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Általános rendelkezések
1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja
A közoktatási intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a
szervezeti és működési szabályzat határozza meg.
Megalkotása a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. paragrafusában foglalt
felhatalmazás alapján történik.
A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a közoktatási intézmény szervezeti
felépítését, továbbá a működésre vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály
nem utal más hatáskörbe. A szervezeti és működési szabályzat a kialakított cél- és
feladatrendszerek, tevékenység-csoportok és folyamatok összehangolt működését, racionális és
hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza.
Az SZMSZ tartalma nem állhat ellentétben az érvényes jogszabályokkal, intézményi
dokumentumokkal.
A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi törvények,
kormányrendeletek és miniszteri rendeletek:
Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)

















2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról
2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
módosításáról
110/2012. (VI.4.) kormányrendelet a nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és
alkalmazásáról
A munka új törvénykönyve 2012. évi I. törvény és az ezt módosító 2012. évi LXXXVI.
törvény
212. /2012.(VIII.27.) kormányrendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról
229/2012. (VIII.28.) kormányrendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról
51/2012. (XII.21.) EMMI-rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának
rendjéről
1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről
2012. évi CXXV. törvény a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény
módosításáról
32/2012. (X.8.) EMMI-rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének
irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról
20/2012. (VIII.31.) EMMI-rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
23/2004. (VIII.27.) OM-rendelet a tanulói tankönyvtámogatás és az iskola tankönyvellátás
rendjéről
26/1997. (IX.3.) NM-rendelet iskola-egészségügyi ellátásról
368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet az államháztartás működési rendjéről
125/2011. (VII.18.) Kormányrendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X.8.)
kormányrendelet módosításáról
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16/2013. (II.28.) EMMI-rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint
az iskolai tankönyvellátás rendjéről

1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése
Jelen szervezeti és működési szabályzatot (a későbbiekben SZMSZ) az intézmény igazgatójának
előterjesztése után a nevelőtestület elfogadta. A jogszabályban meghatározottak szerint
véleményezési jogát gyakorolta a diákönkormányzat, amelyet a zárófejezetben aláírásukkal
igazolnak.
Jelen szervezeti és működési szabályzatot az iskola igazgatója hagyta jóvá, jóváhagyásával lép
hatályba.
Az SZMSZ nyilvános. A tanulók, a munkavállalók és más érdeklődők megtekinthetik
munkaidőben az igazgatói irodában továbbá az intézmény honlapján.
Tartalmáról és előírásairól az igazgató vagy a helyettesei adnak tájékoztatást munkaidőben.

1.3 A szervezeti és működési szabályzat személyi és időbeli hatálya
A szervezeti és működési szabályzat, valamint a mellékletét képező szabályzatok, igazgatói
utasítások betartása az intézmény valamennyi munkavállalójára, tanulójára nézve kötelező
érvényű, valamint hatálya kiterjed mindazokra a személyekre, akik belépnek az intézmény
területétre, használják helyiségeit, létesítményeit.
Előírásai érvényesek az intézmény területén a benntartózkodás ideje alatt, valamint az intézmény
által külső helyszínen szervezett programok, rendezvények ideje alatt.
Jelen SZMSZ határozatlan időre szól.
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2 Az intézmény alapító okirata, feladatai
2.1 Az intézmény neve, alapító okirata
Kálvin János Református Gimnázium és Általános Iskola

ALAPÍTÓ OKIRAT
I. Általános rendelkezések
1. Alapító neve:

Pilisi Református Egyházközség

Székhelye: 2721 Pilis, Rákóczi u. 30.
2. Fenntartó neve:

Pilisi Református Egyházközség

Székhelye: 2721 Pilis, Rákóczi u. 30.
3.Működtető neve: Pilisi Református Egyházközség
Székhelye: 2721 Pilis, Rákóczi u. 30.
4. Intézmény neve: Kálvin János Református Gimnázium és Általános Iskola
Rövidített név: Kálvin János Iskola
5. A köznevelési intézmény OM azonosítója: 202924
6. Intézmény típusa:
Többcélú intézmény, összetett iskola (gimnázium, általános iskola)
7 Az intézmény székhelye: 2400 Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/a. (a Dunaújvárosi Egyetem C”
jelű épületében)
8. Telephelyei:
A Kálvin János Református Gimnázium és Általános Iskola telephelyei:
A
telephely
sorszám

Telephely megnevezése

A telephely címe

1.

Pilisi Telephelye

2721 Pilis, Széchenyi u.28.

2.

Budapesti Telephelye

1108 Budapest, Maglódi u. 24.

3.

Budapesti
Gyorskocsi
utcai Telephelye

1027 Budapest, Gyorskocsi u. 25-27.

4.

Budapesti Telepy utcai
Telephelye

1096 Budapest, Telepy utca 17.

5.

Balassagyarmati
Telephelye

2660 Balassagyarmat, Madách u. 2.

6.

Baracskai Telephelye

2471 Baracska, Annamajor 2.

7.

Ráckevei Telephelye

2300 Ráckeve, Kossuth Lajos u. 82-84.

8.

Mezőszilasi Telephelye

7017 Mezőszilas, Petőfi u. 1/g
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9.

Szekszárdi Telephelye

7100 Szekszárd, Tartsay Vilmos utca 20.

10.

Törökszentmiklósi
Telephelye

5200 Törökszentmiklós, Pánthy E. u. 2-6.

11.

Pázmándi Telephelye

2476 Pázmánd, Fő utca 66.

12.

Izsáki Telephelye

6070 Izsák, Kossuth Lajos u. 39.

13.

Dunapataji Telephelye

6328 Dunapataj, Kalocsai u. 2.

14.

Nyáregyházi Telephelye

2723 Nyáregyháza, Nyáry Pál út 20.

15.

Gyáli Telephelye

2360 Gyál, Kossuth Lajos utca 52.

9. Működési területe: országos
10. Az intézmény célja:





A felnőttek a nemzeti köznevelésről szóló törvényben előírt iskolarendszerű nevelése és
oktatása.
A tanulókat művelt, jellemes keresztyén emberekké, az egyetemes emberi értékek
tisztelőjévé, a magyar haza és nemzet hűséges és áldozatkész alkotó polgáraivá formálja,
akik mindenkor készek az örökölt és a jelenkori kultúra valódi értékeit befogadni és
közvetíteni.
Református tanulóit egyházunk hitvalló tagjaivá, nem református tanulóit - vallásuk szabad
gyakorlásának biztosítása mellett - saját felekezetük és a református egyház értékeinek
megbecsülésére nevelje.

11. Az intézmény jogállása:
Önálló jogi személy
II. Az intézmény tevékenységei
1.

Alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4.§ 1.c), g), h), n), pontjai:




általános iskolai nevelés-oktatás
gimnáziumi nevelés-oktatás
felnőttoktatás

Az oktatás munkarendje: esti munkarend szerinti oktatás
2.

Az intézményi feladat ellátását szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezési jogok

A feladat ellátását szolgáló vagyon:
Egyéb vagyon a vagyonnyilvántartás szerint és az éves költségvetésben biztosított pénzeszköz.
Az intézmény részére térítésmentes kezelői, ill. használati jogot biztosít a fenntartó.
Intézménynek a használatba adott vagyonnal felelős módon, rendeltetésszerűen kell
gazdálkodnia, nem jogosult azt elidegeníteni vagy biztosítékként felhasználni.
3.

Az intézmény vagyon feletti rendelkezési joga:

Az intézmény ingó vagyona a taneszköz-nyilvántartásban szerepel. Berendezések, bútorok külön
nyilvántartásban találhatók.
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Az iskola a fenntartó által rendelkezésre bocsátott vagyontárgyakat térítésmentesen használja. A
vagyont nem jogosult elidegeníteni vagy biztosítékként felhasználni. A telephelyen az oktató
tevékenységhez szükséges, a törvények által előírt helyiségeket a fenntartó együttműködési
megállapodással, bérleti szerződéssel, vállalkozási szerződéssel és szolgáltatási szerződéssel
biztosítja az iskola részére.
4.

Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:

Az intézmény önállóan gazdálkodó. Az intézmény a fenntartó által biztosított pénzeszköz,
valamint egyéb bevételei alapján gondoskodik feladatainak ellátásáról. Az intézmény éves
költségvetés alapján gazdálkodik. Az iskola, a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései, a
Magyarországi Református Egyház gazdálkodására vonatkozó egyházi törvények, valamint a
fenntartó által jóváhagyott költségvetés szerint köteles gazdálkodni. A gazdálkodásról,
működésről fenntartójának köteles beszámolni, elszámolási kötelezettség terheli. Az éves
működési és költségvetési-gazdálkodási beszámolót az Igazgatótanács felterjesztése alapján a
fenntartó fogadja el. Az iskola, éves költségvetését az igazgató terjeszti a fenntartói
Igazgatótanács elé előzetes jóváhagyásra, majd a fenntartói Igazgatótanács végleges döntésre a
Presbitérium elé terjeszti. A kiadmányozási rendet az intézményi SZMSZ szerint és más belső
szabályzat szerint kell gyakorolni.

2.2 Az intézmény által használt bélyegzők, valamint a használatára
jogosultak köre
Az intézmény hosszú bélyegzőinek felirata:
Kálvin János Református Gimnázium és Általános Iskola
2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály út 1/a.
OM: 202 924
Az intézmény körbélyegzőinek felirata:
Kálvin János Református Gimnázium és Általános Iskola 2400 Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/a.
Az intézmény bélyegzőinek használatára jogosultak:






igazgató: minden tekintetben
igazgatóhelyettesek: a felelősségi körébe tartozó esetekben
osztályfőnökök, pedagógusok: az év végi érdemjegyek törzskönyvbe, bizonyítványba,
valamint a félévi tanulmányi értesítő iratba való beírásakor
iskolatitkár: iskolalátogatási és diákigazolványok, egészségügyi ellátásához szükséges
iratok esetében.
levelezéskor az ügyben érintett pedagógust ügyintézőként kell feltüntetni

3.1. Az intézmény gazdálkodással kapcsolatos jogköre
Az intézmény gazdálkodásának formája:
Az intézmény önálló gazdálkodású.

3.2. Az intézmény gazdálkodási feladatainak ellátása
Az oktatási intézmény „gazdasági szervezet” elnevezéssel saját gazdálkodásának lebonyolítása
érdekében szervezeti egységet működtet, amelynek feladata az intézmény költségvetésének
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megtervezése, a költségvetés végrehajtása, valamint a következő bekezdésben részletezett
feladatok ellátása. Az intézmény gazdasági szervezetének engedélyezett létszáma két fő.
Az intézmény gazdálkodással kapcsolatos irányítási feladatait a gazdaságvezető látja el. Az
intézmény önállóan rendelkezik a költségvetés kiemelt előirányzatai felett – személyi juttatások,
munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások, felhalmozási, felújítási kiadások –
vonatkoztatásában. Az intézmény vezetőjének döntése és a munkavállalók munkaköri leírásában
meghatározottak alapján a gazdasági ügyintézők érvényesítésre, szakmai teljesítés igazolására, a
térítési díjak beszedésére, a házipénztár kezelésére jogosultak. Az intézmény vezetője
kötelezettségvállalási és utalványozási joggal rendelkezik. A gazdaságvezető a gazdálkodással
kapcsolatos szerződések, azok teljesítésének igazolása, a költségvetés végrehajtása ügyeiben az
intézmény képviselőjeként járhat el.

4. Az intézmény szervezeti felépítése
4.1. Az intézmény vezetője
4.1.1. A köznevelés intézmény vezetője
– a Köznevelési törvény 69.§(1) előírásai szerint – felelős:







az intézmény szakszerű és törvényes működéséért,
a takarékos gazdálkodásáért,
gyakorolja a törvényben meghatározott munkáltatói jogokat,
dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály,
kollektív szerződés, közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe,
felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért,
képviseli az intézményt.

A munkavállalók foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések
tekintetében jogkörét jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja.
4.1.2. A nevelési-oktatási intézmény vezetője felel továbbá:









a pedagógiai munkáért,
a nevelőtestület vezetéséért,
a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért,
az intézmény belső ellenőrzési rendszerének működtetéséért,
az igazgatótanáccsal, az érdekképviseleti szervekkel és a diákönkormányzattal való
együttműködéséért,
a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért,
a tanulóbalesetek megelőzéséért,
a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért.

A nevelési-oktatási intézmény vezetője rendkívüli szünetet rendelhet el, ha:





rendkívüli időjárás,
járvány,
természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt a nevelési-oktatási intézmény
működtetése nem biztosítható,
vagy az intézkedés elmaradása jelentős veszéllyel, illetve helyrehozhatatlan kárral járna.
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Intézkedéséhez be kell szerezni a fenntartó egyetértését, illetve, ha ez nem lehetséges, a
fenntartót haladéktalanul értesítenie kell.
4.1.3. Az intézmény vezetője jogosult az intézmény hivatalos képviseletére.
Jogkörét esetenként helyetteseire vagy az intézmény más munkavállalójára átruházhatja.
Az intézmény felelős vezetője a 229/2012. (VIII.28.) kormányrendelet és a 20/2012. (VIII.31.)
EMMI-rendelete alapján végzi munkáját.
Munkaköri leírását a jogszabályban foglalt rendelkezések szerint a fenntartó határozza meg.
Az intézmény egyéb alkalmazottainak munkaköri leírását a jogszabályban és az SZMSZ-ben
foglalt rendelkezések alapján az intézményvezető határozza meg.
4.1.4. Az intézményvezető jogköre:
A munkáltatói jogokat gyakorolja.
4.1.5. A munkaszervezéssel összefüggő munkáltatói jogkörbe tartozó jogosultságok
köre:






utasítási, ellenőrzése és beszámoltatási jog,
a munkaköri leírások elkészítése, véleményezése,
a foglalkoztatás rendjének meghatározása (neveléssel-oktatással lekötött és le nem kötött
munkaidő meghatározása),
eseti helyettesítés elrendelése,
a kiadmányozási (aláírási) jogkört az igazgató gyakorolja. Távolléte vagy akadályoztatása
esetén az azonnali intézkedéseket tartalmazó és rendkívüli eseményre vonatkozó
ügyiratokat az igazgatóhelyettes írja alá.
4.1.6. A kiadmányozás szabályai

Az intézményvezető kiadmányozza:








a jogviszony létesítése, a jogviszony megszüntetése, az intézmény közalkalmazottaival
kapcsolatos munkáltatói intézkedések iratait
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 kapcsolódó döntéseket, tájékoztatókat, megkereséseket,
egyéb leveleket
az intézmény szakmai feladatai ellátásához kapcsolódó döntéseket
a közbenső intézkedéseket
rendszeres jelentéseket, a központi, illetve területi szerv által kért adatszolgáltatásokat

Az intézményben bármely területen kiadmányozásra, a kiadványok továbbküldhetőségének és
irattározásának engedélyezésére az intézményvezető jogosult.
Az intézményvezető
igazgatóhelyettes.

akadályoztatása

esetén

Az ügyiratoknak az alábbiakat kell tartalmazni:



intézmény adatai
az irat iktatószáma
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a

kiadmányozási

jog

gyakorlója

az







az ügyintéző neve
az ügyintézés ideje
az irat tárgya
az esetleges hivatkozási szám
mellékletek száma
4.1.7. Az intézményvezető feladatköre








dönt az intézmény működésével kapcsolatosan minden olyan ügyben, amelyet jogszabály
nem utal más hatáskörbe
a nevelő-oktató munka irányítása, ellenőrzése
az alkalmazotti értekezlet előkészítése, vezetése, a döntések előkészítése, végrehajtásuk
szakszerű megszervezése, ellenőrzése
a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel, az iskolavezetőséggel és a
diákönkormányzattal való együttműködés
a dolgozók foglalkoztatására, élet és munkakörülményeire vonatkozó kérdések
tekintetében jogkörét jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával
gyakorolja
jogkörét esetenként vagy az ügyek meghatározott körében helyetteseire átruházhatja.

A nevelés-oktatási intézmény vezetője munkaideje felhasználását és beosztását, a tanórák és
foglalkozások megtartásának kötelezettségén kívül maga jogosult meghatározni.
Pedagógiai munkáért való felelőssége körében szakmai ellenőrzést indíthat az intézményben
végzett nevelő és oktató munka, egyes alkalmazott munkája színvonalának külső szakértővel
történő értékelése céljából.
Az intézményvezető munkáját a nevelőtestület a vezetői megbízatásának második és negyedik
évében személyazonosításra alkalmatlan kérdőíves felmérés alapján értékeli.
4.1.8. Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rend
Az igazgató távollétében feladat- és jogkörét az igazgatóhelyettes látja el.
Az igazgatóhelyettes hatásköre az intézményvezető helyettesítésekor – saját munkaköri
leírásukban meghatározott feladatok mellett – az azonnali intézkedést igénylő döntések
meghozatalára, az ilyen jellegű feladatok végrehajtására terjed ki. Az igazgató döntési és egyéb
jogait (pl. felvételi döntések esetén) részben vagy egészben átruházhatja az igazgatóhelyettesre,
az iskolavezetés vagy a tantestület más tagjaira. A döntési jog átruházása minden esetben írásban
történik, kivéve az igazgatóhelyettes felhatalmazását.
4.1.9 Az intézményvezető által átadott feladat- és hatáskörök
Az intézményvezető a jogszabályok által számára biztosított feladat-és hatásköreiből átadja az
alábbiakat:




az igazgatóhelyettes számára a területüket érintő dokumentumok előkészítését,
az igazgatóhelyettes számára a gazdálkodással kapcsolatos feladatok előkészítését
az igazgatóhelyettes számára az órarend készítésével kapcsolatos döntés jogát.
4.1.10. A képviselet szabályai

A köznevelési intézmény képviseletére az intézményvezető jogosult, aki ezt a jogát
meghatározott esetekben átruházhatja más személyre vagy szervezetre.
A képviseleti jog átruházása minden esetben – az intézményvezető aláírásával és az intézmény
bélyegzőjével ellátott nyilatkozatban - írásban történik.
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Amennyiben ilyen nyilatkozat nem áll rendelkezésre – de az ügy azonnali intézkedést igényel – a
nyilatkozattételre az a személy jogosult, akit erre az SZMSZ helyettesítéséről szóló rendelkezései
az intézményvezető helyett történő eljárásra feljogosítanak.

4.2 Az intézményvezető közvetlen munkatársainak feladat - és hatásköre
Az igazgató feladatait közvetlen munkatársai közreműködésével látja el.
Az igazgató közvetlen munkatársai:



az igazgatóhelyettesek,
az iskolatitkárok

Az igazgató közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az
intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzik.
Az intézményvezető közvetlen munkatársai az igazgatónak tartoznak közvetlen felelősséggel és
beszámolási kötelezettséggel.
Az igazgatóhelyettesek megbízatása a 125/2011. évi kormányrendelet alapján történik.
Az igazgatóhelyetteseket a tantestület véleményezési jogkörének megtartásával az igazgató bízza
meg. Igazgatóhelyettesi megbízást az intézmény határozatlan időre alkalmazott pedagógusa
kaphat, a megbízása öt évre szól.
Az igazgatóhelyettesek feladat- és hatásköre, valamint egyéni felelőssége mindazon
területekre kiterjed, amelyet munkaköri leírásuk tartalmaz. Személyileg felelnek az igazgató által
rájuk bízott feladatokért.
4.2.1. Az igazgatóhelyettesek közötti munkaterület felosztása
Az első számú igazgatóhelyettes irányítja a Büntetés-végrehajtási Intézetekben folyó nevelőoktató munkát. Feladata a felvétel lebonyolítása, a munkaköréhez tartozó adminisztráció
irányítása, a naponkénti helyettesítés megszervezése. Az igazgató távollétében döntési jogkörrel
felruházott igazgatóhelyettes.
A második számú igazgatóhelyettes feladata a pedagógus - és tanulónyilvántartás vezetése, a munkaköréhez tartozó adminisztráció irányítása, továbbá a naponkénti
helyettesítés szervezése. Feladata a tantárgyfelosztás és órarend összeállítása. Az igazgató
távollétében döntési jogkörrel felruházott igazgatóhelyettes.
4.2.2. Az intézményvezető-helyettesek akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési
rend
Az igazgatóhelyettesek távollétük vagy egyéb akadályoztatásuk esetén teljes hatáskörrel veszik
át egymás munkáját, ennek során – az intézmény igazgatójával egyeztetve – bármely olyan
döntést meghozhatnak, amely a távollévő igazgatóhelyettes hatáskörébe tartozik.

4.2.3. Az iskolatitkárok
Szakirányú képesítéssel rendelkező személyek, hatáskörük és felelősségük kiterjed a
munkakörük és munkaköri leírásuk szerinti feladatokra.
Munkájukat az intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzik. Az igazgatónak tartoznak
felelőséggel és beszámolási kötelezettséggel.
Az intézmény által kibocsátott dokumentumoknak, hivatalos leveleknek, iratoknak és
szabályzatoknak aláírására az intézmény vezetője és a helyettesek jogosultak.
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Az intézmény cégszerű aláírása az intézményvezető aláírásával és az intézmény pecsétjével
érvényes.

4.3 A pedagógiai munka ellenőrzése
Az intézményben folyó pedagógiai munka belső ellenőrzésének megszervezése, a szakmai
feladatok végrehajtásának ellenőrzése az igazgató feladata.
Az intézményben az ellenőrzés az igazgató kötelessége és felelőssége. A hatékony és jogszerű
működéshez azonban rendszeres és jól szabályozott ellenőrzési rendszer működtetése szükséges.
E rendszer alapjait az e szabályzatban foglaltak mellett az intézmény vezetőinek és
pedagógusainak munkaköri leírása, valamint az intézmény minőségirányítási programjának
részeként elkészített pedagógus teljesítményértékelési rendszer teremti meg.
Az igazgatóhelyettesek elsősorban munkaköri leírásuk, továbbá az igazgató utasítása és a
munkatervben megfogalmazottak szerint részt vesznek az ellenőrzési feladatokban.
Évente az alábbi területek ellenőrzésére kerül sor:






tanítási órák ellenőrzése
tanítási órák látogatása
az igazolt és igazolatlan tanulói hiányzások ellenőrzése,
az SZMSZ-ben előírtak betartásának ellenőrzése az osztályfőnöki, tanári intézkedések
folyamán,
a tanítási órák kezdésének és befejezésének ellenőrzése.

4.3.1 A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje
1. Az igazgató és helyettesei a munkatervi feladatok és szempontok alapján végzik a tanítási
órák, valamint egyéb- az iskola területén, valamint az azon kívül az iskola által szervezett
- rendezvények, foglalkozások ellenőrzését, és az azokon tapasztaltakról az igazgatósági,
illetve az iskolavezetési értekezleteken - egymás tájékoztatása és a munka javítása
céljából - kölcsönösen beszámolnak. Az ellenőrzés területeit és ütemezését az ellenőrzési
tervben rögzíteni kell.
2. A tanítási óra és az órán kívüli területek ellenőrzését - a kölcsönös bizalom
szempontjának erősítése céljából - általában előre jelzik az igazgatóság tagjai az érdekelt
pedagógusokkal és a nem pedagógus közalkalmazottakkal is, de ha a szükség úgy
kívánja, az igazgató ettől eltérően is rendelkezhet.
3. Az igazgatóhelyettesek elsősorban a (munkaköri leírásban lefektetett) közvetlenül
irányított területük óráit, foglalkozásait ellenőrzik. E területen belül elsősorban a kezdő
közalkalmazottakat ellenőrizzék, segítsék intenzívebben.
4. A nem közvetlenül irányított területek foglalkozásait csak abban az esetben ellenőrizzék
az igazgató-helyettesek, ha a másik igazgató-helyettest helyettesítik, ha külső ellenőrzés
történik, ha ő van szolgálatban, vagy ha erre az igazgatótól külön megbízást kapnak. Az
így szerzett tapasztalatokat azonban a felelős igazgatóhelyettes vagy az igazgató
tudomására kell hozni.
5. Az irodai, a technikai dolgozók munkáját - a munkaköri leírásban rögzítettek alapján – az
igazgató ellenőrzi.
6. A tanulók ellenőrző tevékenységét a tanulói házirendben részletesen rögzíteni és
ellenőrizni kell.
7. A szakmai munkaközösség vezetőknek joga van a munkaközösség tagjainak tanítási óráit
- segítő, tapasztalatszerző céllal - meglátogatni. Egységesítési törekvéseik azonban nem
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sérthetik a pedagógus egyéni szabadságát. Ha vitás kérdések merülnek fel, akkor azt
döntésre a telephelyet ellenőrző igazgatóhelyettes vagy az igazgató elé terjesztik.
8. A szakmai munkaközösség vezetők tanév elején ellenőrzik a tagok tanmeneteit és
jóváhagyásra az igazgató elé terjesztik.
9. A szakmai munkaközösség a munkaközösség vezető iránymutatása és a közös
megbeszélés alapján évenként kétszer (félév és év vége előtt) szaktárgyi írásos,
tevékenységi vagy szóbeli felmérést végezhetnek a tudásszint megállapítása és a
korrekciós tevékenység megszervezése céljából.
10. Év végén a munkaközösség vezetők írásban számolnak be a munkaközösségben végzett
munkákról.
11. A munkavédelmi, tűzrendészeti és egyéb, nem pedagógiai területek ellenőrzési rendszerét
az iskolai munkaterv szabályozza.
12. A pedagógiai és nem pedagógiai ellenőrzések szempontjait a munkaterv rögzíti.
13. Az ellenőrzésről az ellenőrző személyek saját használatukra olyan feljegyzést készítenek,
amelyből az ellenőrzött mozzanatokat - felkérésre - reprodukálni is lehet. Az ellenőrzést a
naplóba be kell jegyezni.

5. Az intézmény működésének rendjét meghatározó Dokumentumok
5.1 A törvényes működés alapdokumentumai és egyéb dokumentumai
Az intézmény alábbi alapdokumentumai határozzák meg a törvényes működést:  alapító okirat




szervezeti és működési szabályzat
pedagógiai program
házirend
5.1.1. Az intézményi dokumentumok nyilvánossága

A Pedagógiai Program, a Szervezeti és Működési Szabályzat, az Intézményi Minőségirányítási
Program, a Házirend, az Alapító Okirat az iskola könyvtárában és az intézmény vezetőinél kerül
elhelyezésre.
Az iskola pedagógiai programja, Szervezeti és Működési Szabályzata, Házirendje nyilvános,
minden érdeklődő számára elérhető, megtekinthető.
A közzététel módja: internetes honlap
A hatályos alapító okirat a www.kir.hu honlapon található meg.
Ezeknek a dokumentumoknak a tartalmáról – munkaidőben - az igazgató vagy az
igazgatóhelyettesek adnak tájékoztatást.
5.1.2. Az éves munkaterv
Az éves munkaterv az intézmény hivatalos dokumentuma, amely a hatályos jogszabályok
figyelembevételével az intézmény pedagógiai programjának alapul vételével tartalmazza a
nevelési célok, feladatok megvalósításához szükséges tevékenységek, munkafolyamatok időre
beosztott cselekvési tervét a felelősök és a határidők megjelölésével.
A nevelőtestület készíti el, elfogadására a tanévnyitó értekezleten kerül sor.
A tanév helyi rendje is a munkaterv részét képezi. Elfogadásakor be kell szerezni és a
diákönkormányzat véleményét.
A munkaterv a tantestület rendelkezésére áll a titkári irodában. A tanév helyi rendje minden
évben az intézmény weblapján olvasható.
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5.2 A tanulói tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyvellátás rendje
Jogszabályi háttér



a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,  2012. évi CXXV. törvény a
tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény módosításáról
16/2013. (II.28.) EMMI-rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint
az iskolai tankönyvellátás rendjéről

5.3 Az elektronikus és elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési
rendje
Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) révén
tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt
dokumentumrendszert alkalmazunk a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet előírásainak
megfelelően.
Az elektronikus rendszer használata során feltétlenül ki kell nyomtatni és az irattárban kell
elhelyezni az alábbi dokumentumok papír alapú másolatát:




az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása,
az alkalmazott pedagógusokra, óraadó tanárokra vonatkozó adatbejelentések, a tanulói
jogviszonyra vonatkozó bejelentések,
az október 1-jei pedagógus- és tanulói lista.

Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és az
igazgató aláírásával hitelesített formában kell tárolni.
Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem szükséges.
A dokumentumokat a KIR rendszerében, továbbá az iskola informatikai hálózatában egy külön e
célra létrehozott mappában tároljuk. A mappához való hozzáférés jogát az informatika
rendszerben korlátozni kell, ahhoz kizárólag az intézményvezető által felhatalmazott személyek
(az iskolatitkár és az igazgatóhelyettesek) férhetnek hozzá.

5. 4 Teendők bombariadó és egyéb rendkívüli események esetére
Az iskola működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem látható
eseményt, amely a nevelő-és oktató munka szokásos menetét akadályozza, illetve az iskola
tanulóinak és dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az intézmény épületét,
felszerelését veszélyezteti.
Rendkívüli eseménynek minősül:




a természeti katasztrófa: villámcsapás, földrengés, árvíz, belvíz, stb.
a tűz,
a robbantással történő fenyegetés.

Amennyiben az intézmény bármely tanulójának vagy dolgozójának az iskola épületét vagy a
benne tartózkodó személyek biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló tény jut a
tudomására, köteles azt azonnal közölni az iskola igazgatójával, illetve valamely intézkedésre
jogosult felelős vezetőjével.
Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők: igazgató, igazgatóhelyettesek,
osztályfőnök
A rendkívüli eseményről haladéktalanul értesíteni kell:
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az igazgatót,
a fenntartót,
tűz esetén a tűzoltóságot,
robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget,
személyi sérülés esetén a mentőket,
egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító
szerveket, ha ezt az iskola igazgatója szükségesnek tartja.

A rendkívüli esemény észlelése után az igazgató vagy az intézkedésre jogosult felelős vezető
utasítására az épületben tartózkodó személyeket értesíteni (riasztani) kell, valamint
haladéktalanul hozzá kell látni a veszélyeztetett épület kiürítéséhez. A veszélyeztetett épületet a
benntartózkodó tanulócsoportoknak a "Kiürítési terv" alapján kell elhagyniuk.
A tanulócsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért, a kijelölt területen történő
gyülekezésért, valamint a várakozás alatti felügyeletért a tanulók részére tanórát vagy más
foglalkozást tartó pedagógusok a felelősek.
A rendkívüli esemény miatt kiesett tanítási órákat a nevelőtestület által meghatározott napokon
be kell pótolni.

6 Az intézmény munkarendje
6.1 . Az intézményvezető munkarendjének szabályozása
Az intézmény vezetője vagy helyettesei közül egyiküknek, vagy az ezzel megbízott telephelyi
felelősnek az intézményben kell tartózkodni abban az időszakban, amikor a tanulók számára
szervezett iskolai rendszerű foglalkozások vannak.
Egyebekben munkájukat az iskola szükségleteinek és az aktuális feladataiknak megfelelő időben
és időtartamban látják el.

6.2. A pedagógusok munkaidejének hossza, beosztása
Az iskolában határozatlan időre kinevezett beosztott pedagógus heti teljes munkaideje Külön
tájékoztatóban rögzített. Ez a kötelező órákból, valamint a nevelő-oktató munkával vagy a
tanulókkal összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll.
A pedagógusok napi munkarendjét az igazgató állapítja meg a tantárgyfelosztás és az órarend
függvényében.
A konkrét napi munkabeosztások összeállításakor az intézmény feladatainak ellátását,
működésének zavartalanságát kell biztosítani.
Az intézményvezetőség tagjai a fenti alapelvek betartása mellett javaslatot tehetnek egyéb
szempontok, kérések figyelembevételére is.
A pedagógus köteles munkakezdése előtt 15 perccel a munkavégzés helyén megjelenni. A
pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát lehetőleg előző nap, de
legkésőbb az adott munkanapon 7 óra 30 percig köteles jelenteni az igazgatónak vagy
helyettesének, hogy a helyettesítéséről intézkedhessenek.
A hiányzó pedagógus köteles várhatóan egy hetet meghaladó hiányzásának kezdetekor
tanmeneteit az igazgatóhelyetteshez eljuttatni, hogy akadályoztatása esetén a helyettesítő tanár
biztosíthassa a tanmenet szerinti előrehaladást.
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A táppénzes papírokat az intézményvezető döntése alapján a táppénz utolsó napját követő 3.
munkanapon kell a titkári irodában leadni.
A tanórák elcserélését az igazgató, illetve az igazgatóhelyettesek engedélyezhetik. A tantervi
anyagban való lemaradás elkerülése érdekében hiányzás esetén – lehetőség szerint - azonos
szakos pedagógust kell helyettesítésre beosztani.
Ha a helyettesítő pedagógust legalább egy nappal a tanítási óra megtartása előtt bízták meg, úgy
köteles a tanmenet szerint előrehaladni.
6.2.1. A pedagógusok munkaidejének kitöltése

A pedagógus munkakörben dolgozók munkaideje két részre oszlik:
1.)
2.)

kötelező óraszámban ellátott feladatok
munkaidő többi részében ellátott feladatok

A kötelező óraszámban ellátott alapfeladatok:







tanítási órák megtartása,
munkaközösség-vezetői feladatok ellátása,
osztályfőnök feladatok ellátása,
magántanuló felkészítésének segítése,
könyvtárosi feladatok,
érdekképviselet órakedvezménye,

A pedagógusok kötelező órában ellátandó munkaidejébe beleszámít a munkavégzéshez
kapcsolódó előkészítő és befejező tevékenység időtartama is. Előkészítő és befejező
tevékenységnek számít a tanítási óra előkészítése, adminisztrációs feladatok, az osztályzatok
beírása, a tanulókkal való megbeszélés, stb.
Ezért a kötelező óraszám keretében ellátott feladatokra fordítandó munkaidőt óránként 60 perc
időtartammal kell számba venni.
A pedagógusok iskolai szorgalmi időre irányadó munkaidő-beosztását az órarend és a munkaterv
tartalmazza. Az órarend készítésekor elsősorban a tanulók érdekeit kell figyelembe venni. A
tanári kéréseket az igazgató rangsorolja, lehetőség szerint figyelembe veszi.
A munkaidő többi részében ellátott feladatok kiemelten a következők:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

a) a tanítási órákra való felkészülés,
a tanulók dolgozatainak összeállítása, javítása,
a tanulók munkájának rendszeres értékelése,
a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és helyettesített órák vezetése,
kísérletek összeállítása,
tanulmányi versenyek lebonyolítása,
tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok,
felügyelet tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken,
iskolai kulturális- és sportprogramok szervezése,
részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken,
részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken,
tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése,
iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel,
részvétel a munkaközösségi értekezleteken,
tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés,
részvétel az intézmény belső szakmai ellenőrzésében,
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q)
r)

iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés,
érettségi, különbözeti, felvételi, osztályozó vizsgák lebonyolítása,

6.2.2. A pedagógusok munkaidejének nyilvántartási rendje
A hatályos jogszabályok alapján a pedagógusok munkaideje az intézmény által elrendelt
kötelező és nem kötelező órákból, elrendelt egyéb foglalkozásokból, valamint a nevelő-oktató
munkával összefüggő további feladatokból áll.
Ellenőrzését az igazgatóhelyettesek végzik.

6.3 Az intézmény nem pedagógus munkavállalóinak munkarendje
Az intézményben nem pedagógus munkavállalók munkarendjét a jogszabályok betartásával az
intézmény zavartalan működése érdekében az intézményvezető állapítja meg.
Munkaköri leírásukat az igazgató készíti el.
A munkarendet az aktuális munkaköri leírások tartalmazzák.

6.4 Munkaköri leírás- minták
Intézményünkben minden munkavállaló rendelkezik egységesen szerkesztett, névre szóló,
feladataihoz szabott munkaköri leírással.
A munkaköri leírásokat évente át kell tekinteni.
A munkaköri leírás kötelezően szabályozza az alábbi feladatkört ellátó vezetők és pedagógusok
pedagógiai és egyéb természetű ellenőrzési kötelezettségeit:





az első számú igazgatóhelyettes,
a második számú igazgatóhelyettes,
a munkaközösség-vezetők, az osztályfőnökök,
a pedagógusok.

A munkavállalók munkaköri leírását az érintettel alá kell íratni, az aláírt példányokat vagy azok
másolatát az irattárban kell őrizni.
Munkaszervezési okokból az osztályfőnök munkaköri leírását külön készítjük el az
osztályfőnökök számára. Így nem kell minden esetben - az osztályfőnöki feladatok ellátásának
megkezdése vagy a feladat szüneteltetése miatt – módosítani a pedagógus munkaköri leírását.
Tanító
A pedagógusokra vonatkozó általános munkaköri leírásban foglaltakon túlmenően a következő
feladatokat kell ellátnia, illetve az alábbi hatáskörrel rendelkezik:
1.
2.
3.
4.

Az osztály órarendjének elkészítése.
A napló pontos vezetése.
A tanuló személyiségének figyelemmel kísérése.
Távollétkor – a nevelői házirendben előírtak szerint jár el, - mely szerint a tananyagot
előzetesen leadja vagy eljuttatja.
5. Személyi adataiban történt változást (név, lakcím, szabadság idején a tartózkodási
helyét) az Igazgatónak azonnal jelenti.
6. Az iskolai rendezvényeken a részvétel kötelező.
7. A tanítási időn kívül – a tanév programjának megfelelően – szakmai tanácskozáson,
értekezleteken részt vesz.
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8. A nevelői házirend megtartása kötelező, vétség esetén fegyelmi
kezdeményezhető.
9. A nevelés, oktatás biztonságos és balesetmentes körülményeit megteremti.

eljárás

Szaktanár
Feladatai a pedagógusokra vonatkozó általános munkaköri feladatokon túlmenően a következők:
1. Az általa tanított tantárgyra tematikus, éves tanmenetet készít, az új követelményeket
figyelembe véve.
2. A tanítási órákra felkészül, a vázlat kezdő nevelőknél kötelező
3. Az általa átvett eszközöket megőrzi, hiány esetén anyagi felelősséggel tartozik.
4. Írásbeli munkájára gondot fordít.
5. A tanulók számára a témazáró dolgozatot előre jelzi.
6. Személyi adataiban történő változást (név, lakcím, szabadság idején a tartózkodás
helyét) az igazgatónak azonnal jelenti.
7. Távolmaradása esetén időben, előre értesíti az igazgatót és gondoskodik arról, hogy a
tanmenet a helyettesítő nevelő rendelkezésére álljon.
8. Az iskolai rendezvényeken a részvétel kötelező.
9. A tanítási időn kívül a tanév programjának megfelelően szakmai tanácskozáson,
értekezleteken részt vesz.
10. A nevelői házirend betartása kötelező, vétség esetén fegyelmi eljárás
kezdeményezhető.
11. Oktató nevelő tevékenysége során ellátja a tehetséggondozás, tehetségkiválasztás
feladatát, tevékenységét.
12. A nevelés-oktatás biztonságos és balesetmentes körülményeit megteremti.
13. Az igazgató és a munkaközösség-vezető által meghatározott felméréseket az adott
évfolyamokon elvégezteti és véleményezi.
14. A fentieken kívül elvégzi a besorolásának megfelelő feladatokat, amelyekkel az
igazgató vagy helyettese megbízza.
Osztályfőnök
Az osztályfőnököt az igazgató jelöli ki.
 Munkáját az SZMSZ és mellékleteiben meghatározottak, valamint egyéb iránymutatások
alapján végzi.
 Osztálya közösségének felelős vezetője.
 A diákok oktatását a lelkiismereti szabadság és a különböző világnézetűek között a
türelmesség elve alapján végzi.
Igazgatóhelyettes
Segíti az igazgatót a nevelő-oktató munka irányításában. Az igazgató távollétében helyettesítő
vezető.
Az igazgatóhelyettes pedagógiai irányító munkája
 Részt vesz az iskola pedagógiai programjának kialakításában, végrehajtásában.
 Tantestületi értekezleten a területéhez tartozó nevelés-oktatási témakörben általános
beszámolót tart, statisztikai adatokat elemez, s javaslatot tesz az esetlegesen jelentkező
feladatok megtételére.
 Gondoskodik az iskolai rendezvények, ünnepségek zökkenőmentes megszervezéséről,
lebonyolításáról.
 Szervezi és felügyeli a különféle vizsgákat, tanulmányi versenyeket és felel azok
zavartalan lebonyolításáért.
16







Az igazgatóval egyeztetett óralátogatási terv szerint látogatja a tanítási órákat.
Negyedévente ellenőrzi az osztálynaplókat, a személyi adatok pontosságát.
Megszervezi a munkaközösségi összejöveteleket.
Megszervezi, megtartja a félévi nevelőtestületi értekezleteket.
Szakmai, gyakorlati segítséget ad a pályakezdő, kevés gyakorlattal rendelkező tanároknak,
tanárjelölteknek.
 Közvetlenül irányítja a diákönkormányzati vezetők munkáját.
Az igazgatóhelyettes ügyviteli irányító feladatai
 Gondoskodik a mulasztók helyettesítéséről, vezeti a helyettesítési naplót.
 Minden hó utolsó munkanapján összesíti a túlórát és helyettesítést.
 Javaslatot tesz a tantárgyfelosztásra és részt vesz az elkészítésében, az órarend és a
helyettesítési rend kialakításában.
 Megszervezi a tanulók beszámolóit és vizsgáit.
 Irányítja, ellenőrzi a nevelők adminisztrációs munkáját (naplók, anyakönyvek, stb.).
 Elkészíti a különféle hó végi és tanév közbeni jelentéseket, statisztikákat.
 Jóváhagyásra előterjeszti a munkaközösségek tagjainak tanmeneteit.
 Módszertani és szaktárgyi értekezleteket tart, bemutató órákat szervez.  Irányítja a
munkaközösség tagjainak szakmai fejlődését, biztosítja a szakirodalmat.
 Javaslatot tesz a minőségbiztosítás érdekében a pedagógusok továbbképzésére.
 Javaslatot tesz az Igazgatónak a munkaközösségi tagok jutalmazására, kitüntetésére,
közalkalmazotti átsorolására. Képviseli a tagozatát az intézményen belül.
 Figyelemmel kíséri és ellenőrzi a munkaközösségi tagok szakmai munkáját és
munkafegyelmét, a területükhöz tartozó tanulók tanulmányait.
 Felügyeli a tantervek és tanmenetek szerinti előrehaladást, egyezteti a bejegyzett
anyagokkal.
Egyéb feladatai
Segíti az iskolai diákönkormányzat munkáját, részt vesz üléseiken és az aktuális iskolai
kérdésekről folyamatos tájékoztatást ad.
 Biztosítja az iskola épületének, tantermeinek, udvarának rendjét, biztonságát, az ehhez
szükséges eszközöket, s szükség esetén intézkedik.
 Ellenőrzi az iskola tanszer- és eszközellátását, gondoskodik a nyomtatványok
beszerzéséről.
 Az iskolai működést ellenőrző külső szervek megállapításai alapján a feltárt
hiányosságokat határidőn belül rendezi, orvosolja.
 Javítóvizsgák szervezése, lebonyolítása.
 Munkavédelmi, tűzvédelmi munka irányítása.
 A gazdasági területen folyó munka állandó figyelemmel kísérése.
 Kapcsolattartás a gazdasági vezetővel.
Pedagógiai feladatok
 Összefogja és irányítja az osztályfőnökök munkáját.  Az igazgató iránymutatása alapján
részt vesz a tanév előkészítésében és lezárásában, valamint a tanévet értékelő munkában.
 Havonta ellenőrzi az osztályok naplóit, a túlóra elszámolást és a helyettesítési naplót.
 Részt vesz a félévi és év végi osztályozó vizsgákon.
 Házirend előkészítése (tanulói, nevelői).
 Tanulói ügyek folyamatos intézése, rendezése, segély, kimutatás, statisztika.
 Fegyelmi ügyekben való előkészítés, egyeztetés, döntés a nevelőtestülettel, igazgatóval.
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 Feladata az iskolán kívüli társadalmi és az intézmény profiljába tartozó szakmai
kapcsolatok ápolása, fejlesztése és e tevékenység bonyolítása.
Gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Joga van az alábbi gazdálkodással kapcsolatos feladatok elvégzésére:
 kötelezettségvállalásra,
 szakmai teljesítés igazolására,  az igazgató távollétében mindennemű aláírásra.
Az elvégzett munkájáról, minden lényeges ügyről, eseményről, tapasztalatairól, az intézés
módjáról rendszeresen tájékoztatja az igazgatót.
Iskolatitkár


















Közvetlen felettese az igazgató.
Munkaideje: 8-tól 16 óráig, jelenléti ív vezetésére kötelezett.
Feladatai:
Telefonügyeletet lát el, az üzeneteket továbbítja az érintettek számára.
Felelős az iskola ügykezelésért.
Az ügyiratkezelést a mindenkor érvényben lévő szabályzat szerint végzi, önállóan és teljes
felelősséggel.
Az igazgató illetve az igazgatóhelyettesek irányításával ellátja a gépelési feladatokat.
Információt szolgáltat az igazgató utasítása alapján.
Betartja és betartatja a határidőket.
Kezeli az irattárt, áttekinthetően rakja le az anyagokat.
Partnerekkel kapcsolatot tart fent.
Napra pontosan vezeti a tanuló és dolgozói nyilvántartást.
Nyilvántartja a belépő és kilépő tanulókat, illetve dolgozókat. Az adatszolgáltatási
kötelezettségeknek határidőre eleget tesz.
Napra pontosan vezeti a KIR országos nyilvántartó programot, és az ezzel kapcsolatos
adatszolgáltatási kötelezettségeknek maradéktalanul eleget tesz. Részt vesz a beiratkozási
munkálatokban, intézi a beiratkozás adminisztratív ügyeit.
Az anyakönyvek és bizonyítványok rendezett kezelését elvégzi, gondoskodik az
anyakönyvek évenkénti bekötéséről.
Felelős az intézmény pályázatainak nyilvántartásáért, figyelmezteti a pályázó dolgozót az
elszámolás határidejének betartására. Segít a pályázatok megírásában.
Ellenőrzi a dolgozók orvosi vizsgálatainak érvényességét, szükség szerint orvosi
vizsgálatra küldi a dolgozókat.
Munkaközösség-vezető

Összeállítja az iskola pedagógiai programja és munkaterve alapján a munkaközösség éves
programját.
1. Szakmai feladatai
Az osztályokban folyó nevelési folyamat ellenőrzése, elemzése, értékelése,  Helyi szakmai
pedagógiai továbbképzés tartalmi kimunkálása.
 Javaslattétel a nevelési értekezletek témáira.
 Az osztályozó vizsgára bocsátó bizottság munkájának segítése.
 Összefoglaló elemzés, értékelés, beszámoló készítése a nevelőtestület számára, valamint –
igény szerint – az Igazgató részére a munkaközösség tevékenységéről.
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Rendszergazda
Jogok, kötelezettségek és feladatok:
 Az iskola informatikai rendszerének működtetése oly módon, hogy az megfeleljen a
magyar jogi szabályozásnak, illetve az iskola belső információs igényeinek.
 A munka folyamatosságának biztosítása.
 A számítógépek vírusellenőrzése.
 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 az iskolában használt szoftverek esetén.
 Az iskolában 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.
 Az iskola számítógépeinek átépítése, a hálózat bővítése, új hardverek beszerzése.
 A hardverek beszerzésének forrását saját belátása szerint, az iskola 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 az iskola számítógépes hálózati rendszerének adat- és titokvédelmi tervét.
 Gondoskodik a szoftverek és licence-szerződések 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.

6.5. A tanítási órák, óraközi szünetek rendje, időtartama
Az oktatás és a nevelés a pedagógiai program, a helyi tantervek, valamint a tantárgyfelosztással
összhangban levő heti órarend alapján történik a pedagógusok vezetésével, a kijelölt
tantermekben. A tanítási órán kívüli foglalkozások csak a kötelező tanítási órák megtartása után,
rendkívüli esetben (igazgatói engedéllyel) azok előtt szervezhetők.
A tanítási órák időtartama:
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 Esti tagozaton 40 perc Az első tanítási óra a házirend által meghatározott időben kezdődik.
A kötelező tanítási órák délután vannak, azokat legkésőbb általában 19.25-ig be kell
fejezni.
 A BV-intézetekben a tanítás- és órakezdés rendjét az intézet szabályához igazítottan kell –a
tanév elején – meghatározni.
A tanítási órák engedély nélküli látogatására csak az intézmény vezetői és a tantestület tagjai
jogosultak. Minden egyéb esetben a látogatásra az igazgató adhat engedélyt. A tanítási órák
megkezdésük után nem zavarhatók, kivételt indokolt esetben az igazgató tehet.
Az óraközi szünetek időtartama: 5-l0 perc, a házirendben feltüntetett csengetési rend szerint. A
szünet ideje alatt - a tanulók egészsége érdekében - a tantermekben szellőztetni kell! Az oktatási
intézmény területén a dohányzás tilos.
Dupla órák (engedéllyel) szünet közbeiktatása nélkül is tarthatók, de csak dolgozatírás esetén,
rendkívüli esetben.

6.6 Az osztályozó vizsga rendje, nyelvvizsga miatti kedvezmények
A félévi és év végi tanulmányi osztályzatok megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell
tennie, ha
 az igazgató felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól
 az igazgató engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményeinek egy
tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,
 ha a tanuló előrehozott érettségi vizsgát kíván tenni az adott tantárgyból
 egy tanévben a megengedett óránál többet mulasztott, és a nevelőtestület nem tagadta meg
az osztályozó vizsga letételének lehetőségét,
 ha tanuló hiányzása egy adott tantárgyból az évi tanítási órák 30%-át meghaladta, és a
nevelőtestület nem tagadta meg az osztályozó vizsga letételének lehetőségét,
 átvételnél az iskola igazgatója előírja,
 a tanuló független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát
Az előrehozott írásbeli érettségi vizsga napján a tanuló távolléte igazoltnak minősül az iskolai
tanóra alól.

6.7. Az intézmény nyitva tartása, az iskolában tartózkodás rendje
6.7.1. A belépés és bent tartózkodás rendje az intézménnyel jogviszonyban nem állók
részére
Az intézménnyel munkavállalói és tanulói jogviszonyban nem állók vagyonbiztonsági okok
miatt csak kísérővel, és csak az elfoglaltságuk idejére tartózkodhatnak az épületben.
6.7.2. Hivatalos ügyek intézésének rendje
Szorgalmi időben a nevelői és a tanulói hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában
történik 9 óra és 15 óra között.
Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart
nyitva.
Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és azt a szünet megkezdése előtt a szülők,
a tanulók és a nevelők tudomására hozza.
A nyári szünetben az irodai ügyeletet a fenntartó előírása szerint hetente vagy kéthetente kell
megszervezni.
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6.8. Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje
Az iskolaépületet címtáblával, az osztálytermeket és a szaktantermeket a Magyar Köztársaság
címerével kell ellátni.
Az intézmény valamennyi dolgozójának kötelessége, hogy az épületek állagát, berendezését
megóvja, mindennapi munkájával és a tanulókat is erre nevelje. Az intézmény területén
keletkezett, szándékosan okozott kárt a károkozónak kell megtéríteni.
A szemléltető eszközökről, audiovizuális eszközökről a szaktanárok gondoskodnak (leltár
szerint), és értük anyagi felelősséget vállalnak.
Az osztálytermekről és a szaktantermekről a foglalkozások végén a foglalkozást vezető
pedagógus gondoskodik, oly módon, hogy a székeket felrakatja, a padokat kiürítteti, az ablakokat
becsukatja, és bármilyen meghibásodás esetén jelentést tesz az iskola vezetőségének.
A számítógépeket a tanulók csak tanári felügyelet mellett használhatják.
Az iskola nyitva tartása alatt az épületben csak az intézmény dolgozói, tanulói tartózkodhatnak.
A telephelyek a bérleti szerződésben foglaltak szerint használják az épületet és a taneszközöket.

6.9. A dohányzással kapcsolatos előírások
Az intézményben – ideértve az iskola udvarát is – a tanulók, a munkavállalók és az intézménybe
látogatók nem dohányozhatnak.

6.10. A tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok
6.10.1. A tanulóbalesetek esetén ellátandó igazgatói feladatok
Kijelöli azt a személyt, aki a tanulóbaleseteket nyilvántartja;
Nem súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok:
 intézkedik a három napon túl gyógyuló sérülést okozó tanulóbalesetek haladéktalan
kivizsgálásáról,
 a balesetekről az előírt nyomtatványon jegyzőkönyvet kell felvenni, majd a kivizsgálást
követően, de legkésőbb a tárgyhót követő hónap 8. napjáig megküldi a fenntartónak,
valamint a tanulónak
 egy példány megőrzéséről gondoskodik;
 ha a kivizsgálás elhúzódása miatt az adatszolgáltatás határideje nem tartható, akkor e
tényről az okok ismertetésével jegyzőkönyvet készíttet.
Súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok:
 a balesetet azonnal jelenti az intézmény fenntartójának,
 gondoskodik a baleset legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező
személy bevonásával történő kivizsgálásáról.
Súlyos az a tanulóbaleset, amely:
 a sérült halálát (halálos baleset az is, amelynek bekövetkezésétől számított 90 napon belül
a sérült – orvosi szakvélemény szerint – a balesettel összefüggésben életét vesztette)
 valamely érzékszerv (érzékelő képesség) elvesztését, illetve jelentős mértékű károsodását,
orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészségkárosodást, súlyos csonkulást
(hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb részének elvesztése
Súlyosabb esetek, amely
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 a beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulást, bénulást, illetve elmezavart okozott.
Intézkedik minden tanulóbalesetet követően a megelőzésről, azaz arról, hogy a megtörtént
balesethez hasonló eset ne történhessen meg.
6.10.2. Az iskola dolgozóinak feladata a tanulóbalesetek esetén
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 mentőt kell hívni,
 a balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell szüntetnie,
 minden tanulói balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell az iskola
igazgatójának.
E feladatok ellátásában a tanulóbaleset színhelyén jelenlévő többi nevelőnek is részt kell vennie.
A balesetet szenvedett tanulót elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a sérülttel csak annyit
tehet, amihez biztosan ért. Ha bizonytalan abban, hogy az adott esetben mit kell tennie, akkor
feltétlenül mentőt kell hívnia.
Az iskolában történt mindenféle balesetet az iskola igazgatójának ki kell vizsgálnia. A vizsgálat
során tisztázni kell a balesetet kiváltó okokat és azt, hogyan lett volna elkerülhető a baleset. A
vizsgálat eredményeképpen meg kell állapítani, hogy mit kell tenni a hasonló balesetek
megelőzése érdekében és a szükséges intézkedéseket végre kell hajtani.
6.10.3. A tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek megelőzésére, kezelésére
vonatkozó intézményi eljárások
 A tantermekben nem tárolunk veszélyes anyagokat, ilyenek csak a szertárban találhatóak
megfelelően felcímkézve.
6. 10. 4. Az intézményi védő, óvó előírások
Általános előírások
Az iskola minden dolgozójának alapvető feladatai közé tartozik, hogy a tanulók részére az
egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, valamint ha észleli, hogy
a tanuló balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegye.
Az iskola dolgozóinak feladata a tanuló- és gyermekbaleset megelőzésével kapcsolatosan
Minden dolgozónak ismernie kell és be kell tartani az iskolai Munkabiztonsági (munkavédelmi)
Szabályzatát, valamint a tűzvédelmi utasítás és a tűzriadó terv rendelkezéseit.

6.11. A tanítási órákon kívüli egyéb foglalkozások
6.11.1. A tanítási órán kívüli egyéb foglalkozások célja, szervezeti formái, időkerete
Az iskola - a tanórai foglalkozások mellett a tanulók érdeklődés, igényei, szükségletei, valamint
az intézmény lehetőségeinek figyelembevételével tanórán kívüli egyéb foglalkozásokat
szervezhet. A foglalkozások helyét és időtartamát az igazgató és helyettesei rögzítik.
Az egyéb foglalkozások szervezeti formái és rendje
A tanulók tanórán kívüli foglalkoztatását szolgálják:





korrepetálások
önképzőkörök
fakultációk
tanfolyamok
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7. Az intézmény nevelőtestülete és a szakmai munkaközösségei
7.1. Az intézmény nevelőtestülete (Köznevelési Törvény 70.§)
A nevelőtestület tagjai az iskola valamennyi pedagógus munkakört betöltő munkavállalója,
valamint a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő egyéb felsőfokú iskolai végzettségű
dolgozója. A nevelőtestület nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb
tanácskozó és határozathozó szerve.
A nevelőtestület jogosítványai:
A nevelőtestület a nevelési-oktatási kérdésekben, az intézmény működésével kapcsolatos
ügyekben, valamint jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyébként pedig
véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik az 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet 117.§,
valamint a Knt. 70. § alapján.
A nevelőtestület véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet az iskola működésével kapcsolatos
valamennyi kérdésben.
Ki kell kérni a nevelőtestület véleményét a tantárgyfelosztás elfogadása előtt, az egyes
pedagógusok külön megbízásainak elosztása során, valamint az igazgatóhelyettes és az
intézményegység vezetők megbízása, illetve a megbízás visszavonása előtt, az intézmény
költségvetésében szakmai célokra rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználásának
megtervezésében.
A nevelőtestület döntési jogköre kiterjed:
 a pedagógiai program és módosításának elfogadása
 a szervezeti és működési szabályzat és módosításának elfogadása, az éves munkaterv
elkészítése, jóváhagyása, a tanév rendjének meghatározása
 a házirend elfogadása,
 az iskola munkáját átfogó elemzések, összefoglaló értékelések, beszámolók elfogadása,
 a fakultációs irányok megválasztására
 az iskola teljes nevelő-oktató tevékenységére kiterjedő kutatások, kísérletek indítására és
értékelésére
 a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása; a tanulók fegyelmi ügyeiben
döntés;  a tanulók osztályozó vizsgára bocsátása.
 a testület képviseletében eljáró pedagógusok megválasztása,
 az intézményvezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai
vélemény kialakítása,  a továbbképzési program elfogadása,
 dönt a jogszabályokban meghatározott más ügyekben.
Az óraadó tanár a nevelőtestület jogköréhez tartozó ügyekben - a tanulókkal kapcsolatos
pontokba tartozó ügyek kivételével – nem rendelkezik szavazati joggal.
A nevelőtestület által átruházott jogkörök:
 A nevelőtestület a tanulók magasabb évfolyamba lépésének és az osztályozó vizsgára
bocsátásának döntési jogát az osztályban tanítók közösségére ruházza át.
 A nevelőtestület a tanulók fegyelmi ügyeiben való döntést a fegyelmi bizottság révén
hozza meg.

7.2. A nevelőtestület értekezletei
Az iskolát érintő legfontosabb nevelési - módszertani kérdésekkel a testületi értekezletek
foglalkoznak.
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Ezek témáját és előterjesztését az iskolaközösségek javaslatai alapján az éves munkaterv rögzíti,
amelyet az igazgató állít össze és a tantestület fogad el.
A tanév során az alábbi értekezleteket tartjuk:








tanévnyitó értekezlet
tanévzáró értekezlet
félévi értekezlet
nevelési értekezlet (évente legalább 2 alkalommal)
tájékoztató és munkaértekezlet
osztályozó értekezlet (félévkor és év végén)
rendkívüli értekezlet (szükség szerint)

Nevelőtestületi értekezletet kell tartani:
 augusztus hó végén a tantárgyfelosztás ismertetéséről, elfogadásáról és a következő tanév
értékeléséről, célkitűzéseiről,
 február első hetében a félév zárásának tapasztalatairól,
 novemberben és áprilisban a munkatervben meghatározott témában, egyes nevelési,
oktatási kérdésekről,
 júniusban az éves munka értékeléséről.
Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet:
Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze az intézmény lényeges problémáinak (fontos
oktatási kérdések, különleges nevelési helyzetek megítélése, az iskolai életet átalakító,
megváltoztató rendeletek és utasítások értelmezése céljából), ha azt a nevelőtestület tagjainak
legalább 50 %-a vagy az intézmény igazgatója szükségesnek látja.
A nevelőtestület döntést igénylő értekezletein jegyzőkönyv készült az elhangzottakról, amelyet
az értekezletet vezető személy, a jegyzőkönyv-vezető, valamint egy az értekezleten végig jelen
lévő személy (hitelesítő) ír alá.
A nevelőtestület döntéseit és határozatait - jogszabályokban meghatározottak kivételével - nyílt
szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az igazgató szavazata
dönt. A döntések és határozatok az intézmény iktatott iratanyagába kerülnek.
Az intézményvezetői megbízással kapcsolatos rendkívüli értekezlet határozatképességéhez a
tagok legalább 2/3-os jelenléte szükséges. Az intézmény vezetésére vonatkozó program és a
fejlesztési elképzelések támogatásáról vagy elutasításáról a nevelőtestületi értekezlet titkos
szavazással határoz.

7.3. A nevelőtestület szakmai munkaközösségei
A köznevelési törvény 71.§ szerint a szakmai munkaközösség részt vesz az intézmény szakmai
munkájának irányításában, tervezésében és ellenőrzésében. A munkaközösségek segítséget
adnak az iskola pedagógusainak szakmai, módszertani kérdésekben.
A munkaközösségek alapfeladata a pályakezdő pedagógusok, gyakornokok munkájának segítése,
javaslat a gyakornok vezetőtanárának megbízására.
A munkaközösség vezető feladata a munkaközösség tevékenységének szervezése, irányítása,
koordinálása, eredményeik rögzítése, az információáramlás biztosítása s vezetés és a
pedagógusok között. Legalább félévi gyakorisággal beszámol az intézmény vezetőjének a
munkaközösség tevékenységéről, összeállítja a munkaközösség munkatervét, írásos beszámolót
készít a tanév végi értékelő értekezlet előtt a munkaközösség munkájáról.

24

A szakmai munkaközösség-vezető feladatai
 összeállítja az intézmény pedagógiai programja és munkaterve alapján a munkaközösség
éves programját,
 összefoglaló elemzést, értékelést, beszámolót készít a nevelőtestület számára, igény szerint
az intézményvezető részére a munkaközösség tevékenységéről,
 elbírálja és jóváhagyásra javasolja a munkaközösség tagjainak tanmeneteit, irányítja a
munkaközösség tagjainak szakmai fejlődését, segíti a szakirodalom tanulmányozását és
felhasználását, a továbbképzést,
 javasolja az igazgatónak a munkaközösségi tagok jutalmazását, kitüntetését,
közalkalmazotti átsorolását,
 képviseli a munkaközösséget az intézményen belül és kívül,
 ellenőrzi a munkaközösségi tagok szakmai munkáját és munkafegyelmét,
 felügyeli a tantervek és tanmenetek szerinti előrehaladást és a követelményrendszernek
való megfelelést, állásfoglalása, javaslata előtt köteles meghallgatni a munkaközösség
tagjait: többségi véleményt kell képviselnie.

7.4. A szakmai munkaközösségek tevékenysége
A szakmai munkaközösségek feladatait a közoktatási intézmény pedagógiai programja és éves
munkaterve irányozza elő.

8. Az intézményi közösségek, a kapcsolattartás formái és rendje
Az iskola különböző közösségeinek tevékenységét - a megbízott pedagógusvezetők, választott
képviselők segítségével - az igazgató hívja össze.

8.1. Az iskolaközösség
Az iskolaközösség az intézmény tanulóinak és az iskolában foglalkoztatott munkavállalóknak az
összessége.

8.2. A munkavállalói közösség
Az iskola nevelőtestületéből és az intézménynél munkavállalói jogviszonyban álló adminisztratív
dolgozókból áll.
Az igazgató az alábbi közösségekkel tartja a kapcsolatot:





szakmai munkaközösségek,
igazgatótanács,
diákönkormányzat,
osztályközösségek.

8.3. Diákönkormányzat
A diákönkormányzat az iskola diákjainak érdekvédelmi és jogérvényesítő szervezete.
A diákönkormányzat saját szervezeti és működési szabályzata szerint működik. Jogait a hatályos
jogszabályok, joggyakorlásának módját saját szervezeti szabályzata tartalmazza.
A működéshez szükséges feltételeket az intézmény igazgatója biztosítja (helyiségek,
berendezések használata, költségvetési támogatás biztosítása)
A nevelőtestület hagyja jóvá a diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát, de a
diákönkormányzat készíti el.
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A szervezeti és működési szabályzat jóváhagyása csak akkor tagadható meg, ha az
jogszabálysértő, vagy ellentétes az iskola szervezeti és működési szabályzatával, illetve
házirendjével. A szervezeti és működési szabályzat jóváhagyásáról a nevelőtestületnek
beterjesztést követő harminc napon belül nyilatkoznia kell.
Véleménynyilvánítás:
 osztálykereten belül osztályfőnöki órákon,
 DÖK ülésen az osztály diákönkormányzati képviselője tájékoztatást ad az adott osztály, ill.
tanuló véleményéről, kéréséről, észrevételéről.
 ha a tanuló személyesen kívánja elmondani a véleményét, részt vehet a DÖK ülésén.
DÖK javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos
valamennyi kérdésben.
Az iskola, valamennyi tanulójának a képviseletében az a diák-önkormányzati szerv járhat el,
amelyiket a tanulók több mint ötven százaléka választott.
A diákönkormányzat - a nevelőtestület véleményének kikérésével - dönt saját működéséről, a
diákönkormányzat működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról, hatáskörei
gyakorlásáról, egy tanítás nélküli munkanap programjáról.
Véleményezési joga van az iskolai SZMSZ elfogadásakor Egyetértési joga van:
 tankönyvellátás megszervezésében
 tankönyvrendelés előkészítésében
 tankönyvtámogatás helyi rendjének meghatározásában

8.4. Az osztályközösségek
Az iskolai közösségek legalapvetőbb szervezet. Az azonos évfolyamra járók és közös
tanulócsoportot alkotók egy osztályközösséget hoznak létre. Az osztályközösségek diákjai a
tanórákat (foglalkozásokat) órarend szerint közösen látogatják. Az osztályközösség vezetője az
osztályfőnök. Az osztályközösség élén, mint pedagógusvezető, az osztályfőnök áll. Az
osztályfőnököt az igazgató bízza meg. Az osztályfőnököt, feladatainak ellátásáért pótlék illeti
meg.
Az osztályfőnök feladatai és hatásköre:
 alaposan ismernie kell tanítványai személyiségét, az intézmény pedagógiai elvei szerint
nevelni tanulóit a személyiség-fejlődés tényezőit figyelembe véve, együttműködik az
osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását,
 figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét,
különös gondot fordít a hátrányos helyzetű tanulók segítésére,
 ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat (az osztálynapló precíz vezetését, a
félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatását, adminisztrációt stb.),
 tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására
mozgósít, valamint közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek megszervezésében,
 az érdekeltekkel egyetértésben javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, segélyezésére,
büntetésére,
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8.5. A tanulók, érdeklődők tájékoztatásának formái
8.5.1. A diákok tájékoztatása
Szóban és írásban történik. Az igazgató és a szaktanárok a vizsgaidőpontokat ill. a közérdekű
információkat közzéteszik az iskola honlapján, illetve a közösségi hálón erre a célra létrehozott
zárt csoportban.
Témazáró dolgozatok megírásának időpontjáról az osztályt legalább egy héttel a kijelölt időpont
előtt tájékoztatni kell.
Az írásbeli számonkérések, dolgozatok javítását két heten belül el kell végezni, a dolgozatokat ki
kell osztani.

8.6. A kapcsolatok rendszere és formája
Kapcsolat a fenntartóval
Az Iskola fenntartója: a Pilisi Református Egyházközség.
A fenntartó jogai és kötelezettségei:
A fenntartó jogainak és kötelezettségeinek érvényesüléséért a Presbitérium irányítása mellett a
Presbitérium Elnöksége (lelkész, gondnok) felelős.
A fenntartó:
 dönt az intézmény alapításáról, gazdálkodási jogköréről, átszervezéséről, tevékenysége
módosításáról, szüneteltetéséről, megszüntetéséről,
 biztosítja a református hitelvek és célok megvalósításának feltételeit, segíti és ellenőrzi
megvalósulásukat,
 biztosítja a működés személyi és tárgyi feltételeit,
 létrehozza a jogok és kötelezettségek gyakorlására az Igazgatótanácsot, meghatározza
feladatkörét, kötelességét és hatáskörét,  jóváhagyja az iskola SZMSZ-ét, pedagógiai
programját,
 kinevezi az intézet vezetőjét és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat,
 biztosítja a vallásoktatás személyi feltételeit,
 értékeli – szakértők bevonásával – a pedagógiai program feladatait, azok végrehajtását és a
szakmai munka eredményeit,
 kikérheti döntései előtt saját illetékes egyházi iskolaügyi bizottsága és más intézetek
véleményét is,
 gondoskodik a működés anyagi feltételeiről és szükséges fejlesztéséről, melyek forrásai:
 állami alap- és kiegészítő normatívák,
 fenntartói (gyülekezeti) támogatás
 szakképzési támogatás
 alapítványi és magánadományok
 pályázati nyeremények,
 jóváhagyja a költségvetést,
 ellenőrzi az intézmény működését, gazdálkodását és adatszolgáltatását,
 biztosítja minden munkavállaló részére a munkafeltételeket, juttatásokat, kedvezményeket
és az alkalmazottakat megillető jogvédelmet,
 a pedagógusok és az oktatást, nevelést segítő munkavállalók alkalmazáshoz és az
alkalmazás megszüntetéséhez egyetértési joggal bír.
A fenntartó jogosítványai közül a Presbitérium gyakorolja:
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 az alapítói jogosítványokat (alapítás, átszervezés, megszüntetés),
 az igazgató megbízását, kinevezése és felmentését, illetve a megbízással, kinevezéssel
egyidejűleg a munkaviszony létesítését, illetve megszüntetését,
 a költségvetés meghatározását, a költségvetési beszámoló elfogadását,
 a költségvetési maradvány felhasználásának engedélyezését,
 a pedagógia program
 az SZMSZ jóváhagyását
A Presbitérium megbízásából az Igazgatótanács a hatályos jogszabályok és a Magyarországi
Református Egyház közoktatási törvénye szerint gyakorolja hatáskörét, amely során döntési,
döntés előkészítő, egyetértési, véleményezési és javaslattételi jogosultságokat gyakorol. Dönt:
 törvényességi, szakmai és pénzügyi ellenőrzés elrendeléséről,
 az iskolai tantárgyfelosztás jóváhagyásáról.
Döntés előkészítő hatásköre:
 az igazgató megbízásának előkészítése,
 az igazgató éves beszámolójának elfogadása.
Egyetértési jogot gyakorol:
 a vezető-helyettesek megbízása,
 a munkaközösség vezetők megbízása,
 pedagógus munkakörben határozott vagy határozatlan időre szóló munkaszerződés
megkötése előtt.
Véleményezi:






az SZMSZ-t,
a pedagógiai programot,
a költségvetést és a költségvetési beszámolót,
az Iskola éves munkatervét,
az Iskola éves belső ellenőrzési tervét.

Az Igazgatótanács két ülése között az átruházott fenntartói jogokat az Igazgatótanács elnöke
gyakorolja.

9. A tanulók ügyeinek kezelésével kapcsolatos szabályok
9.1 Kedvezmények nyelvvizsgára, nemzetközi vizsgára
Nyelvvizsgára, nemzetközi, informatikai vizsgára és egyéb nemzetközi vizsgára a tanulóknak a
vizsga napját, az iskolából való hiányzását igazolt távollétnek tekintjük. A tanuló hiányzásának
okát be kell jegyezni a napló megfelelő rovatába, és a havi összesítésnél figyelembe kell venni a
mulasztott órák számát.

9.2 Versenyen részt vevő tanulókat megillető kedvezmények
Iskolai vagy kerületi versenyeken részt vevő tanuló a szaktanára által meghatározott
időpontban mehet el a tanítási órákról. A szaktanár köteles tájékoztatni az osztályfőnököt és az
érintett szaktanárokat a versenyzők nevéről, és a hiányzás pontos idejéről.
Budapesti, országos szintű versenyeken részt vevő tanuló- a versenynapján kívül egy napot
fordíthat felkészülésre, ha a szaktanár és az igazgató ezt indokoltnak látja. AZ OKTV verseny
írásbeli feladatainak megírásának napján a tanuló az iskola látogatása alól felmentést kap.
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Valamennyi esetben az osztályfőnök a hiányzást iskola érdekből történő távollétnek minősíti, és
a tanítási napokról, órákról való távolmaradást mindenesetben figyelembe veszi a hiányzások
havi összesítésnél.

9.3 A tanulói jogviszony és következményei
9.3.1. A tanulói jogviszony létesítése és feltételei
Iskolánk tanulói közösségébe jelentkezés alapján, felvétel vagy átvétel útján lehet bejutni. A
tanulói jogviszony létesítéséről, a felvételről és az átvételről az iskola igazgatója dönt a
jelentkezési lapok alapján. A közoktatási törvény szabályozza a tanulói jogviszony keletkezését,
megszűnését valamint a tanulói jogviszonyból következő jogokat és kötelességeket. Az iskola a
körzeti feladatok ellátásán túlmenően a tanulói jogviszony létesítését szükség szerint felvételi
követelmények teljesítéséhez köti.
Az intézmény megteremti a tanulói jogok érvényesítésének és a kötelezettségek teljesítésének
feltételeit. A tanulói jogok és kötelezettségek gyakorlásának helyi szabályait az intézmény
házirendje tartalmazza.
Közoktatási intézményből való átvétel esetén azoknak a tanulónak különbözeti vizsgát kell
tennie, akik eltérő tanrenddel tanultak. Ezt írásban kell kérvényezni.
9.3.2. A tanulói jogviszonnyal kapcsolatos vizsgák
Iskolánkban a tanulói jogviszony beszámolási- és vizsgakötelezettséggel jár. A különböző
vizsgáztató bizottságokat az igazgató jelöli ki, melyeknek elnöke felelős a vizsgák jogszerű
lebonyolításáért.
Intézményünkben a helyi beszámolók és vizsgák évfolyamvizsgák, amelyeknek vizsgaterve az
intézmény pedagógiai programjában található. A helyi vizsgák lebonyolítási rendjét az
intézmény vizsgaszabályzata, időpontját pedig az intézmény munkaterve tartalmazza.
Az intézményben lefolytatandó állami vizsgákat, az érettségi vizsgát a Nemzeti Alaptantervre
épülő központi vizsgakövetelmények szerint kell megtartani. Az állami vizsgák megszervezését,
értékelését, lebonyolítási és ügyviteli rendjét az érettségi vizsgaszabályzatok határozzák meg.

9.4. A tanulói hiányzás igazolása
A tanulói hiányzással kapcsolatos szabályozás a házirend feladatköre.
Szabályzatunkban a házirendben foglaltak kiegészítése, a hiányzások és késések egységes
elbírálása érdekében eljárási szabályokat rögzítünk az alábbiakban. A tanuló köteles a tanítási
órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való távolmaradását a házirendben
meghatározottak szerint igazolni. Az igazolásokat az osztályfőnök a tanév végéig köteles
megőrizni.
A mulasztást igazoltnak kell tekinteni a következő esetekben:
 a tanuló előzetes írásbeli kérelmére, ha a rendelkezésekben meghatározottak szerint
engedélyt kapott a távolmaradásra,
 orvosi igazolással igazolja távolmaradását,
 a tanuló hatósági intézkedés, alapos indok miatt nem tudott megjelenni.
 Igazoltnak kell tekinteni a késést, ha:
 bejáró tanuló érkezik később méltányolható közlekedési probléma miatt,
 rendkívüli esetben, ha a tanuló hibáján kívüli ok miatt történik késés (pl. baleset,
rendkívüli időjárás stb.).
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Megszűnik a tanulói jogviszony, ha igazolatlanul 30 tanítási óránál többet mulaszt, feltéve hogy
az iskola a tanulót legalább kettő alkalommal írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás
következményeire.
Az értesítésben minden alkalommal fel kell hívni a figyelmét az igazolatlan mulasztás
következményeire.

9.5 A tanuló által elkészített dologért járó díjazás
A köznevelési törvény előírja, hogy a nevelési-oktatási intézmény, valamint a tanuló közötti
eltérő megállapodás hiányában a tanuló jogutódjaként a nevelési-oktatási intézmény szerzi meg a
tulajdonjogát minden olyan, a birtokába került dolognak, amelyet a tanuló állított elő a tanulói
jogviszonyából eredő kötelezettségének teljesítésével összefüggésben, feltéve, hogy az annak
elkészítéséhez szükséges anyagi és egyéb feltételeket a nevelési-oktatási intézmény biztosította.
Amennyiben a nevelési-oktatási intézmény a tulajdonába került dolog értékesítésével,
hasznosításával bevételre tesz szert, a tanulót díjazás illeti meg. A megfelelő díjazásban a tanuló
és a nevelési-oktatási intézmény állapodik meg. A megállapodás alapja minden esetben a tanuló
szellemi és fizikai teljesítményének mértéke, valamint a dolog létrehozására fordított becsült
munkaidő. A dolog, szellemi termék értékesítését, hasznosítását követően az intézmény vezetője
tájékoztatni köteles a tanulót az értékesítés tényéről és a bevétel mértékéről, majd írásban köteles
ajánlatot tenni a tanuló és az intézmény közötti megállapodásra vonatkozóan. A
megállapodásnak tartalmaznia kell a díjazás mértékére vonatkozó kitételt is. Egyetértés esetén a
megállapodást mindkét fél aláírja. Amennyiben a megállapodást illetően nem születik egyetértés,
akkor további egyeztetéseket kell folytatni. További megállapodás hiányában a dolog, szellemi
termék tulajdonjoga visszaszáll az alkotóra.

9.6. A tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályai
A 20/2012. (VIII.31.) EMMI-rendelet 4.§ (1)/q szakaszában foglaltak alapján a tanulóval
szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályait az alábbiakban határozzuk meg:
9.6.1. A fegyelmi eljárás szabályai
 A fegyelmi eljárás megindítása a tanuló terhére rótt kötelességszegést követő 30 napon
belül történik meg.
 Kivételt képez az az eset, amikor a kötelességszegés ténye nem derül ki azonnal. Ebben az
esetben a kötelességszegésről szóló információ megszerzését követő 30. nap a fegyelmi
eljárás megindításának határnapja.
 A fegyelmi eljárás megindításakor az érintett tanulót személyes megbeszélés révén kell
tájékoztatni az elkövetett kötelességszegés tényéről, valamint a fegyelmi eljárás
megindításáról és a fegyelmi eljárás lehetséges kimeneteléről.
 A legalább háromtagú fegyelmi bizottságot a nevelőtestület bízza meg, a nevelőtestület
ezzel kapcsolatos döntését jegyzőkönyvezni kell. A nevelőtestület nem jogosult a bizottság
elnökének megválasztására, de arra vonatkozóan javaslatot tehet.
 A fegyelmi tárgyaláson felvett jegyzőkönyvet a fegyelmi határozat tárgyalását napirendre
tűző nevelőtestületi értekezletet megelőzően legalább két nappal szóban ismertetni kell a
fegyelmi jogkört gyakorló nevelőtestülettel. A jegyzőkönyv ismertetését követő
kérdésekre, javaslatokra és észrevételekre a fegyelmi bizottság tagjai válaszolnak, az
észrevételeket és javaslatokat – mérlegelésük után a szükséges mértékben – a határozati
javaslatba beépítik.
 A fegyelmi tárgyaláson a vélt kötelességszegést elkövető tanuló, a fegyelmi bizottság
tagjai, a jegyzőkönyv vezetője, továbbá a bizonyítási céllal meghívott egyéb személyek
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lehetnek jelen. A bizonyítás érdekében meghívott személyek csak a bizonyítás érdekében
szükséges időtartamig tartózkodhatnak a tárgyalás céljára szolgáló teremben.
A fegyelmi tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról írásos jegyzőkönyv készül, amelyet a
tárgyalást követő három munkanapon belül el kell készíteni, és el kell juttatni az intézmény
igazgatójának, a fegyelmi bizottság tagjainak és a fegyelmi eljárásban érintett tanulónak és
szülőjének.
A fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyvét a fegyelmi eljárás dokumentumaihoz kell csatolni, az
iratot az iskola irattárában kell elhelyezni.
A fegyelmi tárgyalást követően az elsőfokú határozat meghozatalát célzó nevelőtestületi
értekezlet időpontját minél korábbi időpontra kell kitűzni
A fegyelmi eljárással kapcsolatos iratok elválaszthatatlanságának biztosítására az iratokat
egyetlen irattári számmal kell iktatni, amely után (törtvonal beiktatásával) meg kell jelölni
az irat ezen belüli sorszámát.

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

10. A térítési- és a tandíj fizetésének rendje
10. 1. A díjfizetésekről általában
A magyar közoktatás állami és nem állami fenntartású intézményeiben a pedagógiai
szolgáltatások túlnyomó többsége a magyar állampolgárok számára ingyenesen vehető igénybe.
Az alapellátás ingyenes területeiről a közoktatási törvény rendelkezik. A pedagógiai
szolgáltatások kisebb részéért fizetési kötelezettség terheli az igénybevevőket.
A térítési- és tandíj mérséklését vagy elengedését írásban kérvényezni kell. A kérvényben fel kell
tüntetni a családban a keresők jövedelmét (igazolással) az osztályfőnök javaslatát, az eltartottak,
a munkanélküliek, a leszázalékoltak és a nyugdíjasok számát.

10. 2. Térítési díj fizetése
A térítési díjak fizetéséről a köznevelési törvény rendelkezik. Intézményünkben térítési díjat kell
fizetni mindazon tanórán kívüli foglalkozás és egyéb pedagógiai szolgáltatás igénybevételéért,
amelynek finanszírozását a fenntartó nem vállalja, de az iskola ezen szolgáltatásai a helyi
szükségleteket elégíti ki. Intézményünk térítési díj megfizetésére nem kötelezi a tanulókat.

10. 3. Tandíj fizetése
A tandíj fizetési kötelezettség körébe tartozó szolgáltatásokat a nemzeti köznevelésről szóló
törvény határozza meg. A tandíj mértéke nem haladhatja meg tanévenként a szakfeladatra
tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadát. Intézményünk tandíj
fizetésére nem kötelezi a tanulókat.

11. Az iskolai hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok
Intézményi szintű ünnepély:
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 Március 15. az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója
 Október 23. a Köztársaság kikiáltásának évfordulója
 Karácsonyi ünnepély
Az intézmény hagyományos rendezvényei:
 Tanévnyitó ünnepély
 Szalagavató bál
 Tanévzáró rendezvény

12. Az iskolai könyvtár működési szabályzata
Jogszabály:
Az iskolai könyvár Szervezeti és Működési Szabályzata a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet,
illetve annak március 23-án életbe lépő módosításai alapján készült.

12.1. Az iskolai könyvtár - fenntartás, elhelyezés
Az iskolai könyvtár fejlesztése folyamatos. Az intézmény telephelyein a Bérleti Szerződésbe
foglalva határozzuk meg a könyvtárhasználati jogot.

11.2. A könyvtár alapfeladatai
Általános feladatok
Az iskolai könyvtár
 elősegíti az iskola pedagógiai programjában rögzített célok megvalósítását; biztosítja az
iskola tanulóinak és tanárainak az oktatáshoz szükséges információkat,
információhordozókat;
 gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, őrzi, gondozza, és rendelkezésre bocsátja,
 fontos szerepet tölt be a tanulók önálló ismeretszerzésében, könyvtárhasználóvá, olvasóvá
nevelésében;
 ellátja az intézmény helyi tantervének megfelelő könyvtár-pedagógiai tevékenységet:
könyvtárhasználati órák tartását, könyvtári szakórákon való közreműködést, különböző
könyvtárhoz kapcsolódó tanórán kívüli tevékenységet;
 folyamatosan tájékoztat a könyvtár szolgáltatásairól és dokumentumairól;
 statisztikai adatokat szolgáltat.
Az állománnyal kapcsolatos feladatok
Az állomány fejlesztésével, gondozásával kapcsolatos feladatok:
 az iskola tantervének figyelembevételével folyamatosan bővíti, korszerűsíti állományát –
az anyagi lehetőségek függvényében;
 az állomány bővítésénél és korszerűsítésénél figyelembe veszi a tanárok és a tanulók
javaslatait, igényeit;
 az állomány gyarapítását az éves munkatervben foglaltak alapján, az iskolai beszerzési
keret figyelembevételével végzi;
 az elavult, és feleslegessé vált, az olvasók által elvesztett könyveket, a fizikailag
használhatatlanná vált dokumentumokat és könyveket évente állományából kivonja;
 ügyel a dokumentumok épségére és a kölcsönzési fegyelem megtartására;  az elveszett
dokumentumok pótlása;
 a tartalmilag elavult dokumentumok törlése.
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Az állomány őrzésével kapcsolatos feladatok a raktári rend megóvása;
 a letétek év eleji kiadása és év végi visszavétele;
 A könyvtárnak 2 db kulcsa van, az egyik a könyvtárostanárnál, a másik a portán található.
A portai kulcs kiadásáról a portás naplót vezet. A kulcs csak tanárnak adható ki.
Az állomány nyilvántartásával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok:
 Minden könyvtári dokumentumot el kell látni a könyvtár tulajdonbélyegzőjével, valamint
be kell jegyezni a leltári számot, a Cutter-számot, és be kell vezetni a könyvtári
nyilvántartásba (2011-től a Szirén könyvtári rendszerbe).
 Egyedi nyilvántartású tartós és nem tartós megőrzésre szánt dokumentumok őrzése,
gondozása;
 Az időleges megőrzésű tartós használatba adott dokumentumokról összesített leltári lista
készül.
 Selejtezés évente két alkalommal történik, ennek alapja lehet elhasználódás illetve tartalmi
avulás. A selejtezési jegyzőkönyvet az igazgató hagyja jóvá, az igazgató és a
könyvtárostanár írja alá. A selejtezett dokumentumokat a könyvtár állományából törölni,
kell. Törlés után a könyveket a könyvtáros elvitelre kihelyezheti egy elkülönített polcon.
Az így el nem fogyó, rossz minőségű könyvek az iskolai hulladékgyűjtési akció keretén
belül kerülnek elvitelre.
 A könyvtári állomány leltározását a jogszabály alapján elrendelt módon és időközönként
kell elvégezni.
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1. sz. melléklet: a gyűjtőköri szabályzat
Külső forrásként figyelembe kell venni a telephelyeken működő közművelődési könyvtárat.
I. A gyűjtőköri szabályzat kialakítását befolyásoló tényezők









az iskola szerkezete és profilja,
nevelési és oktatási célja,
helyi tanterve, tantárgyi követelményrendszerek,
az intézmény nagysága, tanulói létszáma,
gyakorlóiskolai szempontok,
a választható dokumentumtermés,
a rendelkezésre álló anyagiak,
az iskola és könyvtár társadalmi-kulturális környezete, valamint ennek a környezetnek
könyvtári ellátottsága,
 a számítógépes hálózaton elérhető információs források, adatbázisok.
A könyvtár egyes állományrészeinek összessége alkotja a könyvtári gyűjteményt.
II. Gyűjtőköri szabályzat
1. Dokumentumtípusok
Iskolai könyvtárunk gyűjt minden olyan dokumentumot, amelynek tartalma az iskolai oktatónevelő munkához szükséges, függetlenül attól, hogy a dokumentum mely dokumentumtípusba
tartozik.
Az iskolai könyvtár gyűjtőköre formai oldalról: Írásos, nyomtatott dokumentumok
- könyv (segédkönyv, tankönyv, tartós tankönyv),
Kéziratok, Elektronikus dokumentumok (cd, dvd, videokazetta, hangkazetta, számítógépes
programok).
2. Példányszám
A példányszámot a dokumentum tartalma és a gyűjtőkört alakító tényezők közül kiemelten az
iskola tanulói (és tantestületi) létszáma határozza meg.
Így például a házi olvasmányokból 1 tanulócsoportnyi 15-20, az ajánlott olvasmányokból kb. 4-5
tanulóra jusson 1-1 példány.
A kétszintű érettségihez az iskola által biztosítandó előírt dokumentumok megfelelő példányban.
4. Időhatárok
Az iskolai könyvtári állomány összetétele szempontjából időhatárok nincsenek, tartalom szerint
ítéljük a dokumentumokat gyűjtőkörbe tartozónak vagy azon kívül esőnek.
5. Fő- és mellékgyűjtőkör
Iskolai könyvtárunk legfontosabb feladata, hogy az iskolai oktató-nevelő munka információs
bázisává váljon, ezért a főgyűjtőkörbe sorolt dokumentumokat – a könyvtár teljes körűen, a
mellékgyűjtőkörbe tartozókat szelektálva gyűjti.
A főgyűjtőkörbe tartozik minden olyan dokumentum, amely az iskola pedagógiai programja által
megjelölt célrendszerben, a műveltségi területek tantervei szerint megvalósuló tanulás és tanítás
során eszközként jelenik meg. Ilyenek az egyes tantárgyak tankönyvei (korlátozott példányban),
a tantervben és a tankönyvekben felsorolt házi és ajánlott olvasmányok, a tananyaghoz
közvetlenül kapcsolódó szakirodalom és szépirodalom, a kézikönyvek, az órákon és egyéni vagy
csoportos tanulás során használt szemléltető anyagok, a tanárok pedagógiai szakirodalmi igényét
kielégítő dokumentumok és alkalmazott tantárgyi programok tanári segédkönyvei.
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A mellékgyűjtőkörbe tartoznak a tananyaghoz nem közvetlenül kapcsolódó, a tananyagon
túlmutató, illetve a könyvtár kevésbé hangsúlyos feladatai szempontjából beszerzett
dokumentumok.
A gyűjtőkörbe tartozik az iskolatörténeti dokumentumok rendszerezése, gyűjtése és könyvtári
elhelyezése.
6. A gyűjtés szintje és mélysége
Kézikönyvtár állomány
Alapvetően szükségesek:










általános és szaklexikonok,
általános és szakenciklopédiák,
szótárak, fogalomgyűjtemények,
kézikönyvek, összefoglalók, - atlaszok,
jogszabály-gyűjtemények,
szak- és általános bibliográfiák,
szakmonográfiák,
tankönyvek,
nem nyomtatott ismerethordozók (elektronikus dokumentumok) közül a tantárgynak
megfelelő fajták.

Ismeretközlő irodalom
Teljességgel gyűjtjük a kétszintű érettségi vizsga követelményrendszerének megfeleltetett középés emelt szintű irodalmat, valamint a továbbtanuláshoz szükséges különböző felvételi anyagokat.
Biztosítjuk a közismereti tantárgyi programokban meghatározott házi és ajánlott olvasmányokat,
a munkáltató eszközként használatos dokumentumokat. Ennek optimális mértéke egy
tanulócsoportnyi példány.
Szépirodalom
Teljességgel gyűjtjük:






a kétszintű érettségi vizsga követelményrendszerében előírt
antológiákat a magyar és világirodalom bemutatására
házi és ajánlott olvasmányokat,
a tananyagban szereplő szerzők válogatott műveit,
a magyar szerzők műveinek kritikai kiadásait,
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2.sz. melléklet: Könyvtárhasználati szabályzat
A könyvtárhasználati szabályzat a használók jogait és kötelességeit határozza meg. A házirendet
a látogatók rendelkezésére kell bocsátani, látható helyen kifüggeszteni, és az iskola honlapján
közzétenni.
A felhasználók köre, beiratkozás
A könyvtár szolgáltatásait az iskola minden tanulója és dolgozója igénybe veheti. A beiratkozás
és valamennyi szolgáltatás ingyenes. Tanulók számára fénymásolást korlátozott számban,
indokolt esetben tudunk vállalni (versenyre való felkészülés, kiselőadás).
A könyvtárhasználat módja
A könyvtár lehetőséget biztosít helyben használatra és kölcsönzésre is. A kölcsönözhető
állomány szabadpolcról választható ki. Tanulók számára a kézikönyvtár kötetei, a helytörténeti
és iskolatörténeti állomány, valamint az audiovizuális dokumentumok csak helyben
használhatók. Tanárok számára órai használatra valamennyi dokumentum (aláírás ellenében)
kölcsönözhető.
A könyvtár szolgáltatásai





Kölcsönzés (tartós és napi kölcsönzés)
Dokumentumok helyben használata
Dokumentumok másolása (korlátozott)
Számítógép-használat, internet-hozzáférés

Kölcsönzési feltételek:
 fennálló tanulói, dolgozói jogviszony;
 a kölcsönzés időtartama 20 tanítási nap;
 a kölcsönző anyagi felelősséget vállal a kölcsönzött dokumentumokért.
A kölcsönző a kölcsönző füzetben aláírásával igazolja, hogy elvitte a könyveket. Visszavételkor
a könyvtáros rögzíti a vissza hozatal dátumát.
Kártérítés
A könyvtár berendezésében vagy állományában okozott kárt a károkozó (illetve annak
gondviselője) köteles megtéríteni. Az elveszett vagy javíthatatlanul megrongálódott könyvek
helyett újat kell hozni, lehetőleg ugyanazt a kiadást. Ha ez megoldhatatlan, akkor az elveszett
dokumentum helyett jellegétől függően a könyvtáros elfogadhat egy árban megegyező, jó
állapotban lévő másik dokumentumot, vagy annak a leltárkönyvben szereplő ellenértéket.
Elszámolás
Az iskolát elhagyó tanulók vagy dolgozók kötelesek elszámolni a náluk lévő dokumentumokkal.
A titkárságon a könyvtáros igazolja, hogy a kilépőnek könyvtári tartozása nincs.
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13. Záró rendelkezések
A szervezeti és működési szabályzatot csak a nevelőtestület módosíthatja a diákönkormányzat
véleményének kikérésével.

Dunaújváros, 2020. augusztus 1-jén

Csikós Imre Viktor
intézményvezető
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