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1. Általános rendelkezések
1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja
A nevelési-oktatási tagintézmények működéséről és a köznevelési tagintézmények
névhasználatáról

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. § (1) előírásai

szükségessé tették a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását.
A közoktatási tagintézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó
rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat határozza meg. Megalkotása a
Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. §-ában foglalt felhatalmazás
alapján történik. A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a közoktatási
tagintézmény

szervezeti

felépítését,

továbbá

a

működésre

vonatkozó

mindazon

rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. A szervezeti és működési
szabályzat a kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékenységcsoportok és folyamatok
összehangolt működését, racionális és hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza.
A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi
törvények, kormányrendeletek és miniszteri rendeletek:


2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (Nkt.)



2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről



2012. évi CXXIV. törvény A nemzeti

köznevelésről

szóló

2011. évi CXC.

törvény módosításáról


A nevelési-oktatási tagintézmények működéséről és a köznevelési tagintézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet



Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Új Áht.)



Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 2011.évi 368/2011.
(XII.31.) kormányrendelet (Ávr.)



A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény (Tpr.)



Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény



A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás
rendjéről szóló 16/2013. (II.28) EMMI rendelet (továbbiakban: tankönyvrendelet)
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26/1997. (IX.3.) NM rendelet iskola-egészségügyi ellátásról



1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről

1.2 A szervezeti és működési szabályzat személyi, térbeli és időbeli hatálya
1.2.1 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése:
Jelen szervezeti és működési szabályzatot az tagintézmény nevelőtestülete 2018.
augusztus 31-i határozatával fogadta el. A tanulók, szüleik, a munkavállalók és más
érdeklődők megtekinthetik a tagintézmény-vezetői irodában, munkaidőben, továbbá az
tagintézmény honlapján.
1.2.2 A szervezeti és működési szabályzat személyi és időbeli hatálya
A szervezeti és működési szabályzat és mellékleteinek betartása az tagintézmény valamennyi
munkavállalójára, tanulójára – ide értve a felnőttoktatásban részt vevőket – nézve
kötelező érvényű.
A szervezeti és működési szabályzatban foglaltak megismerése és megtartása azoknak is
kötelessége,

akik

kapcsolatba

kerülnek

az

iskolával,

részt

vesznek

feladatainak

megvalósításában, illetőleg igénybe veszik, használják helyiségeit, létesítményeit.
A szervezeti és működési szabályzat az tagintézmény-vezető jóváhagyásának időpontjával
lép hatályba, és határozatlan időre szól.
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2

Az intézmény alapadatai

2.1 Intézményi azonosítók, fenntartó
Az intézmény neve:
Székhelye:
Főigazgató:

Egri Szakképzési Centrum
Eger, Kertész út 128.
Fábri Eufrozina

A tagintézmény neve:

Egri SZC Remenyik Zsigmond Gimnáziuma és
Szakgimnáziuma

Címe:
Oktatási azonosítója:
Az alapítás éve iskolatörténeti
szempontból:
A fenntartó neve:
Címe:
A fenntartó képviselője:

3390 Füzesabony, Ifjúság út 17.
203035
1963
Innovációs és Technológiai Minisztérium
1011 Budapest, Fő utca 44-50
Szabados István László

2.2 Az intézmény jogállása:
A köznevelési tagintézmény az Egri Szakképzési Centrum tagintézményeként működik.

2.3 Az intézmény szervezeti egységei, szintjei, felépítése
Intézményünk belső szervezeti egységeinek, vezetői szintjeinek meghatározásánál, azt az
alapelvet érvényesítjük, hogy az intézmény feladatait, a jogszabályi előírásoknak és tartalmi
követelményeknek megfelelően zavartalanul és zökkenőmentesen láthassa el. A szervezeti
egységeket a színvonalas tartalmi munkavégzés, a racionális és gazdaságos működtetés,
valamint a helyi adottságok, körülmények és igények figyelembe vételével határoztuk meg.
Az intézmény szervezeti egységei:
Az intézmény szervezeti, működési egységeinek élén az alábbi felelős beosztású vezetők
állnak:


főigazgató



tagintézményvezető



2 tagintézményvezető – helyettes

Az iskola alkalmazottjai szervezeti egységenként:


nevelési – oktatási feladatokat ellátók



a nevelést – oktatást közvetlenül segítők: iskolatitkárok, rendszergazda



technikai alkalmazottak: portás, karbantartó, takarítók
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2.4 Az intézmény tevékenységi köre
A tagintézmény alapfeladatai, feladat-ellátási rendje
A tagintézmény alaptevékenységébe tartozó szakfeladatok:
 853100 általános középfokú oktatás
 853200 szakmai középfokú oktatás
 092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának
szakmai feladatai
 092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai
 092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti
oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban
 081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
 082044 Könyvtári szolgáltatások
 092290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés
Tagintézményünk vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
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3 Az intézmény irányítása
3.1 A tagintézmény vezető feladatai és felelősségi köre
A köznevelési tagintézmény vezetője
A köznevelési intézmény vezetője – a Köznevelési törvény előírásai szerint – felelős az
intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja
a munkáltatói jogokat, és dönt az tagintézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. Az munkavállalók
foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét
jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja. A nevelési-oktatási
tagintézmény vezetője felel továbbá a pedagógiai munkáért, az tagintézmény belső
ellenőrzési rendszerének működtetéséért, a gyermek-

és ifjúságvédelmi feladatok

megszervezéséért és ellátásáért, a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos
feltételeinek megteremtéséért, a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzéséért, a tanulók
rendszeres

egészségügyi

vizsgálatának

megszervezéséért.

A

nevelési

-

oktatási

tagintézmény vezetője rendkívüli szünetet rendelhet el, ha rendkívüli időjárás, járvány,
természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt a nevelési-oktatási tagintézmény
működtetése nem biztosítható, vagy az intézkedés elmaradása jelentős veszéllyel, illetve
helyrehozhatatlan kárral járna. Intézkedéséhez be kell szerezni a fenntartó egyetértését,
illetve, ha ez nem lehetséges, a fenntartót haladéktalanul értesítenie kell.
A Köznevelési tagintézmény vezetője jogosult az tagintézmény hivatalos képviseletére.
Jogkörét eseten-

ként, vagy az ügyet meghatározott körében helyetteseire vagy az

tagintézmény más munkavállalójára átruházhatja.
Az tagintézmény által kibocsátott dokumentumoknak, hivatalos leveleknek, kibocsátott
iratoknak és szabályzatoknak aláírására az tagintézmény vezetője jogosult.
Az tagintézmény cégszerű aláírása az tagintézmény-vezető aláírásával és az tagintézmény
pecsétjével érvényes. (Az tagintézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban
dolgozók jogosultak: az tagintézmény-vezető és az tagintézmény-vezetőhelyettesek minden
ügyben, az iskolatitkár a munkaköri leírásukban szereplő ügyekben, az osztályfőnök és az
érettségi vizsgabizottság jegyzője az év végi érdem- jegyek törzskönyvbe, bizonyítványba,
valamint a félévi tanulmányi értesítőbe való beírásakor.
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3.2 Az tagintézmény-vezető közvetlen feladatai és a kibővített iskolavezetés
A tagintézményvezető - helyettesek hatásköre az tagintézmény-vezető helyettesítésekor – saját
munkaköri leírásukban meghatározott feladatok mellett – az azonnali intézkedést igénylő
döntések meghozatalára, az ilyen jellegű feladatok végrehajtására terjed ki. Az tagintézményvezető döntési és egyéb jogait (pl. felvételi döntések esetén) részben vagy egészben
átruházhatja az tagintézmény-vezetőhelyettesekre. A döntési jog átruházása minden esetben
írásban történik, kivéve az tagintézmény-vezetőhelyettesek felhatalmazását.

3.3 Az iskolavezetés és kapcsolattartásuk rendje
A tagintézmény vezetősége:
Az tagintézmény vezetőségének tagjai:
•

az tagintézmény-vezető,

•

az tagintézmény-vezetőhelyettes,

•

a szakmai tagintézmény - vezetőhelyettes

Az tagintézmény-vezető a jogszabályok által számára biztosított feladat- és hatásköreiből
átadja az alábbiakat:



az tagintézményvezető - helyettesek számára az órarend készítésével kapcsolatos
döntések

jogát,

a

választott

tantárgyak

meghirdetésének

jogát,

a

tantárgyválasztással kapcsolatos tanulói módosítási kérelmekkel kapcsolatos
döntések jogát, az eseti helyettesítések megszervezését



az osztályfőnökök számára az tagintézményi

rendezvények szervezésével

kapcsolatos tárgyalásokon az tagintézmény képviseletét és a rendezvényekkel
kapcsolatos döntés jogát.

3.4 Az intézményvezetésen belüli feladatmegosztás és kiadmányozás
rendje
Az tagintézmény-vezető feladatait közvetlen munkatársai közreműködésével látja el.


tagintézmény-vezetőhelyettesek

Az tagintézmény-vezetőhelyettes:
Az tagintézmény-vezetőhelyetteseket a tantestület véleményezési jogkörének megtartásával az
tagintézmény-vezető bízza meg. Tagintézmény-vezetőhelyettesi megbízást az tagintézmény
határozatlan időre alkalmazott pedagógusa kaphat, a megbízás határozott időre szól. Az
tagintézmény-vezetőhelyettesek feladat- és hatásköre, valamint egyéni felelőssége mindazon
területekre kiterjed, amelyet munkaköri leírásuk tartalmaz. Személyileg felelnek az
tagintézmény-vezető

által rájuk bízott feladatokért. Az tagintézmény-vezetőhelyettesek
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távollétük vagy egyéb akadályoztatásuk esetén teljes hatáskörrel veszik át egymás munkáját,
ennek során – az tagintézmény tagintézmény-vezetőjével egyeztetve – bármely olyan döntést
meghozhatnak, amely a távollévő tagintézményvezető - helyettes hatáskörébe tartozik.
Kibocsátott dokumentumok
Az tagintézmény által kibocsátott dokumentumoknak, hivatalos leveleknek, kibocsátott
iratoknak és szabályzatoknak aláírására az tagintézmény vezetője jogosult.
Az tagintézmény cégszerű aláírása a tagintézmény-vezető aláírásával és az tagintézmény
pecsétjével érvényes.

3.5 Az intézményi – szervezeti egységek kapcsolattartási módjai
A szülők, tanulók, érdeklődők tájékoztatásának formái
Szülői értekezletek
Az osztályok szülői értekezletét az osztályfőnök tartja. Az iskola tanévenként legalább egy
szülői értekezletet tart. Ezen túl a felmerülő problémák megoldása céljából az tagintézményvezető, az osztályfőnök vagy a szülői munkaközösség elnöke rendkívüli szülői értekezletet
hívhat össze. Összevont szülői értekezletet az tagintézmény-vezető hívhat össze.
Tanári fogadóórák
Az iskola tanári fogadóórákat nem ad, valamennyi pedagógus bármikor elérhető az
intézményben, szükség esetén időpont egyeztetést követően az intézményben személyes
találkozásra, megbeszélésre kerülhet sor.
A szülők írásbeli tájékoztatása
Az tagintézmény vezetői, a szaktanárok és az osztályfőnökök a digitális napló, és az ellenőrző
könyv

vezetésével tesznek eleget tájékoztatási kötelezettségüknek. A szülővel való

kapcsolatfelvétel telefonon vagy a digitális napló révén küldött elektronikus levéllel történhet.
Az osztályfőnök a digitális naplóba tett bejegyzés, a digitális napló üzenetküldő funkciójával
vagy elektronikus levél útján írásban értesíti a szülőket a tanuló gyenge vagy hanyatló
tanulmányi eredménye, vagy súlyos fegyelmi vétsége esetén. Az osztályfőnök a digitális
napló és az ellenőrző könyv útján tájékoztatja a szülőket a fogadóórák, a szülői értekezletek
időpontjáról és más fontos eseményekről lehetőleg egy héttel, de legalább öt munkanappal
nappal az esemény előtt.
A diákok tájékoztatása
A pedagógus a diák tudásának értékelése céljából adott osztályzatokat az értékelés elkészültét
követő következő tanítási órán, szóbeli feleletnél azonnal köteles ismertetni a tanulóval. A
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tudás folyamatos értékelése céljából félévente minden tárgyból legalább a tárgy heti
óraszámánál eggyel több osztályzatot adunk. E szabály alól a heti egy órás tárgyak kivételt
képeznek, e tárgyaknál is szükséges a három osztályzat megléte a tanuló lezárásához. Az
osztályzatok számának számbavétele naplóellenőrzéskor történik. Témazáró dolgozatok
megírásának időpontjáról az osztályt (csoportot) legalább egy héttel a kijelölt időpont előtt
tájékoztatni kell. Egy napon maximálisan két (lehetőség szerint csak egy) témazáró
dolgozatot lehet íratni.
A tanuló egy írásbeli vagy szóbeli feleletére (magyar nyelv és irodalom írásbeli kivételével)
csak egyetlen osztályzat adható. Tört osztályzatot nem adunk. Az írásbeli számonkérések,
dolgozatok javítását két héten belül el kell végezni, a dolgozatokat ki kell osztani.
A tanulót értesíteni kell a személyével kapcsolatos büntető és jutalmazó intézkedésekről.
Minden diákot megillet a jog, hogy a személyét érintő kérdésekről, döntésekről tájékoztatást
kapjon osztályfőnökétől, szaktanárától vagy a döntés hozójától. A diákközösséget érintő
döntéseket iskolagyűlésen, valamint kifüggesztett hirdetés formájában kell a diákság
tudomására hozni.
Bármelyik diákunknak lehetősége van arra, hogy az tagintézmény-vezetőhöz kérdéssel,
felvetéssel, javaslattal forduljon és ezekre 30 napon belül választ kapjon az arra illetékes
személytől. Az e bekezdésben szabályozott eljárást az tagintézmény-vezető elektronikus
postafiókjának igénybe vételével is le lehet bonyolítani.
Az tagintézmény-vezető és a nevelőtestület szükség szerinti gyakorisággal iskolagyűlésen tart
kapcsolatot a diákokkal. Az iskolagyűlésen részt vesznek az iskola tanárai is.

3.6 Az intézményvezetők helyettesítésének rendje
Az tagintézmény-vezetőt távollétében, illetve akadályoztatása esetén az azonnali döntést
igénylő valamennyi ügyben az tagintézményvezető - helyettesek helyettesítik.

3.7 Az intézményvezetés helyettesítésének rendje rendkívüli esetben
Legalább két hétig tartó távollét esetén a helyettesítés kiterjed a teljes tagintézmény-vezetői
jogkörre, kivétel a munkáltatói jogkör, melyet az tagintézmény-vezetővel egyeztetni kell. A
munkáltatói jogkört az tagintézmény-vezető köteles írásban átadni a helyettesének.
Fontosabb kérdésekben való döntés előtt, az tagintézmény-vezetővel konzultálni köteles.
Mindkét vezető távollétében a címzetes tagintézmény-vezető dönt az tagintézmény aznapi,
zökkenőmentes működését befolyásoló kérdésekben. Aláírási jogkörrel nem rendelkezik.
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3.8 Az intézmény képviselete
Az intézmény képviseletére elsősorban a szakképzési centrum Főigazgatója jogosult. A
tagintézmény képviseletére a főigazgató által megbízott tagintézményvezető, vagy az általa
közvetlenül megbízott személy jogosult.
Az intézmény hivatalos képviselete, nevének felhasználása, közvetlenül az intézményre
hivatkozás nagy nyilvánosság előtt csak a főigazgató engedélyével lehetséges.

3.9 A nevelő – oktató munka belső ellenőrzésének rendje
Az tagintézményben folyó pedagógiai munka belső ellenőrzésének megszervezése, a szakmai
feladatok végrehajtásának ellenőrzése az tagintézmény-vezető feladata. Az tagintézményben
az ellenőrzés az tagintézmény-vezető 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 tagintézmény vezetőinek
és pedagógusainak munkaköri leírása, valamint az elkészített pedagógus teljesítményértékelési
rendszer teremti meg.
A munkaköri leírásokat legalább háromévente át kell tekinteni, de szükséges esetekben évente
aktualizálni kell. Munkaköri leírásuk kötelezően szabályozza az alábbi feladatkört ellátó
vezetők és pedagógusok pedagógiai és egyéb természetű ellenőrzési kötelezettségeit:


az tagintézmény-vezetőhelyettesek,



az osztályfőnökök,



a pedagógusok.

A munkavállalók munkaköri leírását az érintettel alá kell íratni, az aláírt példányokat vagy
azok másolatát az irattárban kell őrizni. Az tagintézmény-vezetőhelyettesek elsősorban
munkaköri leírásuk, továbbá az tagintézmény-vezető utasítása és a munkatervben
megfogalmazottak szerint részt vesznek az ellenőrzési feladatokban. Az tagintézmény
vezetőségének tagjai és a munkatervben a

pedagógus teljesítményértékelésben való

közreműködéssel megbízott pedagógusok szükség esetén – az tagintézmény-vezető külön
megbízására – ellenőrzési feladatokat is elláthatnak. A rájuk bízott ellenőrzési feladatok
kizárólag szakmai jellegűek lehetnek.
A tanév során végrehajtandó ellenőrzési területeket a feladatokkal adekvát módon kell
meghatározni.
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Minden tanévben ellenőrzési kötelezettséggel bírnak a következő területek:


tanítási órák ellenőrzése (tagintézmény-vezető, tagintézmény-vezetőhelyettes),



tanítási órák látogatása szaktanácsadói, szakértői kompetenciával,



a digitális napló folyamatos ellenőrzése,



az igazolt és igazolatlan tanulói hiányzások ellenőrzése,



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

folyamán,


a tanítási órák kezdésének és befejezésének ellenőrzése,



a tanári ügyeleti rendszer ellátásának ellenőrzése,



vezetői belső ellen terv / éves bontás, (A belső ellenőrzési rendet a 5. számú melléklet
tartalmazza.)

A vezetői (munkáltatói) ellenőrzés
A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak
teljesítményértéke- lése az IMIP-ben meghatározott program alapján, az éves munkatervben
ütemezett módon történik. Az iskola egy tanévre megtervezi a szakmai ellenőrzést. Az
ellenőrzési terv tartalmazza az ellenőrzés célját, formáját, módszerét, az ellenőrzésben részt
vevők körét, az ellenőrzött szakterületeket, az ellen- őrzés tapasztalatainak ismertetési
módját.
Az ellenőrzési tervben nem szereplő vizsgálatokat, óralátogatásokat, tudásméréseket, vizsgák
szervezését az tagintézmény-vezető rendelheti el a tanulók érdekében - lehetőség szerint az
ellenőrzés megkezdése előtt 7 nappal.
Ellenőrzés formái:


tanórák, tanórán kívüli foglalkozások látogatása,



tanulói munkák ellenőrzése,



tudásmérések és vizsgák szervezése,



írásos dokumentumok vizsgálata,



írásbeli, illetve szóbeli beszámoltatás,



adminisztratív munkák ellenőrzése, vizsgálata,



a folyamatok működésének vizsgálata.

A vezetői ellenőrzési tevékenység az irányító tevékenység szerves része. Valamennyi vezető
beosztású dolgozó feladata a vezetése és irányítása alatt működő munkaterület munkájának
folyamatos ellenőrzése. A vezetők által gyakorolt ellenőrzésnek folyamatosnak kell lennie, s
a

vezetői

ellenőrzési

tevékenység

az
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tagintézmény

hierarchikus

felépítésének

figyelembevételével megosztottan történik.

A vezetők által gyakorolt ellenőrzés módjai:


az irányítás funkciójához kapcsolódó ellenőrzés,



az operatív adatszolgáltatás-adatfelhasználás alapján végzett ellenőrzés,



a beosztottak beszámoltatásán alapuló ellenőrzés,



a helyszíni ellenőrzés.

Az általános vezetői ellenőrzés leggyakrabban alkalmazott formái:


kiadványozás,



koordinálás,



beszámoltatás,



kötelezettség vállalás,



helyszíni ellenőrzés,



adatok, információk rendezése, elemzése, értékelése, összegzése,



tagintézmény-vezetői utasítások és szabályzatok kiadása és az azokban foglaltak
betartatása,



munkaköri leírások kiadása, az azokban leírt feladatok elvégzésének megkövetelése.

3.10 Az önértékelés rendje
A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről előírja a középiskolákban az önértékelési
csoport létrehozását. Intézményünkben 3 fős önértékelési csoport tevékenykedik, tagjait az
igazgató nevezi ki. Az önértékelési csoport tagjai végzik a fenntartó által előírt belső
ellenőrzés folyamatát is.
Az önértékelési csoport feladatai:
 A csoporttagok kiemelt szerepet kapnak az önértékelés előkészítésében és megtervezésében,
a pedagógusok és a partnerek tájékoztatásában, valamint az öt évre szóló önértékelési
program és az éves önértékelési terv elkészítésében.
 Az intézményi önértékelés során többféle adatgyűjtő eszközt használ az intézmény. A
szakszerűség és az időgazdálkodás szempontjából is hasznos a kollégák bevonása az
önértékelés lebonyolításába. Ennek módját az éves önértékelési tervben kell rögzíteni, és
gondoskodni kell a bevont kollégák felkészítéséről folyamatos támogatásáról, mely az
önértékelési csoport feladata.
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 Az értékelésben részt vevő pedagógusok az Oktatási Hivatal által működtetett informatikai
támogató felületen rögzítik az általuk gyűjtött tapasztalatokat, tényeket, adatokat. Az
önértékelést végző tanárok az adatgyűjtés eredményei alapján megfogalmazzák, és ugyanezen
a felületen rögzítik saját önértékelésüket.
 Az önértékelési csoport a valóságban és a felületen és is nyomon követi a folyamatot,
gondoskodik az önértékelés minőségbiztosításáról
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4

Az intézmény közösségei, kapcsolattartásuk formai
és működésük rendje

4.1 Az intézmény közösségeinek általános kapcsolattartási formái és
működési rendje
Az iskolaközösség
Az iskolaközösség az tagintézmény tanulóinak, azok szüleinek, valamint az iskolában
foglalkoztatott munkavállalóknak az összessége.
A munkavállalói közösség
Az iskola nevelőtestületéből és az tagintézménynél munkavállalói jogviszonyban álló
adminisztratív és technikai dolgozókból áll.
Az tagintézmény-vezető – a megbízott vezetők és a választott képviselők segítségével az
alábbi iskolai közösségekkel tart kapcsolatot:
 szülői munkaközösség,
 diákönkormányzat,
 osztályközösségek.

Munkaköri leírások
Iskolánkban minden munkavállalónak névre szóló, feladataihoz szabott munkaköri leírása
van, amelyet az alkalmazást követő néhány napon belül megkap, átvételét aláírásával
igazolja. (A munkaköri leírásmintákat a 4. számú melléklet tartalmazza.)

4.2 A szülői közössége, a szülőkkel történő kapcsolattartás formái és
rendje
Az iskolában működő szülői szervezet a Szülői Munkaközösség (a továbbiakban: SzMK).
Döntési jog- körébe tartoznak az alábbiak:
 saját szervezeti és működési rendjének, munkaprogramjának meghatározása,
 a képviseletében eljáró személyek megválasztása (pl. a szülői munkaközösség elnöke,
tisztségviselői),
 a szülői munkaközösség tevékenységének szervezése,
 saját pénzeszközeikből segélyek, anyagi támogatások mértékének, felhasználási
módjának megállapítása.
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Az SzMK munkáját az iskola tevékenységével az SzMK patronáló tanára koordinálja. A
patronáló tanárt az tagintézmény-vezető bízza meg egy tanév időtartamra. A SzMK
vezetőségével történő folyamatos kapcsolattartásért, az SzMK véleményének a jogszabály
által előírt esetekben történő beszerzéséért az tagintézmény tagintézmény-vezetője felelős.

4.3 A tanulók közösségei és kapcsolattartásuk az intézményvezetéssel
A diákönkormányzat
A diákönkormányzat az iskola diákjainak érdekvédelmi és jogérvényesítő szervezete.
A

diákönkormányzat

véleményt

tagintézmény működésével és a

nyilváníthat,

javaslattal

élhet

a

nevelési-oktatási

tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. A

diákönkormányzat saját szervezeti és működési szabályzata szerint működik. Jogait a
hatályos jogszabályok, joggyakorlásának módját saját szervezeti szabályzata tartalmazza. A
működéséhez szükséges feltételeket az tagintézmény vezetője biztosítja a szervezet számára.
A

diákönkormányzat

véleményt

nyilváníthat,

javaslattal

élhet

a

nevelési-oktatási

tagintézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.
A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a diákönkormányzat készíti el és a
nevelő- testület hagyja jóvá. Az iskolai diákönkormányzat élén, annak szervezeti és
működési szabályzatában meghatározottak szerint választott diák önkormányzati vezető
illetve az iskolai diákbizottság áll.
A diákönkormányzat tevékenységét a diákmozgalmat segítő tanár támogatja és fogja össze,
akit ezzel a feladattal – a diákközösség javaslatára – az tagintézmény-vezető bíz meg
határozott, legföljebb ötéves időtartam- ra. A diákönkormányzat minden tanévben – az
iskolai munkarendben meghatározott időben – diák- közgyűlést tart, melynek összehívását a
diákönkormányzat vezetője kezdeményezi. A diákközgyűlés napirendi pontjait a közgyűlés
megrendezése előtt 15 nappal nyilvánosságra kell hozni.
A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát az tagintézmény belső
működésének szabályai között kell őrizni. A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, az
iskola berendezéseit – az tagintézmény-vezetőhelyettessel való egyeztetés után – jelen
szabályzatban írottak szerint – szabadon használhatja.
A diákönkormányzat kérésével a DMS patronáló tanáron keresztül, vagy közvetlenül is
fordulhat kérésével, kérdéseivel a tagintézmény-vezetőhöz.
A diákönkormányzat véleményét – a hatályos jogszabályok szerint – be kell szerezni
 az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt,
 a házirend elfogadása előtt
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A vélemények írásos vagy jegyzőkönyvi beszerzéséért az tagintézmény tagintézményvezetője felelős. A jogszabály által meghatározott véleményeztetésen felül az tagintézmény
nem határoz meg olyan ügyeket, amelyek-

ben a döntés előtt kötelező kikérni a

diákönkormányzat véleményét.

Az osztályközösségek
Az iskolai közösségek legalapvetőbb szervezete, a tanítási-nevelési folyamat alapvető
csoportja. Döntési jogkörébe tartoznak:
 az osztály diákbizottságának és képviselőjének megválasztása,
 küldöttek delegálása az iskolai diákönkormányzatba,
 döntés az osztály belügyeiben.
Az osztályközösségek vezetője: az osztályfőnök
Az osztályfőnököt az tagintézmény-vezetőhelyettessel konzultálva – az tagintézmény-vezető
bízza meg minden tanév júniusában, elsősorban a felmenő rendszer elvét figyelembe véve.
Az osztályfőnök feladatai és hatásköre
 Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája
során maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire.
 Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását.
 Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az
osztály

szülői munkaközösségével. Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi

előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét.
 Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé
terjeszti. Szülői értekezletet tart.
 Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: digitális napló vezetése,
ellenőrzése, félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok
megírása, továbbtanulással

kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások

igazolása.
 Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát.
 Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra,
kapcsolatot tart az iskola ifjúságvédelmi felelősével.
 Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására
mozgó- sít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében.
 Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére.
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 Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban.

4.4 Az iskolai sportkörök kapcsolattartása az intézményvezetéssel
A tornatermet iskolánk diákjai csütörtök kivételével reggel 8:00-tól tanórai foglalkozások
céljából használják. A testnevelő tanárok a diákokkal együtt a tanórát megelőző és utána
következő szünetben átvonulnak az egyik épületből a másikba. Iskolánk diákjai a tornatermet
a délutáni sport-foglalkozásokon tanári felügyelet mellett használják. A tornatermet az iskola
használja

4.5 Az intézmény külső kapcsolati rendszere
Együttműködés a nem oktatási tevékenységet folytató intézményekkel,
szervezetetekkel:
Tagintézményünk folyamatosan együttműködik valamennyi, a nevelő-oktató munkát segítő
intézménnyel, szervezettel, különösen:


Városi egészségügyi intézmények, gyermekjóléti szolgálat



Rendőrség



Pénzintézetek



Tanulóink szakmai gyakorlati képzését biztosító tagintézmények, vállalatok



Iskolánkat támogató vállalatok, tagintézmények, vállalkozások

Iskola-egészségügyi ellátás
Az előzőekben említett szervezeteken kívül az iskola, rendszeres munkakapcsolatot tart fenn
a tanulók iskola-egészségügyi ellátását biztosító szervezettel. Az iskola-egészségügyi
ellátást a fenntartó biztosítja. Az iskola-egészségügyi szolgálat szakmai ellenőrzését az
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat végzi. A kapcsolattartást az iskola
tagintézmény-vezetője biztosítja az alábbi személyekkel:


az iskolaorvos,



az iskolai védőnők,



az ÁNTSZ

Az tagintézmény-vezető és az iskolaorvos kapcsolatának rendszere
Az iskolaorvos feladatait a Köznevelési törvény, és az annak végrehajtását tartalmazó
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet, az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1998. (IX.3.)
NM rendelet szerint végzi.
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Az iskolaorvos elvégzi a hatályos törvények és jogszabályok alapján iskolánk tanulóinak
rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását (a Köznevelési törvény 25.§ (5) bek.
alapján). Az iskolaorvost feladatainak ellátásában segíti az tagintézmény tagintézményvezetője, a közvetlen segítő munkát a szakmai tagintézményvezető-helyettes végzi.
Az iskolai védőnő feladatai


A védőnő munkájának végzése során együttműködik az iskolaorvossal. Elősegíti az
iskolaorvos munkáját, a szükséges szűrővizsgálatok ütemezését. Figyelemmel kíséri a
tanulók egészségi állapotának alakulását, az előírt vizsgálatokon való megjelenésüket,
leleteik meglétét. El- végzi a szűrővizsgálatokat megelőző ellenőrző méréseket
(vérnyomás, testsúly, magasság, hallásvizsgálat stb.).



A védőnő szoros munkakapcsolatot tart fenn az tagintézmény tagintézményvezetőhelyettesével.



Végzi a diákság körében a szükséges felvilágosító, egészségnevelő munkát,
osztályfőnöki órákat, előadásokat tart az osztályfőnökkel együttműködve.



Heti két órában fogadóórát tart az iskola diákjai számára.



Figyelemmel kíséri az egészségügyi témájú filmeket, könyveket, folyóiratokat, azokat
mindennapi munkájában felhasználja.



Munkaidejét munkáltatója határozza meg.



Kapcsolatot

tart

a

segítő

tagintézményekkel

(Pedagógiai

Szakszolgálat,

Drogambulancia, Család- segítő Szolgálat, Gyermekjóléti Szolgálat, stb.).
Ifjúságvédelem
A tagintézmény figyelemmel kíséri a tanulók veszélyeztetettségének megelőzésével és
megszüntetésével kapcsolatos feladatokat. Az ifjúságvédelem az tagintézmény összes
dolgozójának alapvető feladata. Ennek végzése során az tagintézmény vezetője a 20/2012.
(VIII.31.) EMMI rendelet 69.§ (2)/f bekezdésében meghatározott feladatok ellátására az
osztályfőnököket bízza meg a feladatok koordinálásával, akik kapcsolatot tartanak fenn a
fenntartó

által

működtetett

Gyermekjóléti

gyermekvédelmi

rendszerhez

kapcsolódó

tagintézményekkel

és

hatóságokkal.

A

Szolgálat
feladatokat

tanuló

anyagi

szakembereivel,
ellátó

más

illetve

a

személyekkel,

veszélyeztetettsége

esetén

kezdeményezi, hogy az iskola tagintézmény-vezetője indítson eljárást rendszeres vagy
rendkívüli

gyermek-

védelmi

támogatás
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megállapítása

érdekében.

Az intézmény nevelőtestülete és a szakmai
munkaközösségek jogkörei és fórumai

5

5.1 Az intézmény nevelőtestületének jogkörei
A nevelőtestület – a köznevelési törvény 70. § alapján – a nevelési–oktatási tagintézmény
pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az tagintézmény legfontosabb
tanácskozó

és

határozathozó

szerve.

A

nevelőtestület

tagja

a

nevelési-oktatási

tagintézmény valamennyi pedagógus munkakört betöltő munkavállalója, valamint a nevelő
és oktató munkát közvetlenül segítő egyéb felsőfokú végzettségű dolgozója.
A nevelési és oktatási tagintézmény nevelőtestülete a nevelési és oktatási kérdésekben a
nevelési - oktatási tagintézmény működésével kapcsolatos ügyekben a köznevelési
törvényben és más jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyébként pedig
véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik.
Az tagintézmény pedagógusai az iskolai könyvtár közreműködésével kölcsönzés formájában
megkapják a munkájukhoz szükséges tankönyveket és egyéb kiadványokat. A pedagógusok
munkájuk támogatására egy-egy laptopot kaphatnak. Ezeket a számítógépeket az iskolában
kell tartani és használni, egyedi esetben – írásos munkáltatói engedéllyel – a laptopokat a
pedagógusok otthonukban is használhatják.

5.2 A nevelőtestület fórumai
A tanév során a nevelőtestület az alábbi állandó értekezleteket tartja:


tanévnyitó, tanévzáró értekezlet,



félévi és év végi osztályozó konferencia,



tájékoztató és munkaértekezletek (a hét első tanítási munkanapján, 3. óraközi
szünetben),



nevelési értekezlet (évente legalább két alkalommal),



rendkívüli értekezletek (szükség szerint).

5.3 A nevelőtestület döntései, határozatai
Rendkívüli

nevelőtestületi

értekezlet

hívható

össze

az

tagintézmény

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 tagintézmény tagintézmény-vezetője
szükségesnek látja. A nevelőtestület döntést igénylő értekezletein jegyzőkönyv készül az
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elhangzottakról, amelyet az értekezletet vezető személy, a jegyzőkönyv-vezető, valamint
egy az értekezleten végig jelen lévő személy (hitelesítő) ír alá.
A nevelőtestület egy-egy osztályközösség tanulmányi munkájának és neveltségi szintjének
elemzését, értékelését (osztályozó értekezletek) az osztályközösségek problémáinak
megoldását osztályértekezleten végzi. A nevelőtestület osztályértekezletén csak az adott
osztályközösségben

tanító

pedagógusok

vesznek

részt

kötelező

jelleggel.

Osztályértekezlet szükség szerint, az osztályfőnökök megítélése alapján bármikor tartható az
osztály aktuális problémáinak megtárgyalása céljából.
A nevelőtestület döntéseit és határozatait – a jogszabályban meghatározottak kivételével
–

nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve a jogszabályban

meghatározott személyi ügyeket, amelyek kapcsán titkos szavazással dönt. A szavazatok
egyenlősége esetén az tagintézmény-vezető szavazata dönt. A döntések és határozatok az
tagintézmény iktatott iratanyagába kerülnek.
Augusztus végén tanévnyitó értekezletre, júniusban az tagintézmény-vezető által kijelölt
napon tanévzáró értekezletre kerül sor. Az értekezletet az tagintézmény-vezető vagy
helyettese vezeti. Félévkor és tanév végén – az iskolavezetés által kijelölt időpontban –
osztályozó értekezletet tart a nevelőtestület.
Ha a nevelőtestület döntési, véleményezési, illetve javaslattevő jogát az iskola valamennyi
dolgozóját érintő kérdésekben gyakorolja, akkor munkavállalói értekezletet kell összehívni.
A nevelőtestületi értekezletre – tanácskozási joggal – meg kell hívni a tárgy szerinti
egyetértési joggal rendelkező közösség képviselőit is. A nevelőtestületi értekezleten a
tantestület minden tagjának részt kell vennie. Ez alól – indokolt esetben – az tagintézményvezető adhat felmentést.

5.4 Az alkalmi munkaközösségek és az általuk végzett feladatok
Az iskolai munka egyes aktuális feladatainak megoldására a tantestület tagjaiból
munkacsoportok alakulhatnak a nevelőtestület vagy az tagintézmény-vezető döntése alapján.
Amennyiben az alkalmi munkacsoportot az tagintézmény-vezető hozza létre, erről
tájékoztatnia kell a nevelőtestületet.
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6 Az intézmény működési rendje és az intézményben történő
benntartózkodás szabályai
6.1 A tanév helyi rendje
A tanítási év rendjét, a tanítási képzési időt, valamint az egyéb foglalkozások körét az Nkt.
27-30.§-ai tartalmazzák. A tanév kezdetét és végét az Emberi Erőforrások Minisztériuma
hatályos rendelete határozza meg. A szorgalmi idő a tanévnyitóval kezdődik, és a
tanévzáróval fejeződik be.
A tanév helyi rendjét, programjait a nevelőtestület határozza meg és rögzíti az éves
munkatervben. A tanév helyi rendjében jelentős esemény az intézményi vizsgáztatás
(felvételi, érettségi, helyi, képesítő), melyet szintén rögzíteni kell a munkatervben.
A tanév helyi rendjét elfogadása előtt a szülői választmány véleményezi.
Az intézményi szintű ünnepélyeken, rendezvényeken a pedagógusok és a tanulók jelenléte
kötelező, az iskolavezetés által meghatározott, az alkalomhoz illő öltözékben.
A tanév helyi rendjét, az intézmény rendszabályait, a balesetvédelmi és tűzrendészeti
előírásokat az osztályfőnökök az első tanítási héten ismertetik a tanulókkal, az első szülői
értekezleten pedig a szülőkkel. Az intézmény belső rendszabályait az intézmény honlapján
közzé kell tenni.

6.2 A vezetők intézményben történő tartózkodásának rendje
A tagintézmény vezetője vagy helyettesei közül egyiküknek a tagintézményben kell
tartózkodnia abban az időszakban, amikor tanítási órák, tanulóink számára szervezett iskolai
rendszerű délutáni tanrendi foglalkozások vannak. Ezért az tagintézmény-vezető vagy
helyettesei közül legalább egyikük hétfőtől csütörtökig 7.30 és 16.00 óra között, pénteken
7.30 és 14.00 óra között az tagintézményben tartózkodik. Egyebekben munkájukat az iskola
szükségleteinek és aktuális feladataiknak megfelelő időben és időtartamban látják el, kötetlen
munkaidőben.

6.3 A nevelő – oktató munkát közvetlenül segítő (NOKS dolgozók) és más
közalkalmazottak munkarendje
Az tagintézményben a nem pedagógus munkavállalók munkarendjét a jogszabályok
betartásával az tagintézmény zavartalan működése érdekében az tagintézmény-vezető
állapítja meg. Munkaköri leírásukat az tagintézmény-vezető készíti el. A törvényes
munkaidő és pihenőidő figyelembevételével az tagintézmény vezetői tesznek javaslatot a
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napi munkarend összehangolt kialakítására, megváltoztatására, és a munkavállalók
szabadságának

kiadására.

A

nem

pedagógus

munkakörben

foglalkoztatottak

munkarendjét az tagintézmény-vezető határozza meg. A napi munkaidő megváltoztatása
az tagintézmény-vezető, adminisztratív és technikai dolgozók esetében az tagintézményvezető szóbeli vagy írásos utasításával történik.

Iskolatitkár
Munkáját az tagintézmény-vezető (távollétében helyettese) irányítása, és munkaköri leírása
szerint végzi. Nem egyedi feladatokat és megbízásokat teljesít, hanem önállóan és aktívan
szervezi ügyviteli, adminisztrációs, igazgatási és klasszikus titkárnői tevékenységét. A
tagintézmény – ezen belül kiemelten az iskolavezetés – zökkenőmentes működése érdekében
a munkaköri leírásában foglalt feladatokat látja el.

Fejlesztőpedagógus
Feladata:


Tanácsadás

és

készségfejlesztés

tanulási

nehézséggel

küzdő

diákoknak

a

szakvélemények alapján


Rendszeres kapcsolattartás az iskola pedagógusaival, a nevelési tanácsadókkal,
szakszolgálatokkal és a szülőkkel

Részletes feladatai a munkaköri leírásban találhatóak

6.4 A pedagógusok munkarendje
Az tagintézmény pedagógusai – a június hónap kivételével – heti 40 órás munkaidőkeretben
végzik munkájukat, melyből 32 órát a munkáltató határozza meg azt, hogy mely feladatok
elvégzéséhez kell a kötött munkaidőben a pedagógusnak az intézményben tartózkodnia. A
heti munkaidőkeret első napja (ellenkező írásos hirdetmény hiányában) mindenkor a hét első
munkanapja, utolsó napja a hét utolsó munkanapja. Az ötnél kevesebb munkanapot
tartalmazó hetek heti munkaideje a munkanapok számával arányosan számítandó ki.
Szombati és vasárnapi napokon, ünnepnapokon munkavégzés csak írásban elrendelt esetben
lehetséges. Munkanapokon a rendes munkaidő hossza legalább 4 óra, de nem haladhatja meg
a 12 órát.
A pedagógusok napi munkaidejüket – az órarend, a munkaterv és az tagintézmény havi
programjainak szem előtt tartásával – általában maguk határozzák meg. A munkáltató a
munkaidőre vonatkozó előírásait az órarend, a munkaterv, a havi programok kifüggesztése,
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illetve a helyben szokásos módon kifüggesztett hirdetés útján határozza meg. Szükség esetén
elő lehet írni a napi munkaidő-beosztást egy pedagógus esetén,

vagy pedagógusok

meghatározott csoportja esetén is. A munkaidő-beosztás kihirdetésére ebben az esetben is a
fentiek az irányadók.
Június hónapban – a szóbeli érettségi, szakmai vizsgák lebonyolítása érdekében – a
pedagógusok négyhetes munkaidőkeretben dolgoznak, négyheti munkaidő-keretük általában
160 óra. A június havi munkaidőkeret kezdő időpontja a június 1-jét követő első hétfői nap,
befejező napja az ezt követő negyedik hét pénteki napja. A szóbeli érettségi, szakmai vizsgák
ideje alatt a szóbeli érettségi vizsgán részvevő pedagógusok napi munkaidő-beosztását napi
12 órában határozzuk meg.

A pedagógusok munkaidejének kitöltése
A pedagógusok teljes munkaideje a kötelező órákból, valamint a nevelő, illetve oktató
munkával vagy a gyermekekkel, tanulókkal a szakfeladatának megfelelő foglalkozással
összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll. A pedagógus munkakörben dolgozók
munkaideje tehát két részre oszlik:
a) a kötelező óraszámban ellátott feladatokra,
b) a munkaidő többi részében ellátott feladatokra.

A kötelező óraszámban ellátott feladatok az alábbiak
a) osztályfőnöki feladatok ellátása,
b) iskolai sportköri foglalkozások,
c) énekkar, szakkörök vezetése,
d) differenciált

képességfejlesztő

foglalkozások

(korrepetálás,

tehetséggondozás,

felzárkóztatás, előkészítők stb.),
e) magántanuló felkészítésének segítése,

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, tanulókkal való megbeszélés, egyeztetési feladatok, stb.) Ezért a kötelező óraszám
keretében ellátott feladatokra fordítandó munkaidőt óránként 60 perc időtartammal kell
számításba venni.
A pedagógusok iskolai szorgalmi időre irányadó munkaidő-beosztását az órarend, a
munkaterv és a kifüggesztett havi programok listája tartalmazza. Az órarend készítésekor
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elsősorban a tanulók érdekeit kell figyelembe venni. A tanári kéréseket az tagintézményvezető rangsorolja, lehetőség szerint figyelembe veszi.
A munkaidő többi részében ellátott feladatok különösen a következők
f) a tanítási órákra való felkészülés,
g) a tanulók dolgozatainak javítása,
h) a tanulók munkájának rendszeres értékelése,
i) a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése,
j) érettségi, különbözeti, felvételi, osztályozó vizsgák lebonyolítása,
k) kísérletek összeállítása,
l) dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése,
m) a tanulmányi versenyek lebonyolítása,
n) tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok,
o) felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken,
p) iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése,
q) osztályfőnöki feladatok ellátása,
r) az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása,
s) szülői értekezletek, fogadóórák megtartása,
t) részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken,
u) részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken,
v) a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor,
w) tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése,
x) iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel,
y) tanítás nélküli munkanapon az tagintézmény-vezető által elrendelt szakmai jellegű

munkavégzés,
z) részvétel az tagintézmény belső szakmai ellenőrzésében,
aa) iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés,
bb) szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása,
cc) osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása.

Az tagintézményben illetve azon kívül végezhető pedagógiai feladatok meghatározása
A pedagógusok a munkaidő tanítási órákkal, foglalkozásokkal le nem kötött részében az
alábbi feladatokat az iskolában kötelesek ellátni:


kötelező óraszámban ellátott tevékenységek mindegyike



a munkaidő többi részében ellátott tevékenységek, ki véve az a, b, d, g, p, w
pontokban leírtak.
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Az tagintézményen kívül végezhető feladatok:


a munkaidő többi részében ellátott tevékenységek kö zül az a, b, d, g, p, w pontokban
leírtak.

Az tagintézményen kívül ellátható munkaköri feladatoknak az tagintézmény a fentiek szerint
határozza meg a kereteit. Ennek figyelembe vételével az iskolán kívül végezhető feladatok
ellátásakor a pedagógus munkaidejének felhasználásáról – figyelembe véve a köznevelési
törvény 62.§ (5) bekezdésében 2013. szeptember 1-jétől hatályba lépő meghatározott kötött
munkaidőre vonatkozó előírásait és a munkálta- tó ezzel kapcsolatos döntéseit – a pedagógus
maga dönt.

Pedagógusok munkarendjével kapcsolatos előírások
A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az tagintézményvezető vagy az tagintézményvezető - helyettes állapítja meg az tagintézmény órarendjének
függvényében. A konkrét napi

munkabeosztások összeállításánál az tagintézmény

feladatellátásának, zavartalan működésének biztosítását kell elsődlegesen figyelembe
venni. Az tagintézmény vezetőségének tagjai, valamint a pedagógusok a fenti alapelv
betartása mellett javaslatokat tehetnek egyéb szempontok, kérések figyelembe vételére.
A pedagógus köteles 15 perccel tanítási, foglalkozási, ügyeleti beosztása előtt a
munkahelyén (illetve a tanítás nélküli munkanapok programjának kezdete előtt annak
helyén) megjelenni. A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát
lehetőleg előző nap, de legkésőbb az adott munkanapon 7.30 óráig köteles jelenteni az
tagintézmény vezetőjének vagy helyettesének, hogy közvetlen munkahelyi vezetője
helyettesítéséről intézkedhessen. A hiányzó pedagógus köteles várhatóan egy hetet
meghaladó hiányzásának kezdetekor tanmeneteit az tagintézmény-vezetőhelyetteshez
eljuttatni, hogy akadályoztatása esetén a helyettesítő tanár biztosíthassa a tanulók számára a
tanmenet szerinti előrehaladást. A táppénzes papírokat legkésőbb a táppénz utolsó napját
követő 3. munkanapon le kell adni a titkárságon.
A tanítási órák (foglalkozások) elcserélését az tagintézményvezető - helyettes engedélyezi.
A

tantervi

anyagban

való

lemaradás

elkerülése

érdekében

hiányzások

esetén

– lehetőség szerint – szakszerű helyettesítést kell tartani. Ha a helyettesítő pedagógust
legalább egy nappal a tanítási óra (foglalkozás) megtartása előtt bízták meg, úgy köteles
szakszerű órát tartani, illetve a tanmenet szerint előrehaladni, a szakmailag szükséges
dolgozatokat megíratni és kijavítani.
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A pedagógusok számára – a kötelező óraszámon felüli – a nevelő–oktató munkával
összefüggő rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást vagy kijelölést az
tagintézmény-vezető adja, az tagintézményvezető - helyettes javaslatainak meghallgatása
után.
A pedagógus alapvető kötelessége, hogy tanítványainak haladását rendszeresen értékelje,
valamint

számukra

az

érdemjegyeken

kívül

visszajelzéseket

adjon

előrehaladásuk

mértékéről, az eredményesebb tanulás érdekében elvégzendő feladatokról.

A pedagógusok munkaidejének nyilvántartási rendje
A hatályos jogszabályok alapján a pedagógusok munkaideje az tagintézmény által elrendelt
kötelező és nem kötelező órákból, elrendelt egyéb foglalkozásokból, valamint a nevelőoktató munkával összefüggő további feladatokból áll.
Az elrendelt tanítási órák, foglalkozások konkrét idejét az órarend, a havi programok illetve
egyes iskolai programok feladatkiírása tartalmazza, így ezek időpontja és időtartama az
iskolai dokumentumokban rögzített. Az tagintézményen kívül végezhető feladatok
időtartamának és időpontjának meghatározása a nevelő-oktató munkával összefüggő egyéb
feladatok ellátásához elismert heti munkaidő- átalány felhasználásával történik. Ennek
figyelembe vételével a nem kizárólag az tagintézményben elvégezhető feladatok ellátásakor a
pedagógus munkaidejének felhasználásáról maga dönt, így ennek idő- tartamáról – ezzel
ellentétes írásos munkáltatói utasítás kivételével – munkaidő-nyilvántartást nem kell
vezetnie.
Az tagintézményben töltött idő alatt a pedagógusoknak munkaidő nyilvántartást kell
vezetniük.

6.5 Az intézmény tanulóinak munkarendje
23. § Az intézményi rendszabályok (házirend), valamint az Nkt. 45-48.§-ai tartalmazzák a
tanulók jogait és kötelességeit, valamint a tanulók belső munkarendjének részletes szabályait.
A házirend betartása a tanulók számára kötelező. Erre elsősorban minden tanuló saját maga,
másodsorban a pedagógusok és a beosztott tanulók ügyelnek. A házirendet – a
tagintézményvezető előterjesztésére – a nevelőtestület fogadja el az Nkt.-ben meghatározott
személyek, szervezetek véleményének kikérése után.
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6.6 A tagintézmény nyitva tartása, az iskolában tartózkodás rendje
Az iskola szorgalmi időben reggel 6.00 órától legfeljebb 20.00 óráig van nyitva.
Az tagintézmény tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva munkanapokon
7.30 – 15.30-ig. Az iskolát szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon – rendezvények
hiányában – zárva kell tartani. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre – eseti
kérelmek alapján – az tagintézmény-vezető ad engedélyt.
A közoktatási intézménnyel munkavállalói és tanulói jogviszonyban nem állók,
vagyonbiztonsági

okok miatt csak kísérővel, és csak az elfoglaltságuk idejére

tartózkodhatnak az épületben.

6.7 A benntartózkodás rendje, be- és kilépés a nevelési –oktatási
intézmény épületéből
A belépés és benntartózkodás rendje az iskolával jogviszonyban állók részére:


Az épületbe valamennyi alkalmazottnak és tanulónak a főbejáraton a portaszolgálat
előtt lehet belépni munkakezdéskor, illetve a tanítási nap kezdetén.



A tanítási idő végén a tanulók, valamint munkaidejük leteltével az alkalmazottak a
főbejáraton át hagyhatják el az épületet.



Tanulóink az iskolát tanítási időben csak osztályfőnöki vagy tagintézményvezetői
engedéllyel hagyhatják el. Ez alól kivételt képez, ha a szülő / gondviselő személyesen
viszi el a gyermekét vagy erre írásbeli engedélyt ad.



Pedagógus a kötött munkaidejében nem hagyhatja el az épületet a tagintézményvezető
tájékoztatása nélkül. Ez alól kivételt képez, ha a kötött munkaidő feladatai csak
intézményen kívül láthatók el, vagy a tagintézményvezető a pedagógus számára külső
munkát rendel el.



Nem pedagógus dolgozó munkaidejében az épületet csak a munkaidejére járó,
munkaköri leírásban járó időre hagyhatja el.

A belépés és benntartózkodás ideje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési
– oktatási intézménnyel:


Az iskolával munkajogi jogviszonyban nem álló kiskorú vagy felnőtt személy csak
előzetes megbeszélés alapján, a megbeszélt időpontban és időtartamban tartózkodhat
az iskola épületében. Az iskola vezetőinek és pedagógusainak fogadóidejét, valamint a
szülői értekezletek rendjét a tanévnyitó szülői értekezleteken nyilvánosságra kell
hozni.
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A tanítási idő alatt az iskolába belépőket a portás fogadja, majd a keresett felnőtt
személy megérkezéséig a vendég az iskola előterében várakozik.



Az iskola által szervezett rendezvényeken való részvételre a rendezvény jellegétől
függően meghívott személyek jogosultak. Az iskolában és az iskolán kívüli
rendezvényeken

illetéktelen

személyek

nem

tartózkodhatnak.

Amennyiben

figyelmeztetés ellenére sem hagyják el az iskola illetve az iskolai rendezvény
helyszínét, az intézmény vezetése nyomban értesíti az eljárni illetékes hatóságot.


Az intézménnyel jogviszonyban nem állók csak hivatali időben – 8:00 és 16:00 óra
között – az ügyintézéshez szükséges időtartamig, a szülők és a hozzátartozók pedig a
megbeszélt és engedélyezett látogatási időben tartózkodhatnak az épületben.
Látogatók fogadása csak előre egyeztetett bejelentkezés alapján történhet.

6.8 A tanítási órák, valamint 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 (tagintézmény-vezetői engedéllyel) azok
előtt szervezhetők.
A tanítási órák időtartama 45 perc. Az első tanítási óra a házirend által meghatározott
időben kezdődik. A kötelező tanítási órák délelőtt vannak, azokat legkésőbb általában: 17
óráig be kell fejezni.
A tanítási órák engedély nélküli látogatására csak az tagintézmény vezetői jogosultak.
Minden egyéb esetben a látogatásra az tagintézmény-vezető adhat engedélyt. A tanítási órák
megkezdésük után nem zavarhatók, kivételt indokolt esetben az tagintézmény-vezető tehet.
A kötelező orvosi vizsgálatok az tagintézmény-vezető által előre engedélyezett időpontban
és módon történhetnek, lehetőség szerint úgy, hogy a tanítást minél kevésbé zavarják.
Az óraközi szünetek rendjét szükség szerint beosztott pedagógusok felügyelik.
Dupla órák szünet közbeiktatása nélkül is tarthatók. Tanulók felügyeletéről a szaktanár
gondoskodik az órák közötti időben.

Az osztályozó vizsga rendje, nyelvvizsga miatti kedvezmények
A félévi és év végi tanulmányi osztályzatok megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát
kell tennie, ha:
a) az tagintézmény-vezető felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól,
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b) az tagintézmény-vezető engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi

követelményének egy tan- évben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,
c) ha a tanuló előrehozott érettségi vizsgát kíván tenni az adott tantárgyból,
d) egy tanévben 250 óránál többet mulasztott, és a nevelőtestület nem tagadta meg az

osztályozó vizsga letételének lehetőségét,
e) ha a tanuló hiányzása egy adott tantárgyból az évi tanítási órák 30%-át meghaladta és

a nevelőtestület nem tagadta meg az osztályozó vizsga letételének lehetőségét,
f) átvételnél az iskola tagintézmény-vezetője előírja,
g) a tanuló független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát.

Az a), b), c), g) esetben, ha a tanuló kérésére jön létre (pl. utólag fel szeretné venni a
választható tan- tárgyat, előrehozott vizsgát szeretne tenni, stb.), akkor a tanuló köteles az
osztályozó vizsga kitűzött időpontja előtt legalább 10 nappal az oktatási tagintézményvezetőhelyettesnél a vizsgára jelentkezni. Az tagintézményvezető - helyettes a jelentkezések
összegzése után kijelöli a vizsgabizottságot, meghatározza a vizsga idejét és helyét.
Az a tanuló, aki előrehozott érettségi vizsgára jelentkezik, előzetes írásbeli kérelmére két nap
igazolt távollétet kaphat az előrehozott érettségi vizsgára való felkészülés érdekében. A
kérelem benyújtását követő távolléte igazolt hiányzásnak minősül. Az engedély nélküli vagy
utólag igazolt távollét igazolatlan hiányzásnak számít.
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Az iskolaépület és a helyiségek használati rendje

7

7.1 Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek általános használati
rendje
Az iskolaépületet címtáblával, az osztálytermeket és szaktantermeket a Magyarország
címerével kell ellátni. Az épületen ki kell tűzni a nemzeti lobogót, az Európai Unió
zászlaját.
Az iskola minden munkavállalója és tanulója felelős:


a tűz- és balesetvédelmi, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért,



a közösségi tulajdon védelméért, állapotának megőrzéséért,



az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért,



az energiafelhasználással való takarékoskodásért,



a tűz- és balesetvédelmi, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért.

Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak
az tagintézmény-vezető engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet.
A tanulók a tagintézmény létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi felügyelettel
használhatják.

Az

iskola

tantermeit,

szaktantermeit,

könyvtárát,

tornatermét,

számítástechnikai felszereléseit, stb. a diákok elsősorban a kötelező és a választható tanítási
órákon használhatják. A foglalkozásokat követően – a tanteremért felelős, vagy a
foglalkozást tartó pedagógus felügyelete mellett – lehetőség van az iskola minden
felszerelésének használatára. A szaktantermek, könyvtár, tornaterem, stb. használatának
rendjét a házirendhez kapcsolódó belső szabályzatok tartalmazzák, amelyek betartása
tanulóink és a pedagógusok számára kötelező.
Vagyonvédelmi okok miatt az üresen hagyott szaktantermeket, szertárakat zárni kell. A
tantermek, szertárak bezárása az órát tartó pedagógusok, illetve – a tanítási órákat követően
– a technikai dolgozók feladata.
A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, az iskola berendezéseit – az tagintézményvezetőhelyettessel való egyeztetés után – szabadon használhatja.

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

nemdohányzók védelméről szóló törvény 4.§ (8) szakaszában

meghatározott, az tagintézményi dohányzás szabályainak végrehajtásáért felelős személy az
tagintézmény munkavédelmi felelőse.

A tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok
A tanulók számára minden tanév első napján az osztályfőnök tűz-, baleset-, munkavédelmi
tájékoztatót tart, amelynek során – koruknak és fejlettségüknek megfelelő szinten – felhívja
a figyelmüket a veszélyforrások kiküszöbölésére. A tájékoztató során szólni kell az iskola
közvetlen környékének közlekedési rendjéről, annak veszélyeiről is. A tájékoztató
megtörténtét és tartalmát dokumentálni kell, a

tájékoztatás megtörténtét a diákok

aláírásukkal igazolják. A tanulóbalesetek elkerülése miatt a tanítási órák után a diákok nem
maradhatnak felügyelet nélkül a tantermekben, gyülekezőhelyül a könyvtár szolgál
számukra.
Balesetvédelmi, munkavédelmi oktatást kell tartani minden tanév elején azon tantárgyak
tanárainak, amelyek tanulása során technikai jellegű balesetveszély lehetősége áll fönn. Ilyen
tantárgyak: fizika, kémia, biológia, számítástechnika, testnevelés, szakmai tantárgyak. Az
oktatás megtörténtét az osztálynaplóban dokumentálni kell. Az egyes szaktantermekben
érvényes balesetvédelmi előírásokat

belső utasítások és szabályzatok tartalmazzák,

amelyeket a tanulókkal a szaktanár a tanév elején köteles megismertetni. Az ismertetésen
jelen nem lévő tanulók számára pótlólag kell ismertetni az előírásokat. Az iskola
számítógépeit a tanulók csak tanári felügyelet mellett használhatják.
Külön balesetvédelmi, munkavédelmi tájékoztatót kell tartani a diákok számára minden
olyan esetben, amikor a megszokottól eltérő körülmények között végeznek valamely
tevékenységet (pl. osztálykirándulás, munkavégzés, stb.). A tájékoztatást a foglalkozást
vezető pedagógus köteles elvégezni és adminisztrálni.
A tanulóbalesetek bejelentése tanulóink és a pedagógusok számára kötelező. Az a
pedagógus, aki nem jelenti az óráján történt balesetet, mulasztást követ el. A balesetek
jegyzőkönyvezését, nyilvántartását és a kormányhivatalnak történő megküldését az
tagintézmény-vezető által megbízott munkavédelmi felelős végzi.
A pedagógusok és egyéb munkavállalók számára minden tanév elején tűz-, baleset-,
munkavédelmi tájékoztatót tart az tagintézmény munkavédelmi felelőse. A munkavédelmi
felelős megbízása az intézmény vezetőjének feladata. A tájékoztató tényét és tartalmát
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dokumentálni kell. Az oktatáson való részvételt az munkavállalók aláírásukkal igazolják.
A pedagógusok a tanítási órákra az általuk készített, használt technikai jellegű
eszközöket csak

külön engedéllyel vihetik be, az eszköz veszélytelenségének

megállapítása az tagintézmény-vezető hatásköre, aki szükség esetén szakember által kiadott
véleményhez kötheti az eszköz órai használatát. A pedagógusok által készített nem technikai
jellegű pedagógiai eszközök a tanítási órákon korlátozás nélkül használhatók.

A mindennapos testnevelés szervezése
Diákjaink számra a pedagógiai programunk heti öt testnevelési órát tartalmaz, amelyből
heti három órát az órarendbe iktatva osztálykeretben szervezünk.
A 4. és 5. testnevelés órát diákjaink számára az alábbi rendben biztosítjuk:


a diáksportkörben sportoló tanulók számára heti 2-2 órás kötelező sportköri
foglalkozáson való részvétellel



a külső szakosztályokban igazolt, versenyszerűen sportoló tanulók számára a
szakosztályban történő sportolással – a köznevelési törvényben meghatározott
tartalommal beszerzett igazolás benyújtásával

Sportcsoportjaink minimum heti 2-2 óra időtartamban biztosítanak testedzési lehetőséget
diákjaink számára. A sportfoglalkozások megtartásához szükséges óraszámot a kötelező órák
keretéből oldjuk meg. Biztosítjuk sportkörünk számára az országos és a megyei, valamint a
városi sportversenyeken, a diákolimpián történő részvétel feltételeit. Lehetőséget biztosítunk
diákjainknak, hogy a mindennapos testnevelés követelményeit diáksportkörünkben, a
sportcsoportokban teljesítsék. A benyújtott jelentkezések alapján a sportköri foglalkozást
választó diákok számára a heti két órás foglalkozás kötelező.
Saját sportcsoportjainkon kívül együttműködünk a városban működő szakosztályokkal.

7.2 Az intézmény létesítményeinek bérbeadása


Bármely helyiség bérbeadásának feltétele, hogy a bérbe vevő tevékenysége semmilyen
körülmények között nem akadályozhatja érdemben a tanítási órákat és a tanórán kívüli
tevékenységeket, csak e tevékenységek megtartása után adhatók bérbe az iskolai
helyiségek.



Az iskola helyiségeinek bérbeadása az iskolafenntartó hatáskörébe tartozik.



A főigazgató jóváhagyása nélkül –különösen az iskola rendes működési idején belül –
az iskola helyiségei nem adhatók bérbe.
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7.3 Reklámtevékenység az iskola területén
Az iskolában a jogszabályokban engedélyezett reklámtevékenyég folytatható, amely nem
közvetlenül személyre irányuló és / vagy amely a tanulónak szól és az egészséges életmóddal,
a környezetvédelemmel, a jótékonysággal, a tanulással illetve kulturális tevékenységgel függ
össze. Reklámanyagot kihelyezni csak a tagintézményvezető előzetes engedélyével lehet. Az
engedélyt a titkárságon kell megkérni.

7.4 A tanulók díjazásának mértéke
A köznevelési törvény előírja, hogy a nevelési-oktatási intézmény, valamint a tanuló között
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
megállapodás alapja a tanuló szellemi vagy fizikai teljesítményének mértéke, a létrehozásra
fordított becsült idő. Amennyiben a megállapodást illetően nem születik egyetértés, akkor a
dolog, szellemi termék tulajdonjoga visszaszáll az alkotóra.
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Egyéb, a tanórán kívüli foglalkozások szervezeti
formái és rendje

8

8.1 A tanórán kívüli foglalkozások célja
Az

iskola

–

a

tanórai

foglalkozások

mellett

a

tanulók

érdeklődése,

igényei,

szükségletei, valamint az tagintézmény lehetőségeinek figyelembe vételével tanórán
kívüli egyéb foglalkozásokat szervez. A foglalkozások helyét és időtartamát az
tagintézmény-vezető és helyettesei rögzítik a tanórán kívüli órarendben, terembeosztással
együtt. A foglalkozásokról naplót kell vezetni.

8.2 Tanórán kívüli foglalkozások


A tehetséggondozás keretéül szolgáló csoportokat a magasabb szintű képzés
igényével a az tagintézmény-vezető egyeztetése után lehet meghirdetni. Ezek vezetőit
az tagintézmény-vezető bízza meg. A foglalkozások időpontjáról és a látogatottságról
naplót kell vezetni.



A tanulók öntevékeny diákköröket hozhatnak létre, melynek meghirdetését,
megszervezését

és működtetését a diákok végzik. A diákkörök munkája

nagymértékben hagyatkozik a kreatív tanulók aktivitására, önfejlesztő tevékenységre.
A diákkörök szakmai irányítását a tanulók kérése alapján kimagasló felkészültségű
pedagógusok vagy külső szakemberek végzik az intézményvezető engedélyével.


Az iskola ünnepi műsorainak, megemlékezéseinek terveit az éves munkaterv
tartalmazza a

műsor elkészítéséért felelős pedagógus megnevezésével. Az

ünnepségeken az iskola tanulói a házirend, az SzMSz és a szóbeli utasításoknak
megfelelő öltözékben és rendben kötelesek megjelenni.


A versenyeken való részvétel a diákjaink képességeinek kialakítását és fejlesztését
célozza. A tanulók tagintézményi, városi és országos meghirdetésű versenyeken
vehetnek részt, szaktanári felkészítést igénybe véve.



A felzárkóztatások, korrepetálások célja az alapképességek fejlesztése és a tantervi
követelményekhez való felzárkóztatás. A korrepetálást az tagintézmény-vezető által
megbízott pedagógus tartja.



A tanulmányi kirándulás az iskolai élet, a közösségek kialakításának és fejlődésének
szerves, pótolhatatlan része. Ezért az iskola mindent megtesz a kirándulások igényes
és egyben olcsó megszervezése és problémamentes lebonyolítása érdekében. A
tanulmányi kirándulások szervezésének és lebonyolításának kérdéseit tagintézményvezetői utasításban kell szabályozni.
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8.3 A felnőttoktatás formái
Felnőttoktatás iskolarendszerű formában a törvény által meghatározott és a fenntartó által
engedélyezett szakokon indítható. Iskolánkban iskolarendszeren belül esti tagozatos oktatás
történik. A felnőttek

oktatása helyi tantervek alapján, szakmai elméleti és szakmai

gyakorlatokon valósul meg. A képzésre

való időrendi jelentkezés felvételt jelent,

meghatározott létszámban. Az oktatás az első OKJ szakképesítés megszerzése esetén
ingyenes, egyéb esetben tandíj köteles. A tandíjat két részletben kell befizetni, az első és
második félév első tanítási napján. A tandíj a vizsga díját nem tartalmazza. A vizsgadíjat, a
vizsgát megelőzően kell befizetni, és az ezt igazoló csekket az írásbeli vizsga megkezdése
előtt be kell mutatni. A tanuló tandíjfizetési kötelezettségét külön rendelkezés szabályozza. A
tanítási napokon a hallgató köteles részt venni, mulasztását hitelt érdemlően igazolni kell. Az
elméleti órákról való hiányzás tekintetében a szakképzési törvény előírásai a mérvadóak,
szakmai gyakorlatról való távolmaradás 100 %-ig pótolnia kell. Más, hasonló képzésben
szerzett tantárgyi vizsgái – ha a tananyagtartalom megegyezik a jelenlegivel – beszámíthatók.
A hallgató írásbeli kérelme alapján az tagintézmény-vezető felmentést adhat az órák
látogatása alól.
A szakmai gyakorlati képzés idejébe a szakképzés megkezdése előtt munkaviszonyban
eltöltött szakirányú gyakorlati idő az iskola vezetőjének egyedi döntése alapján
beszámítható.
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9

Az intézmény hagyományainak ápolása

9.1 A tagintézményi hagyományápolás tartalmi vonatkozásai
Az iskola hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az iskola
hírnevének meg- őrzése, öregbítése az iskolaközösség minden tagjának joga és kötelessége.
A hagyományok ápolásával

kapcsolatos aktuális feladatokat, időpontokat, valamint

felelősöket a nevelőtestület az iskola éves munkatervében határozza meg.

9.2 A hagyományápolás külsőségei
 lányok: fehér blúz és sötét szoknya (nadrág),
 fiúk: fehér ing és sötét nadrág, vagy öltöny,

9.3 Iskolai hagyományok megemlékezések rendje
A legjelentősebb történelmi eseményekről való megemlékezés minden esztendőben
megtörténik. Ezekre az évfordulókra a tanulóközösségek műsort készítenek szaktanáraik
segítségével. Lehetőség van arra is, hogy az tagintézmény-vezető által megbízott pedagógus
készítse el a műsort az általa kiválasztott szereplők közreműködésével. A tanítási órák
keretében minden évben megemlékezünk a kommunizmus

áldozatairól, a trianoni

békeszerződés évfordulójáról illetve a Holocaustról.
A végzős osztályok gyűrű- vagy szalagavató műsora színfolt az iskola életében. Kialakult
hagyományos színvonalát és szerkezetét meg kell őrizni, a legrégibb hagyományaink
egyikeként az iskolai hagyományok szerves részét képezi.
Ünnepélyes keretek között tartjuk a tanévnyitót és a tanévzárót, valamint végzős diákjaink
búcsúztatását, a ballagást.

A tanulók életével összefüggő hagyományok
 tanévnyitó és tanévzáró ünnepség
 diáknap
 tanulmányi kirándulások
 klubdélutánok,
 gombavató,
 ballagás

Az tagintézmény hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az
tagintézmény jó hírnevének megőrzése, öregbítése az tagintézmény közösség minden
tagjának joga és kötelessége. A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat, az
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ünnepélyekre, megemlékezésekre, rendezvényekre vonatkozó időpontokat, valamint a
szervezési felelősöket a nevelőtestület az éves munkatervben határozza meg.

10

Az intézményi dokumentumok kezelésének,
hitelesítésének kiadmányozásának, nyilvánosságra
hozatalának rendje

A törvényes működés alapdokumentumai és egyéb dokumentumai
Az tagintézmény törvényes működését az alábbi – a hatályos jogszabályokkal összhangban
álló alapdokumentumok határozzák meg:


a szakmai alapdokumentum



a szervezeti és működési szabályzat,



a pedagógiai program,



a házirend.

Az tagintézmény tervezhető és elszámoltatható működésének részenként funkcionálnak az
alábbi dokumentumok:


a tanév munkaterve (kiegészítve a féléves és éves beszámolókkal),



egyéb belső szabályzatok (helyiségek, eszközök használatának rendje).

10.1 Az iskolai dokumentumok kezelésének, hitelesítésének,
kiadmányozásának rendje
Az intézményi iratok átvételével, készítésével, nyilvántartásával, tárolásával, kezelésével,
selejtezésével, levéltárba történő átadással kapcsolatos feladatait valamint a tanügyi
nyilvántartások,

oktatási

záradékok

kezelésének,

szabályozásának

módját

a

tagintézményvezető által készített intézményi adatkezelési szabályzat (10.6 fejezet)
tartalmazza.

10.2 Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési
rendje
Az iskolánkban használatos digitális napló elektronikusan előállított, papíralapon tárolt
adatként kezelendő, mert a rendszer nem rendelkezik az ágazat irányításáért felelős miniszter
engedélyével. Az elektronikus naplóba az adatokat digitális úton viszik be az iskola vezetői,
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tanárai és az adminisztrációért felelős alkalmazottak. Az adatok tárolása – ideiglenesen – az
iskola e célra használatos szerve- rén történik, a frissítés legalább egyórányi gyakorisággal
történik. A digitális napló elektronikus úton tárolja a tanulók adatait, osztályzatait, a tanítási
órák tananyagát, a hiányzókat, valamint a tanulókkal kapcsolatos intézkedéseket, a szülők
értesítését. A tanév végén az adott tanév digitális naplója archiválásra kerül, amelyet a helyi
szerveren őrzünk, ugyanakkor CD lemezre kerül kiírásra.
Féléves gyakorisággal kell kinyomtatni a tanulók által elért félévi, év végi eredményeket, a
tanulók igazolt és igazolatlan óráit, a tanulói záradékokat. Félévkor a tanuló előbb felsorolt
adatait tartalmazó kivonatot ki kell nyomtatni, azt az osztályfőnöknek alá kell írnia, az iskola
körbélyegzőjével le kell pecsételni, a kinyomtatott iratot pedig át kell adni a tanulónak, vagy
a szülőnek.
Eseti gyakorisággal kell kinyomtatni a tanuló által elért eredményeket, az igazolt és
igazolatlan órák számát, a záradékokat tartalmazó iratot iskolaváltás vagy a tanulói
jogviszony más megszűnésének eseteiben.

10.3 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok
kezelési rendje
Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje
Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) révén
tartott

elektronikus

kapcsolatban

elektronikusan

előállított,

hitelesített

és

tárolt

dokumentumrendszert alkalmazunk a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet előírásainak
megfelelően. A rendszerben alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást kizárólag
az tagintézmény tagintézmény-vezetője alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére.
Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem szükséges. A
dokumentumokat a KIR rendszerében, továbbá az iskola informatikai hálózatában egy külön
e célra létrehozott mappában tároljuk. A mappához való hozzáférés jogát az informatikai
rendszerben korlátozni kell, ahhoz kizárólag az tagintézmény-vezető által felhatalmazott
személyek (az iskolatitkár és az tagintézmény-vezetőhelyettesek) férhetnek hozzá.

10.4 A kiadmányozás rendje
A kiadmány az intézményi ügyintézés során belső vagy külső ügyfél, szervezet, intézmény
stb. számára készült hivatalos irat. Hivatalos irat csak magasabb vezető engedélyével
készülhet. A kiadmányozás hatáskörét a főigazgató határozza meg.
Tagintézményünkben kiadmányozási (és egyben aláírási) joggal az alábbi személyek
rendelkeznek:
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főigazgató: minden irat esetén



tagintézményvezető: a tagintézmény hatáskörébe tartozó ügyekben



tagintézményvezető - helyettesek: a tanulókkal kapcsolatos valamennyi irat esetén



Iskolatitkárok: munkaköri leírásukban rögzített ügytípusok estén kezeléskor, így
tanulói jogviszony igazolások, ideiglenes diákigazolvány igazolások kiadásakor



osztályfőnökök: félévi értesítők kiadásakor, tanulói törzslapok vezetésével kapcsolatos
adminisztráció esetében, igazolatlan mulasztásokról szóló szülői tájékoztatók
elkészítésekor, valamint hivatalos szervek megkeresése esetén osztályfőnöki
jellemzések elkészítések során



Szaktanárok: pedagógiai szakszolgálatok megkeresése esetén tanítványaik
teljesítményével kapcsolatos szaktanári vélemények kapcsán



érettségi jegyzők: az érettségi vizsgát szabályozó 100/1997. (IV: 13.)
kormányrendeletben meghatározott esetekben és módon

10.5 Az iskolai dokumentumok nyilvánossága
A fenti dokumentumok nyilvánosak, azok az tagintézmény-vezetői irodában, a könyvtárban
szabadon megtekinthetők, illetve (az alapító okirat kivételével) megtalálhatók az iskola
honlapján.
A hatályos alapító ok- irat a www.kir.hu honlapon található meg. A fenti dokumentumok
tartalmáról – munkaidőben – az tagintézmény-vezető vagy az tagintézmény-vezetőhelyettesek
tájékoztatást.

adnak

A házirendet minden tanítványunkkal és szüleik számára az első osztályfőnöki órán és szülői
értekezleten illetve a házirend lényeges változásakor ismertetjük.

Az alapító okirat
Az alapító okirat tartalmazza az intézmény legfontosabb jellemzőit, aláírása biztosítja az
intézmény nyilvántartásba vételét, jogszerű működését. Az intézményalapító okiratát a
fenntartó készíti el, illetve – szükség esetén – módosítja.

A pedagógiai program
A közoktatási tagintézmény pedagógiai programja képezi az tagintézményben folyó nevelőoktató munka tartalmi, szakmai alapjait. Pedagógiai programjának megalkotásához az
tagintézmény számára a Köznevelési törvény 24. § (1) bekezdése biztosítja a szakmai
önállóságot.
Az iskola pedagógiai programja meghatározza:


A tagintézmény pedagógiai programját, ennek részeként az iskolában folyó nevelés
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és oktatás

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

meghatározottakat.


Az iskola helyi tantervét, ennek keretén belül annak egyes évfolyamain tanított
tantárgyakat, a kötelező, kötelezően választható és szabadon választható tanórai
foglalkozásokat és azok óraszámait, az előírt tananyagot és követelményeket.



Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök
kiválasztásának elveit, figyelembe véve a tankönyv ingyenes igénybevétele
biztosításának kötelezettségét.



Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeit és formáit,
a tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményeit,
továbbá – jogszabály keretei között – a tanuló teljesítménye, magatartása és
szorgalma értékelésének, minősítésének formáját.



a közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos
feladatokat,



a pedagógusok helyi tagintézményi feladatait, az osztályfőnöki munka tartalmát, az
osztályfőnök feladatait,



a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi
rendjét,



a tanulóknak az tagintézményi döntési folyamatban való részvételi jogai
gyakorlásának rendjét,



a középszintű érettségi vizsga témaköreit.



a tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszereket.

A felsorolt tevékenységek szabályozása a pedagógiai program hatáskörébe tartozik, így az
érdeklődők a fenti témákkal kapcsolatban ott találnak részletes információkat.
A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el, és az a fenntartó jóváhagyásával
válik érvényessé. Az iskola pedagógiai programja megtekinthető az tagintézmény-vezetői
irodában, az iskolai könyvtárban, továbbá olvasható az tagintézmény honlapján. Az iskola
vezetői munkaidőben bármikor tájékoztatással

szolgálnak a pedagógiai programmal

kapcsolatban.

Az éves munkaterv
Az éves munkaterv az tagintézmény hivatalos dokumentuma, amely a hatályos jogszabályok
figyelembe vételével az tagintézmény pedagógiai programjának alapul vételével tartalmazza a
nevelési célok, feladatok megvalósításához szükséges tevékenységek, munkafolyamatok
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időre beosztott cselekvési tervét a felelősök és a határidők megjelölésével.
Az tagintézmény éves munkatervét a nevelőtestület készíti el, elfogadására a tanévnyitó
értekezleten kerül sor. A tanév helyi rendje a munkaterv részét képezi, ennek elfogadásakor be
kell szerezni a szülői szervezet és a diákönkormányzat véleményét. A munkaterv egy példánya
az informatikai hálózatban elérhetően a tantestület rendelkezésére áll. A tanév helyi rendjét az
tagintézmény weblapján és az iskolai hirdetőtáblán is el kell helyezni.

A tanulói tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyvellátás rendje
Szabályzatunkat az alábbi jogszabályok alapján készítettük:


A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, (továbbiakban: köznevelési
törvény)



A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény, (továbbiakban:
tankönyvtörvény)



A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás
rendjéről szóló 16/2013. (II.28) EMMI rendelet (továbbiakban: tankönyvrendelet)

Az iskolai támogatási és megrendelési igények felmérésének folyamata
•

Az iskolai tankönyvellátás rendjét a nevelőtestület véleményének kikérésével
évente az iskola tagintézmény-vezetője határozza meg.

•

Az iskola tagintézmény-vezetője minden év január 10-éig köteles felmérni, hány
tanulónak kell, vagy lehet biztosítani a tankönyvellátást az iskolai könyvtárból
történő tankönyvkölcsönzés útján. E felmérés során tájékoztatni kell a szülőket
arról,

hogy

tankönyvtörvény

kik

jogosultak

térítésmentes

tankönyvellátásra,

valamint

a

8.§ (4) bekezdés alapján várhatóan kik jogosultak ingyen

tankönyvellátásra vagy normatív kedvezményre.
•

Az iskolába belépő új osztályok tanulói esetében a felmérést a beiratkozás napjáig
kell elvégezni.

•

A felmérés eredményéről az iskola tagintézmény-vezetője minden év január 20-áig
tájékoztatja az iskolai szülői szervezetet, az iskolai diákönkormányzatot, és kikéri
véleményüket a tankönyvtámogatás rendjének meghatározásához.

•

Az iskola e felmérés alapján megállapítja, hogy hány tanuló
(a) esetében kell biztosítani a köznevelési törvény szerinti ingyenes
tankönyveket,
(b) esetében kell biztosítani a normatív kedvezményt
(c) igényel és milyen típusú tankönyvtámogatást az a)-b) pontokon túl. Az a)44

b) pont szerinti igényeket az 1. mellékletben meghatározott igénylőlapon
lehet benyújtani.
•

A tankönyvtörvény 8.§ (4) alapján az iskolai tankönyvrendelésnek biztosítania kell,
hogy az iskolától történő tankönyvkölcsönzés, napköziben, tanulószobán elhelyezett
tankönyvek igénybevétele, használt tankönyvek biztosítása a nappali rendszerű
iskolai oktatásban részt vevő minden olyan tanuló részére, aki
(a) tartósan beteg,
(b) a

szakértői

bizottság

szakértői

véleménye

alapján

mozgásszervi,

érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral
vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzd.
(c) három vagy több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelő családban él,
(d) nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, vagy
(e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül

a tankönyvek

ingyenesen álljanak rendelkezésre.
•

A gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő – nevelőszülőnél, gyermekotthonban
vagy más bentlakásos tagintézményben nevelkedő- ideiglenes hatállyal elhelyezett,
átmeneti vagy tartós nevelésben vett tanuló után nem vehető igénybe a normatív
kedvezmény.

•

Az igénylőlap benyújtásával egyidejűleg be kell mutatni a normatív kedvezményre
való jogosultságot igazoló iratokat. A bemutatás tényét az iskola rávezeti az
igénylőlapra.

•

A kedvezményre való jogosultság igazolásához a következő okiratok bemutatása
szükséges:
(a) a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás;
(b) tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű
családi pótlék folyósításáról szóló igazolás;
(c) a sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság
szakvéleménye;
(d) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozat.

A családi pótlék folyósításáról el kell fogadni a bérjegyzéket, a pénzintézeti számlakivonatot,
a postai igazolószelvényt.
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•

A

normatív

kedvezményre

való

jogosultság

igazolása

nélkül

normatív

kedvezményen alapuló tanulói tankönyvtámogatás nem adható.
(a) Nem kérhet igazolást az iskola olyan adatokról, amelyet a köznevelési
törvény alapján, illetve a szülő hozzájárulásával kezel.
(b) Az iskola tagintézmény-vezetője a véleményezésre jogosultak véleménye
alapján minden év január 25-éig meghatározza az iskolai tankönyvellátás
rendjét, és erről tájékoztatja a szülőt, vagy a nagykorú cselekvőképes
tanulót.

(c) A tájékoztatást és a normatív kedvezményekre vonatkozó igényt úgy kell
fölmérni, hogy azt a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az igénybejelentési határidő előtt legalább 15 nappal megkapja. A határidő
jogvesztő, ha a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az értesítés ellenére
nem élt az igénybejelentés jogával. Nem alkalmazható ez a rendelkezés, ha
az igényjogosultság az igénybejelentésre megadott időpont eltelte után állt
be.

Az országos tankönyvellátás
A tankönyvek országos megrendelése, beszerzése és az iskoláknak történő eljuttatásának
megszervezése, valamint a tankönyvek vételárának beszedése a tankönyvtörvény 4. § (6)
bekezdése értelmében

állami közérdekű feladat, amelyet a Könyvtárellátó Kiemelten

Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságtól lát el.


A

Könyvtárellátó

a

tankönyvellátás

következő

soron

feladatainak

végrehajtása érdekében kapcsolatban áll a fenntartókkal és az iskolákkal.


A

Könyvtárellátó

tankönyvrendelet

tankönyvellátási
melléklete

10.

tagintézmény fenntartó
tankönyvellátás
ellenőrzésével

szerződést
alapján

köt

azzal,

az

iskolával

hogy

fenntartásában működő iskolák

minden
történik

fázisában

a

iskolákkal

az

fenntartó
való

az

a

állami

esetében a

jóváhagyásával

és

kapcsolattartás, így a

szerződéskötés és a tankönyvrendelés is.


A

tankönyvrendelést az

működtetett

elektronikus

iskola elsősorban a
információs

rendszer

Könyvtárellátó által
alkalmazásával

a

Könyvtárellátónak küldi meg. A Könyvtárellátó a tankönyvellátási
megállapodások aláírását követően jelszót küld az iskolának, amivel
beléphet a Könyvtárellátó elektronikus felületére (http://kello.hu)


A

Könyvtárellátó

a

tankönyvterjesztéssel
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összefüggésben

felmerült

kiadásai és a közfeladat

ellátásának költségei levonását követően

fennmaradó összeget átadja az iskolai tanulólétszámok arányában a
központ bevonásával az iskoláknak az iskola könyvtári állományának a
Nemzeti

alaptantervben

meghatározott

célok

teljesítését

támogató

könyvekkel történő fejlesztésére.


Az iskola részére tankönyvtámogatás céljára jutó teljes összegnek
legalább huszonöt százalékát tankönyv, illetve az iskolában alkalmazott
ajánlott és kötelező olvasmányok, elektronikus adathordozón rögzített
tananyag, kis példányszámú tankönyv vásárlására kell

fordítani. A

megvásárolt könyv, tankönyv, elektronikus adathordozón rögzített tananyag
az iskola tulajdonába, az iskolai könyvtár állományába kerül.

Az iskolai tankönyvrendelés rendje
o A tankönyvrendelést a Központ fenntartásában működő iskola a Központ
egyidejű tájékoztatásával a köznevelés információs rendszerének és a
Könyvtárellátó

által

működtetett

elektronikus

információs

rendszer

alkalmazásával a Könyvtárellátónak küldi meg azzal, hogy:
o tankönyvrendelés határideje március utolsó munkanapja,
o a tankönyvrendelés módosításának határideje június 15.
o a pótrendelés határideje szeptember 5.
o A tankönyvrendelést a körülményekhez képest elvárható legteljesebb körben
kell megtenni, legalább a kiválasztott tankönyvek címének, darabszámának,
az érintett tanuló (ha ismertek)

és a tanulókat esetlegesen megillető

támogatások feltüntetésével Az iskolának a megrendelés során azokat a
tanulókat is fel kell tüntetni, aki számára nem rendel tankönyvet az okok
megjelölésével.
o A módosításra és a pótrendelésre csak indokolt esetben, így különösen az
osztálylétszám változás esetén kerülhet sor. A módosítás és a pótrendelés
során csak a végleges rendelésben megadott tankönyvek darabszámát lehet
módosítani. A módosítás az eredeti rendeléstől maximum 10 %-ban térhet
el.
o A tankönyvrendelésnél az iskolába belépő új osztályok tanulóinak várható,
becsült létszámát is figyelembe kell venni.
o A

tankönyvrendelést

tankönyvtámogatás,

a

oly

módon

kell

tankönyvkölcsönzés,
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elkészíteni,
a

tankönyv

hogy

-

a

napközis

és

tanulószobai elhelyezése – az iskola minden tanulója részére biztosítsa a
tankönyvhöz való hozzájutás lehetőségét.
o Az iskolai tankönyv-kölcsönzés során biztosítani kell, hogy a kölcsönzést
igénybe venni

kívánó

tanulók

egyenlő eséllyel

jussanak

hozzá a

tankönyvekhez. Ha a tankönyv kölcsönzése során a könyv a szokásos
használatot meghaladó mértéken túl sérül, a tankönyvet a tanuló elveszti,
megrongálja, a nagykorú tanuló illetve a kiskorú tanuló szülője az okozott
kárért kártérítési felelősséggel tartozik. Az okozott kár mértékét az
tagintézmény-vezető – a tankönyvek beszerzési árát figyelembe véve –
határozatban állapítja meg.
o A tankönyvrendelés végleges elkészítése előtt az iskolának lehetővé kell
tenni, hogy azt a szülők megismerjék. A tankönyvrendelés elkészítésénél a
szülői szervezet véleménynyilvánítási joggal rendelkezik. A szülő nyilatkozhat
arról. Hogy gyermeke részére az összes tankönyvet meg kívánja-e vásárolni,
vagy egyes tankönyvek biztosítását más módon, például használt tankönyvvel
kívánja megoldani.
o Az iskolának legkésőbb május 31-ig a - helyben szokásos módon- közzé kell
tenni azoknak a tankönyveknek, ajánlott és kötelező olvasmányoknak a
jegyzékét, amelyeket az iskolai könyvtárból a tanulók kikölcsönözhetnek
o A tankönyvrendelet 27.§ (6) bekezdése szerint az iskola tagintézményvezetője a Nemzeti alaptanterv felmenő rendszerű bevezetésével csak olyan
tankönyvet rendelhet az iskolai tankönyvrendelés keretei között, amelyiknek
a tankönyvvé nyilvánítása a kerettantervi rendelet kihirdetését követően
történt feltéve, hogy az adott tantárgyhoz, műveltségi

területhez a

kerettantervi rendelet alapján került kiadásra, vagy jóváhagyásra kerettanterv,
továbbá szerepel ilyen tankönyv a hivatalos tankönyvjegyzéken.
o Abban az esetben, ha adott tantárgyhoz nem adtak ki új kerettantervet, vagy
az új kerettantervhez nem szerepel tankönyv a hivatalos tankönyvjegyzéken,
az iskola a régi könyvek közül választhat.
A szakképzésben használt tankönyvekre a következő megállapítás vonatkozik.
o A szakképzésben tankönyvként alkalmazandók azok a könyvek, amelyek
szerepeltek a 2003/2004. vagy a 2004/2005. évi tankönyvjegyzékben, feltéve,
hogy a 2003. január 1-jét követően az a központi program, amelyhez a
tankönyv ajánlott volt, nem változott, vagy időközben nem hagytak jóvá az
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adott központi programhoz tankönyvet. Ezeket a könyveket – kérelemre – az
adott tanévi tankönyvjegyzékbe is fel kell venni, amennyiben megfelelnek a
tankönyvtörvény 4. §-ában meghatározott feltételeknek.
o Az tagintézmény a megvásárolt könyvekről számlát nem adhat, mert alapító
okiratában e tevékenység nem szerepel. Nem adható számla az ingyenes
tankönyvellátás rendszerében a

normatív kedvezmény igénybevételével

megvásárolt tankönyvekről sem.

A tankönyvfelelős megbízása
o Az iskolán belüli tankönyvellátás megszervezése és lebonyolítása az iskola
feladata és felelőssége.
o A tankönyvrendelet 29. § (1) bekezdése szerint a tankönyvrendelés
elkészítésével egyidejűleg a tankönyvellátás helyi rendjében az iskola
tagintézmény-vezetőjének meg kell nevezni a tankönyvfelelőst, annak
feladatait, az iskolai tankönyvellátás során elvégzésre kerülő munka
ellenértéke elismerésének elveit.
o Az

iskola

a

tankönyveket

a

Könyvtárellátótól

a

tanulók

részére

megbízásból értékesítésre átveszi, majd a tankönyvfelelős részt vesz a
tankönyvellátással kapcsolatos iskolai helyi feladatok ellátásában többek
között:
o a Könyvtárellátó által beszerzett tankönyveknek a
tanulók és az iskolai könyvtár részére törté-

nő

átadásában,
o a sérült, elveszett, hibás tankönyvek pótlásában és a
visszáru

kezelés

iskolán

belüli

feladatainak

lebonyolításában;
o valamint

az

ehhez

kapcsolódó

adminisztratív

és

elszámolási feladatok elvégzésében.
o Az iskola számára a Könyvtárellátó díjazást fizet, melyet az tagintézmény a
tankönyvfelelős munkájának ellentételezésére használ fel.
o Ha a feladatellátásban való közreműködés nevezettnek nem munkaköri
feladata, a vele kötött megállapodásban meg kell határozni a feladatokat és a
díjazás mértékét.
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11

A tanulók egészségügyi felügyeletének és ellátásának
rendje

11.1 Iskolaorvosi ellátás
A tanuló joga különösen, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban
részesüljön. ( Ktv. 11.§ 1/d)
A kötelező orvosi vizsgálatokat úgy kell osztályonként megszervezni, hogy az a tanítást a
lehető legkisebb mértékben zavarja.
Az orvosi vizsgálatra rendelt tanulók tanári felügyelettel mennek a rendelőbe. Abban az
esetben, ha az egész osztály részt vesz a vizsgálaton, akkor az órát tartó tanár, vagy az
osztályfőnök, ha csak az osztály egy csoportja, akkor valamelyik helyettes tanár kíséri a
tanulókat.
Az azonnali orvosi ellátást igénylő esetben a foglalkozást vezető tanár értesíti az iskolatitkárt,
aki intézkedik. Rosszullét esetén az osztályfőnök, vagy az intézményvezető, engedélyével
mehet haza a tanuló. Az iskolatitkár indokolt esetben értesíti a szülőket. Fertőző betegség
gyanúja esetén a tanulót azonnal orvoshoz kell küldeni.
11.2 Egészséges életmódra nevelés
Az egészséges életmódra nevelést tartalmilag az iskola Pedagógiai Programja, és helyi
tanterve szabályozza. Az egészséges életmódra nevelés kiemelt kerete az osztályfőnöki és
biológia órák.
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12 Óvó- védő előírások
12.1 A tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok
A tanulók számára minden tanév első napján az osztályfőnök tűz-, és balesetvédelmi
tájékoztatót tart, melynek során felhívja a figyelmet a veszélyforrások kiküszöbölésére. Az
ismertetés tényét és tartalmát dokumentálni kell.
Balesetvédelmi, munkavédelmi oktatást kell tartani minden tanév elején azon tantárgyak
pedagógusainak, amelyek tanulása során technikai jellegű balesetveszély lehetősége áll
fönn. Ilyen tantárgyak: fizika, kémia, biológia, számítástechnika, testnevelés.
A pedagógus az intézmény területére csak olyan tárgyakat vihet be a tanítási és tanításon
kívüli órákra, melyek veszélytelenségéről előzőleg meggyőződött.
A tanuló az intézményben számítógépet és a nevelő-oktató munkához szükséges egyéb
eszközt, berendezést csak pedagógus felügyeletével használhat. Pedagógus felügyelete
mellett sem használható olyan eszköz, berendezés, amelyet jogszabály vagy az eszköz,
berendezés használati utasítása veszélyesnek minősít. Tanórán és tanórán kívüli
foglalkozáson,

a foglalkozást

tartó

pedagógus,

óraközi

szünetekben és

iskolai,

rendezvényeken a tanulók felügyeletét ellátó pedagógus a felelős a tűz- és balesetvédelmi
előírások betartatásáért.

12.2 Dohányzással kapcsolatos feladatok
Az intézményben – ide értve az iskola udvarát, a főbejárat előtti 5méter sugarú területrészt –
tilos a dohányzás. Az iskolán kívül tartott iskolai rendezvényeken is tilos tanulóink számára
a dohányzás! A nemdohányzók védelméről szólótörvény által meghatározott, az intézményi
dohányzás szabályainak végrehajtásáért felelős személy az intézmény tagintézmény vezetője.

12.3 Teendők bombariadó és egyéb rendkívüli események esetére
A rendkívüli események (továbbiakban: „bombariadó”) esetére a 20/2012. (VIII.31.) EMMI
rendelet 4. § (1)/n szakasza végrehajtására a következő intézkedéseket léptetjük életbe.
A rendkívüli események megelőzése érdekében az iskola vezetője és az iskolatitkár
esetenként, az iskola takarító személyzete a mindennapi feladatok végzésekor köteles
ellenőrizni, hogy az épületben rendkívüli tárgy, bombára utaló tárgy, szokatlan jelenség nem
tapasztalható-e.

Amennyiben

ellenőrzésük

során

rendellenességet

haladéktalanul kötelesek személyesen vagy telefonon az illetékeseknek jelenteni.
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tapasztalnak,

Bombariadó esetén a legfontosabb teendők az alábbiak:


Ha az tagintézmény munkavállalója az épületben bomba elhelyezésére utaló
jelet tapasztal, vagy bomba elhelyezését bejelentő telefon üzenetet vesz, a
rendkívüli eseményt azonnal bejelenti az iskola legkönnyebben elérhető
vezetőjének. Az

értesített

vezető vagy adminisztrációs

dolgozó a

bejelentés valóságtartalmának vizsgálata nélkül köteles elrendelni a
bombariadót.


A bombariadó elrendelése a tűzriadóhoz hasonlóan az iskolai csengő
szaggatott jelzésével történik. Lehetőség esetén a bombariadó tényét az
iskolarádióban is közzé kell tenni.



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

megfelelő rendben azonnal kötelesek elhagyni. A

gyülekezésre kijelölt terület – ezzel ellentétes utasítás hiányában – a
kézilabdapálya. A felügyelő tanárok a náluk lévő dokumentumokat
mentve kötelesek az osztályokat sorakoztatni, a jelen lévő és hiányzó
tanulókat haladéktalanul megszámolni, a tanulók kíséretét és felügyeletét
ellátni, a tanulócsoportokkal a gyülekező helyen tartózkodni.


A

bombariadót

elrendelő

személy

a

riadó

elrendelését

követően

haladéktalanul köteles bejelenteni a bombariadó tényét a rendőrségnek. A
rendőrség megérkezéséig az épületben tartózkodni tilos!


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

tagintézmény-vezetője

haladéktanul

köteles

az

eseményt

a

fenntartónak és a Kormányhivatalnak bejelenteni, valamint gondoskodni az
érettségi vizsga mielőbbi folytatásának megszervezéséről.


Ha a bombariadó bejelentése telefonon történt, akkor az üzenetet
munkavállaló törekedjék arra, hogy a fenyegetőt hosszabb beszélgetésre
késztesse, igyekezzék minél több tényt

megtudni a fenyegetéssel

kapcsolatban.


A bombariadó lefújása folyamatos csengetéssel és szóbeli közléssel
történik. A bombariadó által kiesett tanítási időt az iskola vezetője
pótolni köteles a tanítás meghosszabbításával vagy pótlólagos tanítási nap
elrendelésével
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13 Egyéb rendelkezések
13.1 A tanulók ügyeinek kezelésével kapcsolatos szabályok
A tanulói hiányzás igazolása
A tanulói hiányzással kapcsolatos szabályozás a házirend feladatköre. Szabályzatunkban a
házirend- ben 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) a szülő (nagykorú diák esetén a tanuló) előzetes írásbeli kérelmére, ha a

rendelkezésekben meghatározottak szerint engedélyt kapott a távolmaradásra,
b) orvosi igazolással igazolja távolmaradását,
c) a tanuló hatósági intézkedés, alapos indok miatt nem tudott megjelenni.

Igazoltnak kell tekinteni a késést, ha:
a) bejáró tanuló érkezik később méltányolható közlekedési probléma miatt,
b) rendkívüli esetben, ha a tanuló hibáján kívüli ok miatt történik késés (pl. baleset,

rendkívüli időjárás stb.).
Igazolatlan mulasztásokkal kapcsolatos eljárási rend
Ha a tanuló távolmaradását nem igazolja, a mulasztás igazolatlan. Amennyiben a tanköteles
tanuló igazolatlan hiányzása egy tanítási évben eléri
 az 1 órát, úgy az iskola köteles levélben értesíteni a szülőt, kollégiumi elhelyezés
esetén a kollégiumot is. Az értesítésben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan
mulasztás következményeire.
 2 igazolatlan órát meghaladó hiányzás esetén az iskola értesíti a területileg illetékes
gyermek- jóléti szolgálatot.
 10 igazolatlan óra esetén a kormányhivatalt és a gyermekjóléti szolgálatot köteles
értesíteni az iskola.
 30 igazolatlan óra esetén az iskola értesíti az általános szabálysértési hatóságot, illetve
a gyermekjóléti szolgálatot.
 50 igazolatlan órát ér el a tanuló mulasztása, az iskola tagintézmény-vezetője értesíti a
tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt és a kormányhivatalt.
Nem tanköteles tanuló esetében, ha az igazolatlan mulasztások egy tanévben elérik a 30 órát,
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a tanuló kizárásra kerül, amennyiben az iskola előzőleg kétszer levélben felhívta a figyelmét
az igazolatlan mulasztások következményeire. Ennek megelőzése érdekében 10 óra, majd 20
óra igazolatlan mulasztás után levélben értesíti az iskola a tanulót és annak szülőjét.
A szülő a tanítási napról való távolmaradást szülői igazolással utólag nem igazolhatja.
A tanuló számára előzetes távolmaradási engedélyt a szülő (nagykorú tanuló esetében a
tanuló) írásban kérhet. Az engedély megadásáról tanévenként három napig az osztályfőnök,
ezen túl az tagintézmény-vezető dönt az osztályfőnök véleményezése alapján. A döntés során
figyelembe kell venni a tanuló tanulmányi előmenetelét, magatartását, addigi mulasztásainak
mennyiségét és azok okait.

Kedvezmények nyelvvizsgára, nemzetközi vizsgára
Nyelvvizsgára, nemzetközi informatikai vizsgára és egyéb nemzetközi vizsgára történő
intenzív felkészülés céljából a tanuló – a vizsganapokon kívül – két tanítási napot vehet
igénybe. A és B típusú nyelvvizsgára egyaránt két-két nap felkészülési időt biztosítunk.
Feltétele: a tanulónak be kell mutatnia az írásbeli és szóbeli vizsga, egyéb nemzetközi vizsga
időpontját tartalmazó hivatalos levelet az osztályfőnöknek. A tanuló hiányzásának okát be
kell jegyezni a napló megfelelő rovatába, és a havi összesítésnél figyelembe kell venni a
mulasztott órák számát. Abban a kérdésben, hogy az igénybe

vehető kedvezmény

szempontjából mely egyéb vizsga számítható be, az tagintézmény-vezetőnek van döntési jogköre. Ha a nyelvvizsga, egyéb nemzetközi vizsga sikertelen, a további próbálkozások előtt a
tanuló újabb két napot kaphat a felkészülésre. Az újabb írásbeli és szóbeli vizsgán való
részvételét

az

előzetesen

leírt

módon

engedélyezi
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és

rögzíti

az

osztályfőnök.

Versenyen, nyílt napon részt vevő tanulókat megillető kedvezmények
Megyei versenyek döntője előtt – a verseny napjain kívül – két, országos versenyek előtt
három tanítási napot fordíthat felkészülésre, ha a szaktanár és az tagintézmény-vezető ezt
indokoltnak látja.
Az igénybevétel módját és idejét szaktanár határozza meg. A szaktanár tájékoztatja az
osztályfőnököt a felkészítésre fordított napok számáról és dátumáról, valamint a verseny
időtartamáról. Az OKTV 2. és 3. fordulójába jutott diákok a versenyek előtt öt napot
fordíthatnak a felkészülésre. A megyei és országos szervezésű versenyek iskolai fordulójára
szabadnap nem jár, a kedvezményekre vonatkozóan a következő bekezdésben foglaltak
tekintendők irányadónak.
Iskolai vagy városi versenyen résztvevő tanuló két órával (120 perc), megyei versenyen
résztvevő tanuló a szaktanára által meghatározott időpontban mehet el a tanítási órákról. A
szaktanár köteles tájékoztatni az osztályfőnököt és az érintett szaktanárokat a versenyzők
nevéről, és a hiányzás pontos idejéről. Az OKTV iskolai fordulóján részt vevő tanulóink 12
órától kapnak felmentést az iskolai foglalkozásokon való részvétel alól.
Sportversenyekkel és egyéb esetekkel kapcsolatban – a szaktanár javaslatának
meghallgatása után – az tagintézmény-vezető dönt. A döntést követően a szaktanár és az
osztályfőnök az előzőekben leírt módon jár el.
A felsőoktatási tagintézmények által szervezett nyílt napon egy tanuló legföljebb egy
tagintézményben vehet részt. Ettől csak igen indokolt esetben lehet eltérni – az osztályfőnök
javaslata s az tagintézményvezető-helyettes döntése alapján. A nyílt napon való részvételt
rögzíteni kell a naplóban, és ezt a hiányzást is figyelembe kell venni az összesítésnél.
A fenti szakaszokban szabályozott esetekben az osztályfőnök – a hiányzást
iskolaérdekből törté-

nő távollétnek minősíti a digitális naplóban, és a tanítási

napokról, órákról való távolmaradást minden esetben figyelembe veszi a hiányzások
havi összesítésénél.

A tanulói késések kezelési rendje
A digitális napló és a késők listáját rögzítő iratok bejegyzései szerint az iskolából
rendszeresen késő tanuló szüleit az osztályfőnök értesíti, ismétlődés esetén behívja az
iskolába. A magatartási jegy kialakításánál a rendszeres késéseket figyelembe kell venni.
A tanuló tanítási óráról való késését, a késés percekben számított időtartamát és a tanuló
hiányzását a pedagógus a naplóba bejegyzi. A mulasztott órák igazolását az osztályfőnök
végzi. Az igazolatlan mulasztások hátterének felderítésében az osztályfőnök, a gyermek és
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ifjúságvédelmi felelőssel, az tagintézmény-vezetőhelyettessel együtt jár el, szükség esetén
kezdeményezik a tankötelezettség megszegésére vonatkozó szabálysértési eljárást.

Tájékoztatás, a szülő behívása, értesítése
A szülők tájékoztatása, értesítése a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51. § (3)
bekezdésének előírásai szerint történik.
Tanköteles tanuló esetében:
 első igazolatlan óra után: a digitális napló adatai révén a szülő értesítése
 tizedik igazolatlan óra után: a szülő iktatott postai levélben történő értesítése
 a tizedik igazolatlan óra után: a lakóhely szerint illetékes jegyző értesítése (a
másodpéldányt az irattárban kell őrizni)
 a harmincadik igazolatlan óra után: a szülő postai úton történő értesítése (a
másodpéldányt az irattárban kell őrizni)
 az ötvenedik igazolatlan óra után: a jegyző értesítése
Az értesítésben minden alkalommal fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás
következményeire.
Nem tanköteles kiskorú tanuló esetében:
 első igazolatlan óra után: a digitális napló adatai révén a szülő értesítése
 a tizedik igazolatlan óra után: a szülő postai úton történő értesítése (a másodpéldányt
az irat- tárban kell őrizni)
 a huszadik igazolatlan óra után: a szülő postai úton történő értesítése (a
másodpéldányt az irat- tárban kell őrizni)
 a harmincadik igazolatlan óra után: a tanulói jogviszony megszüntetése.
Az értesítést a tanulói jogviszony megszűnését megelőzően legalább két alkalommal postai
úton is ki kell küldeni, ebben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás
következményeire.
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14 Záró rendelkezések
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Mellékletek
1. számú melléklet
Az iskolai könyvtár működési szabályzata

A könyvtár működésének célja, a működés feltételei
Az iskola könyvtára az iskola működéséhez, pedagógiai programjának megvalósításához, a
neveléshez, tanításhoz, tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres gyűjtését, feltárását,
megőrzését, a könyvtári rendszer szolgáltatásainak elérését, továbbá a könyvtárhasználati
ismeretek oktatását biztosító, az intézmény könyvtár-pedagógiai tevékenységét koordináló
szervezeti egység.
Könyvtárunk SzMSz-e szabályozza a könyvtár működésének és igénybevételének szabályait.
Az iskolai könyvtár állományába csak a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó dokumentum vehető
fel. A tankönyveket külön gyűjteményként kezeljük, a külön gyűjtemény nyilvántartásának és
használatának sajátos szabályait a tankönyvtári szabályzat tartalmazza.
Könyvtárunk rendelkezik a jogszabályban előírt alapkövetelményekkel:
a) a használók által könnyen megközelíthető könyvtárhelyiség, amely alkalmas az állomány
szabadpolcos elhelyezésére és legalább egy iskolai osztály egyidejű foglalkoztatására,
b) legalább háromezer könyvtári dokumentum megléte,
c) tanítási napokon a tanulók, pedagógusok részére megfelelő időpontban a nyitva tartás
biztosítása,
d) rendelkezik a különböző információhordozók használatához, az újabb dokumentumok
előállításához, a könyvtár működtetéséhez szükséges nyilvántartások vezetéséhez,
katalógus építéséhez szükséges eszközökkel
e) Az intézmény számára vásárolt dokumentumokat könyvtári nyilvántartásba kell venni. A
könyvtáron kívül elhelyezett dokumentumokról lelőhely-nyilvántartást kell vezetni.
2) Iskolai könyvtárunk alapfeladatai és kiegészítő feladatai
Iskolánk könyvtárának alapfeladatai – a jogszabályoknak megfelelően – a következők:
a) gyűjteményünk folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása és rendelkezésre
bocsátása,
b) tájékoztatás nyújtása a dokumentumokról és szolgáltatásokról,
c) az iskola pedagógiai programja és könyvtár-pedagógiai programja szerinti tanórai
foglalkozások tartása,

d) könyvtári dokumentumok egyéni és csoportos helyben használatának biztosítása,
e) könyvtári dokumentumok kölcsönzése,
f) tartós tankönyvek, segédkönyvek kölcsönzése tanulóink számára
g) a könyvtári állomány pedagógiai programnak megfelelő, a tanulók és a pedagógusok
igényeinek figyelembevételével történő fejlesztése.
3) A könyvtár működésével kapcsolatos szabályok
Az intézmény számára vásárolt dokumentumok nyilvántartása
 az intézmény számára vásárolt összes dokumentumot könyvtári nyilvántartásba kell venni
 a könyvtáron kívül elhelyezett dokumentumokról lelőhely-nyilvántartást kell vezetni
 az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók számára beszerzett tankönyveket szintén
nyilvántartásba kell venni
A könyvtár szolgáltatásai a következők
 szépirodalmi könyvek, szakkönyvek, idegen nyelvkönyvek és szótárak kölcsönzése (az
utóbbiak korlátozott számban),
 tankönyvek, tartós tankönyvek, különböző, a tanulmányi munkát elősegítő segédeszközök
(pl.: térképek, példatárak, feladatgyűjtemények, tesztkönyvek stb.) kölcsönzése,
 információgyűjtés az internetről a könyvtáros-tanár segítségével,
 lexikonok és különböző alacsony példányszámú könyvek, dokumentumok olvasótermi
használata,
 tájékoztató a diákok számára a könyvtár használatáról.
 más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása
 könyvtári órák, egyéb foglalkozások tartása
 nevelő-oktató munkához szükséges dokumentumok többszörözése
 tájékoztatás nyújtása a nyilvános könyvtárak által nyújtott szolgáltatásokról

A könyvtár használóinak köre, a beiratkozás módja
Az iskolai könyvtár szolgáltatásait az intézmény valamennyi diákja és munkavállalója
igénybe veheti. A könyvtáros engedélyével a könyvtár szolgáltatásait külső személyek is
igénybe vehetik. A könyvtár használatának részletes szabályait, a beiratkozás módját
szabályzatunk 2. sz. melléklete tartalmazza.

A szolgáltatások igénybevételének feltételei
A könyvek, a különféle dokumentumok és ismerethordozók kölcsönzése és olvasótermi
használata, a számítógép- és internethasználat térítésmentes. A nyomtatásért és a
fénymásolásért a mindenkor érvényes árjegyzék szerinti díjat kell megfizetni.

A könyvtárhasználat szabályai
A könyvek kölcsönzésének időtartama szorgalmi időben egy hónap. Tanév végén a diákoknak
minden könyvet vissza kell vinniük a könyvtárba (attól függetlenül, hogy azt mikor vitték ki).
A nyári szünidőre történő kölcsönzési szándékot előre jelezni kell, ez esetben az
engedélyezett kölcsönzési időtartama a szünidő egészére kiterjed. A kikölcsönzött könyveket
a következő tanév első tanítási hetében kell visszahozni. Az ingyenes tankönyvtámogatásban
részesülő diákok által átvett tankönyvek arra az időtartamra kölcsönözhetők ki, ameddig a
tanuló az adott tárgyat tanulja. Egyéb ismerethordozók kölcsönzésének időtartama a
mindenkori lehetőségek függvényében változik.

A nyitva tartás és a kölcsönzés ideje
Az iskolai könyvtár hetente 2 napon nyitva tart. A nyitva tartás ideje igazodik a diákok
igényeihez.

A kölcsönzési időről a tanulók az olvasóterem ajtajára illetve hirdetőjére

kifüggesztett, az iskolai könyvtár működésével kapcsolatos információkból tájékozódhatnak.

A könyvtárban elhelyezett számítógépek használata
A könyvtárban elhelyezett számítógépeket tanítványaink a könyvtár nyitvatartási ideje alatt
szabadon használhatják. Tanári felügyelet nélkül a számítógépek használata tilos. A tanulók
felelősséggel tartoznak a számítógép hibáinak, esetleges hiányosságainak azonnali
bejelentéséért. Ha a tanuló nem jelentette be, hogy a számítógépet hibás, működésképtelen,
hiányos állapotban találta, akkor a hiba, hiányosság bekövetkeztét az ő munkálkodása
következményének kell tekinteni. A könyvtárban elhelyezett tanulói gépek forgalmazását
ellenőrizzük.

A tanári kézikönyvtár
Az iskolai könyvtár részét képezi a „Tanári kézikönyvtár” is, amelynek anyagai a tanáriban
egy erre a célra kijelölt szekrényben vannak elhelyezve; s a vele kapcsolatos kölcsönzési és
egyéb feladatokat szintén az iskolai könyvtáros tanár látja el.
Az iskolából távozó, illetőleg az érettségiző tanulók esetében a tanulói jogviszony
megszűnésének időpontjáig a kölcsönzött tankönyveket, tartós tankönyveket, egyéb könyvtári
dokumentumokat vissza kell szolgáltatni.
A pedagógusok a tanév során egy-egy tananyagrészhez a szükséges mennyiségű
dokumentumot az anyagrész feldolgozásához szükséges ideig használhatják.
Az ingyenes tankönyvtámogatásban részesülő diákok által átvett tankönyvekkel kapcsolatos
szabályokat SzMSz-ünk 4. sz. melléklete tartalmazza.
Az elveszett vagy rongálástól könyvtári használatra alkalmatlanná vált dokumentumot az

olvasó köteles egy kifogástalan példánnyal vagy a könyvtár számára szükséges más művel
pótolni.

A könyvtár nyitvatartási ideje
12.00 – 15.
12.00 – 15.

kedd
csütörtök

Tankönyvtári szabályzat

Jogszabályi rendelkezések az ingyenes tankönyvi ellátás rendjéről:


a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. XXXVII. törvény



23/2004 (VIII. 27.) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás,
valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről



16/2013. EMMI rendelet
Az Oktatási Hivatal teszi közzé a tankönyvek hivatalos jegyzékét, amelyet
folyamatosan felülvizsgál és frissít. Amennyiben tankönyvet szeretne rendelni, vagy
részletesen keresni a tankönyvek között, megteheti a Köznevelési Információs Iroda
(www.kir.hu)

Tankönyvi

Adatbázis-kezelő

Rendszerében

a

http://www.tankonyv.info.hu/ webcímen.

Az intézmény a következő módon tesz eleget az ingyenes tankönyvi ellátás
kötelezettségének:
Az ingyenes tankönyvre jogosult diákok az iskolai könyvtár nyilvántartásába felvett
tankönyveket kapják meg használatra.
Ezeket a tankönyveket a diákok a könyvtári könyvekre vonatkozó szabályok alapján
használják. Az ingyenes tankönyvtámogatásban részesülő diákok által átvett tankönyvek
arra az időtartamra kölcsönözhetők ki, ameddig a tanuló az adott tárgyat tanulja.
Amennyiben az ingyenes tankönyvtámogatás révén kapott tankönyvet a tanuló nem
használja folyamatosan, a tanév végén június 15-ig minden kölcsönzésben lévő
dokumentumot

vissza kell

juttatni

az

iskolai

könyvtárba.

Az

iskola

részére

tankönyvtámogatás céljára juttatott összegnek legalább a huszonöt százalékát tartós
tankönyv, illetve az iskolában alkalmazott ajánlott és kötelező olvasmányok vásárlására
kell fordítani. A megvásárolt könyv és tankönyv az iskola tulajdonába, az iskolai könyvtár
állományába kerül.
A

A kölcsönzés rendje
tanulók a tanév során

használt

tankönyveket

és

segédkönyveket

(atlasz,

feladatgyűjtemény) szeptemberben a könyvtárból kölcsönzik. Aláírásukkal igazolják a

könyvek átvételét, illetve elolvassák és aláírásukkal elfogadják a nyilatkozatot a
tankönyvek használatára és visszaadására vonatkozóan. Ennek szövege:
NYILATKOZAT
Az aláírásommal igazolom, hogy tájékoztatást kaptam az alábbiakról:


Az iskolai könyvtárból a 2016/17.-as tanévre kaptam tartós tankönyvi keretből
beszerzett könyveket, melyet átvettem az iskolai könyvtárban, és az átvételt
aláírásommal igazoltam.



2017. június 15.-ig az iskolai könyvtárnak visszaszolgáltatom az átvett tartós
tankönyveket



A tankönyvek épségére, tisztaságára vigyázok. Amennyiben megrongálódik
vagy elhagyom, akkor azért anyagi felelősséggel tartozom, pótolnom kell más
forrásból, végső esetben pedig a vételárat meg kell téríteni.

Sorszám

Aláírás

osztály

A diákok tanév befejezése előtt, legkésőbb június 15-ig kötelesek a tanév elején, illetve tanév
közben felvett tankönyveket a könyvtárban leadni.
A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a kölcsönzött tankönyv elvesztéséből,
megrongálásából származó kárt az iskola házirendjében meghatározottak szerint az iskolának
megtéríteni. Nem kell megtéríteni a tankönyv, munkatankönyv stb. rendeltetésszerű
használatából származó értékcsökkenést.

A tankönyvek nyilvántartása
Az iskolai könyvtár külön adatbázisban, „Tankönyvtár” elnevezéssel kezeli az ingyenes
tankönyvellátás biztosításához szükséges tankönyveket.
Évente leltárlistát készít:


az egyedi kölcsönzésekről (folyamatos)



a napköziben és a tanulószobán letét létrehozása (szeptember)



összesített listát az újonnan beszerzett tankönyvekről (szeptember-október)



összesített listát készít a készleten lévő még használható tankönyvekről (június 15-ig)



listát készít a selejtezendő tankönyvekről (október-november)



listát készít a könyvtárban található 25%-ból beszerzett kötelező és ajánlott
olvasmányokról

Kártérítés
A tanuló a támogatásként kapott ingyenes tankönyvet (tartós tankönyvet, oktatási

segédanyagot stb., továbbiakban tankönyv) köteles megőrizni és rendeltetésszerűen használni.
Ebből fakadóan elvárható tőle, hogy az általa használt tankönyv legalább négy évig
használható állapotban legyen. Az elhasználódás mértéke ennek megfelelően:


az első év végére legfeljebb 25 %-os



a második év végére legfeljebb 50 %-os



a harmadik év végére legfeljebb 75 %-os



a negyedik év végére 100 %-os lehet.

Amennyiben a tanuló az iskolai könyvtárból tankönyvet, tartós tankönyvet kölcsönöz, a
tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából
származó kárt az iskolának megtéríteni.
Módjai:
1. ugyanolyan könyv beszerzése
2. anyagi kártérítés az tagintézmény-vezető írásos határozatára
Abban az esetben, ha az elhasználódás mértéke a megengedettnél indokolatlanul nagyobb, a
tanulónak a tankönyv átvételekor érvényes vételárának megfelelő hányadát kell kifizetnie. A
tankönyvkölcsönzéssel,
kármegtérítésével,

a

a

tankönyv

kártérítési

elvesztésével,

kötelezettség

megrongálásával

mérséklésével,

illetve

okozott

elengedésével

kapcsolatban a szülő által benyújtott kérelem elbírálása az tagintézmény-vezető hatásköre.
A tankönyvek rongálásából eredő kártérítési összeg tankönyvek és segédkönyvek (kötelező
olvasmányok, feladatgyűjtemények, szótárak) beszerzésére fordítható.

Tankönyvtári szabályzat
Törvényi rendelkezések az ingyenes tankönyvi ellátás rendjéről:
2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról (a továbbiakban: Ntt.
vagy tankönyvtörvény)
17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a
tankönyvtámogatás,

valamint

az

iskolai

tankönyvellátás

rendjéről

(továbbiakban:

tankönyvrendelet)
501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi
CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban
közreműködők kijelöléséről
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről
Az Oktatási Hivatal teszi közzé a tankönyvek hivatalos jegyzékét, amelyet folyamatosan
felülvizsgál és frissít. Tankönyvrendelést a Könyvtárellátó Kiemelten Közhasznú Nonprofit

Korlátolt Felelősségű Társaság (www.kello.hu) elektronikus felületén lehet leadni.
A Tankönyvtári szabályzat szorosan kapcsolódik az iskolai SZMSZ Iskolai Tankönyvellátás
rendje c. fejezethez.

Az iskola a következő módon tesz eleget az ingyenes tankönyvi ellátás
kötelezettségének:
A tankönyvtámogatás felhasználható a tanulói tankönyvvásárlás költségeinek átvállalására és
csökkentésére, továbbá az iskola tankönyvrendelés teljesítésére.
Az iskolai tankönyvellátás rendjét a nevelőtestület véleményének kikérésével évente – az
iskola tagintézmény - vezetője határozza meg.
A nevelőtestület döntése előtt az iskola tagintézmény-vezetője Hirdetmény útján tájékoztatja
a Szülői Szervezetet, a Diákönkormányzatot és kikéri véleményüket a tankönyvellátás
rendjének meghatározásához. A javaslataikat, észrevételeiket írásban az tagintézményvezetőnek nyújthatják be az érintettek.
Az iskolának biztosítani kell, hogy a napközis és a tanulószobai foglalkozásokon megfelelő
számú tankönyv álljon a tanulók rendelkezésére a tanítási órákra történő felkészülésre.
Az ingyenes tankönyvre jogosult diákok a tanév elején ingyenesen megkapott valamint az
iskolai könyvtár nyilvántartásába felvett tankönyveket kapják meg használatra.
Az iskola tanulói kötelesek az ingyenesen felvett tankönyveket tanulmányi idejük végén,
tanulói jogviszonyuk megszűnte után, visszaszolgáltatni az iskolának.
Ezeket a tankönyveket - a munkatankönyvek kivételével - minden tanuló köteles visszaadni
az iskolai könyvtárnak, az alábbi időpontig:
9-11. évf.: a tanév utolsó tanítási napja
Végzős évfolyamok: 12. évf.: szóbeli érettségi napja
14.,15.évf.: szóbeli szakmai vizsga napja.
A könyvtáros tanár feladata ezekből biztosítani a következő tanév tankönyvkészletét.
A megvásárolt könyv, tankönyv, elektronikus adathordozón rögzített tananyag az iskola
tulajdonába, az iskolai könyvtár, könyvtárszoba állományába kerül.
A könyvtárba bevételezett tankönyveket a diákok a könyvtár kölcsönzési szabályai szerint
kölcsönzik ki, és a könyvtári könyvekre vonatkozó szabályok alapján használják.
Tartós tankönyv fogalma: tartós tankönyvek azok a dokumentumok, amelyek több tanéven
keresztül használható tankönyvek (kemény borítós), segédletek: kézikönyvek, szótárak,
kötelező és ajánlott olvasmányok, atlaszok, szöveggyűjtemények.
Az egy tanévre szóló tankönyvek, munkatankönyvek, feladatlapok nem minősülnek tartós
tankönyvnek.

2. számú melléklet
Egri SZC Remenyik Zsigmond Gimnáziuma és Szakgimnáziuma Szülői Szervezetének
Szervezeti és Működési Szabályzata
I. rész
Általános rendelkezések
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendelet előírásai alapján a Városi Intézményi Központ Füzesabony, Remenyik Zsigmond
Gimnázium és Szakközépiskolában, a nevelési-oktatási intézmény egészét érintő ügyek
intézésére Szülői Szervezet alakult.
Az iskolai Szülői Szervezet elnöke: Békési Gáborné
Székhelye: 3374 Dormánd, Templom utca 19.
II. rész
Az iskola Szülői Szervezetének alapvető célja
1) Az iskolába járó tanulók szüleinek képviselete a szülői kötelességek és jogok
gyakorlásának érdekében.
2) Az iskola és az otthon közötti aktív együttműködés elősegítése.
3) A saját, önálló életre felkészítő iskola megvalósításában való közreműködés.
4) A konkrét szülői érdeknek a megfogalmazása.
5) Az oktatás minőségének javítása az iskolába járó gyerekek érdekében.
III. rész.
Az iskola Szülői Szervezetének alapvető feladata
1) Az oktató-nevelő munkát együttműködésükkel segítő szülők összefogása.
2) A szülők tájékoztatása és véleményük kikérése a gyermekük oktatásával kapcsolatos
kérdésekben.
3) A szülők közötti kapcsolattartás megszervezése
·

szülők-intézményi tanácsba delegált szülők,

·

szülők-Szülői Szervezet,

·

szülők-szülők

között.

4) A kapcsolattartás kialakításában való részvétel
·

a szülői értekezlet rendje és tartalma,

·

a fogadó órák időpontja,

·

a nyílt napok lebonyolítása,

·

levelezés a szülők és a Szülői Szervezet között

6) Szülői képviseletben való részvétel az iskolán kívüli helyi és országos szülői
egyesületekben.
7) A szülők figyelmének felhívása jogaikra és kötelességeikre.

IV. rész
Az iskola Szülői Szervezetének belső felépítése
Az iskolai szintű Szülői Szervezetének tagjai az iskolában tanuló gyermekek szülei, vagy más
nevelésre jogosult személy, gyermekenként egy fő szülő (törvényes képviselő).
Az iskolai Szülői Szervezet taglétszáma: az aktuális nappali rendszerű képzésben részt vevő
tanulók létszámával megegyező fő.
A) Osztályszintű Szülői Szervezet (mini Szülői Szervezet)
1) Az osztályszintű Szülői Szervezet az iskolai szintű Szülői Szervezet alapegysége.
2) Az osztályszintű Szülői Szervezet tagjai gyermekenként egy szülő vagy egy nevelésre
jogosult.
3) A Szülői Szervezet tisztségviselőket, elnököt és helyettest választ határozott időre.
Egy jelölt esetén az lehet tisztségviselő, akit az osztályba járó gyerekek szüleinek több mint
fele (50 %-a + 1 fő) támogat, több jelölt esetén pedig a legtöbb szavazatot kapott személy.
A tisztségviselő visszahívható, ha
10 %-a (vagy 20 %-a) kezdeményezi.

azt

az

osztályba

járó

gyerekek

szüleinek

A visszahívást meg kell szavaztatni, s az akkor lép életbe, ha a szülők legalább 50 %-a + 1 fő
egyetért vele.
4) Az osztály szülői közössége dönt, hogy az adott osztályt hányan és kik képviseljék az
iskolai szintű Szülői Szervezet választmányában. A Szülői Szervezet a megválasztott szülőket
határozott időre megbízza a választmányi munka elvégzésével, de a megfelelő szabályok
betartásával jogosult vissza is hívni. (pl. a visszahívás szavazati aránya meg kell, hogy feleljen
a választás szavazati arányának).

B) Az iskolai szintű Szülői Szervezet választmánya
1) Az osztályszintű Szülői Szervezetek által delegált szülők alkotják az iskolai szintű Szülői
Szervezet választmányát (vezetőségét).
Létszáma: 16 fő
2) Az iskolai szintű Szülői Szervezetet a választmány irányítja.
3) A választmány tagjai maguk közül elnököt és egy elnökhelyettest választanak.
A jelölés nyílt, a választás titkos.
Egy jelölt esetén az lehet tisztségviselő, akit a választmány több mint fele támogat, több jelölt
esetén pedig az, aki a legtöbb szavazatot kapja. A tisztségviselő visszahívható, ha a
választmány egy tagja (vagy 10%-a) ezt kezdeményezi.
A visszahívásról szavazással, legalább 50 % + 1 fő egyetértésével dönt a választmány.
4) A visszahívott tisztségviselő a választmány tagja marad.
5) A választmány meghatározhatja a tisztségviselők megbízási idejét.
6) A választmány határozatképes, ha a delegált tagok fele jelen van.
7) Ha a választmányi tag kétszer egymás után nem jelenik meg a választmányi ülésen, akkor
kizárja magát a vezetőségből, és az osztályszintű Szülői Szervezetnek új tagot kell l
delegálnia
8) Az iskolai szintű Szülői Szervezet ülése nyilvános. Ezen a szülők – persze szavazati jog
nélkül – bármikor részt vehetnek. Állandó és ideiglenes meghívottak is jelen lehetnek.

V. rész
Az iskola Szülői Szervezetének jogosítványai
1)

A Szülői Szervezet dönt

·

saját működési rendjének és munkaprogramjának elfogadásáról;

·

tisztségviselőinek megválasztásáról;

·

a szülők körében megszervezendő, iskolát segítő munkáról.

·
az iskolai Szülői Szervezet eljárhat, intézkedhet a hatályos jogszabályokban
meghatározott szülői jogok érvényesítése és szülői kötelességek teljesítése érdekében.

2) A fenntartónak ki kell kérnie a Szülői Szervezet véleményét az iskola
megszüntetésével,
átszervezésével,
feladatának
megváltoztatásával,
nevének
megállapításával, kapcsolatban, valamint vezetőjének megbízása és e megbízás
visszavonása előtt.
3) Az iskolai Szülői Szervezet véleményét ki kell kérni a az iskola Munkatervének tanév helyi
rendjének meghatározásakor
4) A Szülői Szervezet a gyermekek, tanulók nagyobb csoportját érintő bármely
kérdésben tájékoztatást kérhet a nevelési-oktatási intézmény vezetőjétől, az e körbe
tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestület
értekezletein.
5) A Szülői Szervezet választmánya kezdeményezheti rendkívüli nevelőtestületi értekezletet
összehívását.
6) Az intézmény egészét vagy a tanulók nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben
tájékoztatást kérhet a nevelési-oktatási intézmény vezetőjétől, az e körbe tartozó ügyek
tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestület értekezletein.
A nevelési-oktatási intézmény házirendjében kell meghatározni, mit kell érteni a
gyermekek, tanulók nagyobb csoportja alatt.
7) A Szülői Szervezet a választmányi üléseken megtárgyalja a szülőket érintő kérdéseket,
fontos ügyekben kialakítja a közös álláspontot.
8) A Szülői Szervezet kérdéseket tehet fel az iskola vezetőinek az intézmény működését
érintő valamennyi kérdésben.
9) A Szülői Szervezet választmánya köteles az iskolába járó összes gyerek szülejét
képviselni, ezért a kisebbségi véleményt is meg kell jelenítenie.
10) A Szülői Szervezet választmánya köteles a szülők írásba foglalt véleményét és kérdéseit
az iskola vezetése felé továbbítani, ha az intézmény egészét vagy a tanulók nagyobb
csoportját érinti.
11) Ha a tanulók felkérik, akkor segíti a diákönkormányzat munkáját.
12) A Szülői Szervezet és az iskolavezetés közti kapcsolattartás formáját az iskola szervezeti
és működési szabályzata rögzíti.
13) A Szülői Szervezet működési feltételeiről az iskola vezetője gondoskodik, az iskola
szervezeti és működési szabályzatában rögzített módon.
14) A Szülői Szervezet részére vagy tagjai részére érkező postai küldeményeket, az iskola
köteles iktatni, és felbontatlanul a legrövidebb időn belül eljuttatni a címzettekhez pl. a
gyerekek révén.
15) A közoktatásban intézkedésre jogosult személy vagy szervezet a Szülői Szervezet
javaslatára harminc napon belül érdemi választ köteles adni.

16) A Szülői Szervezet jogainak megsértése esetén tizenöt napon belül a fenntartóhoz
törvényességi kérelmet nyújthat be.
17) Az iskola szervezeti és működési szabályzata, a Szülői Szervezet részére, további jogokat
állapíthat meg.
18) Ha jogszabály a Szülői Szervezet részére további jogosítványokat állapít meg, az akkor is
kötelező érvényű, ha a fenti felsorolásban nem szerepel.
VI. rész
Az iskolai Szülői Szervezet működési szabályai
A) Osztályszintű Szülői Szervezetek működése
1) Az osztályszintű Szülői Szervezet rendes üléseit tanévenként két alkalommal tartja.
2) Összehívásról az osztály Szülői Szervezet elnöke gondoskodik, aki levezeti az ülést.
3) Az osztályszintű Szülői Szervezet elnöke az ülés előtt két héttel köteles írásban értesíteni a
szülőket a napirendi pontokról.
4) Rendkívüli Szülői Szervezet értekezlet hívható össze, ha kezdeményezi:
·

egy szülő (vagy a szülők 10 %-a),

·

az osztály szintű Szülői Szervezet vezetője,

·

az osztályfőnök,

·

az iskola vezetője.

5) A rendkívüli Szülői Szervezet ülését a kezdeményezéstől számítva 10 tanítási napon belül
kell összehívni, vagy a kérdés sürgőssége szerint.
6) Az osztályszintű Szülői Szervezet ülése határozatképes, ha az osztályban tanuló gyerekek
50 % + 1 fő részének szülei vannak jelen. Tisztségviselők választásához az osztály szülői
közösségének 2/3 –ának jelenléte szükséges. A határozatképességet jelenléti ívvel kell
igazolni.
7)

A szülői közösség határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.

8)
Az osztály szintű Szülői Szervezet üléséről jegyzőkönyv készül, amit a vezető és egy
hitelesítő ír alá.
9) Az osztályszintű Szülői Szervezet elnöke köteles tájékoztatni az ülésen történtekről és a
határozatokról a meg nem jelent szülőket is (írásban).

3. számú melléklet
Egri SZC Remenyik Zsigmond Gimnáziuma és Szakgimnáziuma
Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata
Remenyik Zsigmond Diákönkormányzat feladatai:
-

Az iskola diákjainak érdekképviselete
A tanári kar megbeszélésein
A tagok fegyelmi tárgyalásain, különböző ifjúsági szervezetekben
A diákok közéleti, tanulmányi, szabadidős tevékenységének támogatása.
Érdekvédelme

- Az iskolában és egyéb oktatási intézményekben
- Az iskolán belül és kívül élet megszervezése, a Házirend és a hatályos jogszabályokat
betartva.
Tagjai: - Rendes tag
- Pártoló tag
- Tiszteletbeli tag
Rendes tag: Minden iskolában tanuló diák, a tagokat megillető jogok és az őket terhelő
kötelezettségek alapján.

A tagok jogai

A tagoknak joga van:
1./
2./
3./
4./
5./

Szavazni és véleményt nyilvánítani az erre kijelölt főrumokon
A tisztségviselőket megválasztani, illetve a tisztségekre pályázni
A Remenyik Zsigmond Diákönkormányzat által szervezett rendezvényeken
kedvezményesen részt venni.
Az iskola és a Remenyik Zsigmond Diákönkormányzat rendelkezésére álló eszközöket,
helyiségeket igénybe venni.
Tevékenységeikhez szakmai, gyakorlati és más támogatást igénybe venni.
A tagok kötelességei

A tagok kötelességei:
1./
2./
3./

A tagdíj (lásd: Vagyoni Jogok Szabályozása) befizetése
A Remenyik Zsigmond Diákönkormányzat által szervezett rendezvények zavartalan
lebonyolítása.
A Remenyik Zsigmond Diákönkormányzat rendelkezésére álló helyiségek és eszközök
rendeltetésszerű használata.

4./
5./

A Házirend és a Működési Szabályzat betartása
Lehetőséghez mérten formálni a diákéletet.
A küldöttgyűlés

A küldöttgyűlés a Remenyik Zsigmond Diákönkormányzat legnagyobb szintű döntéshozó
szerve, melynek munkájában a tagok küldöttek útján vesznek részt. A küldöttgyűlés döntéseit
semmilyen más szerv nem bírálhatja felül. A küldöttgyűlés ellenőrzi a IDB munkáját is, ami
a küldöttgyűlés nevében működik.
Az IDB munkája a tanév során folyamatos.
A küldöttgyűlés működési szabályai
1./

2./
3./

4./
5./

A küldöttgyűlés csak a Remenyik Zsigmond Diákönkormányzat tagjai által választott
küldöttek (osztályonként 5 -10 fő küldött) és az Elnök által meghívott vendégek lehetnek
jelen.
Az IDB Elnöke vagy Alelnöke látja el a Küldöttgyűlés elnöki teendőit.
A Küldöttgyűlés határozatképes, ha a küldöttek több min 50%-a jelen van. Ha nincs meg
az 50%, akkor a Küldöttgyűlést 8 napon belül újra össze kell hívni, és akkor a küldöttek
1/10-ével a Küldöttgyűlés határozatképes lesz.
A Küldöttgyűlésen minden tagnak joga van szavazni.
A Küldöttgyűlés munkájáról jegyzőkönyvet kell készíteni.

Az Iskolai Diák Bizottság (IDB)
Létszám: 16 fő
Tagjai:
- Az Osztály Diák Bizottságok titkára (8fő)
- Az IDB Küldöttgyűlés által választott tisztségviselői (elnök, helyettes + tagok)
Az alakuló IDB ülésen a tagok vezetőséget választanak (5 fő)
A vezetőség tagjai:
Az IDB Elnöke
Joga:
- A Remenyik Zsigmond Diákönkormányzati tagok érdekképviseletének ellátása
- A választások rendjének szabályozása
- Döntéshozatal a Remenyik Zs. Diákönkormányzat hatáskörébe és illetékességébe tartozó
kérdésekben.
Feladata:
- A Remenyik Zsigmond Diákönkormányzat éves programjának elkészítése (költségvetés,
naptári ütemezés …stb.)
- A végzett munka ismertetése a tagokkal, oly módon, ahogy ezt a Küldöttgyűlés
megszavazza
- A helyi vagy országos szervezetekkel, az iskola vezetésével, a szülőkkel való
kapcsolattartás

Az IDB működési szabályai
1./ Az Elnök feladata az ülések levezetése. Akadályoztatása esetén ezt a feladatot az Alelnök
látja el.
2./ Az IDB határozatai ½-es egyetértést igényelnek
3./ ½-es döntés: az IDB belső ügyei (kivétel vezetőség választ)
- vezetőség tagjainak személye
- tagdíj mértékének megállapítása
- működési szabályok módosítása
4./ Ha egy vitás kérdésben erőegyensúly alakulna ki, akkor az Elnök szavazata dönt.
5./ Az IDB tagjai 1 tanévre választanak
6./ Az IDB akkor határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van, ha nincs akkor az IDB-t
újra össze kell hívni (8 napon belül) és a tagok ¼-ének megjelenése esetén az IDB
határozatképessé válik.
Az IDB tagjainak jogai és kötelességei
A tagoknak joga van:
1./ Szavazni az IDB véleményezési munkájában
2./ Indítványozni a napirend módosítását, új napirendi pontok felvételét
3./ Tartózkodni a szavazásról
A tagok kötelesek:
1./ Betartani a Küldöttgyűlés és az IDB működési szabályait.
Az IDB vezetőségének feladatai
1./ Előkészíti az IDB és a Küldöttgyűlés munkáját.
2./ Kezelni a Remenyik Zsigmond Diákönkormányzat pénzét, elkészíteni a költségvetést.
3./ Folyamatos kapcsolatot tartani azokkal a szervekkel, amelyeket a Küldöttgyűlés és az IDB
kijelöl.
A vezetőség tagjainak jogai és feladatai
(Elnök, Alelnök, pénztáros)
Az elnök feladatai:
1./
2./
3./
4./

Összehívni az IDB-t minden hónapban legalább egy alkalommal.
Összehívni a Küldöttgyűlést legalább évi egy alkalommal.
Előkészíteni a naptári év ütemezési tervezetét.
Levezetni az IDB és a Küldöttgyűlés összejöveteleit és az esetleges vezetőségi
üléseket.

4. számú melléklet
Egri SZC Remenyik Zsigmond Gimnáziuma és Szakgimnáziuma dolgozóinak
munkaköri leírás mintái
I.

Iskolatitkár munkakör – munkaköri leírás minta

EGRI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
3300 EGER, KERTÉSZ UTCA 128.
ADÓSZÁM: 15831938-2-10
EGRI SZC REMENYIK ZSIGMOND GIMNÁZIUMA ÉS SZAKGIMNÁZIUMA
3390 Füzesabony, Ifjúság u. 17.
OM azonosító: 203035

Tel: 70/641-2969

MUNKAKÖRI LEÍRÁS
Név:
………………………
Születési név:
………………………
Szül. hely, idő:
………………………
Adóazonosító jele: …………………..
TAJ száma: ………………………
Anyja neve:
………………………
Lakcíme:
………………………
Végzettsége,
képzettsége:
……………………………………………………………………
………….
Beosztás (munkakör megnevezése): Iskolatitkár
Besorolása: …………..
Kulcsszáma: …………………..
FEOR szám: …………………..
Előírt szakképzettség:
 Iskolai végzettség:
 Egyéb (pl. nyelvtudás):
A munkavállaló büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személy.
Munkahely (szervezeti egység neve): Egri SZC Remenyik Zsigmond Gimnáziuma és
Szakgimnáziuma (3390 Füzesabony, Ifjúság u. 17.)
Heti munkaidő: heti 40 óra
Munkarend: Nem műszakban dolgozó
Munkáltatói jogkör gyakorlója (beosztás megnevezése): Egri Szakképzési Centrum
Főigazgatója
Közvetlen felettese (beosztás megnevezése): tagintézmény-vezető, tagintézményvezetőhelyettes

Köteles elvégezni mindazon munkakörén kívül eső, végzettségének megfelelő eseti, egyszeri
feladatokat, amellyel az intézményvezetője, illetve az általa kijelölt vezető megbízza.
A munkaidő időtartama:

730-1600

Főbb tevékenység:
1.

Szervezi az intézmény hivatalos ügyintézését, vezeti a titkárságot, kiépíti az
ügyköröket,(fenntartói,

vezetési,

nevelési,

gazdasági,

alkalmazotti,

gyermekvédelmi, stb.) és meghatározza az ügykörszámokat.
2.

Nyilvántartja és rendszerezi (rangsorolja) az átfutó és határidős ügyeket, az
ügyiratokat, a bélyegzőket, a szigorú elszámolású nyomtatványokat (törzslap)
megőrzi ezeket.

3.

Átveszi, felbontja és kezeli a küldeményeket, iktatja az iratokat, csatolja az előiratokat, végzi a mutatózást.

4.

Továbbítja a határidős ügyiratokat-az intézményvezető szignálása után –az
ügyintézőkhöz, aláírással átveteti azokat.

5.

Előkészíti a kiadványozást, bérmentesíti és továbbítja, a kiadványokat,
küldeményeket (egyéb dologi kiadás kezelése).

6.

A hivatalos üzeneteket, a körtelefonok tartalmát továbbítja, tájékoztatást ad az
érintetteknek az ügyben eljáró illetékes ügyintéző felhatalmazása alapján.

7.

Gépeli és másolja a vezető által engedélyezett (szignóval ellátott) intézményi
iratokat, szükség esetén –az intézményvezető utasítására- jegyzőkönyvet vezet.

8.

Vezeti a tanulók naprakész intézményi nyilvántartását, a hivatalos statisztikákat,
az okiratokról, dokumentumokról hivatalos másolatot, másodlatot készít.

9.

Ellátja az érkező és távozó tanulók hivatalos adminisztrációját, továbbítja és
nyilvántartja az igazolatlan mulasztásért való felszólításokat, feljelentéseket.

10.

Rendben és elzárva tartja a tanügyi nyomtatványokat, kiegészítésükről,
pótlásukról beszerzéssel gondoskodik.

11.

Kezeli az irattárat, rendezi, az elintézett ügyek iratait irattárba helyezi, elkészíti az
irattári jegyzékeket, elvégzi az iratselejtezést és a levéltári átadást.

12.

Szervezi

és

egyezteti

az

intézményvezető

és

a

helyettese

hivatalos

kapcsolattartását, elvégzi mindazokat a feladatokat, amivel az intézményvezető
(helyettes) megbízza.

13.

Szívélyesen

fogadja

a

vezetőkhöz

látogató

személyeket,

a

szülőket,

pedagógusokat, diákokat, ügyeik intézését elősegíti, minden intézkedéséről
tájékoztatja az igazgatót vagy helyettesét.
14.

Vezeti a személyzeti és a munkaügyi nyilvántartásokat: a munkaviszonnyal
kapcsolatos jegyzékeket (határozott idejű kinevezések, szerződések lejárata,
szabadságok nyilvántartása. , stb.).

15.

A munkavégzés során a tudomására jutott információkat hivatali titokként kezeli.

16.

Szövegszerkesztéssel, táblázatok, összesítések készítésével gépeli az intézményi
működéshez szükséges leveleket és iratokat. Ellátja az ügyvitel-technikai
berendezések (pl. számítógép, nyomtató, másoló, fax) kezelését, segíti a
gazdasági egység adminisztrációs feladatellátását.

17.

Közreműködik az intézmény leltározási tevékenységében.

18.

Közreműködik az anyag és eszközbeszerzések lebonyolításában.

19.

Közreműködik a KIR-rel kapcsolatos adatszolgáltatások teljesítésében.

20.

Az iskolával és funkcióival kapcsolatos napi ismereteket megszerzi és
alkalmazza.

21.

Beszedi a térítési illetve tandíjat, az egyes befizetésekről nyugtát állít ki, befizeti
a fenntartó bankszámlájára, azokról naprakész nyilvántartást vezet.

22.

Gondoskodik a vidéki tanárok utazási költségének elszámolásáról, illetve
kifizetéséről.

23.

Pénzkezelési teendőit a pénztárkezelési szabályzatnak megfelelően látja el.

24.

Elkészíti a diákigazolvány igényléseket és elvégzi az azzal kapcsolatos gazdasági
elszámolásokat.

25.

Kiállítja az iskolalátogatási igazolást a tanulók részére.

26.

Kapcsolattartás a tagintézmények vezetőivel és dolgozóival, a velük kapcsolatos
adminisztráció elvégzése.

Fentieken kívül elvégzi mindazokat a feladatokat, amivel az Intézményvezető megbízza.
Anyagi felelősség:
Felelős a rábízott anyagok, berendezések, felszerelések takarékos és rendeltetésszerű
használatáért, az intézményi vagyon védelméért. A rábízott szerszámokért, leltári tárgyakért
anyagi felelősséggel tartozik.
Egyéni felelősség:
A munkaköri leírás módosításának jogát a munkáltató fenntartja.

Jelen munkaköri leírás ……….…….-én lép életbe.
A munkaköri leírást kiadta

..............................................
tagintézmény-vezető

Kelt: Füzesabony, ……………………..
A munkaköri leírásban foglaltakat tudomásul vettem és megtartásáért felelősséget vállalok.
Kelt: Füzesabony, ……………………..
..............................................
Munkavállaló

II.

Kisegítő dolgozó – portás - munkaköri leírás minta
EGRI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
3300 EGER, KERTÉSZ UTCA 128.
ADÓSZÁM: 15831938-2-10

EGRI SZC REMENYIK ZSIGMOND GIMNÁZIUMA ÉS SZAKGIMNÁZIUMA
3390 Füzesabony, Ifjúság u. 17.
OM azonosító: 203035
Tel: 70/641-2969
MUNKAKÖRI LEÍRÁS
Név:
Születési név:
Szül. hely, idő:
Adóazonosító száma: …………………
Anyja neve:
Lakcíme:

…………………
…………………
…………………
TAJ száma: ………………….
…………………
………………...

Munkavállaló végzettsége, szakképzettsége: ………………...
Beosztás (munkakör megnevezése):
Portás
Közalkalmazotti osztály: ……………..
Közalkalmazotti kulcsszám: ……………..
FEOR szám: ………….
A munkavállaló büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személy.
Munkahely (szervezeti egység neve): Egri SZC Remenyik Zsigmond Gimnáziuma és
Szakgimnáziuma (3390 Füzesabony, Ifjúság u. 17.)
Heti munkaidő: heti 40 óra
Munkarend: Nem műszakban dolgozó
Helyettesíti: ……………………………………………………………………………………..
Munkáltatói jogkör gyakorlója (beosztás megnevezése): Egri Szakképzési Centrum
Főigazgatója
Közvetlen felettese (beosztás megnevezése): tagintézmény-vezető, tagintézményvezető helyettes
A munkaidő időtartama: 630-1500
Munkaközi szünet ideje:
A munkaközi szünet ideje a munkaidőnek nem része, ezért ennek időtartamával a
munkahelyen eltöltött idő meghosszabbodik. A munkaközi szünet idejére az előbbiekből
következően díjazás sem jár.
Munkavállalóval szembeni általános elvárások
Ez a munkaköri leírás általános jelleggel rögzíti azokat a kötelezettségeket és magatartási
szabályokat, melyeket az intézmény alkalmazottaitól elvár, és figyelemmel ezek betartására
minősíti, értékeli a hivatallal való azonosulást.
A munkavállaló köteles
 Félteni, óvni és növelni az intézmény jó hírnevét.
 Munkáját az intézmény mindenkori érdekeinek messzemenő figyelembevételével
végezni.








Anyagi felelőssége mellett vigyázni a rábízott eszközökre, azok rendeltetésszerű
használatára.
Őrizni a bizalmas értesüléseket, betartani az írásban rögzített, szóban elhangzott
utasításokat, szabályzatokat.
Határidőket betartva munkáját pontosan, színvonalasan végezni.
Munkaidejét jól kihasználni, s ha ideje engedi, munkatársainak segíteni.
Munkatársaival együttműködni.
Vezetői utasításra munkaköri leírásában nem szereplő munkát is elvégezni.

A munkakör jellemzői
Feladatai:


















A portás csak akkor hagyhatja el a számára kijelölt területet, ha helyettesítőről
gondoskodik. Helyettesítő lehet: karbantartó, gondnok
A portai szolgálat a tanórák védelme, valamint vagyonvédelem szempontjából,
kapuk, ajtók nyitása, zárása,
az iskolába érkező vendégek, szülők útba igazítása, illetve elkísérése szükség
szerint,
idegen tanulók látogatási célból nem jöhetnek be az épületbe,
rádióhasználat halkan megengedett,
a portásfülkében és az iskola egész területén tilos a dohányzás,
az iskolából semmilyen eszközt, bútort, stb. nem lehet engedély nélkül kivinni,
ellenőrzi a tanulók kilépését,
rongálás, károkozás esetén esetében azonnal eljár vagy intézkedést kezdeményez
annak megszüntetésére vagy a károkozó felderítésével kapcsolatban,
kisebb karbantartói munkálatok elvégzése,
gondoskodik a folyosói és tantermi világítás takarékos használatáról. Figyel a
világítás fölösleges használatának megelőzésére. Tanítás után kötelezően végigjárja
a tantermeket és az egyéb kiszolgáló helyiségeket, lekapcsolja a világítást,
ellenőrzi, hogy a csapok el vannak e zárva, illetve becsukja a nyitva felejtett
ablakokat,
baleset-, tűzveszély esetében azonnal intézkedik vagy intézkedést kezdeményez,
rendezvények előkészítésébe aktív részvétel,
az iskola területén és körülötte hó eltakarítás, síkosság mentesítés, tanítási napokon
730 órára az iskola területén a havat el kell takarítania, együttműködve a
karbantartóval
felügyeli a dohányzási tilalom szabályait
fentieken túl feladata mindaz, amivel felettesei megbízzák.

Anyagi felelősség:
Felelős a rábízott anyagok, berendezések, felszerelések takarékos és rendeltetésszerű
használatáért, az intézményi vagyon védelméért. A rábízott szerszámokért, leltári tárgyakért
anyagi felelősséggel tartozik.
A munkaköri leírás módosításának jogát a munkáltató fenntartja.
Jelen munkaköri leírás ……………………………-én lép életbe.
A munkaköri leírást kiadta

..............................................

tagintézmény-vezető
Kelt: Füzesabony, …………………….
A munkaköri leírásban foglaltakat tudomásul vettem és megtartásáért felelősséget vállalok.
Kelt: Füzesabony, ……………………..
..............................................
Munkavállaló

III.

Kisegítő dolgozó – takarítónő – munkaköri leírás minta
EGRI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
3300 EGER, KERTÉSZ UTCA 128.
ADÓSZÁM: 15831938-2-10

EGRI SZC REMENYIK ZSIGMOND GIMNÁZIUMA ÉS SZAKGIMNÁZIUMA
3390 Füzesabony, Ifjúság u. 17.
OM azonosító: 203035
Tel:70/6412969
MUNKAKÖRI LEÍRÁS
Név:
Születési név:
Szül. hely, idő:
Adóazonosító száma: ………………..
Anyja neve:
Lakcíme:

……………………
……………………
……………………
TAJ száma: ……………………
……………………
……………………

Munkavállaló végzettsége, szakképzettsége: …………………….
Beosztás (munkakör megnevezése):
Takarítónő
Közalkalmazotti osztály: ………………
Közalkalmazotti kulcsszám: …………….
FEOR szám: …………
A munkavállaló büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személy.
Munkahely (szervezeti egység neve): Egri SZC Remenyik Zsigmond Gimnáziuma és
Szakgimnáziuma (3390 Füzesabony, Ifjúság u. 17.)
Heti munkaidő: heti 40 óra
Munkarend: Nem műszakban dolgozó
Munkáltatói jogkör gyakorlója (beosztás megnevezése): Egri Szakképzési Centrum
Főigazgatója
Közvetlen felettese (beosztás megnevezése): tagintézmény-vezető, tagintézményvezetőhelyettes
A munkaidő időtartama:

1130-2000

Munkaközi szünet ideje:
A munkaközi szünet ideje és a dohányzásra igénybevett idő a munkaidőnek nem része, ezért
ennek időtartamával a munkahelyen eltöltött idő meghosszabbodik. A munkaközi szünet
idejére az előbbiekből következően díjazás sem jár.
Munkaterülete: ……………………………………
Munkaköri feladatai
Az oktatási intézményben dolgozók általános jogai
 igényelhetik feletteseiktől a zavartalan munkavégzés feltételeit, a szükséges
információkat,
 az elérendő célok megismerése és megvalósítása érdekében javaslatot tehetnek és
kezdeményezhetnek,




részt vehetnek a munkájuk értékelésével foglalkozó és személyiségi jogaikat érintő
megbeszéléseken, értekezleteken, és véleményt nyilváníthatnak,
felszólíthatják az iskola vezetőit intézkedésre, ha az oktatóintézmény érdekeit,
vagyonát, vagy dolgozóit veszély fenyegeti.

Az oktatási intézményben dolgozók általános kötelezettségei










kötelesek betartani az intézményi Szervezeti és Működési Szabályzat, és az egyéb
kapcsolódó szabályzatok, valamint a munkaköri leírások előírásait,
kötelesek az előírt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenni,
kötelesek a megállapított munkaidőt munkában tölteni,
végre kell hajtaniuk az oktató intézményben megnevezett függelmi felettesek
utasításait,
törekedniük kell a beosztásukban - feladataik végrehajtása során - a színvonalas
munkavégzésre, s mindent meg kell tenniük az eredményes munka végzésére,
munkájuk során harmonikus, korrekt együttműködésre kell törekedniük az intézmény
más dolgozóival,
kötelesek megőrizni, illetéktelen szervnek, személynek ki nem szolgáltatni a
hivatalosnak minősített titkot,
a titoktartásra vonatkozó rendelkezések szerint, csak az iskola vezetőjének felhatalmazása alapján, az iratkezelési szabályzat keretei között továbbíthatják az
intézménnyel kapcsolatos adatokat.
munkaruhát viselni.

Feladatai
Naponta végzendő teendők:












A helyiségek felsöprése, tisztítószeres, nedves ruhával történő felmosása.
Padok, asztalok, székek letörlése, portalanítása, (festék, ragasztó) lemosása.
Táblák lemosása.
Ablakpárkányok portalanítása.
Kézmosó csapok letörlése, szükség esetén súrolása.
Virágok locsolása, portalanítása, gondozása.
Portörlés folyamatosan: polcokon, szekrényeken, faliképeken.
Szeméttartók kiürítése, szemetek konténerbe való gyűjtése.
Mellékhelyiségek, WC-k (felnőtt és gyerek WC-k egyaránt) takarítása, fertőtlenítése.
A bejárati lépcsők, járdák söprése, lábtörlők portalanítása (cseréje).
Az iskola udvarának és környékének (betonozott részeinek) tisztán tartása.

Hetenként végzendő teendők:






A padok, asztalok belsejének kimosása.
Pókhálózás minden helyiségben.
A cserepes virágok portalanítása.
Ajtók lemosása.
Radiátorok portalanítása.

Alkalmanként végzendő teendők:


Rendezvények után takarítás, a tantermek eredeti rendjének visszaállítása.

Időszakonként végzendő teendők:
 Minden szünetben (őszi, téli, tavaszi, nyári) a nagytakarítás elvégzése.
 A függönyök mosása, vasalása nagytakarítás idején.
 Nagytakarításkor a bútorok, ajtók, ablakok, felszerelések lemosása, padlózat
felmosása, fényezése, a radiátorok lemosása.
 A nyári szünet alatt - szabadságon kívül – a virágok öntözése.
 A virágládák rendben tartása.
 A tanítási szünetekre eső rendezvényekre a szükséges termek kitakarítása.
A takarításon kívül felelős:







a tantermek biztonságos zárásáért (ajtók, ablakok).
az intézmény vagyontárgyainak védelméért.
a tantermekben és egyéb helységekben tartott tanítói és tanulói eszközök
sértetlenségéért.
az elektromos árammal való takarékosságáért.
a balesetmentes munkavégzésért.
a rábízott kulcsokat biztonságosan tárolni.

Az iskolaépülettel, a felszereléssel, berendezésekkel kapcsolatos rendellenességet köteles
közvetlen felettesének jelenteni.
Az általa használt takarítási anyagokat és eszközöket az arra kijelölt helyen, a munkavédelmi
szabályoknak megfelelően tárolja, ezekért teljes anyagi felelősséggel tartozik.
Munkájának elvégzéséhez folyamatosan biztosítani kell részére a megfelelő mennyiségű,
minőségű tisztítószert, fertőtlenítőszert, felmosó és portörlő rongyot, seprűt, partvist, melyet a
takarékosság figyelembe vételével használ fel.
Munkaruha és egyéb juttatásait a munkavédelmi szabályzatban rögzített szabályok szerint kell
részére biztosítani.
Helyettesíti: …………………………………………………………………………………….
Köteles elvégezni mindazon a munkakörén kívül eső, végzettségének, szakképzettségének
megfelelő eseti, szakfeladatokat, amellyel az intézményvezető, illetve az általa kijelölt vezető
megbízza.
Köteles a rábízott intézményi ügyek titkosságát megőrizni, az adatok kezelése és továbbítása
csak az tagintézmény-vezető felhatalmazása alapján az iratkezelési szabályzat keretei között
történhet.
Anyagi felelősség:
Felelős a rábízott anyagok, berendezések, felszerelések takarékos és rendeltetésszerű
használatáért, az intézményi vagyon védelméért. A rábízott szerszámokért, leltári tárgyakért
anyagi felelősséggel tartozik.
A munkaköri leírás módosításának jogát a munkáltató fenntartja.
Jelen munkaköri leírás ……………………..-én lép életbe.
A munkaköri leírást kiadta

..............................................

tagintézmény-vezető
Kelt: Füzesabony, ……………………………...
A munkaköri leírásban foglaltakat tudomásul vettem és megtartásáért felelősséget vállalok.
Kelt: Füzesabony, ……………………………....
..............................................
Munkavállaló

IV.

Műszaki dolgozó – karbantartó – munkaköri leírás minta
EGRI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
3300 EGER, KERTÉSZ UTCA 128.
ADÓSZÁM: 15831938-2-10

EGRI SZC REMENYIK ZSIGMOND GIMNÁZIUMA ÉS SZAKGIMNÁZIUMA
3390 Füzesabony, Ifjúság u. 17.
OM azonosító: 203035

Tel: 70/641-2969
MUNKAKÖRI LEÍRÁS

Név:
Születési név:
Szül. hely, idő:
Adóazonosító száma: ………………...
Anyja neve:
Lakcíme:

……………………
……………………
……………………
TAJ száma: ………………….
……………………
…………………...

Munkavállaló végzettsége, szakképzettsége: …………………………………
Beosztás (munkakör megnevezése):
Műszaki dolgozó
Közalkalmazotti osztály: …………….
Közalkalmazotti kulcsszám: ………………..
FEOR szám: ………………
A munkavállaló büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személy.
Munkahely (szervezeti egység neve): Egri SZC Remenyik Zsigmond Gimnáziuma és
Szakgimnáziuma (3390 Füzesabony, Ifjúság u. 17.)
Heti munkaidő: heti 40 óra
Munkarend: Nem műszakban dolgozó
Helyettesíti: ……………………………………………………………………………………..
Munkáltatói jogkör gyakorlója (beosztás megnevezése): Egri Szakképzési Centrum
Főigazgatója
Közvetlen felettese (beosztás megnevezése): tagintézmény-vezető, tagintézményvezetőhelyettes
Munkaidő időtartama: 530-1400
Munkaközi szünet ideje:
A munkaközi szünet ideje a munkaidőnek nem része, ezért ennek időtartamával a
munkahelyen eltöltött idő meghosszabbodik. A munkaközi szünet idejére az előbbiekből
következően díjazás sem jár.
Munkavállalóval szembeni általános elvárások
Ez a munkaköri leírás általános jelleggel rögzíti azokat a kötelezettségeket és magatartási
szabályokat, melyeket az intézmény alkalmazottaitól elvár, és figyelemmel ezek betartására
minősíti, értékeli a hivatallal való azonosulást.

15 A munkavállaló köteles
 Félteni, óvni és növelni az intézmény jó hírnevét.
 Munkáját az intézmény mindenkori érdekeinek messzemenő figyelembevételével
végezni.
 Anyagi felelőssége mellett vigyázni a rábízott eszközökre, azok rendeltetésszerű
használatára és terv szerű karbantartására.
 Őrizni a bizalmas értesüléseket, betartani az írásban rögzített, szóban elhangzott
utasításokat, szabályzatokat.
 Határidőket betartva munkáját pontosan, színvonalasan végezni.
 Munkaidejét jól kihasználni, s ha ideje engedi, munkatársainak segíteni.
 Munkatársaival együttműködni.
 Vezetői utasításra munkaköri leírásában nem szereplő munkát is elvégezni.
 Kötelesek betartani az intézményi Szervezeti és Működési Szabályzat, és az egyéb
kapcsolódó szabályzatok, valamint a munkaköri leírások előírásait,
 Kötelesek az előírt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenni,
 Kötelesek a megállapított munkaidőt munkában tölteni,
 Végre kell hajtaniuk az oktató intézményben megnevezett függelmi felettesek
utasításait,
 Törekedniük kell a beosztásukban - feladataik végrehajtása során - a színvonalas
munkavégzésre, s mindent meg kell tenniük az eredményes munka végzésére.
Az oktatási intézményben dolgozók általános jogai
 Igényelhetik feletteseiktől a zavartalan munkavégzés feltételeit, a szükséges
információkat,
 z elérendő célok megismerése és megvalósítása érdekében javaslatot tehetnek és
kezdeményezhetnek,
 Részt vehetnek a munkájuk értékelésével foglalkozó és személyiségi jogaikat érintő
megbeszéléseken, értekezleteken, és véleményt nyilváníthatnak,
 Felszólíthatják az iskola vezetőit intézkedésre, ha az oktatóintézmény érdekeit,
vagyonát, vagy dolgozóit veszély fenyegeti.
A munkakör jellemzői
Feladatai:







Villanyszerelő, lakatos, javítási-karbantartási munkák végzése, parkgondozás, utak
karbantartása, fűkaszálás, kisebb festés, vakolás, javítás, üvegezési munkák
végzése,
köteles az intézmény területén észlelt és jelzett hibákat, hiányosságokat a tőle
elvárható és a biztosított feltételeknek megfelelően kijavítani,
azonnali beavatkozást igénylő karbantartási vagy baleset veszélyt előidéző munkák
esetében, azt köteles azonnal elvégezni, vagy intézkedést kezdeményezni ezek
megszüntetésére,
rendezvények előkészítésébe aktív részvétel,
az ingatlanon beül és a körbe vevő zöldfelület gondozása (fűnyírás, sövényvágás,
hulladék összegyűjtés,
az iskola területén és körülötte hó eltakarítás, síkosság mentesítés, tanítási napokon
730 órára az iskola területén a havat el kell takarítania, (túlmunkát lecsúsztathatja)






fűtési szezont megelőzően leellenőrzi, felkészíti az iskola épületében található
fűtési rendszert a megfelelő üzemeltetésre, fűtési szezon alatt üzemelteti azokat,
szükség esetében intézkedést kezdeményez az üzemzavar elhárítására,
kötelessége a mindenkori tűzvédelmi, munkavédelmi, közegészségügyi előírásokat
betartani,
köteles az intézmény vagyonát gondos gazda módján kezelni, arra vigyázni
köteles az intézményi vagyont sértő, károsító bármely cselekmény, mulasztás
esetén bejelentés megtételére.

Karbantartási és fűtői feladatok
 Kazánok üzemeltetése, mérőórák, műszerek, biztonsági berendezések folyamatos
ellenőrzése.
 Kazánnapló folyamatos naprakész vezetése, észrevételek, hibák jelzése.
 A létesítményben előírt hőmérséklet biztosítása folyamatosan, egyenletesen –
figyelembe véve a környezeti hőmérsékletváltozásokat.
 Nyílászárók állapotának rendszeres ellenőrzése, és javítása.
 Titkárságon elhelyezett hibanapló folyamatos figyelemmel kísérése, a jelzett hibák
javítása, kivéve az olyan hibákat, amely szakirányú végzettséget igényelnek.
 Naponta ellenőrzi a szennyvízrendszert, a csapok állapotát, kijavítja a szakmunkát
nem igénylő hibákat. Ha a hibát nem tudja kijavítani, akkor jelzi felettes
vezetőjének.
 Karbantartja a kerítést, kapukat.
 Zárak, kilincsek, berendezések, izzók, neoncsövek cseréjét, javítását folyamatosan
végzi.
 Az épület eresz és csatornarendszerének tisztítása, kisebb javítása.
 Karbantartó műhely, pince rendjéről gondoskodik.
 Köteles a karbantartási naplóban az elvégzett karbantartási munkákat rendszeresen
rögzíteni, az anyagfelhasználást is írja.
 Anyag igényét minden esetben előzetesen egyezteti felettesével.
 Beszerzi a karbantartáshoz szükséges anyagokat, felhasználásra átveszi.
Anyagi felelősség:
Rendelkezik az intézmény és a kazánház kulcsával. Felelős a rábízott anyagok, berendezések,
felszerelések takarékos és rendeltetésszerű használatáért, az intézményi vagyon védelméért. A
rábízott szerszámokért, leltári tárgyakért anyagi felelősséggel tartozik.
A munkaköri leírás módosításának jogát a munkáltató fenntartja.
Jelen munkaköri leírás …………………-én lép életbe.
A munkaköri leírást kiadta

..............................................
tagintézmény-vezető

Kelt: Füzesabony, ……………………...
A munkaköri leírásban foglaltakat tudomásul vettem és megtartásáért felelősséget vállalok.
Kelt: Füzesabony, ……………………….
..............................................

Munkavállaló

V.

Pedagógus munkaköri leírás minta
EGRI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
3300 EGER, KERTÉSZ UTCA 128.
ADÓSZÁM: 15831938-2-10

EGRI SZC REMENYIK ZSIGMOND GIMNÁZIUMA ÉS SZAKGIMNÁZIUMA
3390 Füzesabony, Ifjúság u. 17.
OM azonosító: 203035

Tel:

70/641-2969

MUNKAKÖRI LEÍRÁS
Név:
Születési név:
Szül. hely, idő:
Adóazonosító száma: ………………...
Anyja neve:
Lakcíme:

……………………
……………………
……………………
TAJ száma: ………………….
……………………
…………………...

Munkavállaló végzettsége, szakképzettsége: …………………………………
Beosztás (munkakör megnevezése):
Műszaki dolgozó
Közalkalmazotti osztály: …………….
Közalkalmazotti kulcsszám: ………………..
FEOR szám: ………………
Előírt szakképzettség:
 Iskolai végzettség:
 Egyéb (pl. nyelvtudás):
A munkavállaló büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személy.
Munkahely (szervezeti egység neve): Egri SZC Remenyik Zsigmond Gimnáziuma és
Szakgimnáziuma (3390 Füzesabony, Ifjúság u. 17.)
Heti munkaidő: 40 óra
Pedagógus kötelező heti: 26 óra
Munkarend: Nem műszakban dolgozó
Munkáltatói jogkör gyakorlója (beosztás megnevezése): Egri Szakképzési Centrum
Főigazgatója
Közvetlen felettese (beosztás megnevezése): tagintézmény-vezető, tagintézményvezetőhelyettes
Munkaköri feladatai:
Helyettesítés
 Kit
helyettesít
betegség,
…………………………………………………….

szabadság

esetén:

Köteles elvégezni mindazon munkakörén kívül eső, végzettségének megfelelő eseti, egyszeri
feladatokat, amellyel az Tagintézmény-vezető, illetve az általa kijelölt vezető megbízza. A
tanítási óra előtt 15 perccel köteles megjelenni.

Egyéni feladatok:
A pedagógus az intézményi oktató-nevelő munkát végző alkalmazott, amit a tanulókkal
összefüggő tevékenységgel kapcsolatban büntetőjogi védelem illet meg, közfeladatot ellátó
személy.
Feladatát az intézmény vezetője, vagy az általa kijelölt helyettes általános irányítása és
ellenőrzése mellett végzi.
Oktatott tantárgy:
Alkotói módon részt vállal:




















A nevelőtestület újszerű törekvéseiből
A közös vállalások teljesítéséből,
Az ünnepélyek és megemlékezések rendezéséből,
Az iskola hagyományainak ápolásából,
Tanulók folyamatos felzárkóztatásából,
A tehetséggondozást szolgáló feladatokból,
Pályaválasztási feladatokból,
A gyermekvédelmi tevékenységből,
A diákönkormányzat kialakításából,
Az iskolai élet demokratizmusának fejlesztéséből
Tanítási (foglakozási) órán minőségi munkát végez (felkészülés, szervezés, ellenőrzés,
értékelés).
Jogszabály által meghatározott időszakonként és módon szakmai továbbképzésen vesz
részt.
A nevelő-oktató munkával összefüggő megbeszéléseken, értekezleteken való részvétel.
Egyes adminisztratív és szervezési feladatok elvégzése, melyeket az intézmény nevelőoktató munkája tesz szükségessé, illetve az érvényben lévő jogszabályok előírnak.
Nevelő-oktató munkáját tervszerűen végzi, tanmenet alapján dolgozik.
A tanmenetet az intézmény vezetője által meghatározott időpontban jóváhagyására
bemutatja. Ha az alapdokumentumok nem változnak, a bevált tanmenet- folyamatos
kiegészítéssel- több éven át használhatja.
Saját tanmenettel minden pedagógusnak rendeznie kell, melyet ellenőrzéskor kérésre be
kell mutatni.
Az írásbeli dolgozatokat, felmérő és témazáró feladatlapokat legkésőbb 10 napon belül
kijavítja. A felmérő dolgozatok megírását előre jelzi.
Részt vesz az iskola szülői értekezletein, fogadó órát tart.

Pedagógiai többletmunkák a következők lehetnek:



Egyes, óraszámmal is kifejezhető feladatok (pl. korrepetálás, helyettesítés, énekkar
vezetése, szakkörök, tanulmányi kirándulás, tanulókíséret, stb.)
Osztályfőnöki munka

A pedagógus kötelességei és jogai
A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a
kerettantervben előírt törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, sajátos nevelési igényű

tanuló esetén az egyéni fejlesztési tervben foglaltak figyelembevételével. Ezzel
összefüggésben kötelessége különösen, hogy
 nevelő és oktató munkája során gondoskodjék a gyermek személyiségének
fejlődéséről, tehetségének kibontakoztatásáról, ennek érdekében tegyen meg minden
tőle elvárhatót, figyelembe véve a gyermek egyéni képességeit, adottságait,
fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét,
 a különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel egyénileg foglalkozzon, szükség
szerint együttműködjön gyógypedagógussal, konduktorral vagy a nevelést, oktatást
segítő más szakemberekkel, a hátrányos helyzetű gyermek, tanuló felzárkózását
elősegítse,
 segítse a tehetségek felismerését, kiteljesedését, nyilvántartsa a tehetséges tanulókat,
 előmozdítsa a gyermek, tanuló erkölcsi fejlődését, a közösségi együttműködés
magatartási szabályainak elsajátítását, és törekedjen azok betartatására,
 egymás szeretetére és tiszteletére, a családi élet értékeinek megismerésére és
megbecsülésére, együttműködésre, környezettudatosságra, egészséges életmódra,
hazaszeretetre nevelje a gyermekeket, tanulókat,
 a szülőt (törvényes képviselőt) rendszeresen tájékoztassa a tanuló iskolai
teljesítményéről, magatartásáról, az ezzel kapcsolatban észlelt problémákról, az iskola
döntéseiről, a gyermek tanulmányait érintő lehetőségekről,
 a gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében tegyen meg
minden lehetséges erőfeszítést: felvilágosítással, a munka- és balesetvédelmi előírások
betartásával és betartatásával, a veszélyhelyzetek feltárásával és elhárításával, a szülő és szükség esetén más szakemberek - bevonásával,
 a gyermekek, a tanulók és a szülők, valamint a munkatársak emberi méltóságát és
jogait maradéktalanul tiszteletben tartsa, javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ
adjon,
 az ismereteket tárgyilagosan, sokoldalúan és változatos módszerekkel közvetítse,
oktatómunkáját éves és tanórai szinten, tanulócsoporthoz igazítva, szakszerűen
megtervezve végezze, irányítsa a tanulók tevékenységét,
 a kerettantervben és a pedagógiai programban meghatározottak szerint
érdemjegyekkel vagy szövegesen, sokoldalúan, a követelményekhez igazodóan
értékelje a tanulók munkáját,
 részt vegyen a számára előírt pedagógus-továbbképzéseken, folyamatosan képezze
magát,
 tanítványai pályaorientációját, aktív szakmai életútra történő felkészítését
folyamatosan irányítsa,
 a pedagógiai programban és az SZMSZ-ben előírt valamennyi pedagógiai és
adminisztratív feladatait maradéktalanul teljesítse,
 pontosan és aktívan részt vegyen a nevelőtestület értekezletein, a fogadóórákon, az
iskolai ünnepségeken és az éves munkaterv szerinti rendezvényeken,
 határidőre megszerezze a kötelező minősítéseket,
 megőrizze a hivatali titkot,
 hivatásához méltó magatartást tanúsítson,
 a gyermek, tanuló érdekében együttműködjön munkatársaival és más intézményekkel.
A nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörökben dolgozó pedagógus heti teljes
munkaidejének nyolcvan százalékát (a továbbiakban: kötött munkaidő) az intézményvezető
által - az e törvény keretei között - meghatározott feladatok ellátásával köteles tölteni, a

munkaidő fennmaradó részében a munkaideje beosztását vagy felhasználását maga jogosult
meghatározni.
A teljes munkaidő ötvenöt-hatvanöt százalékában (a továbbiakban: neveléssel-oktatással
lekötött munkaidő) tanórai és egyéb foglalkozások megtartása rendelhető el. A kötött
munkaidő fennmaradó részében a pedagógus a nevelés-oktatást előkészítő, nevelés-oktatással
összefüggő egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lát el.
A pedagógust, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottat, továbbá azt, aki
közreműködik a gyermek, tanuló felügyeletének az ellátásában, hivatásánál fogva harmadik
személyekkel szemben titoktartási kötelezettség terheli a gyermekkel, a tanulóval és
családjával kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, információt illetően, amelyről a
gyermekkel, tanulóval, szülővel való kapcsolattartás során szerzett tudomást. E kötelezettség
a foglalkoztatási jogviszony megszűnése után is határidő nélkül fennmarad. A titoktartási
kötelezettség nem terjed ki a nevelőtestület tagjainak egymás közti, a tanuló fejlődésével
összefüggő megbeszélésre.
A gyermek és a kiskorú tanuló szülőjével minden, a gyermekével összefüggő adat közölhető,
kivéve, ha az adat közlése súlyosan sértené a gyermek, tanuló testi, értelmi vagy erkölcsi
fejlődését.
A pedagógus, a nevelő és oktató munkát végző alkalmazott a nevelési-oktatási intézmény
vezetője útján köteles az illetékes gyermekjóléti szolgálatot haladéktalanul értesíteni, ha
megítélése szerint a gyermek, a kiskorú tanuló - más vagy saját magatartása miatt - súlyos
veszélyhelyzetbe kerülhet vagy került. Ebben a helyzetben az adattovábbításhoz az érintett,
valamint az adattal kapcsolatosan egyébként rendelkezésre jogosult beleegyezése nem
szükséges.
A pedagógust munkakörével összefüggésben megilleti az a jog, hogy
 személyét, mint a pedagógusközösség tagját megbecsüljék, emberi méltóságát és
személyiségi jogait tiszteletben tartsák, nevelői, oktatói tevékenységét értékeljék és
elismerjék,
 a pedagógiai program alapján az ismereteket, a tananyagot, a nevelés-oktatás
módszereit megválassza,
 a helyi tanterv alapján, a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével
megválassza az alkalmazott tankönyveket, tanulmányi segédleteket, taneszközöket,
ruházati és más felszereléseket,
 Saját világnézete és értékrendje szerint végezze nevelő, oktató munkáját, anélkül, hogy
annak elfogadására kényszerítené vagy késztetné a gyermeket, tanulót,
 hozzájusson a munkájához szükséges ismeretekhez, intézményi és fenntartói
információkhoz,
 a nevelőtestület tagjaként részt vegyen a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai
programjának megalkotásában, elfogadásában és értékelésében, gyakorolja a
nevelőtestület tagjait megillető jogokat,
 szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésben való részvétel útján
gyarapítsa, részt vegyen a köznevelési rendszer működtetésével, ellenőrzésével
kapcsolatos megyei és országos feladatokban, pedagógiai kísérletekben, tudományos
kutatómunkában,
 szakmai egyesületek tagjaként vagy képviseletében részt vegyen helyi, regionális és
országos közneveléssel foglalkozó testületek munkájában,
 az iskola könyvtárán keresztül használatra megkapja a munkájához szükséges
tankönyveket, tanári segédkönyveket, az intézmény SZMSZ-ében meghatározottak
szerinti informatikai eszközöket,



az állami szervek és a helyi önkormányzatok által fenntartott könyvtárakat, muzeális
intézményeket és más kiállító termeket, színházakat jogszabályban meghatározott
kedvezményekre való jogosultságát igazoló pedagógusigazolvánnyal látogassa,
 az oktatási jogok biztosához forduljon.
A nevelőtestület tagjaként megilleti az a jog, hogy:
 a pedagógiai program elfogadásáról,
 az SZMSZ elfogadásáról,
 a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elfogadásáról,
 a nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók
elfogadásáról,
 a továbbképzési program elfogadásáról,
 a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztásáról,
 a házirend elfogadásáról,
 a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása, a tanulók
osztályozóvizsgára bocsátásáról,
 a tanulók fegyelmi ügyeiben,
 az intézményvezetői, intézményegység-vezetői pályázathoz készített vezetési
programmal összefüggő szakmai vélemény tartalmáról,
 jogszabályban meghatározott más ügyekben döntsön.

Fentieken kívül elvégzi mindazokat a feladatokat, amivel az Intézményvezető megbízza.
Anyagi felelősség:
Felelős a rábízott anyagok, berendezések, felszerelések takarékos és rendeltetésszerű
használatáért, az intézményi vagyon védelméért. A rábízott szerszámokért, leltári tárgyakért
anyagi felelősséggel tartozik.
Egyéni felelősség:
A munkaköri leírás módosításának jogát a munkáltató fenntartja.
Jelen munkaköri leírás ……………-én lép életbe.
A munkaköri leírást kiadta

..............................................
tagintézmény-vezető

Kelt: Füzesabony, …………………….
A munkaköri leírásban foglaltakat tudomásul vettem és megtartásáért felelősséget vállalok.
Kelt: Füzesabony, …………………….
..............................................
Munkavállaló

5. számú melléklet
Belső ellenőrzési rend

A belső ellenőrzést végző dolgozó feladatai
Az ellenőrzést végző dolgozó a belső ellenőrzést köteles a jogszabályokban, az iskola belső
szabályzataiban, a munkaköri leírásában, az éves ellenőrzési tervben előírtak szerint a tanév
során folyamatosan végezni.
Az ellenőrzések teljesítéséről, az ellenőrzés megállapításairól közvetlen felettesét
tájékoztatnia kell.
Az ellenőrzés tényét és megállapításait írásba kell foglalnia, ha bármelyik érintett fél (az
ellenőrzést végző, illetve az ellenőrzött, vagy annak felettese) kéri.

Hiányosságok feltárása esetén az ellenőrzést végzőnek:


a hiányosság megszüntetésére fel kell hívnia az ellenőrzött dolgozó figyelmét;



a hiányosságok megszüntetését újra ellenőriznie kell.

A belső ellenőrzésre jogosult dolgozók és kiemelt ellenőrzési feladataik
Tagintézmény-vezető
Ellenőrzési feladatai az iskola egészére kiterjednek;


ellenőrzi az iskola összes dolgozójának pedagógiai, gazdálkodási, ügyviteli és
technikai jellegű munkáját;



ellenőrzi a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályok megtartását;



elkészíti az tagintézmény belső ellenőrzési szabályzatát;



összeállítja tanévenként (az iskolai munkatervhez igazodva) az éves ellenőrzési tervet;



felügyeletet gyakorol a belső ellenőrzés egész rendszere és működése felett;



előzetes terv szerint ellenőrzi az alapdokumentumok alkalmazását, az oktatási törvény
előírásainak érvényesülését, a nevelőtestületi határozatok végrehajtását;



látogatja a tanítási órákat, a tanórán kívüli foglalkozásokat, ezekről – ha szükséges –
feljegyzést vezet, tapasztalatait megbeszéli az érdekelt vezetőkkel és pedagógusokkal;



ellenőrzi az iskola összes dolgozójának pedagógiai, gazdálkodási, ügyviteli és
technikai munkáját, szabályszerű munkavégzését, munkafegyelmét;



felügyeli az tagintézményben oktatott tantárgyak tanterveit, tanmeneteit, nevelési
terveit.

A tanórán kívüli tevékenységeket;


ellenőrzi, irányítja a munkaerő- és bérgazdálkodást;



irányítja az tagintézmény működéséhez szükséges fejlesztéseket, felújításokat,
karbantartásokat és beszerzéseket;



ellenőrzi a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályok betartását;



felügyeli az tagintézmény pénzgazdálkodását, költségvetésének végrehajtását,
fizetőképességét.



ellenőrzi a tanulók és a dolgozók élelmezésével összefüggő tevékenységet, a dolgozók
munkakörülményeit;



figyelemmel kíséri a vagyonvédelemmel kapcsolatos előírások betartását;



ellenőrzi,

irányítja

az

oktatási

dokumentumokban,

határozatokban,

jogi

szabályozásban foglalt feladatok végrehajtását;


felügyeletet gyakorol a belső ellenőrzés egész rendszere és működése felett.

Tagintézmény-vezetőhelyettesek
(A vezetők ellenőrzési hatáskörét munkaköri leírásuk részletesen tartalmazza.)


folyamatosan ellenőrzik a hozzájuk beosztott dolgozók nevelő-oktató és ügyviteli
munkáját, ennek során különösen:



a pedagógusok és a hozzájuk tartozó más alkalmazottak munkavégzését,
munkafegyelmét;



a pedagógusok adminisztrációs munkáját;



a pedagógusok nevelő-oktató munkájának módszereit és eredményességét;



a gyermek- és ifjúságvédelmi munkát,



az tagintézményi nyilvántartások, statisztikák, összegzések, értékelések pontos
vezetését,



az iskolában felmerülő szervezési feladatokat,



ünnepségek, rendezvények szervezésével kapcsolatos feladatokat,



a leltározás és selejtezés szabályszerű végrehajtását,



az oktatási dokumentumokban, a határozatokban, a jogi szabályozásban foglaltak
betartását,



a nevelő-oktató munkával kapcsolatos feladatok határidejének betartását;



az tagintézményben oktatott tantárgyak tanterveit, tanmeneteit, a tantárgyak tanterv
szerinti haladását,



a tantárgyak tanóráit (észrevételeiket óralátogatási naplóban rögzíti), a tanórák
eredményességét,



a tanulók munkafüzeteit, a szóbeli feleletek és az írásbeli feladatok számát, mélységét,



a pedagógusi ügyelet pontosságát, feladatellátását,



a tanórán kívüli tevékenységeket (pl. szakkörök, könyvtár, tanfolyamok működését);



a

munkafegyelmet,

az

tagintézményi

tulajdont

károsító

eseményeket.

6. számú melléklet
A tanulói fegyelmi- és az azt megelőző egyeztető eljárások részletes szabályai
A tantestület a fegyelmi eljárást átruházza a tantestületből választott három fős bizottságra.
A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 4.§ (1)/q szakaszában foglaltak alapján a tanulóval
szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályait az alábbiakban határozzuk meg.
 A fegyelmi eljárás megindítása a tanuló terhére rótt kötelességszegést követő 30
napon belül történik meg, kivételt képez az az eset, amikor a kötelességszegés ténye
nem derül ki azonnal. Ebben az esetben a kötelességszegésről szóló információ
megszerzését követő 30. nap a fegyelmi eljárás megindításának határnapja.
 A fegyelmi eljárás megindításakor az érintett tanulót és szülőt személyes megbeszélés
révén kell tájékoztatni az elkövetett kötelességszegés tényéről, valamint a fegyelmi
eljárás megindításáról és a fegyelmi eljárás lehetséges kimeneteléről.
 A legalább háromtagú fegyelmi bizottságot a nevelőtestület bízza meg, a
nevelőtestület ezzel kapcsolatos döntését jegyzőkönyvezni kell. A nevelőtestület nem
jogosult a bizottság elnökének megválasztására, de arra vonatkozóan javaslatot tehet.
 A fegyelmi tárgyaláson felvett jegyzőkönyvet a fegyelmi határozat tárgyalását
napirendre tűző nevelőtestületi értekezletet megelőzően legalább két nappal szóban
ismertetni kell a fegyelmi jogkört gyakorló nevelőtestülettel. A jegyzőkönyv
ismertetését követő kérdésekre, javaslatokra és észrevételekre a fegyelmi bizottság
tagjai válaszolnak, az észrevételeket és javaslatokat – mérlegelésük után a szükséges
mértékben – a határozati javaslatba beépítik.
 A fegyelmi tárgyaláson a vélt kötelességszegést elkövető tanuló, szülője (szülei), a
fegyelmi bizottság tagjai, a jegyzőkönyv vezetője, továbbá a bizonyítási céllal
meghívott egyéb személyek lehetnek jelen. A bizonyítás érdekében meghívott
személyek csak a bizonyítás érdekében szükséges időtartamig tartózkodhatnak a
tárgyalás céljára szolgáló teremben.
 A fegyelmi tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról írásos jegyzőkönyv készül, amelyet
a tárgyalást követő három munkanapon belül el kell készíteni és el kell juttatni az
tagintézmény tagintézmény-vezetőjének, a fegyelmi bizottság tagjainak és a fegyelmi
eljárásban érintett tanulónak és szülőjének.
 A fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyvét a fegyelmi eljárás dokumentumaihoz kell
csatolni, az iratot az iskola irattárában kell elhelyezni.
 A fegyelmi tárgyalást követően az elsőfokú határozat meghozatalát célzó
nevelőtestületi értekezlet időpontját minél korábbi időpontra kell kitűzni, de
 A fegyelmi eljárással kapcsolatos iratok elválaszthatatlanságának biztosítására az
iratokat egyetlen irattári számmal kell iktatni, amely után (törtvonal beiktatásával)
meg kell jelölni az irat ezen belüli sorszámát.
A tagintézményben folytatandó tanulói fegyelmi eljárás és fegyelmi tárgyalás célja, hogy a
kötelességszegést feltárja, az okokat megkeresse és ezekkel összefüggésben a további
fegyelmi vétséget megakadályozza. Büntetése mindenkor a tanuló életkorához, értelmi és
érzelmi fejlettségéhez és a kötelességszegés mértékéhez igazodik pedagógiai célzattal.
Ha a tanuló kötelességét vétkesen és súlyosan megszegi, valamint képzésével összefüggésben
okoz kárt, fegyelmi eljárás alapján írásbeli fegyelmi büntetésben részesíthető.
1. A fegyelmi büntetés a következő lehet:
 Megrovás,
 Szigorú megrovás,
 Meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása, ha van
ilyenben része,
 Áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába,

 Eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától,
 Kizárás az iskolából.
2. A fegyelmi büntetések kiegészítő rendelkezéseit a Knt. 58§ (5) bekezdése határozza
meg.
3. A fegyelmi eljárást - a megindítástól számított 30 napon belül - egy tárgyalásban be
kell fejezni.
4. A fegyelmi eljárás megindításáról - az indokok megjelölésével - a tanulót és a kiskorú
tanuló szülőjét értesíteni kell.
5. A gyakorlati képzés esetén elkövetett kötelességszegés esetén a gyakorlati képzés
folytatóját is értesíteni kell a fegyelmi eljárásról, annak idejéről és helyéről, valamint
indokáról. Gyakorlati képzést folytató helyett az oktatási tagintézmény gyakorlati
képzés vezetője is jelen lehet a gyakorlati képzést érintő kötelezettségszegés
tisztázására lefolytatott fegyelmi tárgyaláson.
6. A fegyelmi tárgyalás időpontjáról, helyéről és indokáról a tanuló és szülő külön-külön
kap értesítést, amelyet a tárgyalás előtt legalább 8 nappal meg kell kapjanak.
7. A fegyelmi tárgyalást akkor is meg lehet tartani, ha az ismételt szabályszerű értesítés
ellenére a tanuló, szülő nem jelenik meg.
8. A fegyelemi eljárás során a tanulót meg kell hallgatni, számára biztosítani kell, hogy
álláspontját közölhesse, védekezhessen. Amennyiben a meghallgatáskor a tanuló
vitatja kötelezettségszegését, illetve a fegyelmi vétség súlya vagy feltárása indokolja,
tárgyalást kell kitűzni. A tárgyalás alkalmával a tényállást végérvényesen tisztázni kell
és annak ismeretében születik meg a fegyelmi büntetés, vagy ha a tanuló fegyelmi
vétsége kizárható, a felmentés.
9. Ugyanazért a fegyelmi vétségért csak egy fegyelmi büntetés adható, így ha a
kollégium is érintett az iskolai fegyelmi eljárásban, úgy csak egy helyen szabható ki a
büntetés.
10. A fegyelmi tárgyalás előtt a tanulót tájékoztatni kell jogairól, majd újból fel kell tárni
számára a vétséget és bemutatni a bizonyítékokat.
11. A fegyelmi bizottság tagjai a nevelőtestületből tevődik össze, minimum 3 fővel, a
bizottság élén a fegyelmi bizottság elnöke áll.
12. A tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról jegyzőkönyvet kell készíteni, mely
tartalmazza a tárgyalás helyét, idejét, a jelenlévők nevét és az elhangzottak lényegét.
Szó szerinti rögzítésre akkor van szükség, ha az a jelenlévők közül bárki külön kéri
vagy azt a bizottság elnöke indokoltnak tartja.
13. A fegyelmi eljárás során törekedni kell arra, hogy minden körülmény tisztázásra
kerüljön és a fegyelmi büntetés ennek ismeretében kerüljön kiszabásra.
14. A fegyelmi határozatot a tárgyalás végén szóban ki kell hirdetni, majd azt levélben, 8
napon belül meg kell küldeni. Amennyiben az ügy bonyolultsága vagy egyéb más
fontos ok azt megköveteli, úgy a fegyelmi határozat kihirdetését a fegyelmi jogkörrel
rendelkező személy 8 nappal elhalaszthatja.
15. A fegyelmi eljárást határozattal meg kell szüntetni, ha
o bebizonyosodott, hogy a tanuló nem követett el fegyelmi vétséget,
o a fegyelmi vétség mértéke nem indokolja a fegyelmi büntetést,
o a kötelességszegést követően három hónapnál több idő telt el,
o nem bizonyítható a fegyelmi vétség vagy az,
o hogy a fegyelmi vétséget a tanuló követte el.
16. Az elsőfokú fegyelmi határozat ellen a tanuló, kiskorú esetén szülője fellebbezéssel
élhet. A fellebbezést a határozat kézhezvételétől számított tizenöt napon belül kell az
elsőfokú fegyelmi jogkörrel rendelkezőhöz eljuttatni.

17. A fellebbezés anyagát és az összes, a bizonyítási eljárás során feltárt tényeket
tartalmazó iratokat, jegyzőkönyveket az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlója 8 napon
belül felterjeszti a másodfokú fegyelmi jogkör gyakorlójához.
18. A másodfokú fegyelmi határozat meghozatalában nem vehet részt:
 A tanuló közeli hozzátartozója,
 A kötelességszegésben érintett személy/ek,
 Aki az elsőfokú határozathozatalban részt vett,
 Az elsőfokú határozathozatalban tanúvallomást tett,
 Az elsőfokú határozathozatalban szakértőként járt el.
A fegyelmi tárgyalás elején tájékoztatni kell a tanulót jogairól:
A tanulónak joga van a fegyelmi eljárás során védelmére álláspontját, védekezését előadni, az
esetlegesen vitatott normaszegés tisztázása érdekében igazát bizonyítani, illetve ahhoz
bizonyítékot/kokat bemutatni, tanúkat megnevezni. A tanulónak joga van magát
meghatalmazottjával képviseltetni. A fegyelmi határozat ellen a tanulónak, kiskorú esetében a
tanuló szülőjének joga van fellebbezéssel élni, amit a fegyelmi határozat kézhezvételétől
számított 15 napon belül írásban megtehet.

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 létre- hozása a sérelem orvoslása érdekében. Az egyeztető
eljárás célja a kötelességét megszegő tanuló és a sértett tanuló közötti megállapodás
létrehozása a sérelem orvoslása érdekében.
Az egyeztető eljárás részletes szabályait az alábbiak szerint határozzuk meg:
•
az egyeztető eljárás kezdeményezése az tagintézmény-vezető kötelezettsége
Az egyeztető eljárás részletes szabályait az alábbiak szerint határozzuk meg:
•

a tagintézmény-vezetője a fegyelmi eljárás megindítását megelőzően személyes
találkozó révén ad információt a fegyelmi eljárás várható menetéről, valamint a
fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről
•
a fegyelmi eljárást megindító határozatban tájékoztatni kell a tanulót és a szülőt a
fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről, a tájékoztatásban meg
kell jelölni az egyeztető eljárásban történő megállapodás határidejét
•
az egyeztető eljárás kezdeményezése az tagintézmény-vezető kötelezettsége
•
a harmadik kötelezettségszegéskor indított fegyelmi eljárásban az iskola a fegyelmi
eljárást megelőző egyeztető eljárást nem alkalmazza, ebben az esetben erről a tanulót
és a szülőt nem kell értesíteni
•
az egyeztető eljárás időpontját – az érdekeltekkel egyeztetve – az tagintézmény
tagintézmény-vezetője tűzi ki, az egyeztető eljárás időpontjáról és helyszínéről, az egyeztető
eljárás vezetésével megbízott pedagógus személyéről elektronikus úton és írásban értesíti az
érintett feleket
•
az egyeztető eljárás lefolytatására az tagintézmény vezetője olyan helyiséget jelöl ki,
ahol biztosíthatók a zavartalan tárgyalás feltételei
•
az tagintézmény vezetője az egyeztető eljárás lebonyolítására írásos megbízásban az
tagintézmény bármely pedagógusát felkérheti, az egyeztető eljárás vezetőjének kijelöléséhez
a sértett és a sérelmet elszenvedett tanuló vagy szülőjének egyetértése szükséges
• a feladat ellátását a megbízandó személy csak személyes érintettségre hivatkozva
utasíthatja vissza
• az egyeztető személy az egyeztető eljárás előtt legalább egy-egy alkalommal köteles a

sértett és a sérelmet elszenvedő féllel külön-külön egyeztetést folytatni, amelynek célja az
álláspontok tisztázása és a felek álláspontjának közelítése
• ha az egyeztető eljárás alkalmazásával a sértett és a sérelmet elszenvedő fél azzal
egyetért, az tagintézmény vezetője a fegyelmi eljárást a szükséges időre, de legföljebb három
hónapra felfüggeszti
• az egyeztetést vezetőnek és az tagintézmény vezetőjének arra kell törekednie, hogy az
egyeztető eljárás – lehetőség szerint – 30 napon belül írásos megállapodással lezáruljon
• az egyeztető eljárás lezárásakor a sérelem orvoslásáról írásos megállapodás készül,
amelyet az érdekelt felek és az egyeztetést vezető pedagógus írnak alá
• az egyeztető eljárás időszakában annak folyamatáról a sértett és a sérelmet okozó tanuló
osztályközösségében kizárólag tájékoztatási céllal és az ennek megfelelő mélységben lehet
információt adni, hogy elkerülhető legyen a két fél közötti nézetkülönbség fokozódása
• az egyeztető eljárás során jegyzőkönyv vezetésétől el lehet tekinteni, ha a
jegyzőkönyvezéshez egyik fél sem ragaszkodik.
• a sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő
tanuló osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli megállapodásban
meghatározott körben nyilvánosságra lehet hozni
 a harmadik kötelezettségszegéskor indított fegyelmi eljárásban az iskola a fegyelmi
eljárást megelőző egyeztető eljárást nem alkalmazza, ebben az esetben erről a tanulót
és a szülőt nem kell értesíteni
 az egyeztető eljárás időpontját – az érdekeltekkel egyeztetve – az tagintézmény
tagintézmény-vezetője tűzi ki, az egyeztető eljárás időpontjáról és helyszínéről, az
egyeztető eljárás vezetésével megbízott pedagógus személyéről elektronikus úton és
írásban értesíti az érintett feleket
 az egyeztető eljárás lefolytatására az tagintézmény vezetője olyan helyiséget jelöl ki,
ahol biztosíthatók a zavartalan tárgyalás feltételei
 az tagintézmény vezetője az egyeztető eljárás lebonyolítására írásos megbízásban az
tagintézmény bármely pedagógusát felkérheti, az egyeztető eljárás vezetőjének
kijelöléséhez a sértett és a sérelmet elszenvedett tanuló vagy szülőjének egyetértése
szükséges
 a feladat ellátását a megbízandó személy csak személyes érintettségre hivatkozva
utasíthatja vissza
 az egyeztető személy az egyeztető eljárás előtt legalább egy-egy alkalommal köteles a
sértett és a sérelmet elszenvedő féllel külön-külön egyeztetést folytatni, amelynek
célja az álláspontok tisztázása és a felek álláspontjának közelítése
 ha az egyeztető eljárás alkalmazásával a sértett és a sérelmet elszenvedő fél azzal
egyetért, az tagintézmény vezetője a fegyelmi eljárást a szükséges időre, de legföljebb
három hónapra felfüggeszti
 az egyeztetést vezetőnek és az tagintézmény vezetőjének arra kell törekednie, hogy az
egyeztető eljárás – lehetőség szerint – 30 napon belül írásos megállapodással
lezáruljon
 az egyeztető eljárás lezárásakor a sérelem orvoslásáról írásos megállapodás készül,
amelyet az érdekelt felek és az egyeztetést vezető pedagógus írnak alá
 az egyeztető eljárás időszakában annak folyamatáról a sértett és a sérelmet okozó
tanuló osztályközösségében kizárólag tájékoztatási céllal és az ennek megfelelő
mélységben lehet információt adni, hogy elkerülhető legyen a két fél közötti
nézetkülönbség fokozódása
 az egyeztető eljárás során jegyzőkönyv vezetésétől el lehet tekinteni, ha a
jegyzőkönyvezéshez egyik fél sem ragaszkodik.
 a sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő

tanuló osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli megállapodásban
meghatározott körben nyilvánosságra lehet hozni

7. számú melléklet
Adatkezelés, továbbítás iskolai rendje
1. Általános rendelkezések
A Magyar Köztársaság Országgyűlése Magyarország európai uniós jogharmonizációs
kötelezettségeinek teljesítése érdekében megalkotta a 2003. évi XLVIII. törvényt a személyes
adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény
módosításáról.
1.1 Adatkezelési szabályzatunk jogszabályi alapja és célja
Az tagintézményünkben folyó adatkezelés és továbbítás rendjét jelen adatkezelési
szabályzat határozza meg.
a) Adatkezelési szabályzatunk az alábbi jogszabályok alapján készült:

-

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992.
évi LXIII. törvény (a továbbiakban „Adatvédelmi törvény”)

-

A Közoktatásról szóló 1992. évi LXXIX. törvény

-

A 100/1997. (VI.13.) Kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatáról.

b) Az adatkezelési szabályzat legfontosabb céljai az alábbiak:

-

a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992.
évi LXIII. törvény végrehajtásának biztosítása,

-

az tagintézményi adatkezelés és adatfeldolgozás szabályainak rögzítése,

-

azon személyes és különleges adatok körének megismertetése az intézménnyel
jogviszonyban állókkal, amelyeket az iskola tanulóiról, munkavállalóiról az intézmény
nyilvántart,

-

az adattovábbításra meghatalmazott munkavállalók körének rögzítése,

-

az adatok továbbítási szabályainak rögzítése,

-

a nyilvántartott adatok helyesbítési, törlési rendjének meghatározása,

-

az adatnyilvántartásban érintett személyek jogai és érvényesítésük rendjének közlése

-

a szolgálati titok védelmével kapcsolatos rendelkezések meghatározása.

Összefoglalva tehát szabályzatunk célja az adatkezelésben érintettet személyek –
egyértelmű és részletes – tájékoztatása az adataik kezelésével kapcsolatos minden
tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az
adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról,

hogy kik ismerhetik meg az adatokat.
1.2 Az adatkezelési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése

a) Az Egri Szakképzési Centrum Remenyik Zsigmond Gimnáziuma és Szakgimnáziuma
működésére vonatkozó adatkezelési szabályzatot az tagintézmény-vezetőjének
előterjesztése után a nevelőtestület 2016. szeptember 12-i értekezletén elfogadta.
Az elfogadást követően a jogszabályban meghatározottak szerint egyetértési jogát
gyakorolta az iskola Szülői Munkaközössége és a Diákönkormányzat, amelyet a
zárófejezetben aláírásukkal igazolnak.

b) Jelen adatkezelési szabályzatot a nevelőtestület hagyta jóvá az tagintézmény szervezeti
és működési szabályzatának részeként.

c) Jelen adatkezelési szabályzatot a tanulók, szüleik megtekinthetik az iskola honlapján, valamint az tagintézmény-vezetői irodában. Tartalmáról és előírásairól a
tanulókat és szüleiket szervezett formában tájékoztatni kell, egyéb esetekben az
tagintézmény-vezető ad felvilágosítást.
1.3 Az adatkezelési szabályzat személyi és időbeli hatálya
a) Az adatkezelési szabályzat betartása az tagintézmény tagintézmény-vezetőjára,
valamennyi munkavállalójára és tanulójára nézve kötelező érvényű.
b) Az adatkezelési szabályzat a fenntartó jóváhagyásának időpontjával lép hatályba, és
határozatlan időre szól.
c) Adatkezelési szabályzatunkat a jóváhagyást követő dátummal létesített tanulói
jogviszony esetén a tanuló – a kiskorú tanuló szülője – köteles tudomásul venni, a
beiratkozáskor az tagintézmény adatkezelési tevékenységéről írásban tájékoztatni kell.
A tanulói adatkezelés időtartama a középiskolába való jelentkezéstől kezdődően
legfeljebb a tanulói jogviszony megszűnését követő harmadik év december 31-ig
terjedhet. Kivételt képez ez alól a nem selejtezhető törzskönyv, a beírási napló, a
digitális osztálynapló, amelyekre vonatkozóan az irattári őrzési idő az irányadó. Az
irattári őrzési idő leteltével az adatkezelést meg kell szüntetni.

d) Adatkezelési szabályzatunkat a jóváhagyást követő dátummal létesített munka- vállalói
jogviszony esetén a munkavállaló köteles tudomásul venni, erről a

Munka

törvénykönyve 76.§ (6)-(7) bekezdése, valamint a 76/B. § szakaszai szerint készült
írásos tájékoztatóban figyelmét fel kell hívni. A munkavállalók adatainak kezelése a
jogviszony kezdetétől a jogviszony megszűnését követő harmadik év december 31-ig

terjedhet. Kivételt képeznek ez alól a jogszabályok által kötelezően megőrzendő
dokumentumok. Az irattári őrzési idő leteltével az adatkezelést meg kell szüntetni.
2. A tagintézményben nyilvántartott adatok köre
A nyilvántartott adatok körét a Közoktatási törvény 2. számú mellékletének. A közoktatási
intézményekben nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok” fejezete rögzíti.
Ezek az adatok kötelezően nyilvántartandók az alábbiak szerint.

2.1 Az munkavállalók nyilvántartott és kezelt adatai
A Közoktatási törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 5. sz. melléklete
alapján nyilvántartott munkavállalói adatok:

a) név, születési hely és idő, állampolgárság;
-

anyja neve, családi állapota, gyermekei születési ideje,

-

egyéb eltartottak száma, az eltartás kezdete

-

TAJ száma, adóazonosító jele

b) állandó lakcím és tartózkodási hely, telefonszám; azonosító száma
c) munkaviszonyra, munkavállalói jogviszonyra vonatkozó adatok, így különösen
-

iskolai végzettség, szakképesítés, alkalmazási feltételek igazolása,

-

munkában töltött idő, munkavállalói jogviszonyba beszámítható idő, besorolással
kapcsolatos adatok,

-

az alkalmazott egészségügyi alkalmassága

-

alkalmazott által kapott kitüntetések, díjak és más elismerések, címek,

-

munkakör, munkakörbe nem tartozó feladatra történő megbízás, munkavégzésre
irányuló további jogviszony, fegyelmi büntetés, kártérítésre kötelezés,

-

munkavégzés ideje, túlmunka ideje, munkabér, illetmény, továbbá az azokat terhelő
tartozás és annak jogosultja,

-

szabadság, kiadott szabadság,

-

alkalmazott részére történő kifizetések és azok jogcímei,

-

az alkalmazott részére adott juttatások és azok jogcímei,

-

az alkalmazott munkáltatóval szemben fennálló tartozásai, azok jogcímei,

-

a többi adat az érintett hozzájárulásával.

A törvény által kötelezően kezelendő adatokon kívül az tagintézmény az illetmények

átutalása céljából kezeli a munkavállalók bankszámlájának számát.

2.2 A tanulók nyilvántartott és kezelt adatai

A Közoktatási törvény alapján nyilvántartott tanulói adatok:
a) a tanuló neve, születési helye és ideje, állampolgársága állandó lakásának és
tartózkodási helyének címe és telefonszáma, nem magyar állampolgár esetén a
tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma;

b) szülő neve, állandó lakásának és tartózkodási helyének címe, telefonszáma;
c) a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok, így különösen
-

felvételivel kapcsolatos adatok,

-

a tanuló magatartásának, szorgalmának és tudásának értékelése és minősítése,
vizsgaadatok,

-

a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok,

-

a sajátos nevelési igényre vonatkozó adatok,

-

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló rende l lenességére vonatkozó adatok,

d) a tanuló- és gyermekbalesetekre vonatkozó adatok,
e) a tanuló diákigazolványának sorszáma,
-

a tanuló azonosító száma

f) a tanuló személyi igazolványának száma
g) többi adat az érintett hozzájárulásával.

3. Az adatok továbbításának rendje
3.1 A pedagógusok adatainak továbbítása
Az tagintézmény pedagógusainak a 10.1.2.1 fejezet szerint nyilvántartott adatai
továbbíthatók a fenntartónak, a kifizetőhelynek, bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek,
helyi önkormányzatnak, állam-

igazgatási szervnek, a munkavégzésre vonatkozó

rendelkezések ellenőrzésére jogosultaknak, a nemzetbiztonsági szolgálatnak.
3.2 A tanulók adatainak továbbítása
Az tagintézmény csak azokat a tanulói adatokat továbbítja, amelyeket jogszabály rendel el.
Az

elrendelést

a

Közoktatási

törvény 2.

számú

mellékletének.

A

közoktatási

tagintézményekben nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok” fejezete rögzíti.
Ennek legfontosabb és iskolánkban leggyakoribb eseteit közöljük az alábbiakban:

A tanulók adatai továbbíthatók:
a) fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, önkormányzat, államigazgatási szerv,
nemzetbiztonsági szolgálat részére valamennyi adat,
b) tanulási nehézségre, magatartási rendellenességre, a beilleszkedési zavarra, sajátos
nevelési igényre vonatkozó adatok a pedagógiai szakszolgálat tagintézményeinek
c) a magatartás, szorgalom és tudás értékelésével kapcsolatos adatok az érintett
osztályon belül, a nevelőtestületen belül, a szülőnek, a vizsgabizottságnak,
iskolaváltás esetén az új iskolának, a szakmai ellenőrzés végzőjének,
d) a diákigazolvány - jogszabályban meghatározott - kezelője részére a
diákigazolvány kiállításához szükséges valamennyi adat,
e) a tanuló iskolai felvételével, átvételével kapcsolatosan az érintett iskolához,
felsőoktatási tagintézménybe történő felvétellel kapcsolatosan az érintett
felsőoktatási tagintézményhez és vissza;
f) az egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó tagintézménynek a tanuló
egészségügyi állapotának megállapítása céljából,
g) a családvédelemmel foglalkozó tagintézménynek, szervezetnek, gyermek- és
ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek, tagintézménynek a gyermek, tanuló
veszélyeztetettségének feltárása, megszüntetése céljából,
h) az állami vizsgák alapján kiadott bizonyítványokat nyilvántartó szervezetnek a
bizonyítványok nyilvántartása céljából.
Az tagintézmény nyilvántartja továbbá azokat az adatokat, amelyek a jogszabályokban
biztosított kedvezményekre való igényjogosultság (pl. ingyenes tankönyv-ellátás, tanulók
50%-os étkezési kedvezménye, stb.) elbírálásához és igazolásához szükségesek. E célból
azok az adatok kezelhetők, amelyekből meg- állapítható a jogosult személye és a
kedvezményre való jogosultsága.
4. Az adatkezeléssel foglalkozó munkavállalók körének meghatalmazása
Az tagintézmény adatkezelési tevékenységéért, jelen adatkezelési szabályzat karbantartásáért
az tagintézmény - vezetője a felelős. Jogkörének gyakorlására az ügyek alább szabályozott
körében helyetteseit, az egyes pozíciókat betöltő pedagógusokat, a gazdasági ügyintézőt és
az iskolatitkárt hatalmazza meg.
A nem szabályozott területeken az adatkezeléssel kapcsolatos feladatokat az tagintézmény
tagintézmény-vezetője

személyesen vagy – utasítási jogkörét alkalmazva – saját

felelősségével látja el.

Az tagintézmény-vezető személyes feladatai:
- a 10.1.2.1 fejezet a) és b) szakaszában meghatározott adatok továbbítása,
-

a 10.1.2.2 fejezet a) és b) szakaszában meghatározott adatok továbbítása,

-

a 10.1.2.1 és 10.1.2.2 fejezetekben meghatározott adatok kezelésének rendszeres
ellenőrzése,

-

a 10.1.3.1 és 10.1.3.2 fejezetekben meghatározott adattovábbítás rendszeres
ellenőrzése,

-

a 10.1.3.2 fejezet c) szakaszában meghatározottak közül a magatartás, szorgalom és
tudás értékelésével kapcsolatos adatok továbbítása iskolaváltás esetén az új iskolának,
a szakmai ellenőrzés végzőjének,

-

a 10.1.2.2 fejezet f) szakaszában meghatározott egyéb adatok kezelésének elrendelése,
az érintettek hozzájárulásának beszerzése.

Az tagintézményben folyó adatkezelési tevékenység során adatkezelői feladatokat látnak
el az alábbi munkavállalók a beosztás után részletezett tevékenységi körben.

Tagintézmény-vezetőhelyettesek:
-

a munkaköri leírásukban meghatározott felosztás szerint felelősek a 10.1.2.2
fejezet c), f) szakaszaiban meghatározott adatok kezeléséért,

-

a10.1.3.2 fejezet e), f), h) szakaszaiban szereplő adattovábbítás.

Gazdasági ügyintéző:
-

az adatkezelői feladatkörért személyes felelősséggel tartozik az alábbi körben,

-

a 10.1.2.1 fejezet c) szakasza szerint munkaviszonyra, munkavállalói
jogviszonyra vonatkozó összes adat kezelése,

-

a 10.1.2.1 fejezetben részletezett adatok továbbítása a 10.1.3.1 fejezetben
meghatározott esetekben

-

kezeli a munkavállalók bankszámlájának számát.

Iskolatitkár:
-

tanulók adatainak kezelése a 10.1.2.2 a), b), e) szakaszai szerint,

-

a tanulók felvételire vonatkozó adatainak kezelése a 10.1.2.2 c) szakasza szerint

-

a pedagógusok és munkavállalók adatainak kezelése a 10.1.2.1 a) és b)
szakaszai szerint,

-

a pedagógusok és munkavállalók személyi anyagának kezelése,

-

a pedagógusok erkölcsi bizonyítványának nyilvántartása,

-

adatok továbbítása a 10.1.3.2 d) szakaszában meghatározott esetben.

Osztályfőnökök:
-

a 10.1.3.2 fejezet c) szakaszában szereplők közül az alábbiakat: a magatartás,
szorgalom és tudás értékelésével kapcsolatos adatok az érintett osztályon belül,
a nevelőtestületen belül, a szülőnek

-

a 10.1.2.2 fejezet d) szakaszában meghatározott tanulói baleseteket a
tudomásszerzés napján köteles továbbítani a munkavédelmi felelősnek.

Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős:
-

a 10.1.2.2 fejezet d) szakaszában szereplő adatok,

-

a 10.1.3.2 fejezet g) szakaszában szereplő adattovábbítás.

Munkavédelmi felelős:
-

10.1.2.2 fejezet d) szakaszában meghatározott nyilvántartás vezetése és az
adatok jogszabályban előírt továbbítása.

Az érettségi vizsgabizottság jegyzője:
-

a 10.1.3.2 fejezet c) szakaszában meghatározottak közül a magatartás,
szorgalom és tudás értékelésével kapcsolatos adatok továbbítása az érintett
osztályon belül, a nevelőtestületen belül, adattovábbítás a vizsgabizottság
számára.

Az iskolai weblap szerkesztésével megbízott rendszergazda:
-

beszerzi a hozzájárulást a honlapra kerülő olyan pedagógusoktól, diákoktól és
szülőktől, akikről a weblapon személyes adatokat tartalmazó információk
jelennek meg,

-

beszerzi a hozzájárulást a honlapra kerülő olyan pedagógusoktól és diákoktól,
akikről kiemelten a személyüket ábrázoló fénykép jelenik meg a honlapon (a
csoportképeken szereplő személyektől hozzájárulást kérni nem szükséges),

-

a fentiekben említett hozzájárulás általában szóbeli, kritikus esetekben írásos.

5. Az adatkezelés technikai lebonyolítása
5.1 Az adatkezelés általános módszerei
Az tagintézményünkben kezelt adatok nyilvántartási módja a következő lehet:

-

nyomtatott irat,

-

elektronikus adat,

-

az iskola weblapján elhelyezett (elektronikus) adat, fénykép.

Az adatkezelő lapok hagyományos nyomtatott formában vagy számítógépes módszerrel is
vezethetők. Az oktatási miniszter az elektronikus módszert kötelezően is elrendelheti.
5.2 Az munkavállalók személyi iratainak vezetése
5.2.1 Személyi iratok
Személyi irat minden – bármilyen anyagon, alakban és bármilyen eszköz felhasználásával
keletkezett
– adathordozó,

megszűnésekor,

amely

a

munkavállalói

illetve azt

követően

jogviszony
keletkezik

és

létesítésekor,

fennállása

alatt,

a munkavállaló személyével

összefüggésben adatot, megállapítást tartalmaz.
A személyi iratok köre az alábbi:

-

a munkavállaló személyi anyaga,

-

a munkavállaló tájékoztatásáról szóló irat8,

-

a

munkavállalói

jogviszonnyal

összefüggő

egyéb

iratok

(pl.

illetményszámfejtéssel kapcsolatos iratok),
-

a munkavállaló bankszámlájának száma

-

a munkavállaló saját kérelmére kiállított vagy önként átadott adatokat
tartalmazó iratok.

-

A személyi iratokra csak olyan adat és megállapítás vezethető, amelynek
alapja:
a közokirat vagy a munkavállaló írásbeli nyilatkozata,

-

a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásbeli rendelkezése,

-

bíróság vagy más hatóság döntése,

-

jogszabályi rendelkezés.

5.2.2

5.2.3

A személyi iratokba való betekintésre az alábbi személyek jogosultak:

-

a tagintézmény vezetője és helyettesei,

-

a tagintézmény gazdasági ügyintézője,

-

az iskolatitkár, mint az adatkezelés végrehajtója,

-

a vonatkozó törvény szerint jogosult személyek (adóellenőr, TB- ellenőr,
revizor, stb.),

-

saját kérésére az érintett munkavállaló.

5.2.4 A személyi iratok védelme
A személyi iratok kezelői kizárólag az alábbi személyek lehetnek:

-

a tagintézmény tagintézmény - vezetője,

-

a tagintézmény gazdasági ügyintézője,

-

az adatok kezelését végző iskolatitkár.

A személyi iratokat és a személyi adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a
véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Ha az adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb
informatikai eszköz útján történik, a személyes adatok technikai védelmének biztosítása
érdekében az adatkezelőnek és az adat továbbítójának külön védelmi intézkedéseket
(ellenőrzés, jelszavas védelem, az elküldés után a hálózatról való törlés, stb.) kell tennie.
5.2.5 A személyi anyag vezetése és tárolása
A munkavállalói jogviszony létesítésekor az tagintézmény vezetője gondoskodik a
munkavállaló személyi anyagának összeállításáról, s azt a vonatkozó jogszabályok és jelen
szabályzat szerint kezeli. A személyi anyagban az 3.5.2.1 fejezetben felsoroltakon kívül más
anyag nem tárolható. A személyi

anyagot tartalmuknak megfelelően csoportosítva,

keletkezésük sorrendjében, az e célra személyenként kialakított gyűjtőben zárt szekrényben
kell őrizni.
A személyi anyag része a munkavállalói alapnyilvántartás. Az alapnyilvántartás első
alkalommal papír alapon készül, majd a továbbiakban számítógépes módszerrel is vezethető.
A számítógéppel vezetett munkavállalói alapnyilvántartást ki kell nyomtatni a következő
esetekben:

-

a munkaviszony első alkalommal való létesítésekor

-

a munkaviszony megszűnésekor

-

ha a munkavállaló adatai lényeges mértékben megváltoztak.

A munkavállaló az adataiban bekövetkező változásokról 8 napon belül köteles tájékoztatni a
munkáltatói jogkör gyakorlóját, aki 8 napon belül köteles intézkedni az adatok átvezetéséről.
A személyi anyag vezetéséért és rendszeres ellenőrzéséért az tagintézmény vezetője a felelős.

Utasításai és az munkavállalók munkaköri leírása alapján az anyag karbantartását a gazdasági
ügyintéző és az iskolatitkár végzik.
5.3 A tanulók személyi adatainak vezetése
5.3.1 A tanulók személyi adatainak védelme
A tanulók személyi adatainak kezelői kizárólag az alábbiak lehetnek

-

az tagintézmény tagintézmény-vezetője,

-

az tagintézmény-vezetőhelyettesek,

-

az osztályfőnök,

-

az tagintézmény gazdasági ügyintézője,

-

az iskolatitkár.

Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és
sérülés ellen. Ha az adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján
történik, a személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében az adatkezelőnek és
az adat továbbítójának külön védelmi intézkedéseket (ellenőrzés, jelszavas védelem, az
elküldés után a hálózatról való törlés, stb.) kell tennie.
5.3.2 A tanulók személyi adatainak vezetése és tárolása
A tanulói jogviszony létesítésekor az tagintézmény vezetője gondoskodik a tanulók személyi
adatainak összeállításáról, s azt a vonatkozó jogszabályok és jelen szabályzat szerint kezeli.
A diákok személyi adatai között az 10.1.2.2 fejezetben felsoroltakon kívül más anyag nem
tárolható. A személyi adatokat osztályonként csoportosítva az alábbi nyilvántartásokban kell
őrizni:

-

összesített tanulói nyilvántartás

-

törzskönyvek

-

bizonyítványok

-

beírási napló

-

osztálynaplók

-

a diákigazolványok nyilvántartó dokumentuma.

5.3.3 Az összesített tanulói nyilvántartás
Célja az iskolában tanuló diákok legfontosabb adatainak naprakész tárolása a szükséges
adatok biztosítása, igazolások kiállítása, tanügy-igazgatási feladatok folyamatos ellátása
céljából. Az összesített tanulói nyilvántartás a következő adatokat tartalmazhatja:

-

a tanuló neve, osztálya,

-

a tanuló azonosító száma, diákigazolványának száma

-

születési helye és ideje, anyja neve,

-

állandó lakcíme, tartózkodási helye, telefonszáma

-

a tanuló általános iskolájának megnevezése.

A nyilvántartást az tagintézmény-vezető utasításait követve az iskolatitkár vezeti. A tanulói
nyilvántartás minden év szeptember 1-jéig első alkalommal papír alapon készül, majd a
továbbiakban számítógépes mód- szerrel vezethető. A számítógéppel vezetett tanulói
nyilvántartás folyamatosan pontos és teljes vezetéséért az iskolatitkár felelős. Tárolásának
módjával biztosítani kell, hogy az adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá. Az
elektronikus formában vezetett tanulói nyilvántartás másodpéldányban történő tárolását
biztosítani kell.
A tanuló és szülője a tanuló adataiban bekövetkező változásokról 8 napon belül köteles
tájékoztatni az osztályfőnököt, aki 8 napon belül köteles intézkedni az adatok átvezetéséről.
5.4 A szolgálati titok védelmével kapcsolatos rendelkezések
Az tagintézmény minden munkavállalójának kötelessége az adatkezelés jogszabályokban és e
szabályzatban meghatározott rendjének betartása. Az adatkezelők, illetve az iskola tanárai,
vezetői feladatkört ellátó munkavállalói felelősek a tudomásukra jutott adatok védelméért. A
tanulók és munkavállalók személyi adatait kizárólag az e szabályzatban meghatározott
személyek az itt meghatározott módon továbbíthatják. A személyi adatok bármely más
jellegű (szóbeli, telefonon történő, írásos vagy bár- mely más módon történő) továbbítása
szigorúan tilos.
Az érettségi vizsga feladatlapjait – amennyiben azokat az erre jogosult minősítő szolgálati
titoknak minősítette, a minősítés érvényességi ideje alatt a szolgálati titokra vonatkozó
rendelkezések szerint kell kezelni. Az érettségi vizsgákkal kapcsolatos tanulói adatok (a
dolgozatok pontszáma, eredménye, a szóbeli feleletekre vonatkozó adatok) szintén szolgálati
titkot képeznek. Hasonlóképen szolgálati titoknak minősülnek a szóbeli és írásbeli érettségi
tételekre és feladatlapokra vonatkozóan a vezetők vagy munkavállalók birtokába jutott
információk, továbbá az érettségizők szereplésével és eredményeivel kapcsolatos bármely
adat. A szolgálati titok védelmének kötelezettsége az érettségi vizsga minden adatára
vonatkozóan érvényes.

5.5 Az adatnyilvántartásban érintett munkavállalók, tanulók és szülők
jogai és érvényesítésük rendje
5.5.1 Az érintettek tájékoztatása, kérelem az érintett adatainak módosítására
Az adatkezelés által érintett személlyel az adat felvétele előtt közölni kell, hogy az
adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az
adatkezelést elrendelő

jogszabályt is. A munkavállaló, a tanuló vagy gondviselője

tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, valamint kérheti személyi adatainak
helyesbítését illetve kijavítását, amelyet az adatkeze- lő köteles teljesíteni. A munkavállaló, a
tanuló illetve gondviselője jogosult megismerni, hogy az adat- kezelés során adatait kinek,
milyen céljából és milyen terjedelemben továbbították.
A munkavállaló a közokirat, illetve a munkáltató döntése alapján bejegyzett adatok
helyesbítését vagy törlését csak közokirat, illetve a munkáltató erre irányuló nyilatkozata
vagy döntésének az illetékes szervek által történt megváltoztatása alapján kérheti.
Az érintett munkavállaló, tanuló illetve gondviselője kérésére az tagintézmény vezetője
tájékoztatást ad az tagintézmény által kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által
feldolgozott adatairól, az adat- kezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó
nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és
milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az tagintézmény tagintézmény-vezetője a
kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban, közérthető formában köteles
megadni a tájékoztatást.
5.5.2 érintett személyek tiltakozási joga
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az
adatkezelést törvény rendelte el;

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
Az tagintézmény tagintézmény-vezetője - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a
tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15
nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.
Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést - beleértve a további
adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a
tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére

a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a
tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett a meghozott döntéssel nem
ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül az Adatvédelmi törvény szerint
bírósághoz fordulhat.
5.5.3 A bírósági jogérvényesítés lehetősége
Ha az tagintézmény adatkezelési tevékenysége során az érintett jogait megsérti, az érintett
munkavállaló, tanuló vagy annak gondviselője az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A
bíróság az ügyben soron kívül jár el.
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1. A HONVÉDELMI INTÉZKEDÉSI TERV
1.1. Rendeltetése és hatálya
Jelen dokumentum a(z) Egri Szakképzési Centrum Remenyik Zsigmond Gimnáziuma és
Szakgimnáziuma intézmény (a továbbiakban: Intézmény) honvédelmi felkészülését
támogató, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben
bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) pont alapján,
valamint a védelmi igazgatás tervrendszerének bevezetéséről szóló 1061/2014. (II. 18.) Korm.
határozat alapján kidolgozott Honvédelmi Intézkedési Terv (a továbbiakban: HIT). A HIT
biztosítja az alaprendeltetése szerinti feladatok végrehajtására való képességet
a) megelőző védelmi helyzet, terrorveszélyhelyzet, rendkívüli állapot, szükségállapot
vagy váratlan támadás (a továbbiakban: honvédelmi típusú különleges jogrend)
idején, valamint
b) a különleges jogrendi időszakok kihirdetését el nem érő mértékű állapotok vagy
helyzetek, továbbá a NATO Válságreagálási Rendszerrel összhangban álló nemzeti
intézkedések bevezetése, a gazdaságmódosítás, a befogadó nemzeti támogatás
alkalmával.

A HIT alapján kell meghatározni:
a) a riasztás-értesítési feladatok végrehajtását, az abban érintettek meghatározott
helyen és időn belüli rendelkezésre állását,
b) a készenléti (ügyeleti) szolgálatba lépés, a honvédelmi feladat vagy a
válságkezelés katonai feladatai támogatásának feltételeit.
A HIT szabályozza:
a) az Intézmény feladat- és hatáskörébe tartozó döntések, a honvédelmi típusú
különleges jogrend idején bevezetendő rendkívüli intézkedések, az intézmény helyi
szabálytervezetei előkészítésének,
b) az Intézmény irányítása, felügyelete alá tartozó szervezetek, feladatellátási helyek
között az összehangolt és szervezett tevékenységnek,
c) az Intézményre háruló honvédelmi feladatok és a válságkezelés katonai feladatai
tervszerű végrehajtása támogatásának a rendjét.
A HIT alapján kell meghatározni a riasztás-értesítési feladatok végrehajtását, az abban
érintettek meghatározott helyen és időn belüli rendelkezésre állását, a készenléti
(ügyeleti) szolgálatba lépés, a honvédelmi feladat vagy a válságkezelés katonai feladatai
támogatásának feltételeit. A HIT szabályozza az Intézmény feladat- és hatáskörébe tartozó
döntések meghozatalának, a honvédelmi típusú különleges jogrend idején bevezetendő
rendkívüli intézkedésekhez igazodóan az Intézmény helyi szabálytervezetei előkészítését, a
vezető irányítása, felügyelete alá tartozó szervezetek között az összehangolt és szervezett
tevékenységnek, az Intézményre háruló honvédelmi feladatok és a válságkezelés katonai
feladatai tervszerű végrehajtása támogatásának, valamint az Intézményi feladatok
koordinációjának rendjét. Az Intézmény elsődleges feladata a tanulók
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biztonságának, védelmének biztosítása, továbbá az egészségük megőrzése érdekében a
lehető legmagasabb szintű elhelyezésükről, szükség szerinti ellátásukról való gondoskodás.
A HIT hatálya az Intézményre, valamint irányítása, felügyelete, alapítói vagy tulajdonosi
joggyakorlása alá tartozóra terjed ki.
1.2. A HIT beküldésének és naprakészen tartásának rendje
A HIT-et az intézményvezető, illetve az általa megbízott személy, vagy szervezet,
szervezeti egység készíti el. A tervet kizárólag elektronikus formátumban (pdf.) kell
megküldeni a biztonság@emmi.gov.hu és a Vedelmi.Titkarsag@heves.gov.hu email
címekre, első alkalommal 2018. június 30-ig.
Az Intézmény HIT-jében időközben bekövetkező változásokat minden évben október 31ig, illetve indokolt esetben a soron kívüli felülvizsgálat során kell átvezetni a dátum
feltüntetésével együtt, az aláírásra jogosult személy aláírásával igazolva az érintett lapok
cseréjét.
1.3. Célja
A honvédelmi típusú különleges jogrendi időszakra történő felkészülés célja, hogy az
Intézmény képes legyen ellátni a honvédelmi típusú különleges jogrend elrendelése
esetén a jogszabályokban, a Honvédelmi Tanács által kiadott rendeletekben és egyéb
szabályzókban rögzített feladatait, továbbá képes legyen alaprendeltetése, feladatai
ellátására különleges jogrend idején, így különösen a tanulók biztonságának, védelmének
biztosításáról, továbbá az egészségük megőrzése érdekében a lehető legmagasabb szintű
elhelyezésükről, szükség szerinti ellátásukról gondoskodni.
Az Intézménynek biztosítani kell honvédelmi feladatai végrehajtásának folyamatos
irányítását, a terveknek, a bekövetkező változásoknak megfelelően történő pontosítását,
felkészülésüket a további rendszabályok kialakítására, azok végrehajtására, illetve a
terrorcselekmények elleni védelmi rendszabályok bevezetésére.
1.4. Tartalma
-

A vezetés, irányítás, együttműködés rendje.
A kapcsolattartás és jelentések rendje.
Az Intézmény feladatköréhez tartozó specifikumok.
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2. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI1
Az Intézmény OM azonosítója: 203035
Az Intézmény neve: Egri SZC Remenyik Zsigmond Gimnáziuma és Szakgimnáziuma
Az Intézmény alapítója: Nemzetgazdasági Minisztérium
Az Intézmény fenntartója: Egri Szakképzési Centrum
Az alapító okirat száma: NGM/26257-21/2017.
Jogállása: nem önálló gazdálkodású tagintézmény
Az Intézmény címe: 3390 Füzesabony, Ifjúság út 17.
Felügyeleti szerve: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Az Intézmény típusa: többcélú köznevelési intézmény
A tagintézmény telephelyei: nincs
Az alapító megnevezése, címe: Nemzetgazdasági Minisztérium
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Az Intézmény törzsszáma: 831938
Tagintézményi kód: 101107
Az Intézmény bankszámlaszáma: 10035003-00335357-00000000
Az Intézmény alapító okirat szerinti tevékenységei: középfokú oktatás, szakképzés
Az osztályok száma: nappali: 9 felnőttoktatás: 9
Az engedélyezett tanuló létszáma: nappali: 435 fő felnőttoktatás: 350 fő
A (köz)alkalmazottak létszáma: 30 fő
Engedélyezett pedagógus létszám: 24 fő
Az Intézmény képviseletére jogosult: Csesznok Róbert tagintézményvezető
Bélyegzők felirata és lenyomata: (ld. 3. sz. melléklet: Bélyegző nyilvántartás)
Egri Szakképzési Centrum Remenyik Zsigmond Gimnáziuma és Szakgimnáziuma
3390 Füzesabony, Ifjúság u. 17.

1
A köznevelési intézmény az Országos statisztikai, adatgyűjtési programban, ill. a helyi önkormányzati
rendeletben meghatározott adatokat köteles szolgáltatni.
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3. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSE KÜLÖNLEGES JOGREND IDEJÉN
3.1. A honvédelmi típusú különleges jogrendi időszakok

1.

Feladat
A vezetés, irányítás, együttműködés rendje

Intézkedés, végrehajtás leírása
Különleges jogrend idején kapcsolattartás szervezetei:
 Fenntartó: Egri Szakképzési Centrum (ESZC)
Fábri Eufrozina főigazgató vagy általa kijelölt vezető alábbi elérhetőségén: T:
06-70-886-2851 E-mail: fabri.eufrozina@egriszc.hu
Gyuris Sándor gazdasági főigazgató-helyettes
T: 06-70-331-1357 E-mail: gyuris.sandor@egriszc.hu
Intézményi kapcsolattartó: Csesznok Róbert tagintézményvezető T:
06-70-331-1556 E-mail: iskola@remenyikzs.sulinet.hu
Kapcsolattartás rendje:
A KMR idejének elrendelésétől a 6 és 18 órás állapotzárással, a zárást követő
1 órában, minden változás esetén jelentés adása.
Kapcsolattartás formája: E-mail vagy telefon.
A jelentéseket papír alapon is el kell készíteni.
 Heves Megyei Védelmi Bizottság (MVB) alábbi elérhetőségén:
Megadott kapcsolattartó: Bozsákovics László mk. alezredes MVB titkár alábbi
elérhetőségén különleges jogrend esetén, KMR időszakában:
T: 06-36-521-594, 06-30-228-8724 E-mail: bozsakovics.laszlo@heves.gov.hu
Füzesabonyi Helyi Védelmi Bizottság (HVB) alábbi elérhetőségén:
Megadott kapcsolattartó: Lukács Balázs Füzesabonyi Járási Hivatal vezetője
T: 06-36-542-521 E-mail: lukacs.balazs@heves.gov.hu
Intézményi kapcsolattartók: Csesznok Róbert tagintézményvezető T:
06-70-331-1556 E-mail: iskola@remenyikzs.sulinet.hu
Dr. Molnár Istvánné tagintézményvezető-helyettes T:
06-20-455-6483 E-mail: molnar.nagyagi@gmail.com
Kapcsolattartás rendje:
A KMR idejének elrendelésétől a 6 és 18 órás állapotzárással, a zárást követő
1 órában, minden változás esetén szükség szerint az aktuális forgatókönyvnek,
szabályzatnak megfelelően jelentés adása.
Kapcsolattartás formája: E-mail vagy telefon.
A jelentéseket papír alapon is el kell készíteni.
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Füzesabonyi Közös Önkormányzati Hivatal (FKÖH) alábbi elérhetőségén:
Megadott kapcsolattartó: Hegedűs Szilvia Füzesabony közbiztonsági referense T:
06-30-548-6064 E-mail: Intézményi kapcsolattartó: Csesznok Róbert tagintézményvezető T: 0670-331-1556 E-mail: iskola@remenyikzs.sulinet.hu Kapcsolattartás
rendje:
Az esemény jellegének megfelelő időpontokban. Az elkészített intézkedési tervben
rögzítettek szerint.
 Rendvédelmi szervek szükség esetén
A KMR idején az Intézmény (tagintézményvezető) részére kiadott utasítások:
 Az utasítások sürgősségének, időrendjének mérlegelése után a megfelelő
ügyrend elkészítése.
 Élet- és személyvédelem elsődlegességének biztosítása.
 Menekítés, elhelyezés biztosításának megszervezése.
 Dokumentummentés.
 Vegyszerek elhelyezése, biztonságos elszállítása.
 Hatásköröknek megfelelő feladatleosztás.
Élet- és személyvédelem biztosítása:
Dr. Molnár Istvánné tagintézményvezető-helyettes
Menekítés, elhelyezés, ellátás:
Sallai Tibor Lajos szakoktató, Mészáros Zsoltné iskolatitkár
Dokumentummentés:
Kovács Gábor rendszergazda, Kriston Jennifer ügyintéző
Vegyszerek elhelyezése, biztonságos elszállítása:
Koósné Szabó Boglárka kémia tanár, Nagy Gyuláné takarítónő
Az utasítások, feladatok elrendelésének eszközrendszere:
Személyesen a különleges jogrend idejére kijelölt helyen (Tagintézményvezető- helyettesi
irodában)
Telefonon folyamatos kapcsolattartással
Személyes „futárral”: Valyon István testnevelő tanár

2.

A kapcsolattartás és jelentések rendje

A kapcsolattartás és jelentések rendje:
 Fenntartóval a Megyei és a Helyi Védelmi Bizottsággal a KMR idejének
elrendelésétől a 6 és 18 órás állapotzárással, a zárást követő 1 órában.
 Fenntartóval a Megyei és a Helyi Védelmi Bizottsággal a KMR idejének
elrendelésekor 6 óra és a 6 óra 30 perc között e-mailben vagy telefonon.
 Minden változás esetén szükség szerint az aktuális forgatókönyvnek,
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szabályzatnak megfelelően jelentés adása, szükség szerinti kapcsolatfelvétel.
Váratlan esemény bekövetkezésekor:
 Haladéktalanul e-mailben vagy telefonon.
Jelentések formája, eszköze:
 E-mail, telefon.
 Minden esetben papír alapon is rögzíteni kell a jelentéseket.
 Dokumentumok tárolása helyileg a szokásos módon. (A Titkárságon található
Irattárban az ESZC által elfogadott Iratkezelési Szabályzatnak megfelelően.)
Különleges jogrend elrendelése esetén az Intézmény alkalmazotti
állományának riasztásához kapcsolódó feladatok:
 Elrendelés követően riasztás azonnal e-mailben visszajelzéssel, telefonon,
szükséges esetben riadólánccal személyesen.
Felelős: tagintézményvezető, riasztási értesítésnek megfelelően
 Az elrendelés időpontjától számított 4 órán belül a vezetői állomány részére a
beérkezés normaideje.
Felelős: tagintézményvezető, riasztási értesítésnek megfelelően
 A beosztotti állomány részére: 6 órán belül
Felelős: tagintézményvezető, iskolatitkár, riasztási értesítésnek megfelelően
 A távollévők, az értesítésben akadályoztatottak nyilvántartásának elkészítése
Felelős: tagintézményvezető-helyettes, iskolatitkár
Kapcsolatfelvétel formája az Intézmény távollévő dolgozóival:
 Kör e-mail formájában visszajelzés kérésével,
 Telefonon,
 Csak szükséges és indokolt esetben személyes megkereséssel.
Kapcsolatfelvétel a szülőkkel:
 Az iskolatitkár és ügyintéző segítségével az osztályfőnökökön keresztül a saját
osztálya részére kialakított értesítési formákban: kör e-mail visszajelzéssel,
 telefonon az Intézményben leadott elérhetőségükön. (ld. KRÉTA e-napló)
Kapcsolattartás pedagógusokkal, osztályfőnökökkel, kollégákkal:
 Hadházi Róbertné tagintézményvezető-helyettes személyesen az Intézmény
területén a Tanáriban (1. emelet).
 Telefonon, esetleg az Intézmény részére leadott e-mail címén.
A sikertelen kapcsolatfelvételek adminisztrálása, jelentése:
 Írásos formában (beiktatott levél, kinyomtatott hívásnapló) a helyben szokásos
módon elhelyezve.
 Szükség szerinti jelentés adása.
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3.

Az Intézmény feladatköréhez tartozó
specifikumok

A fenntartó részére jelenteni azon gyerekek és felnőttek adatait, akivel nem
sikerül a kapcsolatot felvenni.
Az Intézmény ellátott feladatai:
 gimnáziumi képzés,
 szakgimnáziumi képzés
Különleges jogrend idején megvalósuló intézményi feladatok:
 Szülőkkel kapcsolat felvétel.
Felelős: osztályfőnökök, iskolatitkár, ügyintéző
 Szabadságolások felülvizsgálata, visszahívások mérlegelése, elrendelése.
Felelős: tagintézményvezető
 Az Intézményben maradt tanulók ellátásáról való gondoskodás.
Felelős: tagintézményvezető-helyettes
 Nyilvántartás készítése az Intézményben tartózkodókról.
Felelős: iskolatitkár, ügyintéző
 Jelentés készítése.
Felelős: tagintézményvezető-helyettes
Az Intézmény területén található vegyszerek kezelése, elhelyezése a KMR idején:
 Tisztító-, és fertőtlenítőszerek: Földszinten lévő Takarítószertárban
 Bemutató vegyszerek: Kémiaszertárban
 Üzemanyagok (benzin, gázolaj): Pincében lévő Raktárban
A „Vegyszer nyilvántartásban” (ld. 4. sz. melléklet) felsorolt vegyszerek és
üzemanyagok KMR esetén biztonságba helyezése a tárolásukra rendszeresített
raktárakban, esetleges veszély esetén elszállításáról gondoskodás megszervezése.
Felelős: Koósné Szabó Boglárka kémia tanár, Nagy Gyuláné takarítónő
Az Intézmény termeiben, irodáiban, könyvtárban elhelyezett számítógépek,
elektromos berendezések utasítás szerinti áramtalanítása, adatmentése.
Felelős: Kovács Gábor rendszergazda
Riasztási esemény esetén:
 Az épület kiürítése a tűzriadó (ld. Tűzvédelmi Szabályzat), ill. bombariadó (ld.
SZMSZ 5.4. pont) szabályainak megfelelően történik.
Felelős: Csesznok Róbert tagintézményvezető, Sallai Tibor Lajos szakoktató
 Amennyiben az épületen belül biztonságos helyre (tornaterem) kell irányítani
az Intézményben tartózkodó tanulókat és felnőtteket, úgy az útvonal kijelölése
irányítással.
Felelős: Csesznok Róbert tagintézményvezető, Sallai Tibor Lajos szakoktató
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Tanulók biztonságba helyezése:
A szülők értesítését követően az Intézményben maradt tanulók biztonságos
elhelyezéséről köteles a tagintézményvezető gondoskodni.
Az ellátás ütemterve:
 Szülőkkel kapcsolatfelvétel.
Felelős: osztályfőnökök, iskolatitkár, ügyintéző
 Az Intézményben maradt tanulók ellátásáról való gondoskodás.
Felelős: tagintézményvezető-helyettes
 Nyilvántartás készítése az Intézményben tartózkodókról.
Felelős: iskolatitkár, ügyintéző
 Jelentés készítése.
Felelős: tagintézményvezető-helyettes
 Jelentés elküldése a Fenntartónak és a Megyei, Helyi Védelmi Központba.
Felelős: tagintézményvezető-helyettes
 Az elhelyezés kezdeményezése a tornateremben (130 fő befogadóképességű).
Felelős: tagintézményvezető-helyettes
 Szükség szerint a létszámnak megfelelő védőfelszerelés igénylése.
Felelős: tagintézményvezető, tagintézményvezető-helyettes
 A létszámnak megfelelő víz, élelem, ruházat, takaró igénylése, beszerzése.
Felelős: tagintézményvezető, tagintézményvezető-helyettes
Ügyeleti rend jogszabálynak való megfelelése, működtetése az elrendelésnek
megfelelően a benntartózkodó tanulók részére, ill. az Intézményre háruló
honvédelmi feladatok és válságkezelés ellátásakor:
Felelős: tagintézményvezető, tagintézményvezető-helyettes
 Az Intézmény dolgozóinak visszahívása.
 A folyamatban lévő ügyek gyorsított eljárásának megvalósítása.
 Személyi állomány2 és kijelölt személyek tartózkodási helyének, illetve
elérhetőségének pontos nyilvántartása. („Személyi anyag nyilvántartása” papír
alapon zárt szekrényben elhelyezve, illetve lekódolt számítógépen lévő KIR
személyi nyilvántartásban hozzáférhető.)
Felelős: Mészáros Zsoltné iskolatitkár, Kriston Jennifer ügyintéző

2
A személyi állomány: a továbbiakban a 2011. évi CXC. törvényben foglaltak alapján a köznevelési intézményben alkalmazottak és tanulói jogviszonyban állók kőre
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Az Intézmény alapfeladatai ellátása érdekében
szükséges további intézkedések

KMR idejére a munkaidőn túli és munkaszüneti napokra a vezetői ügyelet
megszervezése, biztosítása.
Felelős: tagintézményvezető, tagintézményvezető-helyettes
 A létszámnak és feladatnak megfelelő létszám készenléti munkájának
elrendelése.
 Pihenő idő elrendelése, biztosítása a jogszabályi előírásoknak megfelelően.
 A feladatot ellátók és ellátásra szorulók részére ivóvíz, étkezés igényének
jelzése, megrendelése, biztosítása.
 Szükséges eszközök, felszerelések jelzése, beszerzésének elrendelése.
 Az élelmiszer és a víz tárolásához hely kijelölése az Intézmény területén.
(Hungast Vital Kft. által üzemeltetett Konyha)
 A válsághelyzet kezeléséhez szükséges helyiség biztosítása.
(Tagintézményvezető-helyettesi iroda)
 Egészségügyi ellátás kérése szükség esetén.
 Jelentési kötelezettség ellátása.
Az Intézmény kiürítésének rendje:
 Az Intézményben maradt tanulók hazaszállítása (tömegközlekedéssel, szülők
által, pedagógusok autóival), elhelyezése.
Felelős: tagintézményvezető-helyettes
 Az elhelyezésre váró tanulók létszámának jelzése, elhelyezésének
kezdeményezése.
(Jelentés a Fenntartó és az MVB, HVB részére.)
Felelős: tagintézményvezető, tagintézményvezető-helyettes
Különleges jogrend esetén megvalósuló feladatok:
 Személyi állomány munkarendjének, különös feladatának elrendelése.
Felelős: tagintézményvezető, tagintézményvezető-helyettes
 Informatikai, információvédelmi és dokumentumvédelmi intézkedésben
meghatározott feladatok ismertetése. (ld. ESZC GDPR szabályozás, Iratkezelési
Szabályzat, SZMSZ 5.3. pont)
Felelős: tagintézményvezető-helyettes, rendszergazda
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Helyzet elemzése, javaslatok megfogalmazása, végrehajtandó feladatokra
intézkedések megfogalmazása, felelősök kijelölése.
Felelős: tagintézményvezető, tagintézményvezető-helyettes
 Döntéseknek megfelelően pontosítják a terveket, hatáskörök kijelölése.
Felelős: tagintézményvezető, tagintézményvezető-helyettes
 Összekötők, képviselők adatainak rögzítése.
Felelős: iskolatitkár, ügyintéző
 Összekötők, képviselők, felelősök megkezdik a helyzettől függően a konkrét
felkészülést.
Felelős: tagintézményvezető-helyettes
 Meghagyási jegyzék pontosítása, elkészítése, továbbítása a Fenntartó, az EMMI
honvédelmi feladatokat ellátó szervezeti egysége, HVB, MVB felé.
Felelős: tagintézményvezető, iskolatitkár
 Váltásos munkarendre áttérés előkészítés.
Felelős: tagintézményvezető, tagintézményvezető-helyettes
 Váltásos munkarend bevezetése, működtetése.
Felelős: tagintézményvezető, tagintézményvezető-helyettes
 Váltásos munkarendről Fenntartó, MVB, HVB értesítése, tájékoztatása.
Felelős: tagintézményvezető
 Váltásos munkarendről szülők, iskolahasználók tájékoztatása a helyben
szokásos módon.
Felelős: osztályfőnökök, iskolatitkár, ügyintéző, tagintézményvezető-helyettes
 A működési készenlét bevezetése.
Felelős: tagintézményvezető
Különleges jogrend megszűnése esetén megvalósuló feladatok:
 A váltásos munkarend megszüntetése, a szokásos munkarend visszaállítása.
Felelős: tagintézményvezető
 A váltásos munkarend megszüntetéséről, a szokásos munkarend
visszaállításáról a Fenntartó, MVB, HVB értesítése, tájékoztatása.
Felelős: tagintézményvezető
 A váltásos munkarend megszüntetéséről, a szokásos munkarend
visszaállításáról a szülők, iskolahasználók tájékoztatása a helyben szokásos
módon.
Felelős: osztályfőnökök, iskolatitkár, ügyintéző, tagintézményvezető-helyettes
A KMR idején a foglalkozások, képzések szünetelnek.
Felelős: tagintézményvezető
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A KMR megszűnése után az Intézmény működése érdekében tett intézkedések:
Felelős: tagintézményvezető, tagintézményvezető-helyettes
 Szükség esetén az Intézmény helyiségeinek, mosdóinak fertőtlenítésének
igénylése, elrendelése, biztosítása. A takarítás elrendelése, megszervezése,
ellenőrzése.
Felelős: Sallai Tibor Lajos szakoktató, Nagy Gyuláné takarítónő
 A bútorzat, eszközök, vegyszerek, takarítószerek helyrepakolása.
Felelős: Kiss János karbantartó, Nagy Gyuláné takarítónő
 Az Intézmény elektromos rendszerének ellenőrzése, ellenőriztetése,
számítógépek beüzemelése.
Felelős: Kiss János karbantartó, Kovács Gábor rendszergazda
 A szülők értesítése a KMR megszűnéséről a helyben szokásos módon.
Felelős: osztályfőnökök, iskolatitkár, ügyintéző
 A nevelés-oktatás feltételrendszerének előkészítése, biztosítása.
 A megsérült, megrongálódott eszközök listázása, elhelyezése.
Felelős: Kriston Jennifer ügyintéző, Kiss János karbantartó, Bognár István
portás
 Jelentések elkészítése, lezárása.
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3.2. Az Intézmény szervezeti rendszere, irányítása
Az Intézmény vezetője felelős az Intézményre háruló honvédelmi és a válságkezelés katonai
vonatkozású feladatai végrehajtásának megszervezéséért és támogatásáért.
Az Intézmény honvédelmi típusú különleges jogrend bevezetése, vagy válságkezelés katonai
vonatkozású feladatai végrehajtása során történő működtetésére nézve a HIT mellett,
Szervezeti és Működési Szabályzatában és Házirendjében foglaltak az irányadók.
A különleges jogrendi időszakokban, továbbá e helyzetek kihirdetését el nem érő mértékű
olyan állapotok vagy helyzetek (valamint egyéb szükséges esetekben a feladatok
végrehajtásának koordinálása érdekében az Intézmény vezetője a fenntartó egyidejű értesítése
mellett - vagy az Intézmény fenntartója - elrendelheti különleges működési rend (a
továbbiakban: KMR) bevezetését, mely biztosítja az Intézmény alapfeladatainak ellátását.
A KMR bevezetése esetén a tagintézményvezető, távolléte, akadályoztatása esetén a
tagintézményvezető-helyettes dönt az alapfeladatok ellátásához szükséges intézkedések
bevezetéséről.
3.3. KMR szerinti működési rend elméleti modellje
A KMR bevezetése esetén:
a) Szabadság a továbbiakban csak különösen indokolt esetben engedélyezhető. A
szabadságot engedélyező vezető gondoskodik a munkahelyen kívül tartózkodók
nyilvántartásáról, értesítésük biztosításáról. Szükség szerint intézkedni kell a
szabadságon lévők visszahívásáról, berendeléséről.
b) Meg kell szervezni a munkaidőn túli időszakra, valamint munkaszüneti napokra a
vezetők készenlétét.
c) Felül kell vizsgálni az ügyeleti rendszert. Ahol ügyelet működik, ott intézkedni kell a
szolgálat megerősítésére, azokon a helyeken, ahol ügyeleti szolgálat nem működik, de
az elrendelt feladatok indokolják, ott ügyeleti szolgálatot kell létrehozni.
d) A szolgálati utakat minimálisra kell korlátozni, intézkedni kell a folyamatban lévő
ügyek gyorsított befejezésére, felfüggesztésére, fel kell készülni a tanulók és a
szabadságon lévők, illetve az egyéb okból távollévők visszarendelésére3.
e) Intézkedni kell a személyi állomány2 és kijelölt személyek tartózkodási helyének,
illetve elérhetőségének pontos nyilvántartására.
f) Pontosítani kell a készenlét további fokozásának feladatait, valamint a különleges
intézkedések végrehajtására szükség szerint készített készenlétbe helyezési terveket és
okmányokat.
g) Elő kell készíteni a személyi állomány és ellátottak elhelyezését és szükség szerinti
ellátását.
h) Az Intézményben valamennyi képzést be kell szüntetni.
3
Az Intézményen kívül tartózkodók, mint pl.: tanulmányi séta, iskola program, Intézményen kívüli
sportfoglalkozás, kirándulás, szakmai gyakorlat, stb.
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Az Intézmény vezetője 6 és 18 órai állapotzárással, a zárást követő 1 órán belül jelenti - a napi
jelentési kötelezettségen túl - a fenntartót és a helyi védelmi bizottságot a feladatok
végrehajtásának helyzetéről.
Munkaidő után és a munkaszüneti napokon
Lehetőleg az Intézmény objektumaiban kell elhelyezni és együtt tartani a vezetőket, a
különleges és speciális feladatokra kijelölt csoportokat és személyeket, a
gépjárművezetőket, a távol lakókat és a nehezen értesíthetőket, és azokat a tanulókat,
akiknek a szülei(t), gondviselőit nem lehetett értesíteni, elérni.
b) Gondoskodni kell az együtt tartott személyi állomány elhelyezéséről és szükség
szerinti ellátásáról.
a)

Az állomány rendelkezésére álló egyéni védőeszközeit állandó készenlétben kell tartani.
Amennyiben nincs védőeszköz, a helyileg illetékes szerveknél gondoskodni kell azok
igényléséről.
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3.4. Az Intézmény szervezeti felépítése, vezetési rendje

Fenntartó (Egri Szakképzési Centrum)

Tagintézményvezető

Tagintézményvezető-helyettes

16.1 Technikai
alkalmazottak

16.2 Szülői
közösség

Nevelőtestület

Érdekképviseleti szervezet(ek)

Nevelést, oktatást segítő
alkalmazottak

Diákönkormányzat
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4. AZ INTÉZMÉNYI IRÁNYÍTÓ CSOPORT
4.1. A Szervezeti Irányító Csoport (a továbbiakban: SZICS) szervezeti

felépítése
 A SZICS vezetője: Csesznok Róbert tagintézményvezető
 A SZICS tagjai:




Elemző értékelő tagok: Sallai Tibor Lajos szakoktató,
Valyon István testnevelő tanár
Döntés előkészítő tagok: Kovács Gábor rendszergazda, informatika tanár,
Mészáros Zsoltné iskolatitkár
Ügyeleti tagok: Bognár István portás, Kiss János karbantartó

 Irányító Csoport helye: Egri SZC Remenyik Zsigmond Gimnáziuma
Szakgimnáziuma Tagintézményvezető-helyettesi iroda helyisége (1. emelet)

és
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4.2. Az Intézményi Szervezeti Irányító Csoport (SZICS) munkarendje

Fsz.

Feladat

1.

Az alkalmazottak és az Intézmény által
ellátottak részére a szükség szerinti
folyamatos ellátás biztosítása

2.

Az Intézmény alaprendeltetéséből, a
honvédelmi, és válságkezelési
feladataiból adódó teendők ellátása
érdekében:
2.1. bevezeti az elrendelt
rendszabályokat;
2.2. az Intézmény vezetése rendszeresen
ellenőrzi (az irányítása, felügyelete alá
tartozó szervezetekkel) az összeköttetést és
megkezdi a közszolgálati médiaszolgáltató
műsorainak figyelemmel kísérését;
2.3. pontosítják feladataikat, a
kapcsolódó munkaterveket és
okmányokat;
2.4. szabályozzák, szükség esetén
korlátozzák - a honvédelmi típusú
különleges jogrendre vonatkozó
jogszabálynak megfelelően - a személyi
állomány mozgását;
2.5. végrehajtják a hatályos informatikai,
információvédelmi és dokumentumvédelmi
intézkedésben meghatározott feladatokat;

Feladatban
érintett

Felelős
(Végrehajtó)

Nap

Végrehajtás4
időintervalluma
kezdete, vége

Együttműködő
külső

belső

tagintvez., ESZC
főigazgatója

Csesznok Róbert
Fábri Eufrozina

első nap

azonnal
4-6 órán belül
folyamatosan szükség
szerint

2.1. tagintvez.

2.1. neve:

2.1.
első nap
2.2.
második
naptól

2.1. első nap, folyamatos

2.1.

2.1.

2.2. második naptól

2.2.

2.2.

2.3. első
nap

2.3. első nap 2-3 órában, a

2.3.

2.3.

helyzethez igazodóan
szükség szerint naponta
2.4. első naptól
folyamatosan

2.4.

2.4.

2.5.

2.5.

2.2. tagintvez.-h.

Csesznok R.
2.2. neve:
Dr. Molnár
Istvánné

2.3. tagintvez.-h.

2.3. neve:

2.4. tagintvez.

Dr. Molnár
Istvánné
2.4. neve:
Csesznok
Róbert

2.5.
rendszergazda

2.5. neve:
Kovács Gábor

2.4.
első nap

2.5.
1-2. nap

Megjegyzés
Az esemény
bekövetkeztét
követően azonnal,
vagy szükség szerint
folyamatosan

folyamatosan

2.5. első és második
napon 3-4 órában

4
Ebben az oszlopban a bekövetkezett eseménytől számított időintervallumot kell feltüntetni. Pl.: 2.1. első nap 1 óra
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Fsz.

Feladat
2.6. elvégzik a kialakult helyzet elemzését,
elkészítik a javaslatokat a végrehajtandó
feladatokra, valamint az azok érdekében
szükséges intézkedések kezdeményezésére;
2.7. a döntéseknek megfelelően
pontosítják a terveket, előkészítik a
hatáskörbe tartozó intézkedéseket;
2.8. pontosítják a kijelölt összekötők,
képviselők adatait, azok megkezdik a
helyzettől függően a konkrét
felkészülést;
2.9. pontosítják a meghagyási jegyzéket5,
majd elkészítik a meghagyási névjegyzéket,
amelyet elküldenek az EMMI honvédelmi
feladatokat ellátó szervezeti egysége felé;
2.10. váltásos munkarendre térnek át és
elérik a működési készenlétet.

3.

A kialakult helyzetnek megfelelően a
személyi állomány munkavédelmi,
tűzvédelmi és balesetvédelmi
oktatásának végrehajtása.

4.

A kialakult helyzet értékelése.

Feladatban
érintett
2.6. tagintvez.
és tagintvez.-h.

Felelős
(Végrehajtó)
2.6. neve:

által megbízott
személy

Csesznok
Róbert, Dr.
Molnár
Istvánné
2.7. neve:
Csesznok
Róbert
2.8. neve:
Mészáros
Zsoltné

2.9. tagintvez.

2.9. neve:

2.7. tagintvez.
2.8. tagintvez.

és tagintvez.-h.

2.10. tagintvez.

Csesznok
Róbert, Dr.
Molnár
Istvánné
2.10. neve:
Csesznok
Róbert

Nap

Végrehajtás4
időintervalluma
kezdete, vége

Együttműködő
külső

belső

2.6.
első nap

2.6. első napon 4 óra

2.6.

2.6.

2.7.
második
nap
2.8.
első nap

2.7. második napon 8

2.7.

2.7.

2.8. első napon 2 órában

2.8.

2.8.

2.9.
első nap

2.9. azonnal

2.9.

2.9.

2.10. indokolt esetben

2.10.

2.10.

2.10.
szükség
szerinti
napon

Megjegyzés

órában

azonnal, egyébként
szükség szerint

tagintvez. által
megbízott
személy

Sallai Tibor
Lajos

második
nap

második nap 2 órás
időintervallumban

tagintvez. és mb.
szemely(ek)

Csesznok R.,
Sallai Tibor L.,
Valyon István

naponta

2-3 óra

fenntartóval
szerződésben lévő
munka-, és tűzvédelmi
szolgáltató

ESZC

tagintvez.

5
62. § (1a) A megyei, fővárosi védelmi bizottság illetékességi területén a meghagyásba bevont szervnek az jelölhető ki, amely nélkülözhetetlen a honvédelmi igazgatás területi irányításához,
vezetéséhez, a területi és helyi közigazgatás működőképességének biztosításához, valamint a lakosság ellátási feladatokhoz, valamint nem tartozik az 1. melléklet szerinti II. meghagyási
kategóriába.
64. § (2) A meghagyásba bevont szerv csak
a) a meghagyásba bevont szerv alaprendeltetéséhez fűződő honvédelmi érdek megvalósulásához nélkülözhetetlen, vagy
b) a meghagyásba bevont szerv alaprendeltetése alapján - megelőző védelmi helyzet, rendkívüli állapot estére - meghatározott honvédelmi feladatai ellátásához feltétlenül szükséges
munkakört jelölhet ki a meghagyási névjegyzék elkészítésekor.
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Fsz.
5.

6.
7.

8.

9.
10.

11.

Feladat

Feladatban
érintett

Felelős
(Végrehajtó)

Nap

Végrehajtás4
időintervalluma
kezdete, vége

Együttműködő
külső

Csesznok
Róbert,
Dr. Molnár
Istvánné
az akcióterv
szerint

naponta

1-2 óra

MVB;
HVB

naponta

folyamatos

feladatellátási
helyek

kijelölt
személyek

Sallai Tibor
Lajos,
Valyon István

első nap

1-2 óra, illetve szükség
szerint folyamatosan

tagintvez.-h.

Dr. Molnár
Istvánné

naponta

folyamatos

MVB;
HVB

tagintvez.

Csesznok
Róbert

szükség
szerint

1 óra

MVB;
HVB;6
egyéb

tagintvez.-h.,
iskolatitkár

Dr. Molnár
Istvánné,
Mészáros
Zsoltné
Kovács Tibor

szükség
szerint

szükség szerinti idő

szükség
szerint

szükség szerinti idő

Javaslatok készítése a végrehajtandó
feladatokra, valamint azok érdekében
szükséges intézkedések
kezdeményezésére.
Az esetleges alárendelt szervezetek,
feladatellátási helyek helyzetének,
állapotának pontosítása.
Az összekötök és képviselők
állományának és feladatainak
pontosítása, továbbá az adott helyzetre,
feladatra való felkészítésük
megszervezése.
Az irányítása vagy felügyelete alá
tartozó szervezeti egységek helyzetének
értékelése, a felsőbb szervek által kiadott
feladatok végrehajtásának ellenőrzése.
A rendkívüli eseményekről és az azokkal
összefüggésben felmerült információkról
azonnali tényközlő jelentés.
A végrehajtott és a tervezett feladatokról
összefoglaló jelentés.

tagintvez.
és/vagy
tagintvez.-h.

Folyamatos polgári védelmi szolgálat
ellátására való intézkedés.

tagintvez. által
kijelölt személy

kapcsolattartó(k)

belső

Megjegyzés

kijelölt
személyek
között

települési
polgárvédelmi
felelős

felelős és
ellenőrző
között
A megadott
elérhetőségekre.

tagintvez.
és felelős

6
MVB: Megyei Védelmi Bizottság; HVB: Helyi Védelmi Bizottság; Polgármesteri Hivatal; Rendvédelmi szervek
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Fsz.
12.
13.

14.

Feladat

Feladatban
érintett

Polgári védelmi rendszabályok,
magatartások, szabályok bevezetése.
Az Intézmény alaprendeltetése szerinti
feladatellátás.

tagintvez.

A KMR bevezetéséből eredő
többletfeladatok ellátása.

tagintvez.

tagintvez.-h.

Felelős
(Végrehajtó)

Nap

Végrehajtás4
időintervalluma
kezdete, vége

Csesznok
Róbert
Hadházi
Róbertné

szükség
szerint
első nap

szükség szerinti idő

Csesznok
Róbert

A KMR
elrendelését
követően
azonnal

szükség szerinti idő

Együttműködő
külső

belső

MVB;
FKÖH;
ESZC

munkaközösség
vezetők,
oszt.fők
feladatot
irányítók
között

folyamatos

Megjegyzés
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4.3. Irányító Csoport Jelentés
I N T É Z M É N Y J E L E N T É S7
Esemény(ek) meghatározása:
- a helyzet lényeges ismérvei,
- helye,
- időpontja,
- kiváltó okok,
- várható hatásterület,
- prognosztizálható lefolyás és hatások
Bekövetkezett és/vagy prognosztizálható
veszteségek és károk:
- emberéletben,
- testi épségben,
- egészségben,
- vagyoni javakban,
- természeti és épített környezetben
A jelentés időpontjában már megtett, valamint
elrendelt válságreagálási intézkedések
A megelőzéshez, az elhárításhoz vagy a
védekezéshez szükséges feltételek (pl.
védőeszközök) rendelkezésre állnak
Szükség van-e és milyen jellegű
halaszthatatlan kormányzati beavatkozásra,
vagy kommunikációs intézkedésre

Nem

Igen

Hiátusok:
Igen

Nem

Javasolt intézkedések:

7
Kitöltendő különleges jogrendi időszakokban, továbbá e helyzetek kihirdetését el nem érő mértékű állapotok vagy helyzetek esetén (KMR).
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5. RIASZTÁS, ÉRTESÍTÉS
Az értesítés szabályai:
Az Intézmény a helyben szokásos módon értesíti mindazon személyeket, akikre az alább
felsorolt esetekben a feladat végrehajtásához szükség van.
veszélyhelyzetben, szükségállapot bekövetkezésének közvetlen veszélyekor,
megelőző védelmi helyzetben, terrorveszélyhelyzetben és rendkívüli állapot
kihirdetése esetén a készenlét fokozása és/vagy egyes rendkívüli intézkedések
részeként,
b) az országot ért váratlan támadás vagy annak közvetlen veszélye esetén,
e) békeidőszakban az értesítési feladatok gyakorlása és ellenőrzése céljából,
f) terror fenyegetettség elleni védelmi intézkedések bevezetése során.
a)

Az értesítést elrendelheti:
a ) az Intézmény vezetője,
b ) az általa megbízólevéllel ellátott személyek,
c ) természeti és civilizációs katasztrófák, tömegszerencsétlenség esetén az
állampolgárok élet- és vagyonbiztonságának megvédése, az anyagi értékek
megóvása céljából, váratlanul jelentkező szolgálati feladatok erő-eszköz
szükségletének biztosítására - amennyiben a központi utasítás kiadásához
szükséges idő miatti késedelem különösen jelentős hátrányt okozna
az
Intézmény állománya részére - a szervezeti egység vezetője,
d ) gyakorlás céljából az ágazat irányításáért felelős államtitkár a saját és alárendelt
állomány részére.

Az elrendelés történhet:
a ) személyesen,
b ) az elrendelésre jogosult által aláírt megbízólevéllel rendelkező személy által,
c ) az ügyeletre telepített hírközlő eszközökön (mobiltelefon) keresztül a Helyi
Védelmi Bizottság útján.

Az alkalmazott állomány az értesítés vétele után:
a)
b)

a munkahelyére a lehető legrövidebb időn belül vonuljon be,
jelentkezzen a kiértesítést végzőnél és a közvetlen vezetőnél, a továbbiakban
annak utasításait hajtsa végre.

Az értesítés elrendelése esetén a beérkezés normaideje a vezetői állomány részére az
elrendelés időpontjától számítandó 4 óra, a beosztotti állomány részére 6 óra, amelyet az
Intézmény vezetője a saját szervezetére kiadott szabályozóban csökkenthet.
Az értesítést úgy kell megszervezni, hogy biztosítsa az alkalmazotti állomány szolgálati-,
illetve munkahelyére a meghatározott normaidőn belül történő beérkezését.
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Ha a berendelt személy az értesítésben meghatározottaknak nem tud eleget tenni, akkor az
értesítését végző személyt és közvetlen vezetőjét haladéktalanul tájékoztassa. Amennyiben az
Intézmény állományába tartozó személy akadályoztatásáról előzetesen tudomással bír, az
Intézmény ügyeleti szolgálatánál elhelyezett „Távollévők, értesítésben akadályoztatottak
nyilvántartása” című okmányban (ld. 5. sz. melléklet) be kell jegyezni az akadályoztatott
nevét, a tartózkodási helyét, elérhetőségét és az akadályoztatás indokát.
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MELLÉKLETEK
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1. SZ. MELLÉKLET
Meghagyási jegyzék a kijelölt szervezet részére8
Egri Szakképzési Centrum
Intézmény megnevezése
Remenyik Zsigmond Gimnáziuma és Szakgimnáziuma
Meghagyási kategória
III.
A szervezet megnevezése:
Remenyik Zsigmond Gimnáziuma és Szakgimnáziuma
székhelye: 3390 Füzesabony, Ifjúság út 17.
kijelölt feladat ellátási helye vagy ua.
telephelye:
adószáma: 15831938-2-10
telefonszáma: 06-70-641-2969
e-mail címe: iskola@remenyikzs.sulinet.hu

Felelős (kapcsolattartó) személy
neve: Csesznok Róbert
telefonszáma: 06-70-331-1556
e-mail címe: iskola@remenyikzs.sulinet.hu
A meghagyásra kijelölt munkakörök9:

1.

Munkakör
tagintézményvezető

Feladat
KMR idején megvalósuló intézményi feladatok irányítása; döntések meghozatala;
megfelelő ügyrend elkészítése; hatásköröknek megfelelő feladatleosztás; kapcsolattartás;
vezetői ügyelet megszervezése; Meghagyási jegyzék elkészítése.

8
62. § (1a) A megyei, fővárosi védelmi bizottság illetékességi területén a meghagyásba bevont szervnek az jelölhető ki, amely nélkülözhetetlen a honvédelmi igazgatás területi irányításához,
vezetéséhez, a területi és helyi közigazgatás működőképességének biztosításához, valamint a lakosság ellátási feladatokhoz, valamint nem tartozik az 1. melléklet szerinti II. meghagyási kategóriába.

9
Az Intézmény alapfeladatainak ellátásához szükséges munkakörök. Egymás alá, egyesével felsorolva, a sorok száma szükség szerint bővíthető!
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2.

Munkakör
tagintézményvezető-helyettes

3.

iskolatitkár

4.

ügyintéző

5.

rendszergazda

6.
7.

portás
karbantartó

8.

takarítónő

9.

takarítónő

10.

takarítónő

11.

takarítónő

12.

szakoktató

13.

testnevelő tanár

Feladat
Kapcsolattartás; élet- és személyvédelem biztosítása; Intézményben maradt tanulók
ellátásáról való gondoskodás; jelentések készítése.
Döntés előkészítés; menekítés, elhelyezés, ellátás; osztályfőnökök segítése a szülőkkel
való kapcsolatfelvételben; nyilvántartások készítése a sikertelen kapcsolatfelvételekről, az
Intézményben tartózkodókról, távollévőkről, összekötőkről; személyi anyag
nyilvántartása, dolgozók visszahívása.
Dokumentummentés; osztályfőnökök segítése a szülőkkel való kapcsolatfelvételben;
nyilvántartások készítése a sikertelen kapcsolatfelvételekről, az Intézményben
tartózkodókról, távollévőkről, összekötőkről; személyi anyag nyilvántartása, dolgozók
visszahívása; KMR megszűnése után a megsérült, megrongálódott eszközök listázása.
Döntés előkészítés; adatmentés; üzemen kívül helyezés, üzembe helyezés; kapcsolattartó
informatikai rendszerének működtetése, karbantartása.
Ügyeleti feladatok; megsérült, megrongálódott eszközök elhelyezése.
Ügyeleti feladatok; KMR megszűnése után az Intézmény elektromos rendszerének
ellenőrzése, ellenőriztetése; a bútorzat, eszközök, vegyszerek, takarítószerek
helyrepakolása; megsérült, megrongálódott eszközök elhelyezése.
Vegyszerek kezelése, elhelyezése; KMR megszűnése után az Intézmény helyiségeinek,
mosdóinak fertőtlenítésének igénylése, biztosítása; a takarítás megszervezése; KMR
megszűnése után a bútorzat, eszközök, vegyszerek, takarítószerek helyrepakolása.
Vegyszerek kezelése, elhelyezése; KMR megszűnése után az Intézmény helyiségeinek,
mosdóinak fertőtlenítésének igénylése, biztosítása; a takarítás megszervezése; KMR
megszűnése után a bútorzat, eszközök, vegyszerek, takarítószerek helyrepakolása.
Vegyszerek kezelése, elhelyezése; KMR megszűnése után az Intézmény helyiségeinek,
mosdóinak fertőtlenítésének igénylése, biztosítása; a takarítás megszervezése; KMR
megszűnése után a bútorzat, eszközök, vegyszerek, takarítószerek helyrepakolása.
Vegyszerek kezelése, elhelyezése; KMR megszűnése után az Intézmény helyiségeinek,
mosdóinak fertőtlenítésének igénylése, biztosítása; a takarítás megszervezése; KMR
megszűnése után a bútorzat, eszközök, vegyszerek, takarítószerek helyrepakolása.
Helyzet elemzése, értékelése; menekítés, elhelyezés, ellátás; biztonságos helyre vezető
útvonal kijelölése irányítással; tűz- és balesetvédelmi oktatás megtartása; az összekötők
állományának és feladatainak pontosítása, felkészítésük megszervezése; KMR
megszűnése után az Intézmény helyiségeinek, mosdóinak fertőtlenítésének igénylése,
elrendelése; a takarítás elrendelése, ellenőrzése.
Helyzet elemzése, értékelése; futártevékenység; az összekötők állományának és
feladatainak pontosítása, felkészítésük megszervezése.
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14.
15.

Munkakör
kémia tanár
informatika tanár

Feladat
Vegyszerek kezelése, elhelyezése.
Polgárvédelmi feladatok ellátása.
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2. SZ. MELLÉKLET
10

MEGHAGYÁSI NÉVJEGYZÉK

Meghagyási névjegyzék
Intézmény megnevezése
Meghagyási kategória
Az Intézmény székhelye
kijelölt feladatellátási helye
vagy telephelye
adószáma
telefonszáma
e-mail címe
Felelős (kapcsolattartó) személy
neve
telefonszáma
e-mail címe

10
Kitöltendő KMR elrendelése esetén!
64. § (2) A meghagyásba bevont szerv csak
c) a meghagyásba bevont szerv alaprendeltetéséhez fűződő honvédelmi érdek megvalósulásához nélkülözhetetlen, vagy
d) a meghagyásba bevont szerv alaprendeltetése alapján - megelőző védelmi helyzet, rendkívüli állapot estére - meghatározott honvédelmi feladatai ellátásához
feltétlenül szükséges munkakört jelölhet ki a meghagyási névjegyzék elkészítésekor.
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MEGHAGYÁSRA TERVEZETT SZEMÉLYEK ADATAI11
Születési név
Házassági név
Anyja leánykori neve
Családi név 1. utónév 2. utónév Családi név 1. utónév 2. utónév Családi név 1. utónév 2. utónév

Születési
idő

Születési
hely

Munkakör

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

11
Az előző oldalon található 10. számú lábjegyzetben foglaltak figyelembevételével és betartásával ezen a lapon a sorok száma szükség szerint csökkenthető, illetve
bővíthető!
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4. SZ. MELLÉKLET
INTÉZMÉNYBEN TALÁLHATÓ VEGYSZEREK NYILVÁNTARTÁSA
MEGNEVEZÉS
SSZ.
MENNYISÉG
(TÁROLÓHELY)
TISZTÍTÓ-, FERTŐTLENÍTŐSZEREK
(TAKARÍTÓSZERTÁR)
1.
Csaptelep tisztító szórófejes 750 ml (Flóraszept fürdőszobai)
változó
2.
Domestos pine fresh 750 ml, 5 l
változó
3.
Hypo 1 l (HIP-TOM)
változó
4.
Kéztisztító krém (isk+tanulói) 400 g (Ultra Derm)
változó
5.
Lefolyótisztító 1 l (Zum)
változó
6.
Padlófelmosó folyadék 5 l (Dalma)
változó
7.
Pissoir tabletta 1 csomag: 400 g - 12 db (Blue Stone)
változó
8.
Sósav 1 l (piros kupakos, WC tisztító) (HIP-TOM)
változó
9.
Súrolópor 450 g (Domestos)
változó
10.
Ttrisó 500 g (HIP-TOM)
változó
11.
Vízkőoldó 750 ml
változó
12.
WC tisztító 750 ml (Duck / Hyper WC)
változó
BEMUTATÓ VEGYSZEREK, ANYAGOK KÉMIAÓRÁHOZ
(KÉMIASZERTÁR)
1. szekrény
1. polc
13.
Nátrium (Na)
változó
14.
Magnézium (Mg)
változó
15.
Kalcium (Ca)
változó
16.
Alumínium (Al)
változó
17.
Vas (Fe)
változó
18.
Cink (Zn)
változó
19.
Réz (Cu)
változó
20.
Ezüst (Ag)
változó
2. polc
21.
Szén
változó
22.
Grafit
változó
23.
Vörös foszfor
változó
24.
Kén
változó
25.
Jód
változó
26.
Jód-tinktúra
változó
27.
Brómfenol
változó
28.
Brómtimolkék
változó
29.
Fenolftalein
változó
30.
Lakmusz
változó
31.
Metil-vörös
változó
32.
Toluidinkék
változó
33.
Eozin
változó
34.
Metilénkék
változó
35.
Karminpor
változó
36.
Indigó
változó
3. polc
37.
Ezüst-nitrát
változó
38.
Alumínium.-klorid
változó

4. SZ. MELLÉKLET
INTÉZMÉNYBEN TALÁLHATÓ VEGYSZEREK NYILVÁNTARTÁSA
MEGNEVEZÉS
SSZ.
MENNYISÉG
(TÁROLÓHELY)
39.
Alumínium-szulfát
változó
40.
Ammónium-karbonát
változó
41.
Ammónium-klorid
változó
42.
Ammónium-molibdenát
változó
43.
Ammónium-nitrát
változó
44.
Ammónium-szulfát
változó
45.
Barium-hidroxid
változó
46.
Barium-szulfát
változó
47.
Barium-nitrát
változó
48.
Bizmut-nitrát
változó
49.
Borax (natrium-tetraborát)
változó
50.
Ammónium-tetracianato- kobaltát oldat
változó
4. polc
51.
Cink-oxid
változó
52.
Cink-jodid
változó
53.
Cink-szulfát
változó
54.
Ezüst-nitrát
változó
55.
Fehling(II)-oldat
változó
56.
Cink-klorid-oldat
változó
2. szekrény
1. polc
57.
Kalcium-klorid
változó
58.
Kalcium-karbonát
változó
59.
Kalcium-oxid
változó
60.
Kalcium-szulfát
változó
61.
Kálium-hidroxid
változó
62.
Kálium-hidrogén-karbonát
változó
63.
Kálium- karbonát
változó
64.
Kálium-alumínium-szulfát
változó
65.
Kálium-nitrát
változó
66.
Kálium-bromid
változó
67.
Kálium-klorid
változó
68.
Kálium-szulfid
változó
2. polc
69.
Nátrium-hidroxid
változó
70.
Nátrium-szulfát
változó
71.
Nátrium-szulfit
változó
72.
Nátrium-foszfát
változó
73.
Nátrium-tioszulfát
változó
74.
Nátrium-klorid
változó
75.
Nátrium- hidrogén-karbonát
változó
76.
Nátrium- karbonát
változó
77.
Kálium-permanganát
változó
78.
Kálium-dihidrogén-szulfát
változó
79.
Kálium-jodid
változó
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SSZ.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.

106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.

INTÉZMÉNYBEN TALÁLHATÓ VEGYSZEREK NYILVÁNTARTÁSA
MEGNEVEZÉS
MENNYISÉG
(TÁROLÓHELY)
Kálium-nátrium-tartarát
változó
Kálium-jodát
változó
Kálcium-hidroxid oldat
változó
3. polc
Nátrium-bromid
változó
Nátrium-jodid
változó
Nátrium-szulfid
változó
Magnézium-klorid
változó
Magnézium-oxid
változó
Magnézium-szulfát
változó
Mangán-dioxid
változó
Mangán-szulfát
változó
Mohr-só (Fe(II)NH4SO4)
változó
Nikkel-szulfát
változó
Kalcium-karbid
változó
4. polc
Ón-klorid
változó
Sárga vérlúgsó
változó
Vörös vérlúgsó
változó
Réz-oxid
változó
Réz-szulfát
változó
Réz-karbonát
változó
Vas(II)-szulfát
változó
Vas-szulfid
változó
nátronmész
változó
Talkum
változó
Vas(III.klorid oldat
változó
Bettendorf oldat
változó
3. szekrény
1. polc
Piridin
változó
Jodoform
változó
Kámfor
változó
Tejsav
változó
Ecetsavanhidrid
változó
Benzaldehid
változó
Hidrogénperoxid
változó
2. polc
Naftalin
változó
Csersav
változó
Szterarinsav
változó
Ftálsav
változó
Borkősav
változó
Bórsav
változó
Oxálsav
változó
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SSZ.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.

153.
154.
155.
156.
157.
158.

INTÉZMÉNYBEN TALÁLHATÓ VEGYSZEREK NYILVÁNTARTÁSA
MEGNEVEZÉS
MENNYISÉG
(TÁROLÓHELY)
Keményítő -oldat
változó
Zselatin
változó
Amino-ecetsav (glicin)
változó
Dextrin
változó
3. polc
Pirogallol
változó
(benzol-1,2,3-triol)
Alizarinvörös
változó
Paraffin
változó
Palmitinsav
változó
Benzoesav
változó
Citromsav
változó
Nátrium-acetát
változó
Szőlőcukor
változó
Olaj
változó
Malátacukor
változó
4. polc
Nátrium-benzoát
változó
Fenil-szalicilát
változó
Kadin
változó
Jégecet
változó
Tejcukor
változó
Fluoroglucin
változó
Liszt
változó
Fenyőgyanta
változó
Resorcin
változó
Gyümölcscukor
változó
5. polc
Mentol
változó
Horzsakő
változó
Vazelin
változó
Pepszin
változó
Bárium-acetát
változó
Adenin
változó
Fenol
változó
Szulfanil-sav
változó
Fuxin
változó
4. szekrény
1. polc
Sztirol
változó
Dietil-éter
változó
Glicerin
változó
Xilol
változó
Propil-alkohol
változó
Ecetsav
változó
2. polc
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SSZ.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.

197.
198.

INTÉZMÉNYBEN TALÁLHATÓ VEGYSZEREK NYILVÁNTARTÁSA
MEGNEVEZÉS
MENNYISÉG
(TÁROLÓHELY)
Foszforsav
változó
Salétromsav
változó
Kénsav
változó
Amil-alkohol
változó
Olajsav
változó
Aceton
változó
3. polc
Sósav
változó
Etil-acetát
változó
Hangyasav
változó
Petróleum
változó
Paraffinolaj
változó
Etil-alkohol
változó
Bután-1-ol
változó
Benzil-alkohol
változó
4. polc
Karbamid
változó
Nátrium-benzoát
változó
N-amil-acetát
változó
Benzol
változó
Ammónium-hidroxid
változó
Nátrium-hidroxid oldat
változó
Kálium-dikromát
változó
Vízüveg oldat
változó
Ammónia oldat
változó
Méregszekrény
Réz-klorid
változó
Szalicilsav
változó
Ólom-acetát
változó
Ólom-nitrát
változó
Ólom
változó
Metilnarancs
változó
Fenol
változó
Benzin
változó
Foszfor
változó
Benzol
változó
Metil-alkohol
változó
Szén-diszulfid
változó
formaldehid
változó
Bróm
változó
Higany
változó
ÜZEMANYAGOK
(RAKTÁR)
Benzin
5-10 l
Motorolaj
2l

5. SZ. MELLÉKLET
TÁVOLLÉVŐK, ÉRTESÍTÉSBEN AKADÁLYOZTATOTTAK
NYILVÁNTARTÁSA
Akadályoztatott
Akadályoztatás
Tartózkodási helye
Elérhetősége
neve
indoka

Dátum:
Készítette:

Aláírás:

6. SZ. MELLÉKLET

JEGYZÉK
A BEJELENTÉSRE KÖTELEZETT INGATLANOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK,
VALAMINT TECHNIKAI ESZKÖZÖK KÖRÉRŐL
a 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 5. és 6. mellékletei alapján
INGATLANOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK
I. Ingatlanok
- közoktatási intézmény
II. Szolgáltatások
F) Fürdetési, kommunális lehetőségek:
- fürdő, fürdőszoba, zuhanyzó (3 db),
- mosdó (11 db),
- mellékhelyiségek (WC, piszoár) (11 db)
TECHNIKAI ESZKÖZÖK
Nincs bejelentésre kötelezett eszköz.

