessé.
A jelenléti ív elkészítésének módját a diákönkormányzat vezetősége határozza meg. A
jelenlévőket papíron, illetve elektronikus módon lehet feljegyezni.
Panaszkezelés
A diákönkormányzat működésével, valamint hatáskörei gyakorlásával kapcsolatban bárki
tehet panaszt. A diákönkormányzat kötelessége, hogy a benyújtott panaszra 15 napon
belül érdemleges választ küldjön.
4.5.3.1.
Panasz benyújtásának módja
A diákönkormányzathoz panaszt kizárólag írásban lehet eljuttatni. Ez történhet
elektronikus úton, illetve levél formájában is. A panaszt a diákönkormányzat valamennyi
tisztségviselőjénél lehet benyújtani és rögzítéséhez az alábbi adatok megadása szükséges:


beküldő neve,



beküldő elérhetősége (cím vagy e-mail),



panasz leírása,



panasz benyújtásának ideje.

A fenti adatok valamelyikének megadása hiányában panaszkezelési eljárás nem indítható.
4.5.3.2.
Panaszkezelési eljárás
A panasz beérkezésekor a DÖK vezetősége dönt a panaszkezelési eljárás megindításáról.
A vezetőség csak olyan esetben utasíthatja el a panasztételt, ha az a fenti formai
követelményeknek nem felel meg, vagy azt nem tartja érdemlegesnek. Ilyen esetben a
vezetőség tájékoztatja a beküldőt a panasz elutasításának tényéről, aki 30 napon belül
fellebbezést nyújthat be. Fellebbezés benyújtása esetén a panaszkezelési eljárás
megindítása kötelező.
A panaszkezelési eljárás megindításakor a diákönkormányzat tájékoztatja a beküldőt az
eljárás rendjéről. Az eljárás lefolytatására 15 nap áll rendelkezésre, de indokolt esetben
meghosszabbítható. Ilyen döntés meghozataláról a diákönkormányzat köteles tájékoztatni
a beküldőt.
A panaszkezelési eljárás folyamán a vezetőség összegyűjti a panasszal kapcsolatos tárgyi
bizonyítékokat, valamint kikérdezi az ügyben érintett tisztségviselőket.
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Ennek megtörténte után a vezetőség meghozza döntését a rendelkezésre álló adatok
alapján, amelyben vagy elutasítja, vagy helytad a kifogásnak. A vezetőség döntését
indoklással együtt határozatban rögzíti és elküldi a beküldőnek.
A beküldő a döntéssel kapcsolatban a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül
fellebbezést nyújthat be. Fellebbezés esetén a diákönkormányzat vezetősége köteles
kikérni az intézményvezető véleményét és annak beszerzése után felülvizsgálni a hozott
döntést. Az ezután meghozott döntés végleges, további jogorvoslatra nincsen lehetőség.

28. Kapcsolattartás a nevelőtestülettel és az iskola vezetőségével
1.10. A diákönkormányzatot segítő pedagógus
A diákönkormányzatot segítő pedagógus e feladatra kijelölt, felsőfokú végzettségű és
pedagógus szakképzettségű személy, akit a diákönkormányzat javaslatára az
intézményvezető bíz meg.
Az iskolaigazgató felel a diákönkormányzattal való megfelelő együttműködésért.
Feladatai, jogai, kötelességei
A diákönkormányzatot segítő pedagógus feladatai:


kapcsolattartás az intézmény vezetésével, a nevelőtestülettel,



a nevelőtestület véleményezési jogának gyakorlása a DÖK üléseken,



a diákönkormányzat vezetésével rendszeresen konzultálni az intézmény,
illetve a DÖK ügyeiről, felmerülő problémákról, javaslatokról,



a diákönkormányzat felhatalmazása esetében, a DÖK ügyeiben eljárni,

A diákönkormányzat elnökének írásbeli megbízásakor jogosult a diákönkormányzat
nevelőtestület előtti képviseletére.
A diákönkormányzatot segítő pedagógus a DT ülések állandó meghívottja, de szavazati
joggal nem rendelkezik, az üléseken kizárólag tanácskozási joggal vesz részt.

29. Záró rendelkezések
Az SzMSz nyilvános, az intézmény weboldalán bárki számára elérhető. Az SzMSz
minden évben felülvizsgálatra, módosításra kerül.
Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot a diákönkormányzat vezetősége készítette el
és a Közgyűlés fogadta el.
Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot az intézmény nevelőtestülete hagyta jóvá.
A diákönkormányzat SzMSz-ét az intézmény belső működésének szabályzatai között kell
őrizni.

1.11. SzMSz módosítása
Az SzMSz-t módosítani lehet, ha azt


a diákönkormányzat vezetősége,



az intézmény tanulóinak legalább a 30%-a vagy
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a nevelőtestület kezdeményezi.

A diákönkormányzat SzMSz-ét soron kívül módosítani kell, ha jogszabályi változás,
házirendváltozás, vagy az intézmény szervezeti és működési szabályzatának módosítása
szükségessé teszi.

30. Legitimációs záradék
Az SzMSz-t a diákönkormányzat közgyűlése 2022. szeptember …. elfogadta és a
nevelőtestület részére jóváhagyásra benyújtotta.
Az SzMSz életbelépésének időpontja jelen SzMSz elfogadásának napja.

...................................................
diákönkormányzat elnöke
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A Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium

Szervezeti és Működési
Szabályzatának
7. sz. melléklete

Iratkezelési szabályzat

OM azonosító kód: 034146
a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet, a 335/2005. (XII.29.) Kormányrendelet,
valamint az 1995. évi LXVI. törvény alapján
Hatályos: 2022. szeptember 1-jétől
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Az iratkezelés és az ügyintézés szabályai
Az iratkezelés szabályozása
(1) Az iratkezelési szabályzatot évente felül kell vizsgálni és szükség esetén módosítani kell.
(2) Az irattári terv az iratkezelési szabályzat kötelező mellékletét képezi, melyet évente felül
kell vizsgálni, és az irattári tervet alkalmazó szerv (iskola) feladat- és hatáskörében
bekövetkezett változás vagy az őrzési idő megváltozása esetén módosítani kell.
(3) A szerv (iskola) vezetője a szervezeti és működési szabályzatában határozza meg az
iratkezelés szervezeti rendjét, az iratkezelésre, valamint az azzal összefüggő tevékenységekre
vonatkozó feladat- és hatásköröket, továbbá kijelöli az iratkezelés felügyeletét ellátó vezetőt.
Az iratkezelés felügyelete a szerven (iskolán) belül
(1) Az iratkezelési szabályzatban foglaltak végrehajtásáért, a szervezeti, működési és ügyrendi
szabályok, az alkalmazott informatikai eszközök és eljárások, valamint az irattári tervek és
iratkezelési előírások folyamatos összhangjáért, az iratok szakszerű és biztonságos megőrzésére
alkalmas irattár kialakításáért és működtetéséért, továbbá az iratkezeléshez szükséges egyéb
tárgyi, technikai és személyi feltételek biztosításáért, felügyeletéért a közfeladatot ellátó szerv
(iskola) vezetője felelős.
(2) Az iratkezelését úgy kell megszervezni, hogy:
a) az érkezett, keletkező, illetve továbbított irat azonosítható, fellelési helye, útja követhető,
ellenőrizhető és visszakereshető legyen;
b) az irat tartalma csak az arra jogosult számára legyen megismerhető;
c) az irat kezeléséért fennálló személyi felelősség egyértelműen megállapítható legyen;
d) az irat szakszerű kezeléséhez, nyilvántartásához, kézbesítéséhez, védelméhez szükséges
személyi, tárgyi, technikai feltételek biztosítottak legyenek;
e) a beérkezett és továbbított iratok megváltoztathatatlansága biztosított legyen;
f) a rendszeres selejtezés elvégzésével az irattári iratanyag felesleges felhalmozódása
megelőzhető, a maradandó értékű iratok megőrzése biztosított legyen;
g) az ügyintézéshez, a döntések előkészítéséhez, a szervezet rendeltetésszerű működéséhez
megfelelő támogatást biztosítson.
(3) Az iratkezelés felügyeletével megbízott vezető gondoskodik:
a) az iratkezelési szabályzat elkészítéséről, végrehajtásának rendszeres ellenőrzéséről, évente
történő felülvizsgálatáról, intézkedik a szabálytalanságok megszüntetéséről, szükség esetén
kezdeményezi a szabályzat módosítását;
b) az iratkezelést végző, vagy azért felelős személyek szakmai képzéséről és továbbképzéséről;
c) az iratkezelési segédeszközök (iktatókönyv, név- és tárgymutató, kézbesítőkönyv, iratminták
és formanyomtatványok, adathordozók stb.) biztosításáról.
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Az irattári terv, az irattári tételek kialakítása
(1) Az ügyiratokat és a nyilvántartott egyéb iratokat tárgyi alapon kell tételekbe sorolni. Az
irattári tétel egy vagy több tárgykör (ügykör) irataiból is kialakítható, annak
figyelembevételével, hogy:
a) egy irattári tételbe csak azonos értékű, levéltári megőrzést igénylő vagy meghatározott
időtartam eltelte után selejtezhető iratok sorolhatók be;
b) az egyes irattári tételek megfelelő alapul szolgálnak az éves ügyiratforgalmi és hatósági
statisztikai adatszolgáltatáshoz;
c) a szerv hatékony működtetése egy adott funkciót illetően az ügykörök milyen mélységű
áttekintését igényli.
(2) Az egyes irattári tételekhez kapcsolódóan meg kell határozni, hogy melyek azok az irattári
tételek, amelyek iratai nem selejtezhetők, és melyek azok, amelyek iratait meghatározott idő
eltelte után ki lehet selejtezni. A nem selejtezhető irattári tételek esetében meg kell jelölni azt
is, hogy melyek azok, amelyek iratait meghatározott idő eltelte után levéltárba kell adni, és
melyek azok, amelyek megőrzéséről az iratképző - határidő megjelölése nélkül - helyben
köteles gondoskodni.
Iktatás
(1) A nevelési-oktatási intézménybe érkezett és az intézményben keletkezett iratokat iktatni
kell. Az iktatás iktatókönyvbe történő bevezetéssel, naptári évenként újra kezdődő sorszámos
rendszerben történik. A beérkezett iratokon és az iktatókönyvben fel kell tüntetni az érkezés
napját, az iktatószámot, az irat mellékleteinek számát és az irattári tételszámot. Az irathoz az
iktatást követően csatolni kell az irat előzményeit.
(2) A meghívókat, közlönyöket, sajtótermékeket és reklámcélú kiadványokat nem kell iktatni.
(3) Ha az iratok száma egy naptári évben meghaladja a százat, évenként név- és tárgymutatót
kell vezetni. Az iktatott iratokat az ügy elintézőjének a nevelési-oktatási intézményen belüli
rendelkezések szerint kell átadni.
(4) Ha az irat burkolata sérült vagy felbontottan érkezett, az adatkezelő rávezeti a „sérülten
érkezett”, illetőleg a „felbontva érkezett” megjegyzést, az érkezés keltezését, és aláírja.
A személyesen benyújtott iratok átvételét kérelemre igazolni kell.
(5) Felbontás nélkül kell a címzetthez továbbítani a névre szóló iratokat, a diákönkormányzat,
az a szülői munkaközösség és más társadalmi szervezet részére érkezett leveleket, továbbá
azokat az iratokat, amelyek felbontásának jogát a vezető fenntartotta magának. A névre szóló
iratot, amennyiben az hivatalos elintézést igényel, felbontást követően haladéktalanul vissza
kell juttatni az iratkezelőhöz.
(6) Ha az ügy jellege megengedi, az ügyiratban foglaltak telefonon, elektronikus levélben vagy
a jelenlévő érdekelt személyes tájékoztatásával is elintézhetők. Telefonon vagy személyes
tájékoztatás keretében történő ügyintézés esetén az iratra rá kell vezetni a tájékoztatás lényegét,
az elintézés határidejét és az ügyintéző aláírását.
(7) Egy iktatókönyvön belül az iktatószámokat folyamatos, zárt, emelkedő sorszámos vagy
folyamatos vagy nyilvántartott zárt számmezőből kiosztott rendszerben kell kiadni és
nyilvántartani.
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(8) Az iktatókönyvet az év utolsó munkanapján, az utolsó irat iktatása után le kell zárni.
(9) Papír alapú iktatókönyv zárása esetén az iktatásra felhasznált utolsó számot követő
aláhúzással kell a zárást elvégezni, majd azt a keltezést követően aláírással, továbbá a
közfeladatot ellátó szerv hivatalos bélyegzőlenyomatával kell hitelesíteni. Ezt követően a lezárt
iktatókönyvben nem lehet iktatást végezni.
(10) Téves iktatás esetén a papír alapú iktatókönyvben a bejegyzést áthúzással kell
érvényteleníteni oly módon, hogy az érvénytelenítés ténye - az eredeti bejegyzés olvashatósága
mellett - kétségtelen legyen.
(11) A papír alapú iktatókönyvbe ceruzával beírni, sorszámot üresen hagyni, a felhasznált
lapokat összeragasztani, a bejegyzett adatokat kiradírozni, vagy bármely más módon
olvashatatlanná tenni nem szabad. Ha helyesbítés szükséges, a téves adatot vagy számot egy
vonallal úgy kell áthúzni, hogy az eredeti feljegyzés olvasható maradjon. A javítást keltezéssel
és kézjeggyel kell igazolni.
Küldemények átvétele
(1)
A küldemény átvételére jogosult:
a) a címzett vagy az általa megbízott személy;
b) a szerv vezetője vagy az általa megbízott személy;
c) az iratkezelést felügyelő vezető vagy az általa megbízott személy;
d) a postai meghatalmazással rendelkező személy.
(2) A küldeményt átvevő köteles ellenőrizni:
a) a címzés alapján a küldemény átvételére való jogosultságát;
b) a kézbesítő okmányon és a küldeményen lévő azonosítási jel megegyezőségét;
c) az iratot tartalmazó zárt boríték, vagy zárt csomagolás sértetlenségét.
(3) Az átvevő köteles gondoskodni az egyéb jogszabályban vagy a szerv (iskola) belső
szabályzatában előírt biztonsági követelmények szerinti feladatok elvégzéséről.
(4) Az átvevő a papír alapú iratok esetében a kézbesítőokmányon aláírásával és az átvétel
dátumának, valamint nevének olvasható feltüntetésével az átvételt elismeri. Az „azonnal” és
„sürgős” jelzésű küldemények átvételi idejét óra, perc pontossággal kell megjelölni, amit a
kézbesítőokmányon kívül az átvett küldeményen is rögzíteni kell.
(5) Elektronikus úton, nem biztonságos kézbesítési szolgáltatás igénybevételével érkezett
küldemények esetében az átvevő a feladónak - ha azt kéri és elektronikus válaszcímét megadja
- haladéktalanul elküldi a küldemény átvételét igazoló és az érkeztetés egyedi azonosítóját is
tartalmazó elektronikus visszaigazolást.
(6) Sérült küldemény átvétele esetén a sérülés tényét papír alapú iratok esetében az átvételi
okmányon jelölni kell, és a küldemény tartalmát külön jegyzékben fel kell tüntetni. A
megállapíthatóan hiányzó iratokról vagy mellékletekről a feladót értesíteni kell.
(7) A küldemény felbontása és érkeztetése:
A közfeladatot ellátó szervhez érkezett küldeményt
a) a címzett, vagy
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b) a központi iratkezelést felügyelő vezető által írásban felhatalmazott személy, vagy
c) a szervezeti és működési szabályzatban vagy iratkezelési szabályzatban meghatározottak
szerint a szervezeti egység foglalkoztatottja, vagy az arra feljogosított személy bonthatja fel.
(8) Minden beérkezett küldeményt a beérkezés időpontjában érkeztetni kell.
(9) Az érkeztetési nyilvántartás tartalmazza minimálisan az alábbi adatokat:
a) a küldő neve,
b) a beérkezés időpontja.
A nevelési-oktatási intézmény által kiadmányozott irat
(1) Tartalmaznia kell:
a) a nevelési-oktatási intézmény
aa) nevét,
ab) székhelyét,
b) az iktatószámot,
c) az ügyintéző megnevezését,
d) az ügyintézés helyét és idejét,
e) az irat aláírójának nevét, beosztását és
f) a nevelési-oktatási intézmény körbélyegzőjének lenyomatát.
(2) A nevelési-oktatási intézmény által hozott határozatot meg kell indokolni. A határozatnak
tartalmaznia kell
a) a döntés alapjául szolgáló jogszabály megjelölését,
b) amennyiben a döntés mérlegelés alapján történt, az erre történő utalást,
c) a mérlegelésnél figyelembe vett szempontokat és
d) az eljárást megindító kérelem benyújtására történő figyelmeztetést.
(3) Jegyzőkönyvet kell készíteni, ha jogszabály előírja, továbbá ha a köznevelési intézmény
nevelőtestülete, szakmai munkaközössége a nevelési-oktatási intézmény működésére, a
gyermekekre, a tanulókra vagy a nevelő-oktató munkára vonatkozó kérdésben határoz (dönt,
véleményez, javaslatot tesz), továbbá akkor, ha a jegyzőkönyv készítését rendkívüli esemény
indokolja és elkészítését a nevelési-oktatási intézmény vezetője elrendelte.
(4) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az elkészítésének helyét, idejét, a jelenlévők
felsorolását, az ügy megjelölését, az ügyre vonatkozó lényeges megállapításokat, így különösen
az elhangzott nyilatkozatokat, a meghozott döntéseket, továbbá a jegyzőkönyv készítőjének az
aláírását. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv készítője, továbbá az eljárás során végig jelen lévő
alkalmazott írja alá.
(5) Az iratokat úgy kell kézbesíteni, hogy annak megtörténte, továbbá az irat átvételének a napja
megállapítható legyen.
(6) Az elintézett iratokat irattárba kell helyezni. Az irattári őrzés idejét az irattári terv határozza
meg. Az irattári őrzés idejét az irat végleges irattárba helyezésének évétől kell számítani.
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(7) Az iratok selejtezését a nevelési-oktatási intézmény vezetője rendeli el és ellenőrzi. A
tervezett iratselejtezést annak tervezett időpontját legalább harminc nappal megelőzően be kell
jelenteni az illetékes levéltárnak.
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A kötelezően használt nyomtatványok
(1) A nevelési-oktatási intézmény által használt nyomtatvány lehet:
a) nyomdai úton előállított, lapjaiban sorszámozott, szétválaszthatatlanul összefűzött
papíralapú nyomtatvány,
b) nyomdai úton előállított papíralapú nyomtatvány,
c) elektronikus okirat,
d) elektronikus úton előállított, az intézmény SZMSZ-ében meghatározott rend szerint
hitelesített papíralapú nyomtatvány.
(2) Az iskola által használt nyomtatványok:
a) a beírási napló,
b) a bizonyítvány,
c) az érettségi bizonyítvány, az érettségi tanúsítvány,
d) a szakmai vizsga letételét tanúsító bizonyítvány,
e) a törzslap külíve, belíve,
f) a törzslap külíve, belíve érettségi vizsgához, az érettségi törzslap kivonata,
g) a törzslap külíve, belíve szakmai vizsgához,
h) az értesítő (ellenőrző),
i) az osztálynapló, elektronikus napló
j) a csoportnapló,
k) az egyéb foglalkozási napló,
l) a jegyzőkönyv a tanulmányok alatti vizsgához,
m) az osztályozóív tanulmányok alatti vizsgához,
n) az érettségi vizsga vizsgaszabályzatában meghatározott nyomtatványok,
o) az órarend,
p) a tantárgyfelosztás,
r) a tanulói jogviszony igazoló lapja,
s) együttműködési megállapodás (intézményekkel, szervezetekkel) az iskolai közösségi
szolgálat közös lebonyolításáról,
t) a közösségi szolgálattal kapcsolatos tanulói napló és az annak részét képező jelentkezési lap,
u) a közösségi szolgálat teljesítéséről kiállított igazolás.
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A beírási napló
(1) Az iskolába felvett tanulók iskolai nyilvántartására beírási naplót kell vezetni.
(2) A beírási naplót az adott iskola kezdő évfolyamán kell megnyitni és folytatólagosan kell
vezetni.
(3) A beírási naplót az iskola vezetője által kijelölt – nem pedagógus-munkakörben
foglalkoztatott – alkalmazott vezeti.
(4) A tanulót akkor lehet a beírási naplóból törölni, ha a tanulói jogviszonya megszűnt. A törlést
a megfelelő záradék bejegyzésével kell végrehajtani.
(5) Ha az iskola beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vagy sajátos nevelési
igényű tanuló nevelését, oktatását is ellátja, a beírási naplóban fel kell tüntetni a szakvéleményt
kiállító nevelési tanácsadói feladatot, a szakértői bizottsági feladatot ellátó intézmény, nevét,
címét, a szakvélemény számát és kiállításának keltét, az elvégzett felülvizsgálatok, valamint a
következő kötelező felülvizsgálat időpontját.
(6) Az iskola az (5) bekezdésben meghatározott adatok alapján minden év június 30-áig
megküldi az illetékes szakértői bizottsági feladatot ellátó intézmény részére azon tanulók nevét
– a szakvéleményt kiállító intézmény és a szakvélemény számával együtt –, akiknek a
felülvizsgálata a következő tanévben esedékes.
(7) A beírási naplóban szerepeltetni kell azokat a tanulókat is, akik tankötelezettségüket
külföldön teljesítik, továbbá azokat is, akik az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokon való
részvétel alól felmentést kaptak. Ennek tényét a határozat számával szerepeltetni kell a beírási
napló megjegyzés rovatában.
(8) A beírási naplóban fel kell tüntetni az iskola nevét, OM azonosítóját és címét, a megnyitás
és lezárás időpontját, az igazgató aláírását, valamint papíralapú nyomtatvány esetén az iskola
körbélyegzőjének lenyomatát is.
(9) A beírási napló tartalmazza:
a) a tanuló
aa) naplóbeli sorszámát,
ab) felvételének időpontját,
ac) nevét, oktatási azonosító számát, születési helyét és idejét, lakcímét, ennek hiányában
tartózkodási helyét,
ad) anyja születéskori nevét,
ae) állampolgárságát,
af) jogviszonya megszűnésének időpontját és okát, továbbá annak az intézménynek a nevét,
ahová felvették vagy átvették,
ag) évfolyamismétlésére vonatkozó adatokat,
ai) sajátos nevelési igényére vonatkozó adatait,
b) az egyéb megjegyzéseket.
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A bizonyítvány
(1) A tanuló által elvégzett évfolyamokról a törzslap alapján év végi bizonyítványt kell
kiállítani.
(2) A bizonyítványban fel kell tüntetni az iskola nevét, OM azonosítóját, címét és az iskola
körbélyegzőjének lenyomatát is.
(3) A bizonyítvány tartalmazza:
a) a sorszámát,
b) a bizonyítványpótlap sorozatszámát,
c) a tanuló nevét, oktatási azonosító számát, születési helyét és idejét, anyja születéskori nevét,
d) a tanuló törzslapjának számát,
e) a tanévet és az elvégzett évfolyam sorszámát,
f) a tanuló által mulasztott órák számát, ezen belül külön megadva az igazolatlan mulasztások
számát,
g) a tanuló szorgalmának és – az alapfokú művészeti iskola kivételével – magatartásának
értékelését,
h) a tanuló által tanult tantárgyak megnevezését és minősítését,
i) a szükséges záradékot,
j) a nevelőtestület határozatát,
k) a kiállítás helyét és idejét, az iskola körbélyegzőjének lenyomatát,
l) az igazgató és az osztályfőnök aláírását,
m) a közösségi szolgálat teljesítésével kapcsolatos adatokat.
(4) A bizonyítványban záradék formájában fel kell tüntetni a záróvizsga letételének tényét.
(5) Az elveszett vagy megsemmisült bizonyítványról – kérelemre – a törzslap alapján
bizonyítványmásodlat állítható ki. A bizonyítványmásodlatért a külön jogszabályban
meghatározottak szerint illetéket kell leróni.
(6) Az érettségi bizonyítvány, tanúsítvány és az érettségi vizsgát tanúsító törzslap,
törzslapkivonat tartalmát és kiállításának módját az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának
kiadásáról szóló jogszabály határozza meg.
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A törzslap
(1) A törzslap két részből áll, a tanulókról külön-külön kiállított egyéni törzslapokból és az
egyéni törzslapok összefűzését szolgáló borítóból (törzslap külív). Az iskola a tanulókról – a
tanévkezdést követő harminc napon belül – egyéni törzslapot állít ki.
(2) Ha az iskolai nevelés és oktatás nyelve a nemzetiség nyelve, a törzslapot magyar nyelven
és az oktatás nyelvén is vezetni kell. Ha a két szöveg között eltérés van, és nem állapítható meg,
hogy melyik a helyes szöveg, a magyar nyelvi bejegyzést kell hitelesként elfogadni.
(3) Az egyéni törzslap tartalmazza:
a) a törzslap sorszámát,
b) a tanuló nevét, állampolgárságát, nem magyar állampolgár esetén a tartózkodás jogcímét, a
jogszerű tartózkodást megalapozó okirat számát, oktatási azonosító számát, születési helyét és
idejét, anyja születéskori nevét,
c) a tanuló osztálynaplóban szereplő sorszámát,
d) a tanuló által elvégzett évfolyamot,
e) a tanuló magatartásának és szorgalmának értékelését,
f) a tanuló által tanult tantárgyakat, és ezek év végi szöveges minősítését,
g) a közösségi szolgálat teljesítésével kapcsolatos adatokat,
h) az összes mulasztott óra számát, külön-külön megadva az igazolt és igazolatlan
mulasztásokat,
i) a nevelőtestület határozatát,
j) a tanulmányok alatti vizsgára vonatkozó adatokat,
k) a tanulót érintő gyermekvédelmi intézkedéssel, hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos
helyzet megállapításával kapcsolatos és tanulói jogviszonyából következő döntéseket,
határozatokat, záradékokat.
(4) Ha az iskola sajátos nevelési igényű tanuló nevelés-oktatását is ellátja, a törzslapon fel kell
tüntetni a szakvéleményt kiállító szakértői bizottság nevét, címét, a szakvélemény számát és
kiállításának keltét, a felülvizsgálat időpontját.
(5) Az egyéni törzslapokat az alsó tagozat, a felső tagozat és a középfokú iskolai tanulmányok
befejezését követően, a törzslap külívének teljes lezárása után szétválaszthatatlanul össze kell
fűzni, és ilyen módon kell tárolni.
(6) A törzslap külívén fel kell tüntetni a kiállító iskola nevét, címét, OM azonosítóját, a
megnyitás és lezárás helyét és idejét, az osztályfőnök és az igazgató aláírását és az intézmény
körbélyegzőjének lenyomatát.
(7) A törzslap külíve tartalmazza:
a) az osztály megnevezését,
b) az osztály egyéni törzslapjainak az osztálynaplóval és bizonyítvánnyal való
összeolvasásának tényét igazoló összesítés évenkénti hitelesítését,
c) a hitelesítést végző osztályfőnök és az összeolvasó tanárok, valamint az igazgató aláírását,
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d) a törzslap külívének lezárásakor hatályos osztálynévsort (a tanuló sorszáma, neve,
törzslapszáma feltüntetésével).
(8) A megsemmisült vagy elveszett törzslap helyett – a rendelkezésre álló iratok, adatok alapján
– póttörzslapot kell kiállítani.

Az osztálynapló, elektronikus napló
(1) A pedagógus a tanórai foglalkozásokról az órarendnek megfelelően osztálynaplót,
elektronikus naplót vezet.
(2) A naplóban fel kell tüntetni az iskola nevét, OM azonosítóját és címét, a napló
megnyitásának és lezárásának időpontját, a kiállító osztályfőnök és az igazgató aláírását,
papíralapú nyomtatvány esetén az iskola körbélyegzőjének lenyomatát is.
(3) A naplót az iskolai nevelés-oktatás nyelvén kell vezetni.
(4) Az osztálynapló
a) haladási és mulasztási, valamint
b) értékelő naplórészt tartalmaz.
(5) A haladási és mulasztási naplórész
a) a tanítási napok sorszámát és időpontját,
b) a megtartott tanítási óra tantárgyának nevét, az óra tanévi és napon belüli sorszámát,
c) a tanítási óra anyagát,
d) az órát megtartó pedagógus aláírását,
e) igazolt és igazolatlan órák szerinti csoportosításban a tanulók hiányzásának kimutatását,
f) a hiányzások heti, féléves és éves összesítését és az összesítést végző pedagógus aláírását
tartalmazza heti és napi bontásban.
(6) Az értékelő naplórész
a) a tanuló nevét, születési helyét és idejét, lakcímét, oktatási azonosító számát,
társadalombiztosítási azonosító jelét, anyja születéskori nevét és elérhetőségét, apja vagy
törvényes képviselője nevét és elérhetőségét,
b) a tanuló naplóbeli sorszámát, törzslapszámát,
c) a tanult tantárgyakat és azok értékelését havi bontásban, valamint a félévi és év végi szöveges
értékelését, osztályzatait,
d) a közösségi szolgálat teljesítésével kapcsolatos adatokat tartalmazza.
Az elektronikus naplót minden tanév végén adathordozóra mentik az osztályfőnökök,
aláírásokkal, bélyegzővel hitelesítve az irattárba helyezzük azokat.
A jegyzőkönyv
(1) A tanulmányok alatti vizsgákról tanulónként és vizsgánként jegyzőkönyvet kell kiállítani.
(2) A jegyzőkönyvön fel kell tüntetni a vizsgát lebonyolító intézmény nevét, OM azonosítóját
és címét.
(3) A jegyzőkönyv:
a) a tanuló nevét, születési helyét és idejét, állampolgárságát, anyja születéskori nevét, lakcímét,
annak az iskolának a megnevezését, amellyel tanulói jogviszonyban áll,
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b) a vizsgatárgy megnevezése mellett
ba) az írásbeli vizsga időpontját, értékelését,
bb) a szóbeli vizsga időpontját, a feltett kérdéseket, a vizsga értékelését és a kérdező tanár
aláírását,
bc) a végleges osztályzatot,
c) a jegyzőkönyv kiállításának helyét és idejét,
d) az elnök, a jegyző és a vizsgabizottság tagjainak nevét és aláírását tartalmazza.
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A tantárgyfelosztás és az órarend
(1) Az iskola a pedagógiai munka tervezéséhez tantárgyfelosztást készít.
(2) A tantárgyfelosztás
a) a tanév évszámát,
b) az iskola nevét,
c) a pedagógus tantárgyfelosztási sorszámát, nevét, végzettségét, szakképzettségét és az általa
tanított tantárgyakat,
d) az osztályok, csoportok megjelölését és óratervi óráik számát,
e) a pedagógus által ellátott óratervi órák számát osztályonként és tantárgyanként,
f) a pedagógus összes óratervi órájának számát,
g) pedagógusonként a kötelező óraszámba beszámítható egyéb feladatok óraszámát,
h) pedagógusonként az összes óratervi óra és a kötelező óraszámba beszámítható egyéb
feladatok óraszámát,
i) pedagógusonként az összes óraszámból a tartós helyettesítések számát,
j) az egyes pedagógusok kötelező óraszámát,
k) pedagógusonként a kötelező óraszám feletti többletórák számát,
l) az órakedvezményre jogosító jogcímeket,
m) az e)–k) pontok szerinti külön-külön összesített óraszámot,
n) a fenntartó által engedélyezett pedagógus-álláshelyek számát tartalmazza.
(3) A tantárgyfelosztást jóváhagyás céljából minden év augusztus 15-ig meg kell küldeni a
fenntartónak.
(4) A tantárgyfelosztás alapján készített összesített iskolai órarend tartalmazza a tanórai és az
egyéb foglalkozások időpontját, osztályonként és tanóránként az adott tantárgy és a tanár
megnevezésével.
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A tanügyi nyilvántartások vezetése
(1) Az osztályfőnök vezeti az osztálynaplót (elektronikus naplóban a szaktanárokkal együtt
végzik az órák, órai anyagok dokumentálását), a törzslapot, kiállítja a bizonyítványt, és vezeti
a továbbtanulással összefüggő nyilvántartást.
(2) A törzslap személyi és tanév végi adatainak a bizonyítvánnyal való egyeztetéséért az
osztályfőnök és az iskola igazgatója által kijelölt két összeolvasó-pedagógus felelős.
(3) A törzslapra és a bizonyítványba a tanulókkal kapcsolatos határozatokat, valamint a
továbbtanulásra vonatkozó bejegyzéseket a megfelelő záradékkal kell feltüntetni.
(4) A hibás bejegyzéseket a tanügyi nyilvántartásokban áthúzással kell érvényteleníteni, olyan
módon, hogy az olvasható maradjon, és a hibás bejegyzést helyesbíteni kell. A javítást
aláírással, keltezéssel és papíralapú nyomtatvány esetén az iskola körbélyegzőjének
lenyomatával kell hitelesíteni.
(5) Névváltozás esetén a volt tanuló kérelmére, az engedélyező okirat alapján a megváltozott
nevet a törzslapra be kell jegyezni, és az eredeti iskolai bizonyítványról – beleértve az érettségi
vizsgáról és a szakmai vizsgáról kiállított bizonyítványt is – bizonyítványmásodlatot kell
kiadni. Az eredeti bizonyítványt meg kell semmisíteni, vagy – ha tulajdonosa kéri – az
„ÉRVÉNYTELEN” felirattal vagy iratlyukasztóval történő kilyukasztással érvénytelenítni kell,
és vissza kell adni a tulajdonosának.
(6) A köznevelés rendszerében kiállított bizonyítványmásodlat az eredeti okirat pótlására
szolgáló, a törzslap tartalmával megegyező, a kiállításának időpontjában hitelesített irat.
(7) A bizonyítványmásodlatnak – szöveghűen – tartalmaznia kell az eredeti bizonyítványon
található minden adatot és bejegyzést. A másodlat kiadását az eredeti bizonyítványt kiállító
iskola vagy jogutódja, az iskola jogutód nélküli megszűnése esetén az végzi, akinél a megszűnt
iskola iratait elhelyezték (a továbbiakban együtt: kiállító szerv). A bizonyítványmásodlaton
záradék formájában fel kell tüntetni a másodlat kiadásának az okát, továbbá a kiállító szerv
nevét, címét, a kiadás napját, valamint el kell látni iktatószámmal, a kiállító szerv vezetőjének
(vagy megbízottjának) aláírásával és körbélyegzőjének lenyomatával.
(8) Bizonyítványmásodlat kiadása esetén a törzslapon fel kell tüntetni a kiadott másodlat
iktatószámát, a kiadás napját, továbbá azt, ha az eredeti bizonyítványt megsemmisítették vagy
érvénytelenné nyilvánították. Amennyiben az eredeti érettségi bizonyítvány, szakképesítő
bizonyítvány szerepel a hivatal vagy a szakképzésért felelős miniszter által kijelölt szervezet
által vezetett központi nyilvántartásában, az eredeti bizonyítvány megsemmisítéséről,
érvénytelenné nyilvánításáról és a másodlat kiadásáról a központi nyilvántartás vezetőjét
értesíteni kell.
(9) A bizonyítványokról, az érettségi és a szakképesítő bizonyítványokról másodlatot
engedélyezett, sorszámozott bizonyítványnyomtatványon nem lehet kiállítani.

78

A közösségi szolgálat dokumentumai

(1) Az ezzel a feladattal megbízott pedagógus közreműködésével iskolán kívüli külső szervezet
és közreműködő mentor bevonásakor az iskola és a felek együttműködéséről megállapodást
kell kötni, amelynek tartalmaznia kell a megállapodást aláíró felek adatain és vállalt
kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, a végzett tevékenységeket, a mentor nevét és
feladatkörét. Az iskolai példány tárolási helye az irattár.
(2) Az ezzel a feladattal megbízott pedagógus az együttműködő, iskolán kívüli külső
szervezetekről naprakész elektronikus nyilvántartást vezet.
(2) A tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a
közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint
a szülő egyetértő nyilatkozatát.
(3) Az iskolán kívüli külső szervezet és a tanuló közösségi szolgálattal kapcsolatos
szerződéséhez mintát az iskola biztosít, tárolásáról a két szerződő fél gondoskodik.
(4) A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor,
hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott.
(5) A tanuló osztályfőnöke a tanuló előmenetelét rögzítő dokumentumokban az iratkezelési
szabályok megtartásával nyilvántartja és folyamatosan vezeti a közösségi szolgálattal
összefüggő egyéni vagy csoportos tevékenységet. Az osztálynaplóban, a bizonyítványban és a
törzslapon dokumentálni kell a közösségi szolgálat teljesítését.
(6) Az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről a tanulói jogviszony tanév közbeni
megszűnésekor igazolást állít ki két példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig
az intézménynél marad az irattárban.
(7) A közösségi szolgálat teljesítéséről három példányban igazolást ad az iskola, amelyből egyegy példány a tanulónál, a fogadó szervezetnél és az intézménynél marad.
A bizonyítványnyomtatványok kezelése
(1) Az iskola az üres bizonyítványnyomtatványokat köteles zárt helyen úgy elhelyezni, hogy
ahhoz csak az igazgató vagy az általa megbízott személy férhessen hozzá.
(2) Az iskola az elrontott és nem helyesbíthető, továbbá a kicserélt bizonyítványról
jegyzőkönyvet készít, és a bizonyítványt megsemmisíti.
(3) Az iskola
a) az üres bizonyítványnyomtatványokról, tanúsítványokról,
b) a kiállított és kiadott bizonyítványnyomtatványokról, tanúsítványokról,
c) az elrontott és megsemmisített bizonyítványokról, tanúsítványokról nyilvántartást vezet.
(4) Az iskola az elveszett, megsemmisült üres bizonyítványnyomtatvány, tanúsítvány
érvénytelenségéről szóló közlemény közzétételét kezdeményezi az oktatásért felelős miniszter
által vezetett minisztérium hivatalos lapjában, megjelölve az adott bizonyítványnyomtatvány
egyedi azonosításához szükséges adatokat és az érvénytelenség időpontját.
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Irattárazás
(1) Az irattárba adást és az irattári anyag kezelését dokumentáltan, visszakereshetően kell
végezni.
(2) Átmeneti irattárba lehet elhelyezni az elintézett, további érdemi intézkedést nem igénylő,
irattári tételszámmal ellátott ügyiratokat.
(3) Az átmeneti irattár az iratokat az iratkezelési szabályzat előírásai alapján meghatározott
ideig őrzi, kezeli és adja át a szervezet központi irattárának.
(4) A központi irattár gondoskodik a maradandó értékű iratok levéltári átadásáról, a selejtezés
vagy levéltárba adás előtti, valamint a maradandó értékű nem selejtezhető és levéltárba nem
adott iratok, továbbá a helyben maradó iratok őrzéséről.
(5) Az ügyintézőnek legkésőbb az ügy befejezésével egyidejűleg meg kell határoznia (papír
alapú irat esetén rávezetnie) az irattári tételszámot, és meg kell vizsgálnia az előírt kezelési és
kiadási utasítások teljesülését.
(6) A feleslegessé vált munkapéldányokat és másolatokat az ügyiratból ki kell emelni, és a
selejtezési eljárás mellőzésével meg kell semmisíteni.
(7) Az irattárba helyezés alkalmával az ügykezelő köteles ellenőrizni, hogy az ügykezelés
szabályainak eleget tettek-e. Amennyiben az ügykezelő hiányosságot észlel az iraton,
visszaadja az ügyintézőnek, aki gondoskodik annak javításáról. Ezt követően az iktatókönyv
megfelelő rovatába be kell vezetni az irattárba helyezés időpontját.
(8) A papír alapú ügyiratokat - biztosítva azok gyors és hatékony visszakereshetőségét,
selejtezését, valamint átadás-átvételét - az iratkezelési szabályzatában meghatározott rendben,
irattárban kell tárolni.
(9) A központi irattárba
a) a lezárt évfolyamú, papír alapú ügyiratokat és azok papír alapú segédkönyveit,
b) az adathordozókat kell leadni, vagy a központi irattárba adásról gondoskodni kell.
(10) Az azonos iktatóhelyhez és azonos évkörhöz tartozó elektronikusan tárolt iratokat,
kezelési feljegyzéseket, nyilvántartási adatokat közös rendszerben kell kezelni. Megfelelő
jogosultsági rendszer alkalmazása esetén a különböző iktatóhelyekhez tartozó iratok közös
rendszerben is tárolhatók.
(11) Az elektronikusan tárolt és archivált adatállományok, elektronikus dokumentumok
utólagos olvashatóságát, visszakereshetőségét, használatát a megőrzési idő lejáratáig biztosítani
kell.
(12) Az intézmény dolgozói az érvényes belső szabályzatban rögzített jogosultságuk alapján az
irattárból hivatalos használatra kölcsönözhetnek ügyiratokat.
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(13) A kölcsönzést utólagosan is ellenőrizhető módon, dokumentáltan kell végezni.
(14) Papíralapú iratok esetében az irattárból kiadott ügyiratról ügyiratpótló lapot kell készíteni,
amelyet mint elismervényt az átvevő aláír. Az aláírt ügyiratpótló lapot a kölcsönzés ideje alatt
az irattárban az ügyirat helyén kell tárolni.
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A köziratok kezelésének levéltári ellenőrzése
(1) A nem selejtezhető köziratok fennmaradásának biztosítása érdekében a közfeladatot ellátó
szerv iratainak védelmét és iratkezelésének rendjét - az iratkezelési szabályzat alapján - az
illetékes közlevéltár ellenőrzi. Ellenőrzési feladatának ellátása során:
a) az iratkezelői és az irattári helyiségbe beléphet, az iratokba - a minősített adatot tartalmazó
iratok kivételével - és az iratkezelési nyilvántartásokba betekinthet, az iratkezelési
tevékenységet folyamatában vizsgálhatja;
b) iratkezelési kérdésekben szaktanácsot ad, a nem selejtezhető iratok épségben és használható
állapotban történő megőrzését súlyosan veszélyeztető hibákat és hiányosságokat
jegyzőkönyvbe foglalja, megszüntetésükre vonatkozóan határidőt állapít meg.
(2) Értelmező rendelkezések:
a) közirat: a keletkezés idejétől és az őrzés helyétől függetlenül minden olyan irat, amely a
közfeladatot ellátó szerv irattári anyagába tartozik vagy tartozott;
b) irattári anyag: rendeltetésszerűen a szervnél maradó, tartalmuk miatt átmeneti vagy végleges
megőrzést igénylő, szervesen összetartozó iratok összessége;
c) irattár: az irattári anyag szakszerű és biztonságos őrzése, valamint kezelésének biztosítása
céljából létrehozott és működtetett fizikai, illetve elektronikus tárolóhely (iskolánkban zárható,
rácsozott ajtóval, riasztóval ellátott, nedvességtől mentes hely az irattár, ablakán függönnyel);
d) iratkezelés: az irat készítését, nyilvántartását, rendszerezését és a selejtezhetőség
szempontjából történő válogatását, segédletekkel való ellátását, szakszerű és biztonságos
megőrzését, használatra bocsátását, selejtezését, illetve levéltárba adását együttesen magába
foglaló tevékenység;
e) irattári terv: a köziratok rendszerezésének és a selejtezhetőség szempontjából történő
válogatásának alapjául szolgáló jegyzék, amely az irattári anyagot tételekre (tárgyi csoportokra,
indokolt esetben iratfajtákra) tagolva, a közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatásköréhez,
valamint szervezetéhez igazodó rendszerezésében sorolja fel, s meghatározza a kiselejtezhető
irattári tételekbe tartozó iratok ügyviteli célú megőrzésének időtartamát, továbbá a nem
selejtezhető iratok levéltárba adásának határidejét;
f) levéltári anyag: az irattári anyagnak, továbbá a természetes személyek iratainak levéltárban
őrzött maradandó értékű része, valamint a védetté nyilvánított maradandó értékű magánirat;
g) levéltár: a maradandó értékű iratok tartós megőrzésének, levéltári feldolgozásának és
rendeltetésszerű használatának biztosítása céljából létesített intézmény.
Selejtezés
(1) Az ügyiratok selejtezését az iratkezelés felügyeletével megbízott vezető által kijelölt
legalább 3 tagú selejtezési bizottság javaslata alapján lehet elvégezni az irattári tervben rögzített
őrzési idő leteltével.
(2) Az iratselejtezésről a selejtezési bizottság tagjai által aláírt, és a szerv körbélyegzőjének
lenyomatával ellátott selejtezési jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet iktatás után az illetékes
levéltárhoz kell továbbítani, a selejtezés engedélyezése végett.
(3) A levéltár az iratok megsemmisítését a szükséges ellenőrzés után a selejtezési jegyzőkönyv
visszaküldött példányára írt záradékkal engedélyezi.
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(4) A megsemmisítésről a szerv vezetője az adatvédelmi és biztonsági előírások
figyelembevételével gondoskodik.
(5) A megőrzési határidő lejáratának számításakor az irattári tételbe sorolás évében
érvényes irattári tervben megjelölt megőrzési időt az ügyirat lezárását követő év első
napjától kell számítani.
Levéltárba adás
(1).A levéltár számára átadandó ügyiratokat az ügyviteli segédletekkel együtt nem fertőzött
állapotban, levéltári őrzésre alkalmas dobozokban az irattári terv szerint, átadás-átvételi
jegyzőkönyv kíséretében, annak mellékletét képező átadási egység szerinti (doboz, csomag
stb.) tételjegyzékkel együtt, teljes, lezárt évfolyamokban kell átadni.
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Melléklet: Irattári terv
Irattári
tételszám Ügykör megnevezése
Vezetési, igazgatási és személyi ügyek
1.
Intézménylétesítés, -átszervezés, -fejlesztés

Őrzési idő (év)
nem selejtezhető

2.

Iktatókönyvek, iratselejtezési jegyzőkönyvek

nem selejtezhető

3.

Személyzeti, bér- és munkaügy

50

4.

Munkavédelem, tűzvédelem, balesetvédelem,

10

5.

Fenntartói irányítás

10

6.

Szakmai ellenőrzés

10

7.

Megállapodások, bírósági, államigazgatási ügyek

10

8.

Belső szabályzatok

10

9.

Polgári védelem

10

10.

Munkatervek, jelentések,
Statisztikák
Panaszügyek

5

11.

Nevelési-oktatási ügyek
12.
Nevelési-oktatási kísérletek, újítások

5
10

13.

Törzslapok, póttörzslapok, beírási naplók

nem selejtezhető

14.

Felvétel, átvétel

20

15.

Tanulói fegyelmi és kártérítési ügyek

5

16.

Naplók

5

17.

Diákönkormányzat szervezése, működése

5

18.

Pedagógiai szakszolgálat

5

19.

Szülői munkaközösség, iskolaszék szervezése, működése

5

20.

Szaktanácsadói, szakértői vélemények, javaslatok és ajánlások

5

21.

Gyakorlati képzés szervezése

5

22.

Vizsgajegyzőkönyvek

5

23.

Tantárgyfelosztás

5

24.

Gyermek- és ifjúságvédelem

3

25.

Tanulók dolgozatai, témazárói, vizsgadolgozatai

1

26.

Az érettségi vizsga, szakmai vizsga

1

27.

Közösségi szolgálat teljesítéséről szóló dokumentum

5

Gazdasági ügyek
28.
29.

Ingatlan-nyilvántartás, -kezelés, -fenntartás, épülettervrajzok,
helyszínrajzok, használatbavételi engedélyek
Társadalombiztosítás

határidő nélküli
50
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30.

Leltár, állóeszköz-nyilvántartás, vagyonnyilvántartás, selejtezés

10

31.

Éves költségvetés, költségvetési beszámolók, könyvelési
bizonylatok
Szakértői bizottság szakértői véleménye

5

32.

20
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