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I. FEJEZET 
 

A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA 

 

1. Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) határozza meg 

az AM Dunántúli Agrár-szakképző Központ, Csapó Dániel Mezőgazdasági 

Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (a továbbiakban: DASzK) szervezeti 

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

előírásokat és azon rendelkezéseket, amelyek megállapítását jogszabály nem utalja más 

hatáskörbe. Az SZMSZ a kialakított és működtetett tevékenységcsoportok és 

folyamatok összehangolt kapcsolati és működési rendszerét tartalmazza. A 

tagintézményekre vonatkozó speciális rendelkezéseket a tagintézményi fejezetek 

tartalmazzák. 

 

2. Az SZMSZ kiindulásának alapjául szolgáló jogszabályok a következők: 

 

a) 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (továbbiakban: Nkt.); 

b) 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról (a továbbiakban: 

Kjt.);  

c) 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről (a továbbiakban: Mt.); 

d) 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek 

fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól; 

e) 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról; 

f) 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről; 

g) 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról; 

h) 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (a továbbiakban: Áht.); 

i) 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 

j) 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről 

és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról;  

k) 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontroll 

rendszeréről és belső ellenőrzéséről; 

l) 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról (a továbbiakban: Ávr.); 

m) 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet az oktatási igazolványokról; 

n) 111/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet a szakmai vizsga megszervezésére 

vonatkozó engedély kiadásának és a vizsgaszervezési tevékenység 

ellenőrzésének részletes szabályairól; 

o) 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről 

p) 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának 

kiadásáról; 

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

nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás 

rendjéről 
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r) 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, 

bevezetéséről és alkalmazásáról 

s) 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és 

jóváhagyásának rendjéről 

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

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

u) 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról 

 

3. Az SZMSZ-t a DASzK főigazgatója készíti el, amelyet az Igazgatótanács és a 

nevelőtestületek általi elfogadást követően ellenőrzésre megküld a fenntartónak. 

 

4. A DASzK és tagintézményei szervezeti felépítésére és működésére vonatkozó 

szabályzatot az intézmény vezetőjének előterjesztése után a rész-nevelőtestületi ülések 

eredményeinek összegzésével az intézmény teljes nevelőtestülete elfogadta. 

Az elfogadáskor jogszabályban meghatározottak szerint az intézményi tanács, a szülői 

szervezetek és a diákönkormányzatok véleményezési jogot gyakorltak. 

 

5. Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg hatályát 

veszti a DASzK korábban hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata. 

 

6. Az SZMSZ és mellékletei a DASzK valamennyi közalkalmazottjára, a vonatkozó 

részek a székhely intézmény, illetve a tagintézmények valamennyi tanulójára nézve 

kötelező érvényűek. Előírásai vonatkoznak a gyermekük képviselőjeként az egyes 

iskolákban tartózkodó szülőkre, valamint mindazokra, akik kapcsolatba kerülnek az 

intézménnyel, részt vesznek feladatai megvalósításában, illetve igénybe veszik, 

használják helyiségeit, létesítményeit.  

 

7. Az SZMSZ-ben foglaltak megtartásáért a székhely intézmény és a tagintézmények 

közalkalmazottai fegyelmi felelősséggel tartoznak. 
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II. FEJEZET   

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

  

1. Az intézmény adatai 
 

1.1. Költségvetési szerv hivatalos neve: AM Dunántúli Agrárszakképző Központ, 

Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium  

 

1.2. Költségvetési szerv rövidített neve: AM DASzK 

 

1.3. Székhelye: 7100 Szekszárd, Palánk 19., Pf. 61. 

 

1.4. A költségvetési szerv tagintézményei (telephelyei) 

 

1.4.1. AM DASzK, Móricz Zsigmond Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 

Kollégiuma (7400 Kaposvár, Guba Sándor utca 40.)  

 

7400 Kaposvár Kisiván 0299/6, 0299/2 0297 hrsz 

megnevezése: bemutató gazdaság 

 

1.4.2. AM DASzK, Apponyi Sándor Mezőgazdasági Szakgimnáziuma, 

Szakközépiskolája és Kollégiuma (7184 Lengyel, Petőfi Sándor u. 5.) 

 

7184 Lengyel, Mátai A. u. 1.  

megnevezése: kollégium 

 

7184 Lengyel, Dózsa Gy. u. 9.  

megnevezése: kollégium, gépműhelyek 

 

7184 Lengyel, Szabadság köz 10.  

megnevezése: tangazdaság 

 

 

1.4.3. AM DASzK, Sellyei Mezőgazdasági Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 

Kollégiuma (7960 Sellye, Zrínyi M. u. 2.) 

 

7960 Sellye, Felsőmajor út 1/A 

megnevezése: kollégium 

 

7960 Sellye, Zrínyi M. u. 4.  

megnevezése: tanműhely 

 

7960 Sellye, külterület 0205/1hrsz 

megnevezése: tangazdaság  
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1.4.4. AM DASzK, Ujhelyi Imre Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakgimnáziuma, 

Szakközépiskolája és Kollégiuma (7940 Szentlőrinc, Erzsébet u. 1.) 

 

7940 Szentlőrinc, Kossuth L. u. 11.  

megnevezése: kollégium 

 

7940 Szentlőrinc Megye u. 1.  

megnevezése: kollégium 

 

7940 Szentlőrinc külterület 096/4 hrsz 

megnevezése: tangazdaság (Tarcsapuszta 

 

7940 Szentlőrinc külterület 0111/1, 0109, 092, 061/5, 081/4, 088/1, 090, 091, 

085 hrsz 

megnevezése: tangazdaság (kertészet) 

 

1.4.5. AM DASzK, Teleki Zsigmond Mezőgazdasági Szakgimnáziuma, 

Szakközépiskolája és Kollégiuma (7773 Villány, Mathiasz János u. 2.) 

 

7773 Villány, Baross Gábor u. 100.  

megnevezése: kollégium, bemutatókert 

 

7773 Villány, Rákóczi u. 17.  

megnevezése: tanpince és palackozó 

 

 

1.4.6. AM DASzK, Vépi Mezőgazdasági Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 

Kollégiuma (9751 Vép, Szent Imre u. 36-38.) 

 

 

9751 Vép, Szent Imre u. 36-38. 

megnevezése: tangazdaság 

 

8243 Balatonakali, Dörgicsei u. 25.  

megnevezése: ifjúsági tábor 

1.5. Létrehozásáról rendelkező jogszabály: 39.475/1926. IX. FM számú rendelet a 

Szekszárdhoz tartozó Palánkpusztán földmívesiskola létesítéséről. 

 

1.6. Közfeladatai: Többcélú, közös igazgatású köznevelési intézmény, térségi integrált 

szakképző központ (szakképző iskola, szakközépiskola, szakiskola, kollégium), amely 

szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységek keretében különböző 

típusú köznevelési intézmények feladatait látja el, és amelynek tagintézményei önálló 

nevelő-oktató munkát folytatnak. 

 

1.7. Irányító és fenntartó szerve és székhelye: Földművelésügyi Minisztérium, 1055 

Budapest, Kossuth Lajos tér 11. 
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1.8. A költségvetési szerv törvényességi felügyeleti szerve: Az AM DASzK 

tekintetében Tolna Megyei Kormányhivatal, a tagintézmények tekintetében a 

tagintézmények fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal.  

 

1.9. OM azonosító: 036410  

 

1.10. Működési rendje: A költségvetési szerv működésére, külső és belső kapcsolataira 

vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) határozza 

meg. Az SZMSZ-t a költségvetési szerv főigazgatója készíti el, amely a nevelőtestületek 

és az igazgatótanács általi elfogadását követően a fenntartó egyetértésével válik 

érvényessé. A fenntartó egyetértésével válnak érvényessé a költségvetési szerv 

működését szabályozó azon dokumentumok, amelyeknek elkészítését és fenntartói 

egyetértését a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény írja elő. 

 

1.11. Alapító okiratának száma és kelte: SZIF/1386/3/2019. 

 

1.12 A DASzK -ba felvehető maximális tanulólétszám: 3002 fő (ebből kollégiumi 

férőhely: 950 fő)  

 

1.13. Az intézmény, illetve tagintézményei engedélyezett alkalmazotti 

létszámkerete: 491 fő, ebből: 

a) AM DASzK, Móricz Zsigmond Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 

– 50 fő; 

b) AM DASzK, Apponyi Sándor Mezőgazdasági Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája 

és Kollégiuma – 65 fő; 

c) AM DASzK, Sellyei Mezőgazdasági Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 

Kollégiuma – 53 fő; 

d) AM DASzK, Ujhelyi Imre Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakgimnáziuma, 

Szakközépiskolája és Kollégiuma – 78 fő; 

e) AM DASzK, Teleki Zsigmond Mezőgazdasági Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája 

és Kollégiuma – 40 fő; 

g) AM DASzK, Vépi Mezőgazdasági Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 

Kollégiuma – 110 fő; 

h) AM Dunántúli Agrár-szakképző Központ, Csapó Dániel Mezőgazdasági 

Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, mint tagintézmény – 95 fő. 

 

2. Az intézmény tevékenysége és adatai 
 

2.1. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó  

 

2.2. A költségvetési szerv működési köre: országos 
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2.3. Alaptevékenysége: 

 

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási államháztartási besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 853200 Szakmai középfokú oktatás 

 

Az AM DASzK alaptevékenységébe tartozik a szakgimnáziumi nevelés-oktatás, 

szakközépiskolai nevelés-oktatás, felnőttoktatás, kollégiumi ellátás, a többi gyermekkel, 

tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai 

nevelése, oktatása, felnőttoktatás, Szakképzési Hídprogramok keretében folyó nevelés-

oktatás, fejlesztő nevelés, fejlesztő nevelés-oktatás. A sajátos nevelési igényű 

gyermekek tekintetében oktatható az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, 

aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján, mozgásszervi, érzékszervi, 

értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 

halmozottan fogyatékos. 

 

Az iskola alaptevékenységébe tartozik a nevelő szakképző tevékenység, sajátos nevelési 

igényű képzés, a szakközépiskolai képzés keretében az általános műveltség 

megalapozása, a szakmai előkészítés az első négy évfolyamon, felkészítés érettségi 

vizsgára, illetve a felsőfokú tanulmányok megkezdésére. 

 

2.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 

megjelölése:  

 kormányzati 

funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1  013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, 

üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 

2 081043 Iskola, diáksport-tevékenység és támogatása 

3 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

4 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

5 082044 Könyvtári szolgáltatások 

6 092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő 

szakmai elméleti 

7 092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és 

szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti 

oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban 

8 092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai 

gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző 

iskolákban 

9 092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés 

megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának 

szakmai feladatai a szakképző iskolákban 

10 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és 

szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési 

feladatok 
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11 092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával 

összefüggő 

12 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

13 096015 Gyermekétkezetés köznevelési intézményben 

14 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

15 096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának 

biztosítása 

16 096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, 

externátusi nevelése 

 

 

 

2.5. Vállalkozási tevékenysége: 

 

Az AM DASzK az Áht. 46. § (2) bekezdésében foglaltak szerint vállalkozhat, feltéve, 

hogy ez nem veszélyezteti az alapító okiratban meghatározott alaptevékenységét és 

ebből fakadó kötelezettségeinek teljesítését. 

 

Az AM DASzK vállalkozási tevékenységének felső határa az intézmény módosított 

kiadási előirányzatainak a 30 %-a. 

 

A vállalkozásból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenység kiadásait az 

alaptevékenységektől elkülönítetten kell megtervezni, nyilvántartani és elszámolni. 

 

 

 

3. A DASzK alap- és kiegészítő dokumentumai 
                         

3.1. A DASzK szakmai működését a Pedagógiai Program határozza meg, amely a 

Nemzeti Alaptantervhez és a szakmai követelmények előírásaihoz kapcsolódva 

tartalmazza a feladatellátás szakmai alapjait. Az intézmény Pedagógiai programjáról 

tájékoztatást a székhely intézményben a főigazgató helyettesek, a tagintézményekben a 

tagintézmény-vezető (igazgató) helyettesek adnak munkaidőben személyesen illetve 

telefonon. 

 

3.2. A DASzK egy tanévre szóló munkaterve a feladatok megvalósításának konkrét 

tevékenységeit és munkafolyamatait tartalmazza az időpontok és határidők kitűzésével, 

valamint a felelősök megjelölésével. A munkatervet a rész-nevelőtestületek a tanévnyitó 

értekezleten véglegesítik. 

 

3.3. A pedagógiai munka tervezéséhez, a pedagógusok kötelező óraszámának 

(foglalkozási idejének), a kötelező óraszámba beszámítható feladatainak, munkáinak 

meghatározásához tantárgyfelosztást kell készíteni az alábbiak szerint: 

3.3.1.A tantárgyfelosztást a fenntartó hagyja jóvá. 
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3.3.2. A tantárgyfelosztás tervezetét a főigazgató, illetve a tagintézmény-igazgatók a 

tanévzáró értekezlet napjáig készítik el.  

 

3.3.3. A tantárgyfelosztás készítésénél figyelembe kell venni: a pedagógusok 

képesítését,- és a munkafeladatok arányos elosztását, valamint célszerű figyelembe 

venni: az egyéni képességeket, a szociális körülményeket, az egyéni vállalásokat, azt a 

pedagógiai elvet, hogy az osztályfőnök lehetőleg a teljes tanulmányi idő alatt tanítsa 

osztályát, továbbá az egyes tantárgyakat a pedagógusok felmenő rendszerben tanítsák. 

 

3.4. A tantárgyfelosztás alapján készített órarend tartalmazza a tanórai foglalkozások 

rendjét. A székhelyiskola, illetve a tagintézmények órarendjét az első tanítási napig kell 

elkészíteni. Egy példányát a tanári szobában kell kifüggeszteni. 

 

3.5. Egyéb, a működést meghatározó dokumentumok: 

a) Közalkalmazotti Szabályzat vagy Kollektív Szerződés; 

b) Költségvetési alapokmány; 

c) az SZMSZ és mellékletei; 

d) Pedagógiai program; 

e) Házirend; 

f) belső szabályzatok; 

g) főigazgatói, tagintézmény-igazgatói utasítások. 

 

3.6. A SZMSZ-t a DASZK honlapján hozzák nyilvánosságra.  

 

3.7. A tagintézmények belső előírásairól való tájékoztatásról a tagintézmények önállóan 

rendelkeznek. 

 

4. A nevelőtestület, a szülők és diákok döntéshozatallal kapcsolatos 

jogosítványai 
 

4.1. A nevelőtestület az intézmény pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási 

kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve.  

 

4.2. A nevelőtestület tagja a nevelési-oktatási intézmény valamennyi pedagógus-

munkakört betöltő alkalmazottja, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő 

felsőfokú iskolai végzettségű alkalmazottja.  

 

4.3. A nevelőtestület a nevelési és oktatási kérdésekben, az intézmény működésével 

kapcsolatos ügyekben, valamint jogszabályban meghatározott kérdésekben döntési, 

egyébként pedig véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik.  

 

4.4. A nevelőtestület a székhelyintézményben és a tagintézményekben működő rész-

nevelőtestületekből áll. Működésének és döntéshozatalának rendjét a Nevelőtestület 

határozza meg. 

 

4.5. A nevelőtestület döntési jogkörébe tartozik: 
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a) a Pedagógiai Program és módosításának elfogadása; 

b) az SZMSZ és módosításának elfogadása; 

c) az intézmény éves munkatervének elfogadása; 

d) továbbképzési program elfogadása; 

e) az intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása; 

f) a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása; 

g) a Házirend elfogadása; 

h) a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása; 

i) a tanulók fegyelmi ügyeiben való döntés, a tanulók osztályozóvizsgára bocsátása; 

j) az intézményvezetői, intézményegység-vezetői pályázathoz készített vezetési 

programmal összefüggő szakmai vélemény kialakítása; 

k) jogszabályban meghatározott más ügyek. 

 

4.6. A nevelőtestület véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet az intézmény 

működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben.  

 

4.7. Ki kell kérni a nevelőtestület véleményét az általános főigazgató helyettes 

megbízása, illetve a megbízás visszavonása előtt. A székhely intézményben 

tevékenykedő további főigazgató helyettesek megbízása, illetve a megbízás 

visszavonása előtt a székhely intézmény nevelőtestületének, a tagintézményi 

igazgatóhelyettesek megbízása, illetve a megbízás visszavonása előtt pedig az adott 

tagintézmény rész-nevelőtestületének véleményét kell kikérni. 

Ki kell kérni a rész-nevelőtestületek véleményét: 

a) az iskolai felvételi követelmények meghatározásához, 

b) a tantárgyfelosztás, kollégiumi feladatmegosztás elfogadása előtt, 

c) az egyes pedagógusok külön megbízásának elosztása során, 

d) külön jogszabályban meghatározott ügyekben. 

 

4.8. Azokban az ügyekben, amelyek csak egy tagintézményt érintenek, az adott 

tagintézményi rész-nevelőtestület, a több tagintézményt érintő ügyekben pedig 

valamennyi érdekelt rész-nevelőtestület jár el.  

 

4.9. Az intézmény egészét érintő kérdésekben a nevelőtestületet megillető 

jogosítványokat – kivéve azokat, amelyek a tanulói jogviszonnyal kapcsolatosak – a 

magasabb vezetői, illetve vezetői munkakörökben foglalkoztatottakból és az intézmény 

alapító okiratában meghatározott alapfeladatra létesített munkakörökben 

közalkalmazotti jogviszony, illetve munkaviszony keretében foglalkoztatottakból álló 

szakalkalmazotti értekezlet gyakorolja. A szakalkalmazotti értekezletre a 

nevelőtestületre vonatkozó előírásokat megfelelően alkalmazni kell. 

 

4.10. A DASzK székhely intézményében önállóan működő intézményi tanácsot kell 

létrehozni. A székhelyintézményben és a tagintézményekben szülői szervezet, 

diákönkormányzat hozható létre. A szülők és a diákok a jogszabályban meghatározott 

jogaikat ezen szervezeteken keresztül gyakorolhatják. 
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5. Bélyegzőhasználat 
 

5.1. A DASzK bélyegzőinek felirata és lenyomata: 

 

5.2. A DASzK bélyegzőinek használat rendje:  

5.2.1. A DASzK-ban a bélyegzők engedélyezése a főigazgató feladata. 

 

5.2.2. Az egyes bélyegzőtípusok használóinak kell tekinteni: 

a) a főigazgatót és a tagintézmény-igazgatókat, helyetteseiket; 

b) a gazdasági főigazgató-helyettest; 

c) a Gazdasági Hivatal és a Titkárság kijelölt dolgozóit a székhelyen és a 

tagintézményekben; 

d) a székhelyen és a tagintézményben a főigazgató és a tagintézmény-igazgató által 

meghatározott dolgozókat. 

 

5.3. Az iskolában az alábbi bélyegzők használata engedélyezett: 

a) körbélyegző; 

b) hosszúbélyegző; 

c) iratkezelés során használt bélyegző; 

d) ügyintézés során használt bélyegző. 

 

5.4. Különleges bélyegző: 

a) érettségi bizonyítványban; 

b) OKJ bizonyítványban. 

 

5.5. A bélyegzők csak magyar nyelven készülhetnek. 

 

5.6. Borítékon, számlán vagy formanyomtatványon a címbélyegzőt, számlán 

adószámos, számlaszámos bélyegzőt kell használni. A bélyegzők lenyomatához kék 

árnyalatú tintával átitatott párnát kell használni. Ettől eltérő színű tinta használata nem 

megengedett.  

 

5.7. A körbélyegző belső kerületére írva az intézmény, illetve a tagintézmény teljes neve 

található, a közepén a magyar címerrel. Az iskolai körbélyegző szigorú számadású, 

amelyet csak hivatalos levelezésben, közokiratokon, másolatok hitelesítésére lehet 

használni.  

 

5.8. Az iskolában közokiratnak tekintendő: 

a) Beírási napló; 

b) Törzskönyv; 

c) Osztálynapló; 

d) Bizonyítvány. 

 

5.9. A tanuló adott tanévben elért eredményéről kiállított bizonyítvány törzslapja 

oldalán (a bizonyítvány 3. oldala) a kiállította szó mellett a hosszú bélyegző az alapító 

okirat szerinti, a székhelyintézmény, vagy a tagintézményi névhasználatot tartalmazza. 
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Ezen az oldalon a székhelyintézmény vagy a tagintézmény teljes nevét tartalmazó 

körbélyegző használható, melyet a főigazgató vagy a tagintézmény vezető hitelesít 

aláírásával. A bizonyítvány azon lapjain, melyen a tanuló évfolyamonkénti eredménye 

kerül rögzítésre a székhelyintézmény vagy a tagintézmény teljes nevét tartalmazó 

körbélyegző használható, melyet a főigazgató vagy a tagintézmény vezető hitelesít 

aláírásával. Az OKJ vizsgát igazoló bizonyítványban kizárólag a székhelyintézmény 

alapító okirat szerinti névhasználatot tartalmazó hosszú bélyegzője illetve körbélyegzője 

használható, mely nem fakuló tintát tartalmaz. Az érettségi bizonyítványban a 

hitelesítésnél a DASZK teljes nevét tartalmazó érettségi vizsga vizsgabizottsága 

körbélyegző használható. A hitelesítést a székhelyintézmény esetén a főigazgató, a 

tagintézmények esetén a tagintézmény-igazgató végzi aláírásával. 

 

5.10. Amennyiben az intézmény, illetőleg a tagintézmény teljes nevét tartalmazó 

körbélyegzőből több példány van használatban, az egyes példányokat arab 

sorszámozással kell ellátni, a sorszámot a nyomófelületen a címer alatt középen kell 

elhelyezni.  

 

5.11. A hosszúbélyegző típusa szerint címbélyegző és fejbélyegző lehet. 

 

5.12. A címbélyegző a használó elnevezését, címét tartalmazó általános használatú 

bélyegző. Gazdasági ügyek intézéséhez az adószámmal ellátott címbélyegző 

használandó.  

 

5.13. A fejbélyegző a használó elnevezését tartalmazó bélyegző.  

 

5.14. Az iratkezelés során használt bélyegző ügyirat-érkeztető bélyegző (érkezett, ikt. 

szám, mell. ügyintéző) és dátumbélyegző lehet. 

 

5.15. A címeres körbélyegző cseréjére akkor kerülhet sor, ha az elhasználódás, 

megrongálódás, a használó nevének megváltozása vagy egyéb ok miatt 

használhatatlanná vált. A címeres körbélyegző pótlására akkor kerül sor, ha az elveszett, 

vagy azt eltulajdonították. A csere és a pótlás bejelentése a főigazgató felé kötelező. 

 

5.16. A bélyegzők készítéséről a sorszámozott körbélyegzők és a székhelyen használt 

bélyegzők esetén a székhely gazdasági hivatala, egyéb esetekben a tagintézmény 

gondoskodik.  

 

5.17. A bélyegzőket egyenként nyilván kell tartani, sorszámozott nyilvántartó lapon, 

amelyen fel kell tüntetni: 

a) átvétel keltét; 

b) átvevő aláírását; 

c) bélyegző darabszámát; 

d) a bélyegzőnyomatot; 

e) személyi változás esetén az átadó és átvevő aláírását; 

f) a bélyegző leltározás keltét. 
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5.18. A használó köteles a használatában levő bélyegzőkről az egyes nyilvántartó 

lapokat lefűzve megőrizni. 

 

5.19. A bélyegző selejtezése, illetve megsemmisítése esetén jegyzőkönyvet kell 

felvenni, melynek tartalmaznia kell a megsemmisítés helyét, időpontját, módját, a 

bélyegzőnyomatot, a leadó és átvevő nevét, valamint a megsemmisítésen részt vevő 

aláírását.  

 

5.20. Amennyiben a bélyegző elveszett, vagy eltulajdonították, haladéktalanul 

intézkednie kell az észlelőnek arról, hogy a bélyegzővel való visszaélés mindenféle 

módja megakadályozható legyen és erről haladéktalanul jelentenie kell a főigazgatónak, 

és a tagintézmény-igazgatónak A letiltást a helyben szokásos módon közzé kell tenni. 

 

5.21. A hiányzó bélyegzőt pótolni kell. Ha megkerül, két ugyanolyan sorszámú 

bélyegzőt használni nem szabad.  

 

5.22. A bélyegzőket a vagyonvédelmi előírásoknak megfelelően, elzárva kell tárolni. 

Szabadon, bárki által hozzáférhető módon bélyegzőt tárolni nem szabad. A bélyegző 

őrzési-kötelezettséget a munkaköri leírásban fel kell tüntetni, illetve azzal a munkaköri 

leírást, annak felülvizsgálatának esedékességétől függetlenül ki kell egészíteni.  
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III. FEJEZET 
 

 

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS 

 

1. A DASzK szervezeti felépítése 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AM Dunántúli Agrár-szakképző Központ,  

Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és Kollégium  

 

(székhelyintézmény) 

AM DASzK, 

Apponyi Sándor 

Mezőgazdasági 

Szakgimnáziuma, 

Szakközépiskolája 

és Kollégiuma 

 

(tagintézmény) 

AM DASzK, Ujhelyi 

Imre Mezőgazdasági 

és Közgazdasági 

Szakgimnáziuma, 

Szakközépiskolája és 

Kollégiuma 

 

(tagintézmény) 

 

AM DASzK, Vépi 

Mezőgazdasági 

Szakgimnáziuma, 

Szakközépiskolája és 

Kollégiuma 

 

(tagintézmény) 

AM DASzK, Sellyei 

Mezőgazdasági 

Szakgimnáziuma, 

Szakközépiskolája és 

Kollégiuma 

 

(tagintézmény) 

AM DASzK, Móricz 

Zsigmond 

Mezőgazdasági 

Szakgimnáziuma, 

Szakközépiskolája és 

Kollégiuma 

 

(tagintézmény) 

AM DASzK, Teleki 

Zsigmond 

Mezőgazdasági 

Szakgimnáziuma, 

Szakközépiskolája és 

Kollégiuma 

 

(tagintézmény) 
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1.1. A DASzK szervezetét a fenti ábrán jelölt szervezeti egységek alkotják.  

 

1.2. A DASzK szervezeti egységek a következők:  

a) székhely intézmény, ahol a DASzK felső vezetése dolgozik;  

b) hat tagintézmény, amelyek szakmailag és szervezetileg önálló szervezeti egységet 

alkotnak. 

 

1.3. A DASzK egyidejűleg végzi saját önfejlesztését valamint a vonatkozó jogszabályok 

és előírások alapulvételével ellátja a korábbiakban végzett intézményi feladatokat is 

azok szükség szerinti korrekciójával. 

 

1.4. Szervezete és működése az intézményi rendszer működtetésére vonatkozik: 

 

1.5. A DASzK dolgozóinak jogállása:  

1.5.1. A költségvetési szerv dolgozói a Kjt., valamint az ennek végrehajtásáról szóló 

138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, valamint a pedagógusok és a nevelő- oktató munkát 

közvetlenül segítő alkalmazottak tekintetében a 326/2013. (VIII.31.) Korm. rendelet  

hatálya alá tartoznak. 

 

1.5.2. A költségvetési szerv dolgozói felett a munkáltatói jogokat a költségvetési szerv 

főigazgatója gyakorolja, azzal, hogy a tagintézmény-igazgatói megbízásról és a 

megbízás visszavonásáról az Igazgatótanács dönt.  

 

1.5.3. Az Igazgatótanács a tagintézmény-igazgatói megbízásról és a megbízás 

visszavonásáról szóló döntése előtt beszerzi a földművelésügyi miniszter egyetértését.   

 

 

2. Az intézményrendszer felépítése és működése 
 

2.1. A DASzK vezetési szerkezete: 

  

2.1.1. A DASzK vezetője a főigazgató, a tagintézmények vezetői igazgatói 

címhasználattal rendelkeznek. 

 

2.1.2. Magasabb vezetők: 

 

a) Székhelyintézményben 

 aa) főigazgató, 

 ab) főigazgató-helyettes, 

 ac) gazdasági főigazgató-helyettes, 

  

b) Tagintézményekben: 

 ba) tagintézmény vezető (igazgató),  
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2.1.3. Vezetők: 

 

a) kollégiumvezető 

b) tagintézmény vezető-helyettes  

c) gyakorlati oktatásvezető, 

d) műszaki vezető. 

 

2.1.4. A főigazgató munkáját a DASzK stratégiai döntéshozó szerve, az Igazgatótanács 

segíti, amelynek:  

2.1.4.1. Tagjai a főigazgató és a tagintézmény vezetők (igazgatók). 

 

2.1.4.2. Tanácskozási joggal állandó meghívottja a fenntartó képviselője és a DASzK 

gazdasági vezetője, valamint alkalmi meghívottjai a napirendhez illeszkedően 

szükséges személyek és szervezetek képviselői. 

 

2.1.4.3. Feladata: a DASzK fejlesztési-, működési-, gazdasági munkájának tervezését, 

szervezését, irányítását véleményezni, értékelni és ellenőrizni. 

 

2.1.4.4. Véleményezési és javaslattevő jogköre kiterjed a DASzK-kal kapcsolatos 

valamennyi kérdésre. Üléseit éves ütemterv alapján előre meghatározott időben tartja. 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

or
Tagintézmény 

szervezete 

Székhely 

intézmény 

szervezete 

DASZK ÁLTALÁNOS-

FŐIG. HELYETTES 

IGAZGATÓ 

TANÁCS 

DASZK 

FŐIGAZGATÓ 

Móricz Zs. 

MSzSzK 

IGAZGATÓ 

Tagintézmény 

szervezete 

Apponyi S. 

MSzSzK 

IGAZGATÓ 

Tagintézmény 

szervezete 

Sellyei 

 MSzSzK 

IGAZGATÓ 

Tagintézmény 

szervezete 

Ujhelyi I. 

MKSzSzK 

IGAZGATÓ 

Tagintézmény 

szervezete 

Teleki Zs. 

MSzSzK 

IGAZGATÓ 

Tagintézmény 

szervezete 

Vépi 

MSzSzK 

IGAZGATÓ 

DASZK GAZDASÁGI 

FŐIG.-HELYETTES 

 

Csapó D. 

MSzSzK 

FŐIGAZGATÓ 

gazdasági 
csoport 

 

gazdasági 

csoport 

 

gazdasági 

csoport 

 

gazdasági 

csoport 

 

gazdasági 

csoport 

 

gazdasági 

csoport 

 

gazdasági 

csoport 
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2.2. A DASzK vezetője: Főigazgató 

 

2.2.1. Az intézmény élén a főigazgató áll, akit legfeljebb öt évig terjedő határozott időre a 

földművelésügyi miniszter bíz meg, illetve ment fel, valamint gyakorolja felette az egyéb 

munkáltatói jogokat. 

 

2.2.2. A főigazgató az intézmény folyamatos jogszerű és hatékony működéséért, valamint az 

alapító okirat szerinti feladatok maradéktalan teljesítéséért felelős egyszemélyi vezető. 

 

2.2.3. A főigazgató felelős a feladatai ellátásához az intézmény vagyonkezelésébe, 

használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt 

tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, az 

intézmény gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek 

érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, 

annak teljességéért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek 

összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a folyamatba épített, előzetes utólagos és 

vezetői ellenőrzés (FEUVE), valamint a belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony 

működéséért. 

 

2.2.4. A főigazgató feladat- és hatáskörét a jogszabályban, az SZMSZ-ben és egyéb belső 

szabályzatokban foglaltaknak megfelelően gyakorolja. 

 

2.2.5. Főigazgató feladat- és hatásköre: 

a) gondoskodik az intézmény éves költségvetésének és feladattervének, valamint 

költségvetési és feladat-beszámolójának elkészítéséről, annak az Igazgatótanács általi 

megvitatásáról, elfogadásáról, végrehajtásáról, ellenőrzéséről és szükség szerint 

módosításáról; 

b) az intézmény költségvetési keretei között gondoskodik a működéséhez szükséges belső 

személyi és infrastrukturális feltételekről; 

c) képviseli az intézményt harmadik személyekkel szemben;  

d) a gazdasági vezető ellenjegyzésével gyakorolja a kötelezettségvállalási és 

utalványozási jogot;  

e) gondoskodik az intézmény jogszerű és eredményes működéséről, ennek érdekében az 

SZMSZ-hez kapcsolódó és egyéb belső szabályzatok elkészítéséről, megvitatásáról, 

elfogadásáról, végrehajtásáról, annak ellenőrzéséről, továbbá szükség szerinti 

módosításáról; 

f) gyakorolja a kiadmányozási jogot. A tagintézményekkel tanulói jogviszonyban állók, 

valamint képzési szerződéssel rendelkezők és a tagintézmények által kibocsátott 

bizonyítványok, határozatok ügyében ezt a jogát átruházza a tagintézmény igazgatójára. 

A feladatok végrehajtása érdekében szignálási joggal rendelkezik az intézmény szervezeti 

egységei irányában; 

g) közvetlen utasítási joggal rendelkezik a DASzK valamennyi szervezeti egysége, 

vezetője és beosztott munkatársa irányában, a jogszabályi előírások, és a belső 

szabályzatok előírásainak figyelembevételével; 
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h) gondoskodik az intézmény iratkezelésének, irattárának szabályszerű 

kialakításáról, annak végrehajtatásáról és ellenőrzéséről; 

i) a jogszabályban, alapító okiratban, illetve az SZMSZ-ben meghatározott kivételekkel 

gyakorolja az intézmény közalkalmazottai és munkavállalói irányában a munkáltatói 

jogokat azzal, hogy e jogok gyakorlását a jogszabályok keretei között átruházhatja, illetve 

az átruházott munkáltatói jogokat indokolt esetben – az érdekeltek egyidejű értesítése 

mellett – magához vonhatja; 

j) szükség szerint tájékoztatást ad az intézmény működéséről; 

k) gondoskodik az intézményt érintő jogszabályi és fenntartói rendelkezéseknek az 

érdekeltekkel történő megismertetéséről; 

l) gondoskodik az intézményben foglalkoztatottak folyamatos továbbképzéséről; 

m) az SZMSZ-ben rögzített hatásköröket a főigazgató a jogszabályok adta keretek között 

a tagintézmény igazgató akadályoztatása esetén magához vonhatja, 

n) felelős az intézményen belüli munkavédelmi, tűzvédelmi, polgári védelmi, 

katasztrófavédelmi előírások betartásáért, az intézmény vagyonának megóvásáért; 

o) a fenntartó a főigazgatót az alapító okirattal összhangban további feladatokkal bízhatja 

meg; 

p) ellátja továbbá azon feladatokat, amelyeket a jogszabály hatáskörébe utal. 

 

2.2.6. A főigazgató által átruházott jogkörök: 

A főigazgató a tagintézmények tekintetében a munkáltatói jogkört átruházza a tagintézmény 

vezetőkre, azzal a megkötéssel, hogy a közalkalmazotti jogviszony létesítése, illetve 

megszűntetése főigazgatói jogkörben marad. A további munkáltatói jogköröket (munkarend 

kialakítása, szabadságok kiadása, munkaköri leírások elkészítése, napi működési rend 

meghatározása, fegyelmi jogkör stb.) a tagintézmény vezetők gyakorolják. Közalkalmazotti 

jogviszony létesítése esetén a tagintézmény vezetők a kötelezettségvállalásra feljogosító 

eljárás rend alapján előzetesen engedélyt kérni kötelesek. A főigazgatói engedély kiadását 

követően a tagintézmény vezető bonyolítja le a pályáztatást és tesz javaslatot a felveendő 

közalkalmazott személyére és illetményére. A közalkalmazotti jogviszony megszűntetése 

esetén a tagintézmény vezető tesz javaslatot a jogviszony megszűntetésére és annak módjára, 

indoklással. A megszüntető okiratot a tagintézmény készíti el. Rendkívüli esetekben előzetes 

jóváhagyás telefonon is megkérhető.  
 

Átruházott jog Átruházott jog gyakorlója szint 

Általános 

főig-h. 

Szakmai 

főig-h. 

Oktatási- 

nevelési főig-h. 

igazgató 

Szakmai, pedagógiai nevelési 

tevékenység irányítása 

 

DASZK 

   

Tagintézmény 

Óratervek felülvizsgálata és 

karbantartása 

 

DASZK 

   

Tagintézmény 

Tanulói jogviszony létesítése/ 

megszüntetése 

    

Tagintézmény 

Tanulmányi versenyek 

megszervezése 

    

Tagintézmény 

Érettségi vizsgák 

előkészítésével kapcsolatos 

tevékenység 

   

DASZK 

 

Tagintézmény 

Szakmai vizsgák 

előkészítésével 

megszervezésével kapcsolatos 

tevékenység 

 DASZK   

Tagintézmény 
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Elméleti és gyakorlati képzés 

szervezése felügyelete a 

szakképzésben 

 

DASZK 

   

Tagintézmény 

Tantárgyfelosztás elkészítése     

Tagintézmény 

Intézményi mérés értékelési és 

minőségirányítási rendszerének 

működtetése 

 

DASZK 

   

Tagintézmény 

SNI, BTM tanulók felmentése 

egyéb felmentések kiállítása 

    

Tagintézmény 

Tanulók rendszeres 

egészségügyi vizsgálatának 

megszervezése 

    

Tagintézmény 

Tanuló és gyermekbaleset 

megelőzésével kapcsolatos 

tevékenység irányítása 

    

Tagintézmény 

Munka- és tűzvédelmi feladatok 

közvetlen irányítása 

    

Tagintézmény 

Szülői szervezettel való 

kapcsolattartás 

    

Tagintézmény 

Tandíj, térítési díj 

megállapítása, határozat 

elkészítése 

    

Tagintézmény 

Kapcsolattartás az intézmény 

egység diákönkormányzatával  

    

Tagintézmény 

Szülői, tanulói kérelmek 

elbírálása 

    

Tagintézmény 

Októberi statisztikai jelentés 

elkészítése 

   

DASZK 

 

Tagintézmény 

Tangazdasági működésével 

kapcsolatos statisztikák 

elkészítése adatszolgáltatás 

  

DASZK 

  

Tagintézmény 

MVH-val kapcsolattartás 

jelentések, igénylések 

elkészítése 

  

DASZK 

  

 

Tanulmányi ösztöndíjak 

igénylése, elszámolások 

benyújtása 

  

DASZK 

  

Tagintézmény 

Pályázatok elkészítése 

lebonyolítása 

 

DASZK 

   

Tagintézmény 

Felnőttképzési tevékenység 

irányítása, szervezése 

 

DASZK 

   

Tagintézmény 

Intézményegység képviselete     

Tagintézmény 

 

Éves munkaterv elkészítése 

    

Tagintézmény 

 

FEUVE működtetése 

 

    

Tagintézmény 

 

 

2.2.7. A főigazgató helyettesítési rendje 

2.2.7.1 A főigazgatót távollétében az az alábbi sorrendben helyettesítik: 

 - általános főigazgató helyettes 

 - gazdasági főigazgató-helyettes  

 -  székhely intézmény nevelési-oktatási főigazgató helyettese 



 

 

 

21 

 -  székhelyintézmény szakmai főigazgató helyettese 

2.2.7.2. A főigazgató távollétében az őt helyettesítő képviseli az intézményt. A főigazgató 

távollétében az őt helyettesítők korlátozott jogkörrel bírnak. Nem gyakorolhatnak 

munkáltatói jogot, kötelezettség vállalásra csak meghatalmazásukban foglaltak szerint 

jogosultak. Utasítási jogkörük megegyezik a főigazgató utasítási jogkörével. 
 

 

 

2.3. A gazdasági főigazgató-helyettes 

 

2.3.4. A DASzK gazdasági főigazgató-helyettesét legfeljebb öt évig terjedő határozott időre a 

földművelésügyi miniszter bízza meg, menti fel, de tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat 

a DASzK főigazgatója gyakorolja. 
 

2.3.5. A gazdasági főigazgató-helyettes: 

a) közvetlenül irányítja és ellenőrzi – a munkáltatói joggyakorlásra vonatkozó külön 

előírások figyelembevételével – az intézmény gazdasági szervezetét; 

b) gazdasági intézkedéseket, döntéseket hoz, hatáskörébe tartozó ügyekben; 

c) felelős a tervezéssel, az előirányzat-felhasználással, a hatáskörébe tartozó előirányzat 

módosítással, az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beruházással, a vagyon 

használatával, hasznosításával, a munkaerő-gazdálkodással, a készpénzkezeléssel, a 

könyvvezetéssel és a beszámolási, valamint a FEUVE-i kötelezettséggel, az 

adatszolgáltatással kapcsolatos összefoglaló és a saját szervezetére kiterjedő feladatok 

jogszabályoknak megfelelő ellátásáért; 

d) szervezi az intézmény gazdálkodását, gazdasági ügyvitelét és ellátását; 

e)  rendszeresen tájékoztatja az intézmény vezetőit, illetve az Igazgatótanácsot a 

költségvetés teljesítésének állásáról, az intézmény gazdasági helyzetéről; 

f)  tagintézményekkel való előzetes egyeztetés után a gazdasági főigazgató-helyettes 

elkészíti az intézmény költségvetési javaslatát, megszervezi a költségvetés 

végrehajtását, előterjeszti az éves költségvetési beszámolót;  

g)  meghatározza a beszámolás folyamatát, a folyamatban résztvevők körét, feladatait, az 

együttműködés formáit és bizonylatait, a beszámolók típusait és megjelenési formáit; 

h) szabályozza a számviteli rendszerhez kapcsolódó információs rendszereket; 

i) figyelemmel kíséri az emberi erőforrásokkal való gazdálkodást, kezdeményezési, 

véleményezési jogot gyakorol a főigazgató munkáltatói joggyakorlása tekintetében; 

j) szakterületén javaslatot tesz a főigazgató részére pályázatokban való részvételre, 

közreműködik a pályázatoknak a szakterületét érintő részei kidolgozásában, és 

valamennyi pályázat esetében az ahhoz kapcsolódó pénzügyi feladatok ellátását végzi, 

és ilyen szempontból az elnyert pályázatok végrehajtását ellenőrzi; 

k) elkészíti a főigazgató által kért szakmai háttéranyagokat; 

l) részt vesz az intézmény döntés előkészítő fórumain; 

m) gyakorolja az ellenjegyzés jogkörét a DASzK gazdasági ügyeiben; 

n) az érvényes jogszabályokkal összhangban meghatározza a gazdasági szervezet 

felépítését, ügyrendjét, amely részletesen tartalmazza a szervezet és annak egységei és 

a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátásáért felelős személy, illetve személyek által 

ellátandó feladatok, a vezetők és más dolgozók feladat- és hatáskörét; 

o) belső pénzügyi ellenőrzési rendszerre vonatkozó szabályoknak megfelelően 

gyakorolja a vezetői ellenőrzést, szervezi, irányítja és ellenőrzi a gazdálkodási 

folyamatokba épített ellenőrzést; 
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p) kapcsolatot tart a fenntartóval, valamint a társintézményekkel; 

q) gondoskodik a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának 

nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő 

egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvényből („Üvegzseb 

törvény”) adódó feladatok ellátásáról; 

r) közvetlen utasítási joggal rendelkezik – a munkáltatói joggyakorlásra vonatkozó külön 

előírások figyelembevételével – a gazdasági szervezet valamennyi szervezeti egysége 

irányában;  

s) ellátja mindazon feladatokat, amelyekkel a főigazgató megbízza. 
 

2.4. A főigazgató-helyettes 

 

2.4.1. A főigazgató feladatait a főigazgató-helyettesek közreműködésével látja el.  

 

2.4.2. A főigazgató-helyettesek magasabb vezetői beosztású közalkalmazottak. 

 

2.4.3. A főigazgató-helyettesi megbízást – az intézmény nevelőtestülete véleményezési 

jogkörének megtartásával – a főigazgató adja a határozatlan időre kinevezett 

közalkalmazottnak. A megbízás 5 évig érvényes.  

 

2.4.4. A főigazgató-helyettes – az Nkt.-ben meghatározott – felsőfokú végzettséggel és 

szakképzettséggel, valamint legalább öt év pedagógiai munkakörben szerzett gyakorlattal 

rendelkező személy, aki a főigazgatót távollétében helyettesíti a jogszabályban és belső 

utasításokban szabályozott feltételek mellett. 

 

2.4.5. A főigazgató-helyettes jogköre és felelőssége: 

2.4.5.1. A főigazgató-helyettes munkáját munkaköri leírása alapján, valamint a főigazgató 

közvetlen irányítása mellett végzi.  

 

2.4.5.2. A főigazgató-helyettes feladat- és hatásköre kiterjed egész munkakörére.  

 

2.4.5.3. A főigazgató-helyettes felelőssége kiterjed a munkaköri leírásában található 

feladatkörökre, ezen túlmenően személyes felelősséggel tartozik a főigazgatónak.   
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2.5. A tagintézmény vezetők (igazgatók) 

 

2.5.1. A tagintézmények élén kinevezett tagintézmény vezető (igazgató) áll.  

 

2.5.2. A tagintézmény vezető (igazgató) magasabb vezetői beosztású közalkalmazott. 

 

2.5.3. A tagintézmény vezetők (igazgatók) az általuk vezetett tagintézmény vonatkozásában 

felelősek a tagintézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, 

gyakorolják a munkáltatói jogokat az SZMSZ-ben meghatározottak szerint. 

 

2.5.4. A tagintézmény vezető (igazgató) feladatait, jogkörét, felelősségét az Nkt., egyéb 

jogszabályok, valamint a fenntartó határozza meg.  

 

2.5.5. A tagintézmény vezető (igazgató) kiemelt feladata: 

a) a tagintézményben folyó nevelő és oktató munka irányítása és ellenőrzése; 

b) a rész-nevelőtestület vezetése; 

c) a rész-nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű 

megszervezése és ellenőrzése; 

d) a munkáltatói, valamint a külön szabályzatban foglaltak és főigazgatói meghatalmazás 

alapján, kötelezettségvállalási jogkör gyakorlása; 

e) gondoskodik a fenntartó és a főigazgató által kért adatok határidőre történő 

megküldéséről; 

f) a tagintézmény képviselete; 

g) együttműködés biztosítása a munkavállalói érdek-képviseleti szervezetekkel, a szülők 

és a diákok képviselőjével; 

h) a nemzeti és intézményi ünnepek munkarendhez igazodó, méltó szervezése; 

i) a gyermek- és ifjúságvédelmi munka, valamint a tanulóbaleset megelőzésének 

irányítása; 

j) döntés – az egyetértési kötelezettség megtartásával – a tagintézmény működésével 

kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy a közalkalmazotti 

szabályzat nem utal más hatáskörébe; 

k) felnőttoktatás igény szerinti megszervezése; 

l) a tankönyvrendelés szabályozása; 

m) a tagintézmény vezető (igazgató) kizárólagos hatáskörébe tartozó, általánosan nem 

helyettesíthető feladatok ellátása; 

n) a tagintézményben a tanulói jogviszony létesítése és megszüntetése;  

o) gondoskodik a tagintézmény jogszerű és eredményes működéséről, ennek érdekében 

az SZMSZ-hez kapcsolódó és egyéb belső szabályzatok elkészítéséről, megvitatásáról, 

elfogadásáról, végrehajtásáról, annak ellenőrzéséről, továbbá szükség szerinti 

módosításáról; 

p) gondoskodik a tagintézmény iratkezelésének, irattárának szabályszerű kialakításáról, 

annak végrehajtatásáról és ellenőrzéséről; 

q) szükség szerint tájékoztatást ad a tagintézmény működéséről; 

r) felelős a tagintézményen belüli munkavédelmi, tűzvédelmi, polgári védelmi, 

katasztrófavédelmi előírások betartásáért, a tagintézményben található vagyon 

megóvásáért; 
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2.5.6. A tagintézmény vezető – az Nkt.-ben foglaltaknak megfelelően – egy személyi 

felelős a tagintézmény vonatkozásában: 

a) a szakszerű és törvényes működésért; 

b) az ésszerű és takarékos gazdálkodásért; 

c) a pedagógiai munkáért; 

d) a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáért, 

e) a nevelő- és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért; 

f) a tanulóbalesetek megelőzéséért;és 

g) a tanulók egészségügyi vizsgálatainak ellátásáért. 
 

2.6. Az Igazgatótanács felépítése és működése 

 

2.6.1. A DASzK irányító testülete az Igazgatótanács. 

 

2.6.2. Az Igazgatótanács tagjai a DASzK főigazgatója és a tagintézmény vezetők (igazgatók). 

Indokolt akadályoztatásuk esetén a tagintézményre vonatkozó helyettesítési rendnek 

megfelelő intézményi képviselő jogosult a távollévőt teljes jogkörrel helyettesíteni.  
 

2.6.3. A főigazgatót távollétében az Igazgatótanácsban, a székhelyintézmény helyettesítési 

rendje szerinti személy képviseli, de az Igazgatótanácson belüli főigazgatói jogokat az 

Igazgatótanács által, az Igazgatótanácson belül megválasztott személy gyakorolja.   

 

2.6.4. Az Igazgatótanács tagjai által meghívottak tanácskozási joggal vehetnek részt az 

Igazgatótanács ülésén.  

 

2.6.5. A testület szükség szerint, a tanév rendjéhez igazodva, de évi legfeljebb 10 alkalommal 

ülésezik.  

 

2.6.6. Az Igazgatótanácsot a DASzK főigazgatója hívja össze, az ülést megelőzően legalább 

10 nappal. Rendkívüli esetben köteles összehívni az Igazgatótanácsot, amennyiben azt két 

tagja egybehangzóan írásban kéri.  

 

2.6.7. Az Igazgatótanács határozatképes, ha legalább a tagok fele és +1fő tagja jelen van.  

 

2.6.8. Az Igazgatótanács döntéseit zárt ülésen, nyílt szavazással, egyszerű szavazattöbbséggel 

hozza, a 2.6.9.i) pontja szerinti ügyben egyhangúan hozza. Szavazategyenlőség esetén a 

főigazgató szavazata dönt.  

 

2.6.9. Az Igazgatótanács döntést hoz: 

a) saját ügyrendjéről; 

b) a DASzK stratégiai tervének elfogadásáról; 

c) más TISZK-kel való együttműködés formáiról, az ennek keretében kötendő 

szerződésekről; 

d) a fejlesztési projektekről és ezek finanszírozásáról; 

e) a fejlesztési projektek közös irányításának formájáról és a kapacitásépítésről; 

f) a tagintézmények feladatainak a fenntartó által meghatározott keretek közötti 

összehangolásáról; 

g) a DASzK egészét érintő pályázati támogatási szerződés módosításának 

kezdeményezéséről, illetve e módosítás elfogadásáról; 
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h) a tagintézmény vezetői megbízásról és a megbízás visszavonásáról azzal, hogy a 

döntése előtt beszerzi a földművelésügyi miniszter egyetértését; 

i) a DASzK székhelyintézményének és tagintézményeinek költségvetési támogatása 

elosztásáról egységes szempontok alapján. 

 

2.6.10. Átruházott hatáskörben: 

a) dönt a DASzK éves munkatervének elkészítéséről és a munkaterv elfogadásáról; 

b) ajánlásokat fogalmaz meg az éves belső ellenőrzési munkatervre vonatkozóan; 

c) az éves belső ellenőrzési jelentéseket értékeli; 

d) dönt az intézmény munkáját átfogó ellenőrzések, értékelések, beszámolók 

elfogadásáról. 

 

2.6.11. Javaslatot tesz a fenntartó felé a kiemelt szakmacsoportokon belül szakmai kínálatról, 

a profiltisztításról, valamint minden egyéb, a DASzK működésével összefüggésben eléje 

terjesztett ügyben. 

 

3. A munkavállalók munkarendje  
 

a) Az intézmény zavartalan működése érdekében a munkavállalók munkarendjét – a 

hatályos jogszabályok betartásával – a főigazgató, illetve átruházott hatáskörben a 

tagintézmény-vezető állapítja meg.  

b) A tagintézmény-vezetők, illetve a helyettesek tesznek javaslatot – a törvényes 

munkaidő és pihenőidő figyelembevételével – a napi munkarend összehangolt 

kialakítására, változtatására és a munkavállalók szabadságának kiadására.  

c) Minden munkavállalónak és tanulónak az intézményben be kell tartania az általános 

munka-, tűz- és balesetvédelmi szabályokat. Az ezzel kapcsolatos képzést a 

tagintézmény munkavédelmi és tűzvédelmi megbízottja tartja tagintézményenként, a 

képzés megtartásáért a tagintézmény-vezető felelős.  

d) Valamennyi munkavállalónak és tanulónak kötelessége a tanítás, képzés, illetve a 

munkavégzés helyszínére munkavégzésre alkalmas egészségi, fizikai és mentális 

állapotban megjelenni. Ezt a tényt a főigazgató, illetve a tagintézmény-vezető 

bármikor ellenőrizheti.  

 

 

 

 3.1. A pedagógusok munkarendje  

 

a) A nevelési-oktatási intézményekben pedagógus-munkakörökben dolgozó pedagógus 

heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (a továbbiakban: kötött munkaidő) az 

intézményvezető által meghatározott feladatok ellátásával köteles tölteni, a munkaidő 

fennmaradó részében a munkaideje beosztását vagy felhasználását maga jogosult 

meghatározni.  

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.  
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b) A munkabeosztások összeállításakor alapelv az intézmény zavartalan 

feladatellátása és a pedagógusok arányos és egyenletes terhelése.  

c) A főigazgató, a tagintézmény-vezető, tagintézmény-vezető helyettes határozza meg, 

hogy melyek azok a feladatok, amelyeket a pedagógus az iskolán kívül is elláthat.  

d) A pedagógusok napi munkarendjét, a tagintézményre vonatkozó felügyeleti és 

helyettesítési rendet a tagintézmény-vezető állapítja meg, a főigazgató jóváhagyásával.  

e) A pedagógus köteles munkaidejének kezdése előtt legalább 10 perccel munkahelyén 

megjelenni.  

f) A pedagógusnak a munkából való távolmaradását előzetesen jelentenie kell, hogy 

feladatának ellátásáról helyettesítéssel gondoskodni lehessen. A tantervi anyagban 

való lemaradás elkerülése érdekében a pedagógust hiányzása esetén – lehetőség szerint 

–szakszerűen kell helyettesíteni. A szakszerű helyettesítés érdekében a tanmenetek a 

tanárok számára hozzáférhetőek. A rendkívüli távolmaradást legkésőbb az adott 

munkanapon az első tanítási óra megkezdése előtt fél órával jelezni kell a 

tagintézmény/telephely illetékes vezetőjének. Egyéb esetekben a pedagógus a 

tagintézmény vezetőtől, ill. helyettestől kérhet engedélyt legalább egy (1) nappal előbb 

a tanóra (foglalkozás) elhagyására, illetve más időpontban való pótlására.  

g) A pedagógusok számára – a kötelező óraszámon felüli – tanítási (foglalkozási) órák 

megtartására, egyéb feladatokra- megbízást vagy kijelölést a tagintézmény-vezető és 

helyettes adja – a vezető-helyettesek és a szakmai munkaközösség-vezetők 

javaslatainak meghallgatása után. A megbízások során figyelembe kell venni a 

pedagógus alkalmasságát, rátermettségét és szakmai felkészültségét.  
 

3.2. A pedagógiai munkát segítő alkalmazottak munkarendje  

 

A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak munkarendjét, a távollevők 

helyettesítési rendjét a tagintézmény-vezető állapítja meg. Az egyes részlegek 

alkalmazottainak napi munkabeosztásánál figyelembe kell venni az intézmény feladatainak 

zökkenőmentes ellátását. Az alkalmazottaknak munkakezdésük előtt legalább 10 perccel kell 

munkahelyükön megjelenniük, távolmaradásukról értesíteniük kell a vezető helyettest. Napi 

munkaidejük nyolc (8) óra.   
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IV. FEJEZET 

 
A BELSŐ PÉNZÜGYI ELLENŐRZÉS 

 

1. Az intézmény belső ellenőrzési feladatai 
 

1.1. Az intézmény belső ellenőrzési feladatait Belső Ellenőrzési Csoport látja el, amelynek 

élén a csoportvezető áll.  

 

1.2. A Belső Ellenőrzési Csoport vezetőjét a DASZK főigazgatója bízza meg. A Belső 

Ellenőrzési Csoport tagjai a székhely intézménnyel állnak közalkalmazotti jogviszonyban.  

 

1.3. A Belső Ellenőrzési Csoport tagjai felé a főigazgató rendelkezik utasítási jogkörrel.  

 

1.4. A tagintézmény vezetők (igazgatók) a főigazgatón keresztül kezdeményezhetnek 

ellenőrzési eljárást.  
 

2. A főigazgató belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatai: 
 

a) gondoskodik a belső ellenőrzés rendjének kialakításáról és működtetéséről, az ehhez 

szükséges források biztosításáról; 

b) jóváhagyja a belső ellenőrzési csoportvezető által készített, kockázatelemzéssel 

alátámasztott, stratégiai, középtávú és éves ellenőrzési terveket; 

c) jóváhagyja a belső ellenőrzés működési kézikönyvét; 

d) elkészítteti és a belső ellenőrzési csoportvezető rendelkezésére bocsátja a költségvetési 

szerv intézményi gazdálkodásának végrehajtási, pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési 

folyamatainak leírását tartalmazó ellenőrzési nyomvonalát; 

e) elkészítteti az éves ellenőrzési jelentést; 

f) biztosítja a belső ellenőrök funkcionális (feladatköri és szervezeti) függetlenségét, 

g) létrehozza, működteti és fejleszti a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői 

ellenőrzési rendszert. 

 

3. Folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés (FEUVE) 

 

3.1. Az intézmény belső pénzügyi ellenőrzése a belső ellenőrzési tevékenység, és a 

folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési tevékenység útján valósul meg. 

 

3.2. Az intézmény működésének és gazdálkodásának eredményessége érdekében a főigazgató 

működteti a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzést, szabályozza a 

szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét, valamint elkészíti az intézmény ellenőrzési 

nyomvonalát. 

 

3.3. A főigazgató biztosítja a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, 

gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. 

 

3.4. A tagintézmény vezető (igazgató) irányítási, szabályozási tevékenysége során érvényesíti 

a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést. 
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3.5. Az intézmény gazdálkodási szabályzatában, a tagintézmény működését 

meghatározó dokumentumokban, valamint a munkaköri leírásokban kell rendelkezni az egyes 

gazdálkodási területek, illetőleg a szervezeti egységek folyamatba épített, előzetes, utólagos 

és vezetői ellenőrzéséről. 

 

4. A Belső Ellenőrzési Csoport vezetője  

 

4.1. A Belső Ellenőrzési Csoport vezetője általános feladatkörében felelős: 

4.1.1. Az intézmény tevékenysége ellenőrzésének (auditálásának) szervezéséért, továbbá 

annak végrehajtásában való részvételért. 

 

4.1.2. A költségvetési szerv intézményi gazdálkodásának végrehajtási, pénzügyi lebonyolítási 

és ellenőrzési folyamatainak leírását tartalmazó ellenőrzési nyomvonal (audit trail) 

elkészítéséért ás annak a belső ellenőrzési vezető rendelkezésére bocsátásáért. 

 

4.1.3. A belső ellenőrzési politika kialakításáért és folyamatos aktualizálásáért. 

 

4.1.4. A stratégiai, középtávú és éves ellenőrzési tervek, továbbá éves ellenőrzési          

jelentések elkészítéséért. 

  

4.1.5. A belső ellenőrzések monitoring, és nyilvántartási rendszerének kialakításáért és 

működtetéséért. 

 

4.1.6. A külső szervek által végzett ellenőrzésekkel kapcsolatos intézményi szintű feladatok 

összefogásáért és végrehajtásáért. 

 

4.1.7. Az intézményi folyamatokkal összefüggő szervezési és szabályozási feladatok 

ellátásáért. 

 

4.1.8. Az intézményi szintű, illetve több tagintézmény munkájának összefogását igénylő 

belső és külső tájékoztatási, adatszolgáltatási, véleményezési feladatok intézményi szintű 

összefogásáért, illetve a vezetői információs rendszer kialakításáért és működtetéséért. 

 

4.2. A Belső Ellenőrzési Csoport vezetője feladatainak végrehajtása érdekében 

együttműködik az intézmény valamennyi szervezeti egységével. 

 

4.3. A Belső Ellenőrzés belső ellenőrzési feladatkörében elkészíti a kockázatelemzéssel 

megalapozott éves ellenőrzési tervet. 

 

4.4. A Belső Ellenőrzési Csoport feladatkörében felelős: 

4.4.1. Az ellenőrzési tevékenységet érintő tájékoztatási feladatok ellátásáért (ellenőrzési 

program, ellenőrzési jelentések éves összefoglaló ellenőrzési jelentés). 

 

4.4.2. A felügyeleti tevékenység rendjének meghatározásáért, az egyes ellenőrzések 

programjainak jóváhagyásáért, más szerv munkatársainak ellenőrzésekbe történő 

bevonásáért. 
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4.4.3. A feladatkörében a belső utasítások, a kapcsolódó tájékoztatók, körlevelek 

elkészítéséért. 

 

4.5. A Belső Ellenőrzési Csoport felügyeleti és ellenőrzési jogkörében közvetlenül felhívhatja 

az ellenőrzött tagintézmény, illetve tagintézményegység vezetőjét: 

 

a) a felügyelet, ellenőrzés által feltárt jogszabálysértő működés megszüntetésére; 

b) a jogszerű állapot helyreállításához szükséges intézkedések megtételére; 

c) a tagintézményegységet érintő feladatok végrehajtásában való közreműködésre, 

adatszolgáltatási kötelezettségeinek soron kívüli teljesítésére. 

 

V. FEJEZET 

 
A DASZK-OT ÉS TAGINTÉZMÉNYEIT VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK 

 

1. A tanulókkal (gyermekekkel) az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó 

előírásokat, teendőket, a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, a tilos és elvárható 

magatartásformát a szorgalmi idő megkezdésekor, valamint szükség szerint (a tanórai 

foglalkozás, kirándulás, stb. során) az életkoruknak és fejlettségi szintjüknek megfelelően 

ismertetni kell. Az ismertetés tényét és tartalmát dokumentálni kell. Az intézmény Munka és 

Tűzvédelmi Szabályzatában foglaltak szerint kell eljárni. 

 

2. Az iskola a jogszabályban meghatározottak szerint kivizsgálja és nyilvántartja a 3 napon 

túl gyógyuló gyermek- és tanulóbaleseteket. Teljesíti az értesítési kötelezettségét a 

jegyzőkönyv megküldésével, amelynek egy példányát az iskola őriz meg, valamint megteszi 

a szükséges intézkedéseket a hasonló esetek megelőzésére. 

 

3. Gyermek, valamint tanulói baleset, betegség esetén szükséges teendő:  

3.1. A beteg tanuló az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja az intézményt.  

 

3.2. A pedagógus szerint, ha a tanuló beteg, gondoskodik a többi gyermekről és a lehető 

legrövidebb időn belül értesíti a gyermek, a tanuló szüleit, gondviselőjét.  

 

3.3. Azt, hogy a tanuló egészséges, orvosnak kell igazolnia. 

 

4.Baleset, sérülés, akut megbetegedések esetén az iskola értesíti az iskolaorvost, a mentőket, 

a tanuló szüleit vagy az általa előzőleg megnevezett személyt a szülő (gondviselő) lakcímén 

vagy az általa megadott telefonszámon. 

 

5.A nevelési és oktatási intézményben a tanulók számára szervezett rendezvényen tilos a 

szervezetre káros élvezeti cikkek árusítása, fogyasztása. 

 

6.A tanulókat, valamint a szülőket a nevelési-, valamint a tanév kezdetekor a hirdetőtáblára 

kihelyezett tájékoztatón egységenként kell informálni a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatot 

ellátó személyről, annak elérhetőségéről. 
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7.A tanulókat a tanév elején tájékoztatni kell a Házirendről, azokról a tiltott magatartási 

formákról, melyeket tiltunk, a baleset-megelőzés legfontosabb feladatairól. Ezt a tájékoztatást 

nagyobb rendezvények előtt meg kell ismételni (osztályfőnök, szaktanár, nevelőtanár). 

 

8.A tűzmegelőzéssel kapcsolatos tájékoztatás keretében tanévenként „próba tűzriadó”-ra 

kerül sor gyakorlatként, kivonulással a kijelölt helyekre. A konkrét teendőket külön 

szabályzatok tartalmazzák. 
 

RENDKÍVÜLI ESEMÉNY ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK 

 

9. Bombariadó esetén szükséges teendők 

9.1 Mindig be kell tartani a rendőrségi akció vezetőjének az utasításait. 

 

9.2. A rendőrségi utasításokat a az éppen bent intézkedésre jogosult, személy hajtatja végre, 

ezen időponthoz igazodóan lehet az iskola épületben a: főigazgató, tagintézmény vezető 

(igazgató), a főigazgató-helyettes, tagintézmény vezető helyettes; kollégiumban a 

kollégiumvezető, ügyeletes nevelő és éjszakai készenléti ügyeletes is. 

   

9.3. Az intézkedő személy utasításait mindenki köteles betartani. 

 

9.4. Ha szükséges az épület elhagyása, akkor minden helyiség a pillanatnyi nyitott vagy zárt 

állapotában marad. 

 

9.5. Az épület elhagyása az eszközök és felszerelési tárgyak nélkül történik. 

 

9.6. A felnőtt dolgozók, illetve a tanulók a kijelölt gyülekező helyekre kötelesek vonulni. 

 

9.7. A gyülekező helyek engedély nélkül nem hagyhatók el. 

 

9.8. Bombariadó esetén az alkalmazható jelzés módjai: 

a) elektromos csengő; 

b) kolomp; 

c) szóbeli utasítás. 

 

9.9. A bombariadó miatt elmaradt órák szombaton kerülnek megtartásra. 

 

VI. FEJEZET 

 
A RÉSZ-NEVELŐTESTÜLETEK, SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK 

 

1. A rész-nevelőtestület értekezletei 

 

1.1. A rész-nevelőtestület feladatainak ellátása érdekében értekezleteket tart a tanév során. Az 

értekezletek egy részét az intézmény éves munkaterve rögzíti. 

 

1.2. A rész-nevelőtestületi értekezlet vonatkozó napirendi pontjához az egyetértést gyakorlók 

– szülői szervezet, diákönkormányzat, stb. – képviselőjét meg kell hívni.  
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1.3. A rész-nevelőtestület döntési jogkörébe tartozó ügyben (kivéve a tanulók magasabb 

évfolyamba lépését és fegyelmi ügyeit) az óraadó tanárok nem rendelkeznek szavazati joggal. 

 

1.4. A rész-nevelőtestület egy-egy osztályközösség értékelését, problémáinak megoldását 

mikro-értekezleti formában is végezheti. Ezen csak az adott osztályban tanító pedagógusok 

vesznek részt kötelező jelleggel. 

 

1.5. A tanév rendes értekezletei az alábbiak: 

a) a tanévnyitó értekezlet; 

b) félévi és év végi osztályozó értekezlet; 

c) őszi nevelési értekezlet; 

d) tavaszi nevelési értekezlet; 

e) tanévzáró értekezlet. 

 

1.6. Rendkívüli értekezlet hívható össze, ha a rész-nevelőtestület tagjainak egyharmada, a 

székhelyintézmény esetén a főigazgató, a tagintézmény esetén a tagintézmény vezetője vagy 

vezetősége szükségesnek látja. 

 

2. A rész-nevelőtestület döntései, határozatai 

 

2.1. A rész-nevelőtestület döntéseit és határozatait általában – a jogszabályokban 

meghatározottak kivételével – nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. Titkos 

szavazás esetén szavazatszámláló bizottságot jelöl ki a rész-nevelőtestület tagjai közül. A 

szavazatok egyenlősége esetén székhelyintézményben a főigazgató, a tagintézményben az 

tagintézmény-igazgató szavazata dönt. 

 

2.2. A rész-nevelőtestületi értekezlet lényegkiemelő, emlékeztető jegyzőkönyvét kijelölt és 

elfogadott jegyzőkönyvvezető vezeti. A jegyzőkönyvet a székhelyintézményben a főigazgató, 

a tagintézményben a tagintézmény vezető (igazgató), a jegyzőkönyvvezető és a rész-

nevelőtestület jelenlevő tagjai közül két hitelesítő írja alá.  

 

2.3. A döntések a székhely- illetve tagintézmény iktatott iratanyagába kerülnek határozati 

formában. 

 

3. A rész-nevelőtestület által átruházott feladatkörök és a (székhelyintézmény) 

tagintézmény állandó bizottságai 

 

3.1. A rész-nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére 

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

jogköreinek gyakorlását átruházhatja másra, így a szakmai munkaközösségre vagy 

diákönkormányzatra.  

 

3.2. Az átruházott jogkör gyakorlói: a bizottságok, az osztályközösségek tanárai és a szakmai 

munkaközösségek vezetői beszámolási kötelezettséggel tartoznak a rész-nevelőtestületnek a 

munkatervben rögzített félévi értekezletek időpontjában. 
 

 

4. A rész-nevelőtestület által létrehozott bizottságok 
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4.1. A rész-nevelőtestület – feladat- és jogkörének részleges átadásával – fegyelmi 

bizottságot hoz létre tagjaiból. A fegyelmi bizottság feladata a Házirendet súlyosan megszegő 

tanulók fegyelmi ügyeinek vizsgálata, illetve az érintettek meghallgatása után döntési javaslat 

tétele (átruházott jog esetén döntést hozhat). 

 

4.2. Tagjait a rész-nevelőtestület bízza meg. 

 

4.3. A fegyelmi tárgyalás előkészítéséért az osztályfőnök a felelős, amelynek szabályait a 

20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet tartalmazza. A rendeletben nem szabályozott kérdésekben 

a tagintézmény fegyelmi szabályzata az irányadó. 

 

5. Az osztályközösségek rész-nevelőtestületi megítélése 

 

5.1. A rész-nevelőtestület a tanév félévenkénti értékelésén kívül az osztályközösségek 

tanulmányi munkájának értékelését, magatartási és szorgalmi problémáinak megoldását az 

érintett közösséggel közvetlenül foglalkozó pedagógusokra ruházza át.  

 

5.2. A rész-nevelőtestület felé való beszámolási kötelezettség az osztályközösségek esetében 

az osztályfőnökre hárul.  

 

5.3. Az adott tanulói közösségért felelős osztályfőnök szükség esetén – a felelős a 

székhelyintézmény esetén főigazgató-helyettes, tagintézmény esetén tagintézmény vezető-

helyettes tudtával – úgynevezett nevelői osztályértekezletet hívhat össze, melyen az 

osztályban tanító pedagógusoknak jelen kell lenniük. 

 

 

 

VII. FEJEZET 

 
A RÉSZ-NEVELŐTESTÜLET SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEI, FELADATUK  ÉS JOGKÖRÜK 

 

1. Szakmai munkaközösségek 
 

Az azonos műveltségi területen dolgozó pedagógusok a közös minőségi és szakmai munkára, 

annak tervezésére, szervezésére és ellenőrzésére tagintézményenként szakmai 

munkaközösségeket hoznak létre.  
 

A szakmai munkaközösség-vezetőt a tagintézmény-vezető bízza meg 5 év határozott időre, 

a főigazgató jóváhagyásával.  

 

 

1.1. A rész-nevelőtestület szakmai munkaközösségei – az Nkt. 71. §-a szerint – részt vesznek 

a (székhelyintézményben) tagintézményben folyó nevelő és oktató munka tervezésében, 

szervezésében, ellenőrzésében, összegző véleménye figyelembe vehető a pedagógusok 

minősítési eljárásában. 

 

A (székhelyintézmény) tagintézmény szakmai munkaközösségei vezetőket választanak a 

közösség tevékenységének szervezésére, koordinálására. 
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A szakmai munkaközösség dönt: 

a) működési rendjéről és munkaprogramjáról, 

b) szakterületén a nevelőtestület által átruházott kérdésekről, 

c) az iskolai tanulmányi versenyek programjáról. 

 A szakmai munkaközösség – szakterületét érintően – véleményezi a nevelési-oktatási 

intézményben folyó pedagógiai munka eredményességét, javaslatot tesz a 

továbbfejlesztésére. 

(3) A szakmai munkaközösség véleményét – szakterületét érintően – 

a) a pedagógiai program, továbbképzési program elfogadásához, 

b) az iskolai nevelés-oktatást segítő eszközök, a taneszközök, tankönyvek, segédkönyvek 

és tanulmányi segédletek kiválasztásához, 

c) a felvételi követelmények meghatározásához, 

d) a tanulmányok alatti vizsga részeinek és feladatainak meghatározásához  

be kell szerezni. 

 

 

2. A vezetők és szakmai munkaközösségek kapcsolata 

 

2.1. A szakmai munkaközösségek és az illetékes vezetők kapcsolata folyamatos. Részt 

vesznek a közösségek programjain és figyelemmel kísérik működésüket. 

 

3. A szakmai munkaközösségek tevékenysége 

 

3.1. A rész-nevelőtestület feladatainak átruházása alapján – a Pedagógiai Programmal és az 

éves munkatervvel összhangban – a szakmai munkaközösségek: 

a) javítják, kontrollálják a (székhelyintézményben) tagintézményben folyó nevelő-oktató 

munka szakmai színvonalát, minőségét; 

b) fejlesztik a szaktantárgyi oktatás tartalmát, tökéletesítik a módszertani eljárásokat, 

javaslatot tesznek a fakultációs irányok megválasztására; 

c) végzik a tantárgycsoportjukkal kapcsolatos pályázatok és tanulmányi versenyek kiírását, 

lebonyolítását, ezek elbírálását, valamint az eredmények kihirdetését; 

d) kialakítják az egységes követelményrendszert, felmérik és értékelik a tanulók 

ismeretszintjét; 

e) szervezik a pedagógusok továbbképzését, véleményezik a pedagógus álláshelyek 

pályázati anyagát; 

f) az intézmény fejlődése érdekében pedagógiai kísérleteket végeznek; 

h) támogatják a pályakezdő pedagógusok munkáját, fejlesztik a munkatársi közösséget; 

i) véleményezik a pedagógusok tankönyvrendelését az alábbiak szerint: 
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- A szakmai közösségek a székhelyintézmény, illetve a tagintézmények tankönyvi 

szabályzatában foglaltaknak megfelelően adnak véleményt a pedagógus által választott 

tankönyvről. A pedagógusok közlik a tankönyvre vonatkozó igényüket a tankönyvrendelés 

előkészítésével megbízott alkalmazottal, aki megfelelő összesítéssel előkészíti a rendelést. 

 

- A tankönyvrendeléssel megbízott tanár gondoskodik arról, hogy az iskolai oktatásban 

felhasználható tankönyvek, valamint segédkönyvek hivatalos jegyzéke a 

székhelyintézményben főigazgató, tagintézményben tagintézmény-igazgató által 

engedélyezett példányszámban álljon rendelkezésre a szakmai közösségek, illetve a 

pedagógusok számára.     

 

4. A szakmai munkaközösség-vezető jogai és feladatai 

 

4.1. A szakmai munkaközösség-vezető 

a) összeállítja az intézmény Pedagógiai Programja és munkaterve alapján a 

munkaközösség éves programját; 

b) irányítja a munkaközösség tevékenységét, felelős a munkaközösség szakmai 

munkájáért, a szaktárgyi oktatásért; 

c) módszertani és szaktárgyi értekezleteket tart, bemutató foglalkozásokat, tanórákat 

szervez; 

d) segíti a szakirodalom felhasználását; 

e) elbírálja és jóváhagyásra javasolja a munkaközösség tagjainak tanmeneteit, felügyeli 

a tanmenetek szerinti előrehaladást és a követelményrendszernek való meg-felelést; 

f) javaslatot tesz a tantárgyfelosztásra, a szakmai továbbképzésekre, a munkaközösség 

tagok jutalmazására, kitüntetésére, közalkalmazotti átsorolására; 

g) ellenőrzi a szakmai munkát, munkafegyelmet, szükség esetén intézkedést 

kezdeményez; 

h) javaslatot tesz a gyakornok szakmai segítőjének személyére,  

i)  figyelemmel kíséri a gyakornok tevékenységét,  

j) segíti a gyakornoki követelmények teljesítését,  

k)  félévente, illetve a szakmai segítő személyének változása előtt írásban értékeli - a 

szakmai segítővel együtt- a gyakornok munkavégzését,  

l) képviseli állásfoglalásaival a közösséget a (székhelyintézmény) tagintézmény 

vezetőségében, és az iskolán kívül; 

m) összefoglaló elemzést, értékelést, beszámolót készít a közösség tevékenységéről a 

rész-nevelőtestület számára, igény szerint az intézet vezetősége, vagy a 

székhelyintézmény esetén főigazgató, tagintézményben tagintézmény vezető 

(igazgató) részére; 

n) állásfoglalása, javaslata, vélemény-nyilvánítása előtt köteles meghallgatni a közösség 

tagjait. 

 

IX. FEJEZET 
 

AZ INTÉZMÉNYI KÖZÖSSÉGEK, VALAMINT A KAPCSOLATTARTÁS FORMÁI ÉS RENDJE 

 

1. Az iskolaközösség 
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1.1. Az intézmény székhelyintézményben és tagintézményeiben önállóan működő 

alkalmazotti, szülői és tanulói közösségek összessége. 

 

2. Az alkalmazotti közösség 

 

2.1. Az intézményben (székhelyintézményben és tagintézményeiben) közalkalmazotti 

jogviszonyban álló dolgozókból áll. 

 

3. A közalkalmazotti tanács 

 

3.1. Az intézményben (székhelyintézményben és tagintézményeiben) közalkalmazotti 

jogviszonyban álló dolgozók által választott képviselőkből áll. Működését szabályzat 

határozza meg. 

 

 

4. A szülői közösség 

 

4.1. A Nkt. 73. §-a rendelkezik a szülők közösségéről, a szülők meghatározott jogainak 

érvényesítésére. 

 

4.2. A szülői közösség véleményezési joggal rendelkezik a következő kérdésekben: 

a) SZMSZ-nek a szülőket érintő rendelkezései; 

b) bármely, a szülőket anyagilag érintő ügy; 

c) az iskola és a család közötti kapcsolattartás rendjének megállapítása. 

 

4.3. A szülői közösség dönt saját szervezeti és működési rendjéről, képviseletéről. 

 

4.4. Az osztályok szülői közösségeinek tevékenységét az osztályfőnökök segítik. 

 

4.5. A tagintézmény (székhelyintézmény) szülői képviseletét a székhelyintézmény esetén a 

főigazgató, a tagintézmény esetén a tagintézmény vezető (igazgató) tanévenként legalább két 

alkalommal hívja össze. 

 

4.6. A szülői képviselet elnöke közvetlenül a székhelyintézmény esetén a főigazgatóval, a 

tagintézmény esetén a tagintézmény-igazgatóval tart kapcsolatot. 

 

5. A diákönkormányzat 

 

5.1. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. 

 

5.2. A diákönkormányzat élén a választott iskolai diákbizottság áll. 

5.3. A diákönkormányzat tevékenységét a diákmozgalmat segítő pedagógus támogatja és 

fogja össze. 

 

5.4. A diákönkormányzat rész-nevelőtestület által jóváhagyott szervezeti és működési rend 

alapján működik. 
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5.5. A diákközgyűlés az iskola tanulóinak legmagasabb tájékozódó-tájékoztató fóruma. 

A diákközgyűlés nyilvános. 

 

5.6. A diákközgyűlés összehívása a székhelyintézmény esetén a főigazgató, a tagintézmény 

esetén tagintézmény vezető (igazgató) kezdeményezésére vagy a diákönkormányzat 

működési rendjében meghatározottak szerint történik. A székhelyintézmény esetén a 

főigazgató, a tagintézmény esetén tagintézmény vezető (igazgató) évente kétszer ad 

tájékoztatást a diákoknak az iskola helyzetéről. 

 

5.7. A diákközgyűlésen részt vesznek a rész-nevelőtestület képviselői. Levezető elnöke a 

diákönkormányzatot segítő tanár. A tanulók előzetesen írásban, vagy a közgyűlésen szóban 

kérdéseket tehetnek fel az iskola vezetésének. 

 

5.8. A tanulók szervezett véleménynyilvánítására: 

a) az osztályfőnöki óra keretében; 

b) az alkalmi felmérések révén; 

c) az osztályképviseleten keresztül; 

d) a diákközgyűlésen; illetve 

e) közvetlenül a székhelyintézmény esetén a főigazgatóhoz, a tagintézmény esetén 

tagintézmény vezetőhöz (igazgatóhoz) fordulva van lehetőség. 

 

5.8. Az Nkt. 48.§-a rendelkezik a tanulóközösségeket és a diákönkormányzatot érintő 

kérdésekben. 

 

5.9. A diákönkormányzat számára a véleményezési és egyetértési jog vonatkozásában a 

jogszabályi rendelkezések az irányadóak. 

 

 

6. Az osztályközösség 

 

6.1. Az azonos évfolyamra járó és közös tanulócsoportot alkotó tanulók egy 

osztályközösséget alkotnak, ami a tagintézmény (székhelyintézmény) diákönkormányzatának 

legkisebb egysége. 

 

6.2. Az osztályközösség: 

a) megválasztja az osztály diákbizottságát és az osztály titkárát; valamint  

b) küldöttet delegál a diákönkormányzat vezetőségébe. 

 

6.3. Az osztályközösség vezetője az osztályfőnök, akinek feladatait és hatáskörét a munkaköri 

leírása tartalmazza. 

 

7. Az iskolai sportkör 
 

Az iskolai sportkör munkáját testnevelő irányítja, aki egyben képviseli az iskolai sportkört a                                                

z iskola vezetőségével kialakított kapcsolattartás folyamán. 

A kapcsolattartás formái: 

 

a) szóbeli tájékoztatás adása, 

b) egyeztető tárgyaláson, értekezleten, gyűlésen való részvétel. 
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8.. A vezetők és az iskolaszék (szülői szervezet) közötti kapcsolat 

 

8.1. A vezetők és az iskolaszék (szülői szervezet) közötti kapcsolat tartásáért a székhely 

intézmény vonatkozásában a főigazgató, a tagintézmények vonatkozásában a tagintézmény 

vezetők (igazgatók) felelnek.  

 

8.2. A felnőttek közösségeinek meghatározása a tagintézményekre vonatkozó szabályozási 

fejezetekben kerül megállapításra.  

 

8.3. A szülői szervezet számára a véleményezési és egyetértési jog vonatkozásában a 

jogszabályi rendelkezések az irányadóak. 

 

 

X. FEJEZET 
 

A BELSŐ ÉS KÜLSŐ KAPCSOLATTARTÁS ÁLTALÁNOS FORMÁI ÉS RENDJE 

 

Az iskola különböző közösségeinek tevékenységét a székhelyintézmény esetén a főigazgató, 

a tagintézmény esetén a  tagintézmény vezető (igazgató) fogja össze.  

 

1. A kapcsolattartás rendszeres formái: 

a) értekezletek; 

b) fórumok; 

c) tanácskozások; valamint 

d) fogadóórák. 

 

2. A szülők tájékoztatásának formái 

 

1. Az iskola a szülők számára a tanév során: 

a) szóbeli tájékoztatást tart (szülői értekezlet, fogadóóra); valamint 

b) írásbeli tájékoztatást ad (a tanulók ellenőrző könyvében). 

 

1.1. Szóbeli tájékoztatás 

 

1.1.1. A szülői értekezleteket az osztályfőnök tartja, az őszi szülői értekezleten értesülnek a 

szülők a tanév rendjéről, feladatairól, valamint ekkor ismerhetik meg az osztályban oktató 

pedagógusokat.  

 

1.1.2. Rendkívüli szülői értekezletet a székhelyintézmény esetén a főigazgató, a főigazgató-

helyettes, tagintézmény esetén a tagintézmény vezető (igazgató), a tagintézmény vezető-

helyettes, az osztályfőnök, valamint a szülői közösség elnöke hívhat össze a felmerülő 

problémák megoldására.  

 

1.1.3. Fogadóórák keretében az iskola valamennyi pedagógusa előzetes bejelentés alapján, a 

tanrendhez igazodóan munkaidőben fogadja a szülőket. 
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1.2. Írásbeli tájékoztatás 

 

1.2.1. Valamennyi pedagógus köteles az írásos bejegyzéseit az osztálynaplón kívül a tanuló 

ellenőrző füzetébe is bejegyezni. 

 

1.2.2. A tanulók teljesítményének rendszeres mérése érdekében a heti egy-két órás 

tantárgyakból félévenként minimum 3, a heti három vagy ennél magasabb óraszámú 

tantárgyakból havonta legalább 1 érdemjegyet kell megállapítani. 

 

1.2.3. Az osztályfőnök indokolt esetben írásban értesíti a szülőket a tanulók előmeneteléről, 

magatartásáról és szorgalmáról. 
 

3. A külső kapcsolattartás 

 

3.1. A DASzK és tagintézményei a feladatok elvégzése, a tanulók egészségügyi, 

gyermekvédelmi és szociális ellátása, valamint a továbbtanulás és a pályaválasztás érdekében 

és egyéb ügyekben rendszeres kapcsolatot tartanak fenn más intézményekkel és 

szervezetekkel.  

 

3.2. A vezetők, valamint az oktató-nevelő munka különböző szakterületeinek képviselői 

rendszeres személyes kapcsolatot tartanak a társintézmények azonos beosztású 

alkalmazottaival. 

 

3.3. A kapcsolattartás formái és módjai: 

a) közös értekezletek, továbbképzések; 

b) szakmai előadásokon és megbeszéléseken való részvétel; 

c) módszertani bemutatók és gyakorlatok; 

d) intézményi rendezvények látogatása; 

e) hivatalos ügyintézés levélben vagy telefonon. 

 

3.4. A DASZK és a tagintézmények külső kapcsolattartása a következő intézményekre, 

szervezetekre terjed ki: 

a) a fenntartó; 

b) a fenntartó által finanszírozott többi közoktatási és szakképző intézmény; 

c) területileg illetékes kormányhivatalok; 

d) a területileg illetékes gazdasági kamarák; 

e) a városi és megyei önkormányzat által fenntartott oktatási intézmények; 

f) a tanulók egészségügyi ellátásáról gondoskodó intézmények; 

g) a gyermek- és ifjúságvédelmi hatóságok; 

h) a nevelési tanácsadó szolgálat; 

i) a családsegítő központ; 

j) egyéb érintett szervezetek. 

 

 

4. A fenntartóval való kapcsolattartás 

 

 4.1. A fenntartóval történő kapcsolattartás a főigazgató feladata.  

 

4.2. A tagintézmények a főigazgatón keresztül tartják a kapcsolatot a fenntartóval.  
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4.3. A tagintézmény a fenntartó ilyen irányú megkeresése esetén lép közvetlen kapcsolatba a 

fenntartóval. 

 

5. A gyakorlati képzést folytatókkal és szervezőkkel való kapcsolattartás 

formái és rendje 
 

5.1. A  gyakorlati képzést folytatókkal és szervezőkkel való kapcsolattartásra az intézmény 

vezető beosztású dolgozói jogosultak. 

 

5.2. A kapcsolattartás formái: 

a) személyes megbeszélés 

b) hivatalos ügyintézés levélben vagy telefonon 

c) szakmai megbeszélésen való részvétel 
 

 

XI. FEJEZET 
 

A TANULÓK VÉLEMÉNY-NYILVÁNÍTÁSA 

 

1. A diákképviselet fórumai 

1.1. A tanulók kötelességeit és jogait az Nkt. 45-46.§-a tartalmazza, amelyek érvényesítése 

az iskola mindennapi életében fontos célkitűzés, egyben kötelesség is. 

 

1.2. A szervezett diákélet gyakorló terepe annak, hogy a tanulók megismerjék, magukévá 

tegyék a demokratikus társadalom értékeit, az állampolgári jogokat és kötelességeket, a jogok 

és kötelességek gyakorlása közben fejlődjön kommunikációs és együttműködési készségük, 

erősödjön toleranciájuk. 

 

1.3. Az iskola számára a diákképviselet fórumai fontos eszközt jelentenek az iskolahasználók 

igényeinek, véleményének megismerése terén. 

 

1.4. A diákképviselet tevékenységének elemzése, értékelése segítséget ad a 

székhelyintézmény (tagintézmény) vezetésének az iskolafejlesztő munkához. 

 

1.5. A diákjogokkal összefüggő személyiségi jogok a tanulókat magától értetődő módon 

illetik meg, azokat a pedagógusoknak, az iskola technikai dolgozóinak és a diáktársaknak 

egyaránt tiszteletben kell tartani. 

 

1.6. A tanulói joggyakorlás legfontosabb fórumai:  

a) diákönkormányzat; 
b) diákközgyűlés. 

2. Diákönkormányzat 

 

2.1. Az osztályok a diákönkormányzat SZMSZ-ének megfelelően minden tanév elején 

osztály-diákbizottságokat választanak. A bizottságok együttese alkotja az iskolai 

diákönkormányzatot, melynek tagjai vezetőséget választanak. 
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2.2. A diákvezetőség jelöli ki tagjai közül azt a diákönkormányzati képviselőt, aki képviseli 

tanulótársait.  

 

2.3. A diákönkormányzatot, annak működését megbízott pedagógus segíti, akinek 

megbízásához a tanulók véleményét ki kell kérni. 

 

2.4. A diákönkormányzatot segítő pedagógus szoros kapcsolatot tart a székhelyintézmény 

esetén a főigazgató-helyettessel, a tagintézmény esetén tagintézmény vezető-helyettessel és a 

kollégiumvezetővel. 

 

2.5. Az iskolai diákönkormányzat működésének célja, feladata a tanulói érdekképviselet 

megvalósítása.  

 

2.6. A diákönkormányzat véleményezési és javaslattételi joggal rendelkezik az intézmény 

működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.  

 

2.7. A diákönkormányzat véleményezési jogot gyakorol: 

a) az intézményi SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt; 

b) a Házirend elfogadása előtt; 

c) tanulói szociális juttatások elosztási elvének meghatározása előtt;  

d) az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor. 

 

2.8. A rész-nevelőtestület véleményének kikérésével a diákönkormányzat döntési jogköre 

kiterjed: 

a) saját működésére és hatásköre gyakorlására; 

b) a működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználására; 

c) egy tanítás nélküli munkanap programjára; 

d) tájékoztatási rendszerének létrehozására és működtetésére; és 

e) vezetőinek, munkatársainak megbízására. 

 

2.9. A diákönkormányzat feladata továbbá: 

a) a fiatalok beilleszkedésének elősegítése; 

b) a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásának biztosítása, a megvalósulás figyelemmel 

kísérése; 

c) az iskola kulturális- és sport életében való részvétel (rendezvények, ünnepélyek, 

megemlékezések); 

d) a mindennapi társas érintkezéssel kapcsolatos értékeke, kulturált viselkedési formák 

kialakítása; és 

e) az iskolai hagyományok ápolása, hagyományteremtő tevékenység. 

 

2.10. Az iskola térítésmentesen, pedagógus állandó felügyelete mellet biztosítja a 

diákönkormányzat számára a helyiséghasználatot, és a berendezés használatát, továbbá 

biztosítja a diákönkormányzat működéséhez szükséges költségvetési támogatást. 

 

3. Diákközgyűlés 

 

3.1. A tanulók szervezett vélemény-nyilvánításának és tájékoztatásának legfontosabb fóruma 

a diákközgyűlés, amelyet tanévenként legalább egy alkalommal össze kell hívni.  
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3.2. A diákközgyűlés – az iskolai vagy kollégiumi diákönkormányzat döntése alapján – 

küldöttgyűlésként is megszervezhető. Megtartásának idejét a tanévi munkatervben rögzíteni 

kell.  

 

3.3. Az évi rendes diákközgyűlésen a diákönkormányzat és az iskolavezetés képviselője 

beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, kiemelten foglalkozik a 

tanulói jogok érvényesülésével.  

 

3.4. A diákközgyűlésen a tanulók kérdéseket intézhetnek az iskola vezetéséhez.  

 

3.5. A vezetőkre, pedagógusokra, az iskolára, a kollégiumra és a tanulókra vonatkozó 

véleménynyilvánítás szervezett formában a diákközgyűlés keretében lehetséges. 

 

4. Diákszervezetek létrehozásának feltételei 

 

4.1. Az iskola diákjai – felnőtt segítő közreműködésével – érdeklődési körüknek megfelelően 

különböző diákköröket alakíthatnak, bekapcsolódhatnak különböző diákszervezetek, 

egyesületek munkájába.  

 

4.2. Ha a diákkör működtetésével kapcsolatban költségek merülnek fel, azt költségtérítéses 

formában vagy egyéb, az engedélyben rögzített módon lehet végezni.  

 

4.3. A mindennapi testedzéshez és a tantervi követelményekhez kapcsolódó 

tevékenységformák, mivel az alapfeladat részét képezik, iskolai költségből működnek. 

 

5. Diákpanaszok kezelése 

 

5.1. A tanuló panaszaival az osztályfőnökhöz, a kollégiumi csoportvezetőhöz, vagy 

közvetlenül az iskolavezetéshez fordulhat.  

 

5.2. A panasz jogosságát a székhelyintézmény esetén a főigazgató, a tagintézmény esetén a 

tagintézmény vezető (igazgató) megvizsgálja vagy megvizsgáltatja, és annak eredményéről 

az érintettet, érintetteket tájékoztatja. 
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XII. FEJEZET 

 
A VEZETŐK ÉS PEDAGÓGUSOK FELADATAI, KÖTELESSÉGEI A TANULÓI MUNKAVÉDELEM, 

BALESET ESETÉN 

 

1. Foglalkoztatás munkavédelmi feltételei 

 

1.1. A kötelező orvosi vizsgálat jogszabály szerint. E vizsgálatokat az iskolaorvos végzi és 

tartja nyilván. 

 

1.2. A szakképesítéshez kötött tevékenységeket a tanuló csak felügyelet mellett végezheti. A 

felügyelő személynek rendelkeznie kell szakképesítéssel. 

 

2. A munkavédelmi oktatás rendje 

 

2.1. Az elméleti, illetve a gyakorlati képzés során a tanulókat és a hallgatókat meg kell 

ismertetni a biztonságos életvitel, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkavégzés alapvető szabályaival. Ennek érdekében elméleti és gyakorlati oktatást kell 

tartani a gyakorlati képzés megkezdésekor, továbbá értelemszerűen a tanuló számára minden 

új munkafolyamat szakmai ismertetésével egyidőben. 

 

2.2. A munkavédelmi oktatást a gyakorlati foglalkozást irányító köteles megtartani, a 

gyakorlati oktatásvezető által jóváhagyott munkavédelmi oktatási tematika alapján. A 

munkavédelmi oktatást dokumentálni kell. 

 

2.3. A dokumentációnak tartalmaznia kell az alábbiakat: 

 

a) az oktatás időpontját; 

b) az oktatás jellegét; 

c) az oktatás tárgyát; 

d) az oktatásban résztvevők nevét; 

e) az oktatott anyag elsajátításáról az oktatottak elismerő aláírását; 

f) az oktató nevét, aláírását. 

 

3. Egyéni védőeszköz juttatás rendje: 

 

3.1. Egyéni védőeszközökkel kell ellátni azokat a tanulói jogviszonyban foglalkoztatottakat, 

akiket a gyakorlati képzés során, az egészséget vagy testi épséget károsító hatás éri, érheti 

vagy az egyéni védőfelszerelés biztosítását közegészségügyi érdek indokolja. 

 

3.2. A gyakorlati képzést irányító csak az előírt minőségű védőfelszereléssel ellátott tanulót 

foglalkoztathat, illetve oktathat. 

 

3.3. A kiadott egyéni védőeszközöket a tanuló köteles rendszeresen ki-, illetve letisztítani. 

 

3.4. A szakmai oktatók kötelesek rendszeresen felülvizsgálni területükön alkalmazott 

védőeszközök állapotát, a tisztítás-karbantartás megtörténtét. 
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4. Általános magatartásbeli szabályok: 

 

4.1. A tanulónak az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos foglalkoztatásra alkalmas 

állapotban kell megjelennie, vagyis 

a) alkoholmentes, illetve nem másnapos; 

b) megfelelően kipihent; 

c) figyelmet tompító, bágyadtságot okozó gyógyszer hatása nélkül; 

d) jó közérzeti és egészségi állapotban. 

 

4.2. A tanulói jogviszonyban levő csak olyan tevékenységet folytathat, amely összhangban 

van a gyakorlati képzéssel. Felügyeletéről a gyakorlatvezető gondoskodik. 

 

5. Tanulói balesetek nyilvántartása, bejelentése, kivizsgálása: 

 

5.1. Minden tanulóbalesetről nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza: 

 

a) a sérült nevét; 

b) a sérült születési helyét és idejét; 

c) a sérült osztályának számát és betűjelét; 

d) a sérülés időpontját, helyét és jellegét; 

e) az esemény leírását; 

f) a sérült ellátására tett intézkedés leírását; 

g) hasonló eset elkerülése érdekében teendő intézkedéseket; 

h) tanú nevét, lakcímét; és 

i) a bejegyzést tevő nevét, munkakörét. 

 

5.2. Amennyiben a sérülés 8 napon túl gyógyuló: 

 

a) az elektronikus jegyzőkönyvvezető rendszer segítségével kell nyilvántartani, vagy 

ha erre rendkívüli esemény miatt átmenetileg nincs lehetőség, jegyzőkönyvet kell 

felvenni, 

b) a jegyzőkönyvek egy-egy példányát – az elektronikus úton kitöltött jegyzőkönyvek 

kivételével – a kivizsgálás befejezésekor, de legkésőbb a tárgyhót követő hónap 

nyolcadik napjáig meg kell küldeni a fenntartónak. 

c) Az elektronikus úton kitöltött jegyzőkönyv kinyomtatott példányát, a papíralapú 

jegyzőkönyv egy példányát át kell adni a tanulónak, kiskorú gyermek, tanuló esetén 

a szülőnek. 

d) A jegyzőkönyv egy példányát a kiállító nevelési-oktatási intézményében meg kell 

őrizni. 

e) Ha a sérült állapota vagy a baleset jellege miatt a vizsgálatot az adatszolgáltatás 

határidejére nem lehet befejezni, akkor azt a jegyzőkönyvben meg kell indokolni. 

 

5.3 Amennyiben a baleset súlyosnak minősül: 

 

a) akkor azt a nevelési-oktatási intézmény a rendelkezésre álló adatok közlésével – 

telefonon, e-mailen, telefaxon vagy személyesen – azonnal bejelenti az intézmény 

fenntartójának. 
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b) A súlyos baleset kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi 

szakképesítéssel rendelkező személyt kell bevonni. 

 

6. A tanulóbalesetek nyilvántartása a szakterületek vezetőinek feladata. 

 

6.1. Ha a (székhelyintézménynél) tagintézménynél a gyakorlati képzés során a tanulói 

jogviszonyban foglalkoztatottat munkakieséssel járó baleset éri, a kivizsgálásba a 

(székhelyintézmény) tagintézmény munkavédelmi vezetőjét is be kell vonni. 

 

 
XIII. FEJEZET 

 
A TANULÓK FELVÉTELE 

 

1. A tanulók felvétele és a beiratkozás 

 

1.1. A felvételi eljárás előtt az iskolának meg kell hirdetnie azokat a feltételeket, amelyeket 

megkívánt attól, akinek a jelentkezését elfogadja, illetőleg amelyek alapján a benyújtott 

felvételi kérelmeket elbírálja. A felvételi feltételek között nem köthető ki előkészítőn való 

részvétel. 

 

1.2. Az iskolának a felvételi tájékoztatóban közölnie kell: 

a) az OM azonosító számát; 

b) az általános tanterv alapján folyó oktatást; 

c) szakképzésben a szakirány megnevezését; és 

d) az iskola által alkalmazott belső kódokat. 

 

1.3. A felvételi tájékoztató adatait minden évben a tanév rendje rendeletben meghatározottak 

szerint kell megküldeni a felvételi központoknak, amelyek összesítik ezeket és megküldik az 

általános iskoláknak. 

 

1.4. Az iskolába az a tanuló vehető fel, aki az – Nkt.-ben – előírt tanulmányi kötelezettségének 

eleget tett és a szakképesítésre előírt előképzettségi feltételeknek megfelel. 

 

1.5. A székhelyintézmény esetén a főigazgató, a tagintézmény esetén tagintézmény vezető 

(igazgató) a felvételről a jelentkezőknek az alapfokú iskolában, illetve a szakmai 

előképzettség során elért tanulmányi eredményei, a szakmai alkalmassági vizsga, illetve ha a 

jelentkező olyan szakmára jelentkezett, amelyet csak a pályaalkalmassági követelményeknek 

megfelelő személy tölthet be, a jelentkező alkalmasságára vonatkozó szakvélemény 

figyelembevételével dönt. 

 

1.6. A felvétel elutasításáról a közigazgatási eljárás szabályai szerint határozatot kell hozni. 

 

1.7. A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. (A beíratás díjtalan.) 

 

1.8. A beiratkozás 
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1.8.1. Az iskolában a tanulónak személyesen kell beiratkoznia, megfelelő indok alapján a 

pótbeírás alkalmával is lehetséges a jelentkezés (legkésőbb augusztus 31-ig). 

 

1.8.2. A beiratkozáskor a jelentkezőnek be kell mutatnia: 

a) az alapfokú iskola elvégzését igazoló bizonyítványt; 

b) a szakképesítésre előírt előképzettséget igazoló bizonyítványt; 

c) a személyi igazolványát; 

d) külföldi állampolgár esetén a bizonyítvány hiteles magyar fordítását is 

e) tanulói azonosító számát 

f) TAJ kártyáját 

g) Szakképzés esetén szakmai alkalmasságot igazoló orvosi igazolás 

 

1.9. A felvett tanulók osztályba vagy csoportba való beosztásáról a szakmai közösségek és a 

székhelyintézmény esetén a főigazgató-helyettes, a tagintézmény esetén tagintézmény 

vezető-helyettes javaslatainak figyelembevételével a székhelyintézmény esetén a főigazgató, 

a tagintézmény esetén tagintézmény vezető (igazgató) dönt. 

 

1.10. A tanév közben más iskolából érkező tanuló átvételéről – esetleges különbözeti vizsgák 

előírásával – a székhely intézményben a főigazgató, a tagintézményben a tanintézmény 

vezető (igazgató) dönt. 

 

2. A gyermek, tanuló kötelességei és jogai  

 

2.1. A közoktatási intézményben nevelt, vagy oktatott gyermek jogait az Nkt. 46.§-a, 

szabályozza. A jogok érvényesítéséhez és a kötelezettségek teljesítéséhez a szükséges 

feltételeket biztosítani kell. 

 
 

 

3. A tanulmányokkal kapcsolatos vizsgakötelezettségek 

 

3.1. A DASzK-ban és a tagintézményekben lefolytatandó állami vizsgákat, azok  rendjét az 

Nkt. valamint Szt. és a vonatkozó rendeletek  határozzák meg. A szakmai vizsgákra 

vonatkozó rendelkezéseket a szakképzési törvény állapítja meg. A helyi vizsgák lebonyolítási 

rendjét az intézmény határozza meg. 

 

3.2. A helyi vizsgák: 

a) osztályozó; 

b) javító; 

c) tantárgyi szintfelmérő; 

d) különbözeti. 

 

3.3. A helyi vizsgák időpontját az intézmény éves munkaterve tartalmazza. A vizsgáztató 

bizottságokat a székhelyintézmény esetén a főigazgató, a tagintézmény esetén tagintézmény 

vezető (igazgató) jelöli ki. A vizsgabizottság elnöke felelős a vizsgák tartalmi és formai 

követelményeinek betartásáért. 
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4. A tanulói jogviszony megszűnése 

 

4.1. A tanulói jogviszony megszűnéséről a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 50. §-a 

rendelkezik. 
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XIV. FEJEZET 

AZ ELEKTRONIKUS ÚTON ELŐÁLLÍTOTT PAPÍRALAPÚ 

NYOMTATVÁNYOK HITELESÍTÉSÉNEK ÉS A HITELESÍTETT ÉS 

TÁROLT DOKUMENTUMOK KEZELÉSI RENDJE 
 

Az iskolai nyomtatványok az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott rendszer 

alkalmazásával, a személyiségi-, adatvédelmi- és biztonsági követelmények megtartásával 

elektronikusan is elkészíthetők és tárolhatók. (2011. évi CXC. törvény a nemzeti 

köznevelésről 57.§)  

 

1. A nyomtatvány akkor érvényes és hiteles, ha tartalmazza:  

 

a) az intézmény nevét, címét,  

b) oktatási azonosító számát,  

c) a megnyitás és lezárás dátumát,  

d) az intézmény vezetőjének aláírását  

e) körpecsétjét.  
 

2. Az elektronikus úton előállított, kitöltött nyomtatványokat nyomtatott formában is 

elő kell állítani:  

 

a) bizonyítvány (érettségi bizonyítvány érettségi tanúsítvány, szakmai vizsga 

letételét tanúsító bizonyítvány is)  

b) törzslap,  

c) osztálynapló – e-napló bizonyítvány, illetve értesítő alapjául szolgáló része,  

d) vizsga-jegyzőkönyvek,  

e) osztályozóív tanulmányok alatti vizsgához,  

f) érettségi vizsga vizsgaszabályzatában meghatározott nyomtatványok,  

g) órarend,  

h) tantárgyfelosztás  

i) továbbtanulók nyilvántartása,  

j) közösségi szolgálati jelentkezési lap, tanúsítvány a Hídprogram elvégzéséről  

k) A kinyomtatott okiratokat az intézményvezető aláírásával és az intézmény 

körpecsétjével hitelesíti.  

l) Az intézmény/tagintézmény valamennyi tanügyi okmányát (nyomdai úton 

előállított és elektronikus úton előállított) zárható, tűzbiztos helyen 

(lemezszekrény, páncélszekrény) kell tárolni.  

 

3.  A tagintézmények saját szabályozásukban rendelkeznek az általuk használt 

nyomtatványok hitelesítéséről és tárolásáról.  
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XV. FEJEZET 

 

A DASzK székhelyintézményébe / tagintézményeibe érkezett illetve intézményen belül 

keletkezett iratok kezelésének rendjét az iratkezelési szabályzat tartalmazza. 
 

 

XVI. FEJEZET 

 
REKLÁMTEVÉKENYSÉG AZ INTÉZMÉNYBEN 

 

1. Az iskolában reklámozni csak az adott tagintézmény vezető (igazgató) engedélyével 

szabad. Az engedélyeztetési kötelezettség a reklámozott termék, szolgáltatás jellegére, a 

reklám tartalmára, a reklámozás módszerére és a közzététel helyére egyaránt vonatkozik.  

 

2. A gyermekeknek, fiataloknak vagy gyermekek és fiatalkorúak szerepeltetésével készült 

reklám nem tartalmazhat olyan kijelentést, vizuális megjelenítést vagy hangeffektust, amely 

szellemileg, erkölcsileg és fizikailag a kárukra lehet, kihasználja hiszékenységüket, 

tapasztalatlanságukat és érzésvilágukat. 

 

Az intézményben olyan reklámtevékenység engedélyezett, amely reklám a gyermekeknek, 

tanulóknak szól, a tanulással, az egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel, a 

társadalmi, közéleti tevékenységgel, illetve kulturális tevékenységgel függ össze. 

 

XVI. FEJEZET 
 

MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK 
 

 

Főigazgató feladatai: 2.2.5 
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

I. Általános információk 

Szerv, szervezeti egység 
megnevezése: 

AM Dunántúli Agrár- szakképző Központ, Csapó Dániel Középiskola, 
Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 

Munkakör megnevezése: gazdasági főigazgató helyettes 

Munkakört betöltő neve:  

A munkakör célja: 
A gazdasági vezető az intézmény Gazdasági Hivatalának (gazdasági ellátó 

szervezetének) egyszemélyes felelős vezetője, a főigazgató gazdasági helyettese 

Munkakör helye a 
szervezeten belül: 

Gazdasági Hivatal 

Munkavégzés helye 

elsődlegesen: Szekszárd Palánk 19. 

másodlagosan:  

A munkáltatói jogok gyakorlója: 
AM Dunántúli Agrár- szakképző Központ, Csapó Dániel 

Középiskola, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 
főigazgatója 

Közvetlen 
felettese 

szakmai irányítást illetően: - 

operatív irányítást illetően: főigazgató 

A munkakör helyettesítését ellátó neve, 
munkaköre: 

vezető könyvelő  

A helyettesített személy neve, 
munkaköre: 

vezető könyvelő 
 

 



 

 

II. A munkakör tartalma 

1. Feladatai részletesen: 

 
− Munkakörét önállóan, a jogszabályokban, a megadott alapelvek és szempontok alapján végzi.  
− Közvetlenül irányítja és ellenőrzi a gazdasági ügyintézői és részlegvezetői szervezetet, közvetve 

irányítja és ellenőrzi a gondnokság és az élelmezés dolgozóit, 
− Az intézmény egészére az intézmény vezetőjével együtt gazdasági és pénzügyi intézkedéseket hoz, 
− Gyakorolja az igazgató által átruházott jogokat utólagos beszámolási kötelezettség alapján, 
− Részt vesz a vezetőségi és tantestületi értekezleteken, valamint azok előkészítésében, 
− Gyakorolja az ellenjegyzési jogkört minden kötelezettségvállalás esetében, 
− Gyakorolja a kötelezettségvállalási, a teljesítményigazolási és utalványozási jogokat az átruházás 

mértékéig, 
− Elkészíti a közvetlen és közvetett beosztottai munkaköri leírását, melyet karban is tart, 
− Köteles gondoskodni az újonnan belépő dolgozók munkaköri leírásának elkészítéséről és 

kiadásáról, 
− Pénzügyi, gazdasági kérdésekben az Intézmény képviselete külső szerveknél, 
− A fenntartóval (AM. Költségvetési Főosztálya), a MÁK, az NAV folyamatos kapcsolat tartása, 
− Összeállítja az intézmény éves költségvetését a fenntartó által jóváhagyott előirányzatok alapján, 
− A hatályos számviteli törvényben foglaltak szerint az intézmény könyvviteli, elszámolási, vagyon 

nyilvántartási és bizonylati rend kialakítása, a vagyonvédelem feltételeinek megteremtése, 
− Gondoskodik a kulcsnyilvántartás vezettetéséről, 
− A munkaerő és bérgazdálkodás terén a bér és munkaügyi szabályok alkalmazása, az intézményi 

munkaerő és bérgazdálkodási feladatok összefogása, elláttatása, 
− Irányítja a házipénztári teendők ellátását, 
− Az éves, féléves beszámolók elkészíttetése, ellenőrzése, a szöveges indoklás elkészítése, 
− Figyelemmel kíséri az előirányzatok alakulását, gondoskodik a MÁK felé a szükséges 

módosításokról, 
− Az intézményi karbantartások anyagellátásának folyamatos megszervezése, biztosítása a 

költségvetési előirányzat lehetőségeinek figyelembevételével, 
− Irányítja és ellenőrzi az élelmezési szervezeti egység munkáját,közvetve biztosítja a tanulói, 

vendégétkezői, alkalmazotti élelmezési szolgáltatásokat, 
− A leltározás és selejtezés megszervezése, a leltározási és selejtezési bizottságok munkájának 

ellenőrzése, javaslat az esetleges kártérítésre, 
− Gondoskodik a leltári vagyontárgyak nyilvántartásba vételéről, 
− Gondoskodik a felesleges és elfekvő készletek hasznosításáról, 
− Elkészíti a gazdasági apparátus szabadságolási ütemtervét, 
− Térítéses szolgáltatásoknál gondoskodik a számláztatásról, 
− Feladat és hatáskörébe tartozó, a beosztott dolgozói részére átruházott feladatoknál gondoskodik a 

beszámoltatásról, és azok fokozott ellenőrzéséről, 
− Segíti a gazdasági apparátus dolgozóinak szakmai továbbképzését, 
− A jogszabályokban, a Szervezeti és Működési Szabályzatban, az ügyrendben, a belső 

szabályzatokban, az egyéb belső és külső utasításokban foglalt előírásokat betartja és betartatja, 
− Felettese, valamint a fenntartó utasításait az előírt határidőre teljesíti, illetve teljesítteti. 

 

 

 

2. Felelősségi kör: 

Jogkörök: 
− aláírási: belső szabályzat szerint és meghatalmazás alapján 
− döntési: a szakmai terület napi tevékenységében 
− utalványozási: belső szabályzat szerint 
− ellenjegyzési: törvényi előírás szerint 
− teljesítményigazolási: belső szabályzat szerint 
− ellenőrzési: beosztottak munkavégzésével kapcsolatban 
− utasítási: beosztottak felé 
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− javaslattételi: erkölcsi és anyagi elismerésre vezetői értekezlet előterjesztéseire,                             
álláshirdetésre 

− képviseleti: állami szervek, hatóságok, intézmények előtt 

Felelős: 
− emberekért viselt: felelős a gazdasági apparátus munkájáért 

− anyagiakért: átvett eszközökért 

 

 

3. A munkakör ellátásához kötődő kapcsolattartás 

1. Szervezeten belül: 

belső: valamennyi szervezeti egység. 

2. Szervezeten kívül: 

külső: állami szervek, intézmények 
 

 

III. Munkaköri specifikáció 

− állandó jogszabály figyelés, 

− szakmai tudás fejlesztése, 

− ismeret megszerzése. 

 

IV. Általános kötelezettség: 

− az előírt időben és helyen munkaképes állapotban megjelenni 

− feladatait legjobb tudása szerint, késedelem nélkül végrehajtani 

− munkatársaival együttműködni 

− felettesét rendszeresen informálni, 

− a szükséges adatszolgáltatást valósághűen nyújtani 

− a tudomására jutott információkat megőrizni, 

− tartózkodni minden olyan közléstől, ami az intézményre, vagy más személyre hátrányos      
következményekkel járna. 

 

 

V. A munkaköri leírás hatálya 

A munkaköri feladatok meghatározása az aláírás napján lép hatályba, 5 évre szól.  
-  

 

A munkaköri leírás módosítását mind a közalkalmazott, mint a munkáltató kezdeményezheti. A módosítás az 
írásba foglalás és aláírás napján lép hatályba, a korábbi munkaköri leírás ezzel hatályát veszti. 
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Szekszárd,. 

  A munkaköri leírás kiadója: 

 ……………………………………………. 
  főigazgató 

A munkaköri leírásban írottakat tudomásul veszem, az abban foglaltak végrehajtását kötelezőnek ismerem el. 
A munkaköri leírás egy példányát átvettem. 

Szekszárd,  

 ……………………………………………. 
 közalkalmazott 
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

II. Általános információk 

Szerv, szervezeti egység 
megnevezése: 

AM Dunántúli Agrár- szakképző Központ, Csapó Dániel Középiskola, 

Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 

Munkakör megnevezése: általános főigazgató - helyettes 

Munkakört betöltő neve:  

A munkakör célja: 

A köznevelési törvény szerint az intézmény vezetői 

feladatai ellátásában való aktív közreműködés és az 

intézmény nevelési-oktatási, szakoktatási, képzési 

feladatainak ellátása. 

Munkakör helye a 
szervezeten belül: 

AM Dunántúli Agrár- szakképző Központ, Csapó Dániel Középiskola, 

Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 

Munkavégzés helye 

elsődlegesen: Szekszárd Palánk 19. 

másodlagosan:  

A munkáltatói jogok gyakorlója: 

AM Dunántúli Agrár- szakképző Központ, Csapó Dániel 

Középiskola, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és 

Kollégium főigazgatója 

Közvetlen 
felettese 

szakmai irányítást 

illetően: 
főigazgató 

operatív irányítást 

illetően: 
főigazgató 

A munkakör helyettesítését ellátó 

neve, munkaköre: 
nevelési – oktatási főigazgató - helyettes 

A helyettesített személy neve, 

munkaköre: 
nevelési – oktatási főigazgató - helyettes 

 



 

 

 

II. A munkakör tartalma 

1. Feladatai részletesen: 

 
− Munkakörét önállóan, a jogszabályokban, a megadott alapelvek és szempontok alapján végzi. 
− Részt vesz az intézményi működéshez szükséges adatvédelmi szabályok kialakításában, ennek 

érdekében közreműködik: 
− a közalkalmazottak személyi adatai, 
− a tanulók személyi adatai, valamint 
− a közérdekű adatok kezelésére vonatkozó belső szabályzatok elkészítésében. 
− Közreműködik a DASzK iratkezelési szabályzatok elkészítésében. 
− Részt vesz DASzK szintű adatszolgáltatásban a Közoktatási Információs Rendszer részére. 
− Közreműködik az SZMSZ, a házirend nyilvánosságra hozatalában. 
− Részt vesz a DASzK szintű pedagógiai program összeállításában. 
− Részt vesz a DASzK szintű közérdekű adatok nyilvánosságra hozatalába n. 
− Közreműködik a DASzK szintű továbbképzési program és az éves beiskolázási terv elkészítésében. 
− Részt vesz a továbbképzési kötelezettségek és a kötelezettség teljesítésének nyomon követésére 

alkalmas nyilvántartások vezetésében. 
− Közreműködik a gyermekvédelmi hatóságok által működtetett veszélyeztetettséget észlelő és jelző 

rendszerben, indokolt esetben jelzi az igazgatónak, ha a gyermek veszélyeztetettségét tapasztalja. 
− Szaktudásával támogatja a pedagógiai program elkészítését. 
− Feladatokat lát el a DASzK szintű munkaterv elkészítése során, a munkaterv keretében részt vesz a 

nevelési év rendjének meghatározásában. 
− Támogatja a főigazgató nevelő és oktató munkát irányító és ellenőrző tevékenységét. 
− Döntés-előkészítési feladatokat lát el a tanuló intézményi jogviszonya keletkezése és megszűnése 

tárgyában, melyben az intézményvezető dönt, s a döntés – előkészítésre utasította. 
− Közreműködik a tanulók nevelésének, oktatásának megszervezésében. 
− Közreműködik az intézményi foglalkoztatottakra vonatkozó esélyegyenlőségi terv kidolgozásában és 

végrehajtásában. 
− Szervezi az Intézményi Tanács működését. 
− Támogatja a főigazgató azon tevékenységét, melynek során biztosítja, illetve folyamatosan 

figyelemmel kíséri, hogy a tanuló a lelkiismereti, világnézeti, politikai meggyőződése megvallására, 
illetve megtagadására ne kényszerüljön. 

− Közreműködik a pedagógusok szakmai tevékenységének ellenőrzése, felmérése 
megszervezésében. 

− Közreműködik a tanórák, a foglalkozások, a tanórán kívüli kötelező és nem kötelező foglalkozások 
óralátogatással történő ellenőrzésében. 

− Segíti az iskolai tankönyvellátás rendjének kialakítását. 
 

 

 

2. Felelősségi kör: 

: 
− Felelős az átvett eszközökért. 
− Felelős az iskola tanulóinak testi épsége megőrzéséért. 
− Felelős a nyugodt munkakörülmények biztosításáért. 
− Felelős az iskola állapotának megőrzéséért 

 

 

3. A munkakör ellátásához kötődő kapcsolattartás 

3. Szervezeten belül: 

− Iskola vezetői 



 

 

 
− A tantestület tagjai 
− Szakmai munkaközösség-vezetők 
− Osztályfőnöki munkaközösség tagjai 
− Természettudományi munkaközösség tagjai 
− Humán munkaközösség tagjai 

4. Szervezeten kívül: 

külső: állami szervek, intézmények 
 

 

III. Munkaköri specifikáció 

− állandó jogszabály figyelés, 

− szakmai tudás fejlesztése, 

− ismeret megszerzése. 

 

IV. Általános kötelezettség: 

− az előírt időben és helyen munkaképes állapotban megjelenni 

− feladatait legjobb tudása szerint, késedelem nélkül végrehajtani 

− munkatársaival együttműködni 

− felettesét rendszeresen informálni, 

− a szükséges adatszolgáltatást valósághűen nyújtani 

− a tudomására jutott információkat megőrizni, 

− tartózkodni minden olyan közléstől, ami az intézményre, vagy más személyre hátrányos      
következményekkel járna. 

 

 

V. A munkaköri leírás hatálya 

A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek. 
-  

A munkaköri leírás módosítását mind a közalkalmazott, mint a munkáltató kezdeményezheti. A módosítás az 
írásba foglalás és aláírás napján lép hatályba, a korábbi munkaköri leírás ezzel hatályát veszti. 
 
Szekszárd,  
   
A munkaköri leírás kiadója: 
 ……………………………………………. 
  főigazgató 
 
A munkaköri leírásban írottakat tudomásul veszem, az abban foglaltak végrehajtását kötelezőnek ismerem el. 
A munkaköri leírás egy példányát átvettem. 

Szekszárd,  

 ……………………………………………. 
 közalkalmazott 

  



 

 

 
MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

I. Általános információk 

Szerv, szervezeti egység 
megnevezése: 

AM Dunántúli Agrár- szakképző Központ, Csapó Dániel Középiskola, 

Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 

Munkakör megnevezése: nevelési – oktatási főigazgató - helyettes 

Munkakört betöltő neve:  

A munkakör célja: 

A köznevelési törvény szerint az intézmény 

iskolaigazgatói vezetői feladatai ellátásában való 

aktív közreműködés és az intézmény nevelési-

oktatási, szakoktatási, képzési feladatainak ellátása, a 

tanulókkal a szakmai elméleti ismeretek közvetítése, 

a szakma iránti érdeklődés fenntartása és erősítése. 

 

Munkakör helye a 
szervezeten belül: 

AM Dunántúli Agrár- szakképző Központ, Csapó Dániel Középiskola, 

Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 

Munkavégzés helye 

elsődlegesen: Szekszárd Palánk 19. 

másodlagosan:  

A munkáltatói jogok gyakorlója: 

AM Dunántúli Agrár- szakképző Központ, Csapó Dániel 

Középiskola, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és 

Kollégium főigazgatója 

Közvetlen 
felettese 

szakmai irányítást 

illetően: 
főigazgató  

operatív irányítást 

illetően: 
főigazgató 

A munkakör helyettesítését ellátó 

neve, munkaköre: 

általános főigazgató - helyettes 

 

A helyettesített személy neve, 

munkaköre: 

általános főigazgató - helyettes 

 

 



 

 

 

II. A munkakör tartalma 

1. Feladatai részletesen: 

 
− Munkakörét önállóan, a jogszabályokban, a megadott alapelvek és szempontok alapján végzi. 
− Részt vesz az intézményi működéshez szükséges adatvédelmi szabályok kialakításában, ennek 

érdekében közreműködik: 
− a közalkalmazottak személyi adatai, 
− a tanulók személyi adatai, valamint 
− a közérdekű adatok kezelésére vonatkozó belső szabályzatok elkészítésében. 
− Közreműködik a helyi iratkezelési szabályzatok elkészítésében. 
− Részt vesz az adatszolgáltatásban a Közoktatási Információs Rendszer részére 
− Közreműködik az SZMSZ, a házirend nyilvánosságra hozatalában. 
− Részt vesz a közérdekű adatok nyilvánosságra hozatalában. 
− Közreműködik a továbbképzési program és az éves beiskolázási terv elkészítésében. 
− Részt vesz a továbbképzési kötelezettségek és a kötelezettség teljesítésének nyomon követésére 

alkalmas nyilvántartások vezetésében. 
− Közreműködik a gyermekvédelmi hatóságok által működtetett veszélyeztetettséget észlelő és jelző 

rendszerben, indokolt esetben jelzi az igazgatónak, ha a gyermek veszélyeztetettségét tapasztalja. 
− Szaktudásával támogatja a pedagógiai program elkészítését. 
− Feladatokat lát el az iskolai munkaterv elkészítése során, a munkaterv keretében részt vesz a 

nevelési év rendjének meghatározásában. 
− Támogatja a főigazgató nevelő és oktató munkát irányító és ellenőrző tevékenységét. 
− Segíti a szülői szervezet munkáját, a szülői szervezettel kapcsolatot tart. 
− Segíti a diákönkormányzat létrehozását és működését. 
− Döntés-előkészítési feladatokat lát el a tanuló intézményi jogviszonya keletkezése és megszűnése 

tárgyában, melyben az intézményvezető dönt, s a döntés – előkészítésre utasította. 
− Közreműködik a tanulók nevelésének, oktatásának megszervezésében. 
− Támogatja a főigazgató azon tevékenységét, melynek során biztosítja, illetve folyamatosan 

figyelemmel kíséri, hogy a tanuló a lelkiismereti, világnézeti, politikai meggyőződése megvallására, 
illetve megtagadására ne kényszerüljön. 

− Közreműködik a pedagógusok szakmai tevékenységének ellenőrzése, felmérése 
megszervezésében. 

− Közreműködik a tanórák, a foglalkozások, a tanórán kívüli kötelező és nem kötelező foglalkozások 
óralátogatással történő ellenőrzésében. 

− Segíti az iskolai tankönyvellátás rendjének kialakítását. 
 

 

 

2. Felelősségi kör: 

: 
− Felelős az átvett eszközökért. 
− Felelős az iskola tanulóinak testi épsége megőrzéséért. 
− Felelős a nyugodt munkakörülmények biztosításáért. 
− Felelős az iskola állapotának megőrzéséért. 

 

 

3. A munkakör ellátásához kötődő kapcsolattartás 

5. Szervezeten belül: 

− Iskola vezetői 
− A tantestület tagjai 
− Szakmai munkaközösség-vezetők 



 

 

 
− Osztályfőnöki munkaközösség tagjai 
− Természettudományi munkaközösség tagjai 
− Humán munkaközösség tagjai 

6. Szervezeten kívül: 

külső: állami szervek, intézmények 
 

 

III. Munkaköri specifikáció 

− állandó jogszabály figyelés, 

− szakmai tudás fejlesztése, 

− ismeret megszerzése. 

 

IV. Általános kötelezettség: 

− az előírt időben és helyen munkaképes állapotban megjelenni, 

− feladatait legjobb tudása szerint, késedelem nélkül végrehajtani, 

− munkatársaival együttműködni, 

− felettesét rendszeresen informálni, 

− a szükséges adatszolgáltatást valósághűen nyújtani, 

− a tudomására jutott információkat megőrizni, 

− tartózkodni minden olyan közléstől, ami az intézményre, vagy más személyre hátrányos      
következményekkel járna. 

 

 

V. A munkaköri leírás hatálya 

A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek. 
-  

A munkaköri leírás módosítását mind a közalkalmazott, mint a munkáltató kezdeményezheti. A módosítás az 
írásba foglalás és aláírás napján lép hatályba, a korábbi munkaköri leírás ezzel hatályát veszti. 
 
Szekszárd, 
   
A munkaköri leírás kiadója: 
 ……………………………………………. 
  főigazgató 
 
A munkaköri leírásban írottakat tudomásul veszem, az abban foglaltak végrehajtását kötelezőnek ismerem el. 
A munkaköri leírás egy példányát átvettem. 

Szekszárd,  

 ……………………………………………. 
 közalkalmazott 

  



 

 

 
MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

I. Általános információk 

Szerv, szervezeti egység 
megnevezése: 

AM Dunántúli Agrár- szakképző Központ, Csapó Dániel 

Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium,  

Munkakör megnevezése: szakmai főigazgató helyettes 

Munkakört betöltő neve:  

A munkakör célja: 

A köznevelési törvény szerint az intézmény 

iskolaigazgatói vezetői feladatai ellátásában való 

aktív közreműködés és az intézmény nevelési-

oktatási, szakoktatási, képzési feladatainak ellátása, a 

tanulókkal a szakmai elméleti ismeretek közvetítése, 

a szakma iránti érdeklődés fenntartása és erősítése. 

 

Munkakör helye a 
szervezeten belül: 

AM Dunántúli Agrár- szakképző Központ, Csapó Dániel Mezőgazdasági 

Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 

Munkavégzés helye 

elsődlegesen: Szekszárd Palánk 19. 

másodlagosan:  

A munkáltatói jogok gyakorlója: 

AM Dunántúli Agrár- szakképző Központ, Csapó Dániel 

Középiskola, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és 

Kollégium főigazgatója 

Közvetlen 
felettese 

szakmai irányítást 

illetően: 
főigazgató  

operatív irányítást 

illetően: 
főigazgató 

A munkakör helyettesítését ellátó 

neve, munkaköre: 

gyakorlati oktatásvezető 

 

A helyettesített személy neve, 

munkaköre: 

gyakorlati oktatásvezető 

tanüzemvezető 

 

 

 

II. A munkakör tartalma 

1. Feladatai részletesen: 

 
− Munkakörét önállóan, a jogszabályokban, a megadott alapelvek és szempontok alapján végzi. 

- elkészítteti, felülvizsgálja, jóváhagyja a szakmai tárgyak tanmenetét 
- felügyeli a szakmai tárgyak vizsgáinak tananyag tartalmát, a vizsgák előkészítését 
- összesíti a szakmai tantárgyfelosztást, közreműködik a teremelosztásban 



 

 

 

- rendszeres kapcsolatot tart az osztályfőnökökkel, egyeztet a tanulást érintő kérdésekben 
- követi a szakmai tárgyak tanterv szerinti haladását, az érdemjegyek a nevelési elvekben 

rögzítettek szerinti megvalósulását 
- jóváhagyja a gyakorlati oktatásvezetők által összeállított csoport és tanuló beosztásokat 
- segíti a szakmai munkaközösségek munkáját 
- igazgatóhelyettesi ügyeletet lát el 
- koordinálja a szakmai rendezvények, kiállítások előkészítését, lebonyolítását  
- pályázati kiírások figyelése, pályázatok készítése, koordinálása 
- felügyeli a tanüzemben folyó oktatómunkát 
- irányítja a tanüzem hosszú-, középtávú terveinek elkészítését, részt vesz a stratégiai 

döntésekben 
- felügyeli a tanüzemben folyó munka szakszerűségét, gazdaságosságát 
- részt vesz a hazai és nemzetközi kapcsolatokban, elősegíti azok szélesítését 
- segíti a nevelőtestületet szakmai munkájában, pedagógiai, módszertani, egyéni gondjainak 

megoldásában, 
- példát mutat és közreműködik az egységes nevelési követelmények és  

eljárások kialakításában 
- elvégzi az igazgató által meghatározott egyéb feladatokat 

 

 

 

2. Felelősségi kör: 

: 
− Felelős az átvett eszközökért. 
− Felelős az iskola tanulóinak testi épsége megőrzéséért. 
− Felelős a nyugodt munkakörülmények biztosításáért. 
− Felelős az iskola állapotának megőrzéséért 

 

 

3. A munkakör ellátásához kötődő kapcsolattartás 

7. Szervezeten belül: 

− Iskola vezetői 
− A tantestület tagjai 
− Szakmai munkaközösség-vezetők 
− Osztályfőnöki munkaközösség tagjai 
− Természettudományi munkaközösség tagjai 
− Humán munkaközösség tagjai 
− Gazdasági Hivatal dolgozói 

8. Szervezeten kívül: 

állami szervek, intézmények, gazdasági kamarák 
 

 

III. Munkaköri specifikáció 

− állandó jogszabály figyelés, 

− szakmai tudás fejlesztése, 

− ismeret megszerzése. 

 



 

 

 

IV. Általános kötelezettség: 

− az előírt időben és helyen munkaképes állapotban megjelenni 

− feladatait legjobb tudása szerint, késedelem nélkül végrehajtani 

− munkatársaival együttműködni 

− felettesét rendszeresen informálni, 

− a szükséges adatszolgáltatást valósághűen nyújtani 

− a tudomására jutott információkat megőrizni, 

− tartózkodni minden olyan közléstől, ami az intézményre, vagy más személyre hátrányos      
következményekkel járna. 

 

 

V. A munkaköri leírás hatálya 

A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek. 
 

A munkaköri leírás módosítását mind a közalkalmazott, mint a munkáltató kezdeményezheti. A 
módosítás az írásba foglalás és aláírás napján lép hatályba, a korábbi munkaköri leírás ezzel hatályát 
veszti. 
 
Szekszárd, 2017. 
   
A munkaköri leírás kiadója: 
 ……………………………………………. 
  főigazgató 
 
A munkaköri leírásban írottakat tudomásul veszem, az abban foglaltak végrehajtását kötelezőnek 
ismerem el. A munkaköri leírás egy példányát átvettem. 

Szekszárd, 2017. 

 ……………………………………………. 
 közalkalmazott 

 

 

Az egyéb munkaköri leírásokat a mellékletek tartalmazzák. 

 



 

 

 

XVI. FEJEZET 

 
A SZÉKHELY INTÉZMÉNYRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS ELŐÍRÁSOK 

 
 

A székhelyintézmény szervezeti felépítése 
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1. Az iskola munkarendje 
 

 

a. Munkaidőben legalább egy vezető beosztású dolgozónak az 

intézményben kell tartózkodni. 

 

b. Az oktatás és a nevelés a tantárgyfelosztással összhangban levő órarend 

alapján a pedagógus vezetésével a kijelölt termekben történik. 

 

c. Tanórán kívüli foglalkozások csak a kötelező tanítási (foglalkozási) órák 

megtartása után szervezhetők. 

 

d. A tanítási órák időtartama: 45 perc, az első tanítási óra reggel 740 órakor 

kezdődik. 

 

e. Az óraközi szünetek időtartama: az első, a hatodik és a hetedik óra utáni 

szünet 5 perc, a többi 10 perc, a Házirendben feltüntetett csengetési rend 

szerint. 

 

f. Az óraközi szünetet a tanulóknak lehetőség szerint az udvaron kell 

töltenie.  

 

g. Az óraközi szünet rendjét beosztott pedagógusok felügyelik. 

 

h. A bemutató órák és foglalkozások tartásának rendjét és idejét – a 

munkaközösség vezetők javaslata alapján – a székhelyintézményben a 

főigazgató engedélyezi. 

 

i. A tanítási órák (foglalkozások) látogatására engedély nélkül csak a 

tantestület tagjai jogosultak. Minden egyéb esetben a látogatásra a 

székhelyintézményben a főigazgató adhat engedélyt.  

 

j. A tanítási órák megkezdésük után nem zavarhatók, kivételt indokolt 

esetben a székhelyintézményben a főigazgató tehet. 

 

k. A kötelező orvosi vizsgálatok a székhelyintézményben a főigazgató által 

előre engedélyezett időpontban és módon történhetnek. 

 

l. Az iskola által szervezett szakközépiskolai szakmai gyakorlati órák 

időtartama: 45 perc. Az OKJ szerinti képzés szakmai gyakorlatai 60 

percesek. 

 

m. Az iskola nyitva tartása: szorgalmi időben reggel 600 órától a szervezett 

foglalkozások befejezéséig, de legkésőbb 1600 óráig tart. Ez alól kivételt 

képez a külön órarend szerint szervezett felnőttképzési tanfolyamok és esti 



 

 

 

tagozatos órák alatti nyitvatartási idő. A képzési napokon órarend szerint, 

de legkésőbb 19:30-ig tart az oktatás. Az órarend szerinti foglalkozások 

munkanapokon és pihenőnapokon (szombat) is megszervezésre kerülnek. 

A folyamatban lévő képzések órarendjei a portán kifüggesztésre kerülnek. 

 

n. A kollégium nyitva tartása: tanítást megelőző napon 1800 órától tanítási 

 szünet előtti utolsó napon 1500 óráig. Minden munkanap 730 - 1200-ig 

zárva.  

 

o. Az előző időponttól való eltérést a székhelyintézményben a főigazgató 

engedélyezheti eseti kérelmek alapján. 

 

p. Az iskola, tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva az alábbi 

időpontban: szerdai napokon 800 - 1400 óráig. 

 

q. Az iskolával közalkalmazotti és tanulói jogviszonyban nem állók részére 

–vagyon biztonsági okok miatt – az alábbi módon határozzuk meg az 

iskola látogatását: előzetes engedélyt kötelesek kérni a látogatni kívánt 

egység közvetlen vezetőjétől a nyitvatartási időn belül.  

 

r. A tanulók tanítási idő alatt csak a székhelyintézményben a főigazgató 

vagy főigazgató-helyettes, illetve az osztályfőnökük engedélyével 

hagyhatják el az iskola területét.  

 

s. Az iskolában tartózkodás további rendjét az iskolai rendszabályok 

határozzák meg. Kollégista tanuló az ügyeletes nevelő engedélyével 

hagyhatja el a kollégiumot. 

 

t. A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi 

felügyelettel használhatják. Tanítási idő után tanuló csak szervezett 

foglalkozás keretében tartózkodhat az iskolában. 

 

u. A gyakorló területek munkarendjét a tanüzemi működési rend 

szabályozza részletesen. 

 

v. Az iskola szakmai munkatevékenységeit biztosító gyakorló területek 

helyszínei a következők: állattartó telep, lóistálló, lakatosműhely, 

szerelőcsarnok, karbantartóműhely, laborok, tankonyha, tanpince, 

tejcsarnok, növénytermesztési és erdészeti terület és a múzeum.  

 

w. A gyakorló területeken a munka 6 órától 18 óráig tarthat. 

 

x. A tanulók képzés melletti felügyeletét, a munka-és balesetvédelmi 

szabályok betartását a tanár, a szakoktató (szakmunkás) köteles 

biztosítani.  

 



 

 

 

y. Az iskolával jogviszonyban nem állók belépése és benntartózkodása az 

iskola épületeiben: 

 

- Az iskolába csak az intézmény által meghatározott bejáraton át, a portás 

vagy ügyeletes tudtával, illetve eligazítása alapján lehet belépni. A 

benntartózkodás ideje csak az ügyintézés idejére korlátozódhat. 

 

- Amennyiben szülő vagy hozzátartozó érkezik tanulóval kapcsolatos 

érdeklődéssel, ez esetben az ügyeletes értesíti az adott pedagógust. 

Kollégiumi elhelyezésben részesülő tanuló esetében a napos értesíti az 

ügyeletes nevelőtanárt.  

 

- Szülői értekezlet vagy más szervezett program esetén az arra az eseményre 

előírtak szerint kell eljárni. 

 

2. Az iskola működésére vonatkozó egyéb szabályozás 

 

2.1. A tanév helyi rendjében meghatározott időpontban kerülnek megtartásra 

az iskolai ünnepélyek: tanévnyitó ünnepély, köztársaság kikiáltásának 

ünnepe, szalagtűző, március 15, ballagás, tanévzáró ünnepély, 

(osztályfőnöki órán a az aradi vértanúkról, holocaust és a Don kanyar 

áldozatairól, a kommunizmus üldözötteiről illetve a történő 

megemlékezés, illetve a Nemzeti Összetartozás Napjának megünneplése). 

 

2.2. Az intézményben egyaránt folyik hagyományőrző és hagyományteremtő 

tevékenység. 

 

2.3. Évenként visszatérő programok: Szecskabál, Karácsonyi ünnepség, 

Farsang, Föld napja, Élelmezési világnap, Mikulás ünnepség – 

ajándékozás, szociális otthonokban történő fellépés, Garamvölgyi 

Labdarúgó emléktorna, pedagógusnapi ünnepség. 

 

2.4. Csapó-napok rendezvénye, Csapó Dániel Emlékverseny, névadóról 

történő megemlékezés, sportrendezvények, Mecénás-bál és ezeket 

kiegészítő programok.  

 

2.5. A diáknaphoz kapcsolódóan képzőművészeti kiállításokat szervezünk.  

 

2.6. Évente megkoszorúzzuk elhunyt munkatársaink, diákjaink emlékének 

adózva a parkban található kopjafát. 

 

2.7. Az iskolánk iránt érdeklődő diákok számára nyílt napokat szervezünk.  

 

2.8. Évente kétszer kerül megjelentetésre a diákok írásaiból készült Csapó 

Híradó.  

 



 

 

 

2.9. Hagyománya van az osztályszintű és kiscsoportos kirándulások 

szervezésének a mezőgazdasági és élelmiszeripari témájú szakkiállítások, 

vásárok megtekintésének.  

 

2.10. Az intézmény felnőttképzési tevékenységének folyamatát, működtetését a 

2013. évi LXXVII. törvényben előírt Minőségbiztosítási rendszer 

szabályozza. 

 

2.11. Az intézmény felnőttoktatási tevékenységének (esti és levelező tagozat) 

szervezésére a nappali tagozat szervezési szabályai az irányadók.  

 

3. A szakmai, pedagógiai munka ellenőrzése, illetve értékelése 
 

3.1. Az ellenőrzés rendje 
 

3.1.1. A pedagógiai munka belső ellenőrzése kiterjed a székhely intézmény valamennyi 

működési területére és valamennyi dolgozójára.  

 

3.1.2. A pedagógusok munkájának ellenőrzése a székhely intézmény egésze 

tekintetében a főigazgató, a főigazgató-helyettesek és a szakmai munkaközösség 

vezetők által – esetenként külső szakértők bevonásával – történik.  

 

3.1.3. A főigazgató a székhely intézményben folyó valamennyi tevékenységet 

ellenőrizheti. Közvetlenül ellenőrzi a főigazgató-helyettesek, valamint a tangazdaság-

vezető munkáját. Ennek egyik eszköze a beszámoltatás a vezetőség értekezletein. 

 

3.1.4. A főigazgató-helyettes ellenőrzési tevékenységét a vezetői feladatmegosztásból 

(munkaköri leírás alapján) következően, saját területén végzi.  

 

3.1.5. A munkaközösség-vezetők a munkaközösségek tagjainál látják el az ellenőrzést. 

Tapasztalataikról folyamatosan tájékoztatják a főigazgatót, valamint az illetékes 

főigazgató-helyettest.  

 

3.1.6. Az ellenőrzés módszerei: 

a) tanulócsoportok figyelemmel kísérése; 

b) tantárgyi (műveltségi) területek figyelemmel kísérése; 

c) tanári tevékenység figyelemmel kísérésére; 

d) tanórán kívüli foglalkozások figyelemmel kísérése; 

e) adminisztrációs tevékenység ellenőrzése; 

f) továbbképzéseken való részvétel figyelemmel kísérése; 

g) írásos dokumentumok vizsgálata; 

h) beszámoltatás, szóban és írásban; 

i) felmérések, eredményesség-vizsgálatok a nevelés-oktatás terén. 

 

3.1.7. Az ellenőrzés területeit, konkrét tartalmát, módszerét és ütemezését az évenként 

elkészített ellenőrzési terv tartalmazza, amely az éves munkaterv szerves része. 



 

 

 

 

3.1.8. Az ellenőrzési tervben nem szereplő eseti ellenőrzések lefolytatásáról a főigazgató 

dönt.  

 

3.1.9. A fenntartó, vagy egyéb ellenőrzési jogkörrel rendelkező szervek - intézmények 

által előírt rendszeres, vagy eseti ellenőrzések végrehajtását a főigazgató és a helyettesei 

biztosítják. 

 

3.1.10. Az ellenőrzések tapasztalatait a pedagógusokkal egyénileg, szükség esetén a 

munkaközösség tagjaival meg kell beszélni. Az egyes szakterületeken végzett belső 

ellenőrzés tapasztalatait a szakterületek kiértékelik, megvitatják és ennek 

eredményeképpen a szükséges intézkedések megtételét kezdeményezik a főigazgatónál. 

 

3.1.11. Az általánosítható tapasztalatokat (a feladatok egyidejű megjelölésével) 

tantestületi értekezleten összegezni és értékelni kell. 

 

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

működtetéséért a főigazgató a felelős. 

 

3.2. A pedagógusok munkájának értékelési alapelvei és szempontjai: 
 

3.2.1. Alapelvek: 

3.2.1.1. Az értékelést az intézmény vezetése, esetleg külső szakértő végzi. 

a) a tanórai oktató-nevelő munka szakszerűsége és színvonala (pályaorientációs 

tevékenység, a felzárkóztatás eredményessége, érettségire való felkészítés 

sikeressége, módszertani sokszínűség, érdekesség, motiváció, differenciálás, 

szuggesztivitás, fegyelem, stb.); 

b) a gyakorlati foglalkozások szakszerűsége, korszerűsége (didaktikai szerkezet, 

módszertani sokszínűség, tanulók munkájának tervezése, balesetmentes 

körülmények biztosítása, az elvégzett munkák szakszerűsége, pontossága); 

c) osztályfőnöki tevékenység. a nevelőmunka szakszerűsége és színvonala, 

(módszertani sokszínűség, érdekesség, motiváció, differenciálás, fegyelem, a 

közösség formálásáért és formálódásáért folytatott tevékenység); 

d) továbbképzéseken való részvétel, pályázatokon való szereplés, vállalt 

megbízatások teljesítése; 

e) a tanórán kívüli oktató-nevelő munka színvonala (versenyeken elért eredmények, 

szaktárgyi szakkörök, ügyeletesi feladatok ellátása, munkahely rendje, esztétikája, 

sport), a tanórán kívüli munkáik elvégzését a pedagógusok külön az erre a célra 

készített munkanaplóba írják, a munkára fordított idő megjelölésével; 

f) az iskola pedagógiai arculatának formálásában, az iskola pedagógiai - szakmai 

színvonalának emelésében vállalt és betöltött szerep; 

g) adminisztrációs tevékenység; 

h) a nevelőtestület kollektívájában betöltött szerep, emberi kapcsolatok minősége. 

 



 

 

 

3.2.1.2. Az iskolában dolgozó pedagógusok munkájának értékelését minden esetben 

megelőzi a pedagógussal és a munkaközösség vezetőjével történő megbeszélés és 

véleményegyeztetés. 

 

3.2.1.3. Az értékelés megalapozott, segítő és ösztönző jellegű. 

 

3.2.2. Az értékelés szempontjai: 

 

A fenti szempontokat veszi figyelembe az iskolavezetés a jutalmazáskor. 

 

3.3. Az iskola, mint intézmény belső értékelése: 
 

3.3.1. Az értékelés módja: 

a) eseti értékelések, - vezetői értekezletek, munkaértekezletek; 

b) átfogó értékelések, - féléves és év végi értekezletek; 

c) hosszú-távú pedagógiai folyamat értékelése. 
 

3.3.2. Az értékelés szempontjai: 

a) az oktató munka sikeressége (sikeres pályaorientációs tevékenység, a 

felzárkóztatás eredményessége, érettségire való felkészítés sikeressége); 

b) a nevelőtevékenység sikeressége (a tanulók neveltségi szintje, megjelenése az 

iskolában és a városban, kapcsolatrendszereik, minőségi alakulása, az 

értékközvetítés eredményessége); 

c) az intézmény arculatának alakítása: (korszerűség, a változásokra való gyors 

reagálás, az innovatív elemek megjelenítése és képviselete, a tantestület építésének 

sikeressége, az intézmény külső megítélésének minél pozitívabb irányba hangolása. 

 

3.3.3. Az értékelés formái: 

a) szóbeli, írásbeli elismerés, elmarasztalás; 

b) anyagi elismerés (jutalmazás, differenciált illetmény kiegészítés, címek 

adományozása). 
 

3.3.4. Az iskola értékelésének dokumentumai: 

a) az egyén szintjén: éves tanmenetek, felmérő és témazáró dolgozatok, egyéni 

beszámolók; 

b) a csoport szintjén: munkaközösségek éves tervei, félévi és év végi összegző 

beszámolók, elemzések; 

c) a szervezet szintjén: éves munkatervek, féléves és év végi záró-értékelő 

értekezletek jegyzőkönyvei. 
 

3.3.5. Az intézmény vezetés értékelésének szempontjai: 

a) az iskolai munka irányítása; 

b) a vezetés demokratizmusa; 

c) munkamegosztás a vezetők között; 

d) belső ellenőrzés és értékelés rendszere; 

e) iskolai légkör; 

f) az iskola menedzselése. 



 

 

 

3.4. Az intézmény felnőttképzési tevékenységének ellenőrzési folyamatát a 2013. évi 

LXXVII. törvényben előírt Minőségbiztosítási rendszer írja elő. 

 

4. A tanítási, képzési idő, a tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formája és 

rendje 

 

4.1. Tanítási, képzési idő 

 

4.1.1. A tanítási év szorgalmi ideje minden évfolyamon a tanév rendjére vonatkozó 

rendeletben meghatározott tanítási napból áll.  

 

4.2. A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formája és rendje 

 

4.2.1. Az iskolában az alábbi tanórán kívül szervezett foglalkozási formák vannak: 

szakkörök, önképzőkörök, diáksportkör, tömegsport, tanulószoba, tanfolyam, 

korrepetálás, tanulmányi és sportversenyek, kulturális rendezvények, könyvtárlátogatás. 

 

4.2.2. A fenti foglalkozások helyét és időtartamát a székhelyintézményben a főigazgató-

helyettesek rögzítik a tanórán kívüli órarendben, terembeosztással együtt. 

 

4.2.3. A kollégiumi foglalkozás a tanórákra való felkészülés, a pihenés, a játék, a 

szabadidő hasznos eltöltésének színtere. Működésének rendjét a kollégiumi 

munkaközösség dolgozza ki és rögzíti a Házirendjében. 

 

4.2.4. A kollégiumi foglalkozásokról való eltávozás csak a szülő ellenőrzőbe beírt 

kérelme alapján történhet az ügyeletes nevelő engedélyével. A rendszeres különórai 

elfoglaltság miatti távollét iránti szülői kérelmeket a kollégiumvezető bírálja el a 

kollégiumi csoportvezető javaslata alapján, szem előtt tartva a gyermek iskolai 

előmenetelét és magatartását. 

 

4.2.5. Szakköröket a tanulók érdeklődésétől függően az iskolai tantárgyfelosztás 

lehetőségeinek figyelembevételével a munkaközösség vezetők javaslata alapján 

indítunk.  

 

4.2.6. A kollégiumban külön terv szerint a jelentkezés egész tanévre szól. A szakköri 

aktivitás tükröződhet a tanuló szorgalom és szaktárgyi osztályzatában. 

 

4.2.7. Az iskolai szakkörök vezetőit a székhelyintézményben a főigazgató, a 

kollégiumban a kollégiumvezető bízza meg. A foglalkozások előre meghatározott 

tematika alapján történnek, erről valamint a látogatottságról szakköri naplót kell vezetni. 

 

4.2.8. Az önképzőkörök a művészetek, a természettudományok és a technika területén 

teszik lehetővé a kiemelkedő képességekkel rendelkező fiatalok szaktanári irányítás 

melletti tehetséggondozását. Az önképzőkör munkája során nagymértékben 

hagyatkozik a kreatív tanulók aktivitására és önfejlesztő tevékenységére. Az 

önképzőköröket az iskola a tanulók érdeklődésétől függően indítja kimagasló 



 

 

 

felkészültségű pedagógusok vagy az iskolával szerződéses jogviszonyban álló 

szakemberek vezetésével. 

 

4.2.9. Az iskolai sportkör (a továbbiakban: ISK) is szolgálja a gyermekek 

mozgásigényének kielégítését, a mozgás a sport megszerettetését. Az ISK, mint 

szervezeti forma intézményünk tanulóinak nyújt lehetőséget sportköri foglalkozásokon, 

versenyeken, valamint az ISK által szervezett pénzdíjas tanfolyamokon való részvételre. 

Az ISK vezetősége a bevétellel - anyagi felelőssége tudatában - rendelkezik. 

 

4.2.10. A tanulószobai foglalkozásokat a nappali tagozat tanulói számára igény szerint 

szervezzük. 

 

4.2.11. A felnőttképzés tartalmi formái, szervezése: 

a) OKJ szerinti szakképesítések megszerzésére irányuló képzések (Fktv. szerinti „A” 

képzési kör) 

b) nem OKJ szerinti szakmai jellegű képzések (Fktv. szerinti „B” képzési kör) 

c) nyelvi képzések (Fktv. szerinti „C” képzési kör) 

d) egyéb képzések (Fktv. szerinti „D” képzési kör) 

e) hatósági jellegű képzések 

A felnőttképzés felelőse a gyakorlati oktatásvezető, aki egyben a Fktv. szerinti szakmai 

vezető feladatait is ellátja. A feltételek meglétéről a felnőttképzés felelőse a főigazgatót 

tájékoztatja, aki dönt a képzés indításáról. 

Az intézmény a képzésben résztvevőkkel felnőttképzési szerződést köt. A képzések 

során a tanfolyami adatok nyilvántartása és a dokumentumok vezetése elkülönülten 

történik. Az intézmény felnőttképzését engedélyezett képzési programjai alapján végzi, 

melyeket a jogszabályok és a megrendelők igényei szerint folyamatosan felülvizsgál. A 

felnőttképzés folyamatának részletes leírását a DASzK Minőségbiztosítási rendszerének 

folyamat leírásai tartalmazzák. 

 

4.2.12.  

A felnőttoktatás tartalmi formái: 

esti tagozatos képzések 

levelező tagozatos képzések 

A felnőttoktatás felelőse a gyakorlati oktatásvezető. A feltételek meglétéről a 

felnőttoktatás felelőse a főigazgatót tájékoztatja, aki dönt a képzés indításáról. 

A felnőttoktatás során a résztvevői adatok nyilvántartása és a dokumentumok vezetése 

elkülönülten, de az iskolarendszerű képzésekkel megegyező módon történik. Az 

intézmény által indított felnőttoktatás óraterveit a pedagógiai program tartalmazza. 

 

 

4.2.13. Az intézmény a képzésben résztvevőkkel felnőttképzési szerződést köt. A 

képzések során a tanfolyami adatok nyilvántartása és a dokumentumok vezetése 

elkülönülten történik. A felnőttképzés folyamatának részletes leírását a DASzK 

Intézmény akkreditációs dokumentumának folyamat leírásai tartalmazzák. 

 



 

 

 

4.2.14. A felnőttképzés felelőse a gyakorlati oktatásvezető. A feltételek meglétéről a 

felnőttképzés felelőse a főigazgatót tájékoztatja, aki dönt a képzés indításáról. 

 

4.2.15. A korrepetálások célja az alapképességek fejlesztése és a tantervi 

követelményekhez való felzárkóztatás. A nappali tagozat korrepetálásai órarendbe 

illesztett időpontban az osztályfőnök javaslatára történnek. A nappali tagozaton a 

korrepetálás differenciált foglalkoztatással, egyes tanulókra vagy az egész osztályra 

kötelező jelleggel, tantárgyanként legfeljebb heti 1 órában történhet. A korrepetálások 

heti óraszáma ugyanazon osztályban heti 1 óránál többre nem emelhető. A korrepetálás 

ingyenes. 

 

4.2.16. A tanulmányi és sportversenyeken való részvétel a kiemelkedő teljesítmények 

függvényében lehetséges. Tanulóink az iskola, a település és az országos, nemzetközi 

meghirdetésű versenyeken vehetnek részt, szaktanári felkészítést igénybe véve. 

 

4.2.17. Az iskola könyvtára nyitvatartási idejében, valamint könyvtári tanórákon áll a 

tanulók rendelkezésére. Használati rendjéről a Könyvtár Működési és Gyűjtőköri 

Szabályzata intézkedik. 

 

4.2.18. A hit- és vallásoktatáson való részvétel a tanuló számára önkéntes. Az iskola 

megfelelő létszámú foglalkozáshoz tantermet biztosít az iskola tanítási rendjéhez 

igazodva. A fiatalok hit-és vallásoktatását az egyházi jogi személy által kijelölt hitoktató 

végzi. 

 

4.2.19. Az iskola névadójáról elnevezett pályázatot minden évben kiírjuk és más 

intézmények diákjait is meghívjuk. 

 

5. A nevelési-oktatási intézményben a tanulóval szemben lefolytatásra kerülő 

fegyelmi eljárás részletes szabályai 
 

5.1 Fegyelmi eljárás, fegyelmi tárgyalás 

 
(1) Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás 

alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. A fegyelmi eljárás 

megindítása és lefolytatása kötelező, ha a tanuló maga ellen kéri. Kiskorú tanuló esetén 

e jogot a szülő gyakorolja. 

Megjegyzés: Vétkes elkövetésről akkor beszélünk, ha kötelességének megszegését 

súlyos gondatlansággal vagy szándékosan követi el. Súlyos a tett akkor, ha a tanuló a 

körülmények alapján mással szemben lényegesen hátrányos dolgot követett el. 

(2) A fegyelmi büntetés lehet:  

a) megrovás; 

b) szigorú megrovás; 

c) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, illetőleg megvonása; 

d) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába; 

e) eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától; 

f) kizárás az iskolából. 



 

 

 

A fegyelmi eljárás során a felsoroltakon kívül egyéb büntetés nem szabható ki! Nem 

lehet fegyelmi büntetést kiszabni, ha: 

 nem lehet bizonyítani a tanuló vétkességét;  

 a tanuló nem volt vétkes, vagy tette nem volt súlyos;  

 nem követett el kötelezettségszegést;  

 a kötelezettségszegéstől számítva már 3 hónap eltelt – ekkor eljárás nem 

indítható. Ha a kötelezettségszegés miatt büntető- vagy szabálysértési eljárás 

indult, és az nem végződött felmentéssel (az indítvány elutasításával), a határidőt 

a jogerős határozat közlésétől kell számítani. 

(3) Tanköteles tanulóval szemben a (2) bekezdés e) pontjában meghatározott fegyelmi 

büntetés nem, a (2) bekezdés f) pontjában meghatározott fegyelmi büntetés pedig csak 

rendkívüli vagy ismétlődő fegyelmi vétség esetén alkalmazható. Ebben az esetben a 

szülő köteles új iskolát, kollégiumot keresni a tanulónak. A fegyelmi büntetést hozó 

iskola segítséget nyújt a szülőnek az új iskola megtalálásában. Abban az esetben, ha az 

iskola a fegyelmi büntetés megállapításáról szóló határozat jogerőre emelkedésétől 

számított nyolc napon belül a tanulót fogadó iskolától, nem kap értesítést arról, hogy a 

tanuló más iskolában történő elhelyezése a szülő kezdeményezésére megtörtént, a 

fegyelmi büntetést hozó iskola három napon belül köteles megkeresni a köznevelési 

feladatot ellátó hatóságot, amely három munkanapon belül másik, az állami közfeladat-

ellátásban résztvevő iskolát, kollégiumot jelöl ki a tanuló számára. A köznevelési 

feladatokat ellátó hatóság kijelölő határozata fellebbezésre való tekintet nélkül 

végrehajtható. A (2) bekezdés d) pontjában szabályozott fegyelmi büntetés akkor 

alkalmazható, ha az iskola igazgatója a tanuló átvételéről a másik iskola igazgatójával 

megállapodott. A (2) bekezdés c) pontjában meghatározott fegyelmi büntetés szociális 

kedvezményekre és juttatásokra nem terjed ki. A (2) bekezdés f) pontjában 

meghatározott fegyelmi büntetés tanköteles tanuló esetében nem hajtható végre az új 

tanulói jogviszony, kollégiumi tagsági viszony létesítéséig. 

(4) A szakközépiskola és a szakiskola tanulója ellen folytatott fegyelmi eljárásba, ha 

a tanuló tanulószerződést kötött, be kell vonni a területi gazdasági kamarát. 

(5) A fegyelmi büntetés megállapításánál a tanuló életkorát, értelmi fejlettségét, az 

elkövetett cselekmény súlyát figyelembe kell venni. A fegyelmi büntetést a 

nevelőtestület hozza. Az iskolai diákönkormányzat véleményét a fegyelmi eljárás során 

be kell szerezni. 

(6) Az iskolai, kollégiumi szülői szervezet (közösség) és az iskolai, kollégiumi 

diákönkormányzat közös kezdeményezésére biztosítani kell, hogy az iskolában, 

kollégiumban az iskolai, kollégiumi szülői szervezet (közösség) és az iskolai, 

kollégiumi diákönkormányzat közösen működtesse a fegyelmi eljárás lefolytatását 

megelőző egyeztető eljárást (a továbbiakban: egyeztető eljárás). Az egyeztető eljárás 

célja a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése, ennek alapján 

a kötelességszegő és a sértett közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása 

érdekében.  

(7) Egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a sértett, kiskorú sértett 

esetén a szülő, valamint a kötelességszegő, kiskorú kötelességszegő esetén a szülő 

egyetért. A fegyelmi eljárás megindításáról szóló értesítésben a kötelességszegő tanuló, 

ha a kötelességszegő kiskorú, a szülő figyelmét fel kell hívni az egyeztető eljárás 

igénybevételének lehetőségére, feltéve, hogy ehhez a sértett, ha a sértett kiskorú, a szülő 



 

 

 

hozzájárult. A tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő - az értesítés kézhezvételétől 

számított öt tanítási napon belül - írásban bejelentheti, ha kéri az egyeztető eljárás 

lefolytatását. A fegyelmi eljárást folytatni kell, ha az egyeztető eljárás lefolytatását nem 

kérik, továbbá ha a bejelentés iskolába, kollégiumba történő megérkezésétől számított 

tizenöt napon belül az egyeztető eljárás nem vezetett eredményre. 

 Megjegyzés: Az egyeztető eljárás célja, a kötelességszegéshez elvezető események 

feldolgozása, értékelése, ennek alapján a kötelességszegő és a sértett közötti 

megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása céljából. Ez csak akkor valósítható meg, 

ha a kötelezettség meghatározott személlyel szemben valósul meg.  

(8) Ha a kötelességszegő és a sértett az egyeztetési eljárásban megállapodott a sérelem 

orvoslásában, közös kezdeményezésükre a fegyelmi eljárást a sérelem orvoslásához 

szükséges időre, de legfeljebb három hónapra fel kell függeszteni. Ha a felfüggesztés 

ideje alatt a sértett, kiskorú sértett esetén a szülő nem kérte a fegyelmi eljárás folytatását, 

a fegyelmi eljárást meg kell szüntetni. Ha a sérelem orvoslására kötött írásbeli 

megállapodásban a felek kikötik, az egyeztető eljárás megállapításait és a 

megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő tanuló osztályközösségében meg lehet 

vitatni, illetve a házirendben meghatározott nagyobb közösségben nyilvánosságra lehet 

hozni. 

(9) A fegyelmi eljárás megindításáról - az indok megjelölésével - a tanulót és a kiskorú 

tanuló szülőjét értesíteni kell. A fegyelmi eljárás során a tanulót meg kell hallgatni, és 

biztosítani kell, hogy álláspontját, védekezését, előadja. Ha a meghallgatáskor a tanuló 

vitatja a terhére rótt kötelességszegést, vagy a tényállás tisztázása egyébként indokolja, 

tárgyalást kell tartani. A tárgyalásra a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét meg kell hívni. 

Kiskorú tanuló esetén a fegyelmi eljárásba a szülőt minden esetben be kell vonni. A 

fegyelmi eljárásban a tanulót és a szülőt meghatalmazott is képviselheti. 

(10) A tanulóval szemben ugyanazért a kötelességszegésért csak egy fegyelmi 

büntetés állapítható meg. Ha a kötelességszegés miatt az iskolában és a kollégiumban is 

helye lenne fegyelmi büntetés megállapításának - a nevelési-oktatási intézmények eltérő 

megállapodásának hiányában - a fegyelmi büntetést abban a nevelési-oktatási 

intézményben lehet megállapítani, amelyikben az eljárás előbb indult. 

(11) A gyakorlati képzés keretében elkövetett kötelességszegésért a fegyelmi eljárást 

az iskolában kell lefolytatni. 
 

5.2. Fegyelmi eljárás szabályai 

 
5.2.1.   A fegyelmi tárgyalás 
(1) A fegyelmi eljárás megindításáról a tanulót, a kiskorú tanuló szülőjét, a gyakorlati 

képzés során elkövetett fegyelmi vétség esetén - ha a gyakorlati képzést nem az 

iskolában tartják - a gyakorlati képzés szervezőjét (a továbbiakban: gazdálkodó 

szervezet) - a tanuló terhére rótt kötelességszegés megjelölésével - értesíteni kell. Az 

értesítésben meg kell jelölni a fegyelmi tárgyalás időpontját és helyét, azzal a 

tájékoztatással, hogy a tárgyalást akkor is meg lehet tartani, ha a gazdálkodó szervezet 

képviselője szabályszerű értesítés ellenére, illetve a tanuló, a szülő vagy a 

meghatalmazott ismételt szabályszerű meghívás ellenére nem jelenik meg. A fegyelmi 

eljárás megindításáról szóló értesítésben a kötelességszegő tanuló, - ha a 

kötelességszegő kiskorú, a szülő - figyelmét fel kell hívni az egyeztető eljárás 



 

 

 

igénybevételének lehetőségére, feltéve, hogy ehhez a sértett, - ha a sértett kiskorú, a 

szülő - hozzájárult. Tájékoztatni kell a tanulót arról, hogy az eljárásban meghatalmazott 

is képviselheti. Az értesítést oly módon kell kiküldeni, hogy azt a tanuló, a szülő és 

meghatalmazott képviselőjük külön-külön a tárgyalás előtt legalább nyolc nappal 

megkapja. 

(2) A fegyelmi eljárást - lehetőleg a megindítástól számított harminc napon belül - 

egy tárgyaláson be kell fejezni. Az eljárás során lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a 

tanuló, a szülő és a képviselőjük, továbbá a gazdálkodó szervezetet érintő kérdésekben 

a gazdálkodó szervezet képviselője az ügyre vonatkozó iratokat megtekinthesse, abba 

az eljárás során betekinthessen, az abban foglaltakra véleményt nyilváníthasson, és 

bizonyítási indítvánnyal élhessen. 

(3) A fegyelmi tárgyalás nyilvános. A fegyelmi jogkör gyakorlója a nyilvánosságot a 

tanuló, illetve képviselője kérésére korlátozhatja, illetve kizárhatja. 

(4) A fegyelmi tárgyalás megkezdésekor a tanulót figyelmeztetni kell jogaira, ezt 

követően ismertetni kell a terhére rótt kötelességszegést, a rendelkezésre álló 

bizonyítékokat. 

(5) Ha az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlója a nevelőtestület, a tárgyalást a 

nevelőtestület által megbízott személy vezeti. 

 

5.2.2.   A bizonyítás 
(1) A fegyelmi jogkör gyakorlója köteles a határozathozatalhoz szükséges tényállást 

tisztázni. Ha ehhez a rendelkezésre álló adatok nem elegendők, hivatalból vagy 

kérelemre bizonyítási eljárást folytat le. Bizonyítási eszközök különösen: a tanuló és a 

szülő nyilatkozata, az irat, a tanúvallomás, a szemle és a szakértői vélemény. 

(2) A fegyelmi eljárás során törekedni kell minden olyan körülmény feltárására, 

amely a kötelességszegés elbírálásánál, a fegyelmi büntetés meghozatalánál a tanuló 

mellett, illetve a tanuló ellen szól. 

 

5.2.3.   A fegyelmi határozat 
(1) A fegyelmi határozatot a fegyelmi tárgyaláson szóban ki kell hirdetni. A 

kihirdetéskor ismertetni kell a határozat rendelkező részét és a rövid indokolást. Ha az 

ügy jellege megkívánja, a határozat szóbeli kihirdetését az elsőfokú fegyelmi jogkör 

gyakorlója legfeljebb nyolc nappal elhalaszthatja. 

(2) A fegyelmi eljárást határozattal meg kell szüntetni, ha a tanuló nem követett el 

kötelességszegést, vagy a kötelességszegés nem indokolja a fegyelmi büntetés 

kiszabását, illetve a kötelességszegéstől három hónapnál hosszabb idő telt el, vagy a 

kötelességszegés ténye, illetve, hogy azt a tanuló követte el, nem bizonyítható. 

(3) A fegyelmi határozatot, a kihirdetést követő hét napon belül írásban meg kell 

küldeni a tanulónak, kiskorú tanuló esetén a szülőjének és képviselőjüknek, ha a 

gazdálkodó szervezet képviselője az eljárásban részt vett, a gazdálkodó szervezetnek. 

(4) Megrovás és szigorú megrovás fegyelmi büntetés esetén a határozatot nem kell 

írásban megküldeni, ha a fegyelmi büntetést a tanuló - kiskorú tanuló esetén a szülő is - 

tudomásul vette, a határozat megküldését nem kéri, és eljárást megindító kérelmi jogáról 

lemondott. 

(5) A fegyelmi határozat rendelkező része tartalmazza a határozatot hozó szerv 

megjelölését, a határozat számát és tárgyát, a tanuló személyi adatait, a fegyelmi 



 

 

 

büntetést, a büntetés időtartamát, felfüggesztését és az eljárást megindító kérelmi jogra 

való utalást. 

(6) A fegyelmi határozat indokolása tartalmazza a kötelességszegés rövid leírását, a 

tényállás megállapításának alapjául szolgáló bizonyítékok ismertetését, a rendelkező 

részben foglalt döntés indokát, elutasított bizonyítási indítvány esetén az elutasítás okát, 

a határozat meghozatalának napját, a határozatot hozó aláírását és a hivatali 

beosztásának megjelölését. Ha az első fokon a nevelőtestület jár el, a határozatot a 

nevelőtestület nevében az írja alá, aki a tárgyalást vezette, továbbá a nevelőtestület egy 

kijelölt, a tárgyaláson végig jelen lévő tagja. 

(7) Eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától és kizárás az iskolából fegyelmi 

büntetés kiszabása esetén a tanuló tanév végi osztályzatait a fegyelmi határozat jogerőre 

emelkedése előtt nem lehet megállapítani. Eltiltás az adott iskolában a tanév 

folytatásától fegyelmi büntetés nem szabható ki, ha a tanév végi osztályzatokat 

megállapították. 

(8) Ha az eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától, kizárás az iskolából 

fegyelmi büntetést a bíróság a tanuló javára megváltoztatja, a tanuló osztályzatait meg 

kell állapítani, ha ez nem lehetséges, lehetővé kell tenni, hogy a tanuló - választása 

szerint az iskolában vagy a független vizsgabizottság előtt - osztályozó vizsgát tegyen. 

(9) Ha a kizárás az iskolából fegyelmi büntetést megállapító határozat az iskola 

tízedik évfolyamának, illetőleg a középiskola utolsó évfolyamának vagy szakképző 

iskola utolsó szakképzési évfolyamának sikeres elvégzése után válik végrehajthatóvá, a 

tanuló nem bocsátható alapvizsgára, illetve érettségi vagy szakmai vizsgára. A tanuló a 

megkezdett vizsgát nem fejezheti be addig az időpontig, ameddig a kizárás fegyelmi 

büntetés hatálya alatt áll. 

(10) A tanuló - a megrovás és a szigorú megrovás kivételével - a fegyelmi határozatban 

foglaltak szerint a fegyelmi büntetés hatálya alatt áll. A fegyelmi büntetés hatálya nem 

lehet hosszabb 

a) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, illetve megvonása fegyelmi 

büntetés esetén hat hónapnál, 

b) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, eltiltás az adott 

iskolában a tanév folytatásától és kizárás az iskolából fegyelmi büntetések esetén 

tizenkettő hónapnál. 

(11) A fegyelmi büntetés végrehajtása legfeljebb hat hónap időtartamra 

felfüggeszthető. 

 

5.2.4.  Az eljárást megindító kérelem 
(1) Az elsőfokú határozat ellen a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő nyújthat be 

eljárást megindító kérelmet. Az eljárás megindító kérelmet a határozat kézhezvételétől 

számított tizenöt napon belül kell az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlójához 

benyújtani. 

(2) A fegyelmi büntetést kiszabó határozat ellen benyújtott kérelmet az elsőfokú 

fegyelmi jogkör gyakorlója nyolc napon belül köteles továbbítani a másodfokú fegyelmi 

jogkör gyakorlójához. A felterjesztéssel együtt az ügy valamennyi iratát továbbítani 

kell, az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlójának az ügyre vonatkozó véleményével 

ellátva. 

 



 

 

 

5.2.5.  A kizárás 
(1) A fegyelmi ügy elintézésében és a határozat meghozatalában nem vehet részt a 

tanuló közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], továbbá az, akit a tanuló által 

elkövetett kötelességszegés érintett.  

(2) A másodfokú fegyelmi határozat meghozatalában nem vehet részt, aki az elsőfokú 

fegyelmi határozat meghozatalában részt vett, illetőleg az ügyben tanúvallomást tett 

vagy szakértőként eljárt. 

(3) Akivel szemben kizárási ok áll fenn, köteles ezt bejelenteni. A kizárási okot a 

tanuló és a szülő is bejelentheti. A nevelőtestület tagja ellen bejelentett kizárási ok esetén 

az iskola, a kollégium igazgatója, vezetője, egyéb esetekben a másodfokú fegyelmi 

jogkör gyakorlójának munkáltatója dönt. 

 

5.2.6.   Vegyes rendelkezések 
(1) A fegyelmi eljárásban a kiskorú tanuló szülője mindig részt vehet. A tanulót 

szülője, továbbá meghatalmazottja képviselheti. 

(2) A tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben 

fel kell tüntetni a tárgyalás helyét, a tárgyaláson hivatalos minőségben részt vevők nevét, 

az elhangzott nyilatkozatok főbb megállapításait. Szó szerint kell rögzíteni az 

elhangzottakat, ha a tárgyalás vezetője szerint ez indokolt, valamint, ha azt a tanuló, a 

szülő vagy képviselőjük kéri. 

 

6. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 
 

a) Intézményünkben a tanulók egészségügyi ellátását az ifjúsági (iskola) orvos és 

védőnő látja el. 

b) Az iskolaorvos munkájának ütemezését minden év szeptemberében a védőnő 

egyezteti az igazgatóhelyettessel, aki az egyeztetést követően a diákok 

szűrővizsgálatának tervezetét az információs rendszeren keresztül nyilvánosságra 

hozza. 

 

c) A tanulók részt vesznek az előírt rendszeres iskolaorvosi vizsgálatokon, fogászati 

szűrővizsgálaton. Ezek megszervezéséről az iskolaorvos, a védőnő és az ezzel 

megbízott igazgatóhelyettes gondoskodik. 

d) A tanulók éves munkaterv szerint egészségügyi felvilágosító, párválasztó, 

családtervező foglalkozásokon, vesznek részt, melynek megszervezéséről az 

iskolaorvos, a védőnő és az ezzel megbízott igazgatóhelyettes gondoskodik. 

Osztályfőnöki órákon - az osztályfőnökkel együttműködve - sor kerül fertőző, 

daganatos, nemi úton terjedő valamint szenvedélybetegségek kialakulásának 

megelőzésével kapcsolatos foglalkozásokra, egészségügyi önvizsgálatra, 

szexuális felvilágosításra. 

 

Az iskolaorvos minden tanévben elvégzi a következő feladatokat: 

 

a) A beiratkozás előtt, majd évente a tanulók egészségügyi alkalmasságának 

vizsgálata. 



 

 

 

b) Az iskola diákjainak folyamatos egészségügyi felügyelete, a tanulók évente egy 

alkalommal történő szűrővizsgálata. A vizsgálatkor talált kóros elváltozások 

esetében intézkedik a további tennivalókról. 

c) A pályaválasztási tanácsadás orvosi feladatainak elvégzése. 

d) A testnevelési órákkal kapcsolatos gyógytestnevelési, könnyített, felmentett, 

részben felmentett testnevelési csoportokba való besorolási javaslatát 

folyamatosan elvégzi. 

e) Ellenőrzi a járványügyi intézkedések végrehajtását. 

f) Gondoskodik a tanulók egészségügyi állapotáról tanúskodó dokumentumok 

vezetéséről, a védőnő segítségével rendszeresen ellenőrzi, hogy a tanulók a 

szükséges szakorvosi vizsgálatokon részt vegyenek. 
g) Az osztályok szűrését követően kapcsolatot tart az osztályfőnökökkel és a 

testnevelőkkel, felhívja figyelmüket a tanulóknál tapasztalt rendellenességekre. 

h) Segíti az iskola egészségnevelési programjának elkészítését, megvalósítását. 

i) Sürgős beavatkozást igénylő esetekben (iskolai baleset) ellátja a beteget, és 

intézkedik a továbbiakról. 

 

Az iskolai védőnő feladatai: 

 

a) Elősegíti az iskolaorvos munkáját, a szűrővizsgálatok ütemezését. Figyelemmel 

kíséri a tanulók egészségi állapotának alakulását, az előírt vizsgálatokon való 

megjelenésüket, leleteik meglétét. 

b) Elvégzi a szűrővizsgálatokhoz kapcsolódó ellenőrző méréseket. 

c) Végzi a diákok körében a szükséges egészségnevelő munkát, meghívásra, 

ütemterv szerint osztályfőnöki vagy egészségnevelő órákon foglalkozásokat tart. 

 

7. Az iskolai könyvtár működési szabályzata 
 

7.1. A könyvtár működésének célja, a működés feltételei 

 

Az iskola könyvtára az iskola működéséhez, pedagógiai programjának 

megvalósításához, a neveléshez, tanításhoz, tanuláshoz 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.  

 Könyvtáros-tanárunk nevelő-oktató tevékenységét könyvtár-pedagógiai program 

alapján végzi. Az intézmény számára vásárolt dokumentumokat könyvtári 

nyilvántartásba kell venni. A könyvtáron kívül elhelyezett dokumentumokról 

lelőhely-nyilvántartást kell vezetni.  

 

7.2. Iskolai könyvtárunk alapfeladatai és kiegészítő feladatai 



 

 

 

 

Iskolánk könyvtárának alapfeladatai – a jogszabályoknak megfelelően – a következők:  

 

 gyűjteményünk folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása és 

rendelkezésre bocsátása,  

 tájékoztatás nyújtása a dokumentumokról és szolgáltatásokról,  

 az iskola pedagógiai programja és könyvtár-pedagógiai programja szerinti 

tanórai foglalkozások tartása,  

 könyvtári dokumentumok egyéni és csoportos helyben használatának biztosítása,  

 könyvtári dokumentumok kölcsönzése,  

 tartós tankönyvek, segédkönyvek kölcsönzése tanulóink számára 

 a könyvtári állomány pedagógiai programnak megfelelő, a tanulók és a 

pedagógusok igényeinek figyelembevételével történő fejlesztése. 

 

Az iskolai, kollégiumi könyvtár kiegészítő feladatai továbbá: 

 

 a köznevelési törvényben meghatározott egyéb foglalkozások tartása,  

 a nevelő-oktató munkához szükséges dokumentumok többszörözése,  

 számítógépes informatikai szolgáltatások biztosítása,  

 tájékoztatás nyújtása az iskolai, kollégiumi könyvtárak, a pedagógiai-szakmai 

szolgáltatásokat ellátó intézményekben működő könyvtárak, a nyilvános 

könyvtárak dokumentumairól, szolgáltatásairól,  

 más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása,  

 részvétel a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében.  

 

7.3. Az iskolai tankönyvellátás megszervezésével kapcsolatos feladatok 

  

Könyvtárunk közreműködik az iskolai tankönyvellátás megszervezésében, 

lebonyolításában. 

Ennek végrehajtására az iskolai könyvtáros-tanár a következő feladatokat látja el: 

 előkészíti az ingyenes tankönyvellátással kapcsolatos iskolai feladatok 

végrehajtását előkészítő felmérést végez, és lebonyolítja azt 

 közreműködik a tankönyv-rendelés előkészítésében, 

 megbízást kap a tankönyvek értékesítésének megszervezésére és lebonyolítására, 

 folyamatosan figyelemmel követi az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók 

számának változását, 

 követi az ingyenes tankönyvellátásban részesülő diákoknak kiadott kötetek 

számának alakulását, 

 követi a kiadott könyvek elhasználódásának mértékét, 

 az éves tankönyvrendeléskor beszerzi azokat az elhasználódott kötetek pótlását 

célzó vagy újonnan kiadott tankönyveket, 

 a tanév közben lehetőséget biztosít a tanulók számára a tanév közben jelentkező, 

tankönyv-elhasználódásból, tankönyv elhagyásából keletkező hiány pótlására. 



 

 

 

 Az iskolai könyvtár állományába veszi az ingyenes tankönyvellátásra jogosult 

tanulók számára beszerzett tankönyveket, azokat leltári nyilvántartásba veszi, 

majd kikölcsönzi a tanulóknak.  

  

Az SZMSZ-nek a könyvtárhasználat kérdéseit meghatározó rendelkezéseit 

nyilvánosságra kell hozni az iskola honlapján.  

 

 

7.4. 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 

 

 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, 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 minden tanítási napon nyitva tart. A nyitva tartás ideje igazodik 

a diákok igényeihez.  A kölcsönzési időről a tanulók az olvasóterem ajtajára illetve 

hirdetőjére kifüggesztett, az iskolai könyvtár működésével kapcsolatos információkból 

tájékozódhatnak. 

 

Jelen szervezeti és működési szabályzatot (SZMSZ) csak a nevelőtestület 

módosíthatja az iskolaszék, a szülői munkaközösség és a diákönkormányzat 

véleményének kikérésével.  

Az intézmény eredményes és hatékony működtetéséhez szükséges további 

rendelkezéseket – mint pl. a belső ellenőrzés szabályzatát, az irat- és pénzkezelés, 

bizonylatolás rendjét, az intézményi gazdálkodás szabályait – önálló szabályzatok 

tartalmazzák. E szabályzatok, mint igazgatói utasítások jelen SZMSZ változtatása 

nélkül módosíthatók. 
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XVII. FEJEZET 

 
AZ AM DASZK, MÓRICZ ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS 

KOLLÉGIUMA, KAPOSVÁRI TAGINTÉZMÉNYRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS ELŐÍRÁSOK 
 

Az intézmény szervezeti felépítése 

Igazgató 

Szakmai  

munkaközösség 

Pedagógusok 

Igazgatóhelyettes 

Karbantartó 

Szakoktatók 

Tanüzemvezető 

Takarítók 

Gondnok 

Gyakorlati oktatásvezető 

Iskolatitkár Rendszergazda 

Humán  

munkaközösség 

Gazdasági  

csoport 

Gazdasági 

csoportvezető 

Kollégiumi  

nevelők 

Kollégiumvezető 

Reál  

munkaközösség 

Kollégiumi  

munkaközösség 

Tanüzemvezető 

helyettes 
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1. Az intézmény szervezeti egységei 
 
A szervezeti egység meghatározásánál alapelv, hogy az intézmény feladatait a jogszabályi 

előírásoknak és a tartalmi követelményeknek megfelelően, magas színvonalon láthassa el. 

 

1.1. Az intézmény szervezeti egységei: 

a) szakközépiskolai képzés (9-11. évfolyam); 

b) szakgimnáziumi képzés (9-12. évfolyam); 

c) szakképzés (13. évfolyamtól); 

d) kollégium; 

e) tanüzem; 

f) gazdasági egység. 

 

1.2. A szervezeti egységek vezetői 

a) középfokú képzés, szakgimnázium, szakközépiskola:  intézményvezető-helyettes 

b) gyakorlati oktatás:            gyakorlati oktatásvezető 

c) kollégium:              kollégiumvezető 

d) tanüzem:              tanüzemvezető 

e) gazdasági egység:            gazdasági vezető 

 

2. Az intézmény működési rendje 
 

2.1. A nevelési-oktatási intézmény működés rendje, ezen belül a tanulók, az 

alkalmazottaknak és a vezetőknek az intézményben való benntartózkodás 

rendje  
 
2.1.1. Az iskola nyitva tartása 

Szorgalmi időben 7 órától 16.30 óráig. Az iskolát szombaton és vasárnap, valamint 

munkaszüneti napokon zárva kell tartani. A fenti nyitvatartási rendtől való eltérésre az igazgató 

ad engedélyt. 

A tanulók tanítási idő alatt csak az osztályfőnök, vagy az igazgatóhelyettes, illetve az igazgató 

engedélyével hagyhatják el az iskola épületét. A tanulók egyéni hivatalos ügyeiket minden 

tanítási napon a tanórák közötti szünetekben, a titkárságon kifüggesztett fogadóórák rendje 

szerint intézhetik. 

A speciális helyiségekben (tornaterem, konditerem, számítógépes terem, szakmai oktatóterem, 

könyvtár stb.) diákok csak tanári felügyelet mellett tartózkodhatnak. Ezeket a termeket a tanítási 

órák közötti szünetekben is zárva kell tartani. 

 

 

2.1.2. A pedagógusok benntartózkodásának rendje 

A pedagógusok jogait és kötelességeit a köznevelési törvény rögzíti. A nevelési-oktatási 

intézményben dolgozó pedagógus heti teljes munkaideje (a törvény szerint 40 óra) kötelező 

órákból, valamint a nevelő-oktató munkával vagy a gyermekekkel, tanulókkal a 

szakfeladatának megfelelő foglalkozással összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből 

áll. A munkabeosztások összeállításánál alapelv az intézmény zavartalan feladatellátása és a 

pedagógusok egyenletes terhelése.  

A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az igazgatóhelyettes 

állapítja meg, az igazgató jóváhagyásával. A tanórák (foglalkozások) elcserélését az igazgató 

engedélyezi.  
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A pedagógus köteles munkakezdése előtt 15 perccel munkahelyén megjelenni.  

A pedagógusnak a munkából való távolmaradását előzetesen jelentenie kell, hogy feladatának 

ellátásáról helyettesítéssel gondoskodni lehessen!   

A rendkívüli távolmaradást legkésőbb az adott munkanapon az első tanítási óra megkezdése 

előtt negyed órával jelezni kell az igazgató-helyettesének vagy az igazgatónak.   

 

2.1.3. A nem pedagógus munkakörűek munkarendje  

Az oktató-nevelő munkát segítő alkalmazottak heti teljes munkaideje 40 óra. A 

távolmaradásukról értesíteniük kell az igazgatóhelyettest, vagy az igazgatót. 

 

2.1.4. A vezetők iskolában tartózkodásának rendje 

Heti beosztás szerint 7.30-16.00 óráig az igazgató, vagy helyettesei közül egy vezetőnek az 

intézményben kell tartózkodnia.  

Az ügyeletes vezető akadályoztatása esetén az SZMSZ-ben rögzített vezetői helyettesítési rend 

jelöli ki az ügyeleti feladatokat ellátó személyt.  

Tanítási szünetekben az előre rögzített terv alapján – szerdai napokon – vezetői – vezető-

helyettesi – ügyeletet kell tartani. 

 

2.1.5. Idegenek benntartózkodása 

Az iskola dolgozóin, tanulóin és a tanulók szülein kívül, más személy az iskola épületében csak 

az iskola működése szempontjából elfogadható okkal és céllal tartózkodhat. 

Az intézménnyel jogviszonyban nem álló személyek (a továbbiakban: idegenek) szabályozott 

beléptetése és itt tartózkodása ellenőrzésének céljából a tagintézmény-vezető - a tanítási 

napokon 7.55-tól 14.00-ig működő - kapu-ügyeletet szervezhet. 

Idegenek tanórára önkényesen nem ülhetnek be. Az óralátogatást az tagintézmény-vezetőnek 

vagy helyetteseinek kell előzetesen engedélyeznie. 

 
2.1.6. A belépés és bent tartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban 

a nevelési-oktatási intézménnyel  
A tanulók hivatalos gondviselői, vagy a gondviselő írásban megbízott és személyében az 

intézményben gyermekéért felelős pedagógussal egyeztetett felhatalmazottja a gyermekkel 

kapcsolatos ügyekben és tennivalók miatt külön eljárás nélkül az intézmény területére léphet. Külön 

eljárás nélkül léphet az intézmény területére a fenntartó képviselője.  

 

2.2. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával 

kapcsolatos feladatok  
 

Az ünnepélyek, megemlékezések rendjét az intézmény éves naptári munkaterve határozza meg 

felelősök megnevezésével. 

Az intézményben október 23-ára, az 1956-os forradalom és szabadságharc és március 15-

ére, az 1848-as forradalom és szabadságharc évfordulójára valamint június 4-ére, a 

Nemzeti Összetartozás Napjára iskolai szintű rendezvénnyel emlékezünk meg a tanév helyi 

rendjében meghatározott időpontban.  A rendezvény jellegéről (ünnepség, vetélkedő stb.) és 

időpontjáról a tanév helyi rendjének elkészítésekor dönt az iskolavezetés. A megemlékezések 

megszervezése az igazgató által kijelölt közalkalmazott feladata az iskolavezetés által 

megbízott, a területet irányító vezetővel együttműködve. A tanulók és tanárok számára a 

rendezvényeken való részvétel, amennyiben az igazgató másként nem rendelkezik, a 

Házirendben meghatározott ünnepi öltözékben kötelező. Távol maradni csak előzetes 

engedéllyel vagy igazolással lehet. Ennek hiányában a távolmaradás a diákok és a tanárok 

számára igazolatlan mulasztásnak. 
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Iskolai időszaki kiállítást rendezünk és osztálykeretben történő megemlékezéseket, tartunk az 

Aradi vértanúk napja (október 6.), a kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja (február 

25.), a Holocaust áldozatainak emléknapja (április 16.) tiszteletére a tanév helyi rendjében 

meghatározott időpontban. 

Az iskolai hagyományok ápolásával az értékeink, szokásaink megőrzésének és 

továbbfejlesztésének igényét alakítjuk ki diákjainkban. 

A Pedagógiai programunkban megfogalmazott, az értékmegőrző innovatív szemlélet 

kialakítását és a tanórán kívüli tanulást, a szabadidő hasznos eltöltését, az együvé tartozás 

élményének megtapasztalását szolgálják a tanév helyi rendjében közzétett iskolai 

rendezvények. A programok tartalmáról és időpontjáról az iskolavezetés dönt a szabadidő 

szervező és a programot előkészítő munkaközösség, megbízott személy javaslatait, 

véleményét előzetesen megismerve. 

 

2.3. Az intézmény dokumentumainak nyilvánossága, a Pedagógiai 

Programmal kapcsolatos tájékoztatás biztosítása  
 

Az iskola nevelő-oktatómunkáját meghatározó alapdokumentumok nyilvánosak, mindenki által 

hozzáférhetőek. Az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatáról, a Pedagógiai Programról, 

illetve a Házirendről tájékoztatást lehet kérni az intézmény nyitvatartási idejében a 

vezetőségtől, illetve meg lehet a dokumentumokat tekinteni az iskola honlapján.  

A Pedagógiai program, a Házirend, a Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) egy-egy 

példánya a következő személyeknél, illetve intézményeknél tekinthető meg: 

       az iskola fenntartójánál, 

       az iskola irattárában, 

       az iskola könyvtárában, 

       az iskola tanári szobáiban, 

       az iskola igazgatójánál, 

       az iskola internetes honlapján. 

A  dokumentumokban  megfogalmazott  célok  és  feladatok  megvalósulását  a  nevelőtestület  

folyamatosan vizsgálja. 

A dokumentumok módosítására a mindenkori hatályos jogszabályok alapján: 

       az iskola fenntartója, 

       az iskola igazgatója, 

       a nevelőtestület bármely tagja, 

       a szakmai munkaközösségek, 

       a szülői szervezet, 

A módosítást a nevelőtestület fogadja el, és az igazgató jóváhagyásával válik érvényessé. 

 

2.4. Az intézményi védő, óvó előírások  
 

2.4.1. A gyermekek, tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelésére irányuló 

eljárásrend 
 

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.  

Balesetvédelmi, munkavédelmi oktatást kell tartani minden tanév elején azon tantárgyak 

tanárainak, amelyek tanulása során technikai jellegű balesetveszély lehetősége áll fönn. Ilyen 
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tantárgyak: fizika, kémia, biológia, informatika, testnevelés. 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 igazgató által a megbízott kolléga 

végzi.  

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

munkavédelmi tájékoztatót tart az intézményhez kiküldött munkavédelmi felelős. A tájékoztató 

tényét és tartalmát dokumentálni kell. Az oktatáson való részvételt a munkavállalók aláírásukkal 

igazolják.  

 

2.4.2. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 
 

Intézményünkben a tanulók egészségügyi ellátását az ifjúsági (iskola) orvos és védőnő látja el. 

Munkájukat a szabályoknak megfelelően munkaköri leírás és követelmény szerint végzik. 

A tanulók részt vesznek az előírt rendszeres iskolaorvosi vizsgálatokon, fogászati 

szűrővizsgálaton. Ezek megszervezéséről az iskolaorvos, a védőnő és az ezzel megbízott 

igazgatóhelyettes gondoskodik. 

A tanulók éves munkaterv szerint egészségügyi felvilágosító, párválasztó, családtervező 

foglalkozásokon, vesznek részt, melynek megszervezéséről az iskolaorvos, a védőnő és az 

ezzel megbízott igazgatóhelyettes gondoskodik. Osztályfőnöki órákon - az osztályfőnökkel 

együttműködve - sor kerül fertőző, daganatos, nemi úton terjedő valamint 

szenvedélybetegségek kialakulásának megelőzésével kapcsolatos foglalkozásokra, 

egészségügyi önvizsgálatra, szexuális felvilágosításra. 

Az iskolaorvos munkájának ütemezését minden év szeptemberében a védőnő egyezteti az 

igazgatóhelyettessel, aki az egyeztetést követően a diákok szűrővizsgálatának tervezetét az 

információs rendszeren keresztül nyilvánosságra hozza. 

Az iskolaorvos minden tanévben elvégzi a következő feladatokat: 
Az iskola diákjainak folyamatos egészségügyi felügyelete, a tanulók évente egy alkalommal 

történő szűrővizsgálata. A vizsgálatkor talált kóros elváltozások esetében intézkedik a további 

tennivalókról. 

A pályaválasztási tanácsadás orvosi feladatainak elvégzése. 

A testnevelési órákkal kapcsolatos gyógytestnevelési, könnyített, felmentett, részben felmentett 

testnevelési csoportokba való besorolási javaslatát folyamatosan elvégzi. 

Ellenőrzi a járványügyi intézkedések végrehajtását. 

Gondoskodik a tanulók egészségügyi állapotáról tanúskodó dokumentumok vezetéséről, a 

védőnő segítségével rendszeresen ellenőrzi, hogy a tanulók a szükséges szakorvosi 

vizsgálatokon részt vegyenek. 
Az osztályok szűrését követően kapcsolatot tart az osztályfőnökökkel és a testnevelőkkel, 

felhívja figyelmüket a tanulóknál tapasztalt rendellenességekre. 

Segíti az iskola egészségnevelési programjának elkészítését, megvalósítását. 

Sürgős beavatkozást igénylő esetekben (iskolai baleset) ellátja a beteget, és intézkedik a 

továbbiakról. 
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Az iskolai védőnő feladatai: 
Elősegíti az iskolaorvos munkáját, a szűrővizsgálatok ütemezését. Figyelemmel kíséri a tanulók 

egészségi állapotának alakulását, az előírt vizsgálatokon való megjelenésüket, leleteik meglétét. 

Elvégzi a szűrővizsgálatokhoz kapcsolódó ellenőrző méréseket. 

Végzi a diákok körében a szükséges egészségnevelő munkát, meghívásra, ütemterv szerint 

osztályfőnöki vagy egészségnevelő órákon foglalkozásokat tart. 
 

 

2.4.3. Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők 
 

Rendkívüli esemény minden olyan történés, amelynek eredményeként a feladatellátás szabályozott 

és szervezett formája az intézmény székhelyén vagy valamely telephelyén nem tartható fenn. 

Rendkívüli eseményt kell megállapítani a rendkívüli esemény bekövetkezésének veszélye esetén is. 

Minden olyan esemény rendkívüli esemény, amely a gyerekek és a dolgozók testi épségét 

veszélyezteti, az aznapra tervezett tevékenységrendszert lehetetlenné teszi, veszélyezteti. A 

rendkívüli esemény észlelését követően az intézmény minden dolgozójának, tanulójának és az 

intézménnyel bármilyen más kapcsolatban álló személynek kötelessége jelentenie észlelését az 

intézmény minden általa elérhető vezetőjével. 

Az intézmény vezetője a rendkívüli eseményt megállapítja és a jogszabályoknak megfelelően 

rendelkezést hoz a fegyelmezett és a szervezett cselekvésre vonatkozóan. 

Rendkívüli eseményre kiadott utasításokat az intézmény dolgozói munkaköri leírásukon kívül is 

fegyelmi és büntető jogi felelősségük tudatában kötelesek végrehajtani. 

A rendkívüli esemény jelzését a csengő folyamatos szaggatott jelzésével is biztosítani kell. 

A rendkívüli esemény jelzése után haladéktalanul ki kell üríteni az épületet a tűzriadó tervnek 

megfelelően, ha a tervben szereplő útvonalon elháríthatatlan akadály keletkezik, akkor az épületet 

a legrövidebb úton kell elhagyni. 

Ha mentésre kerül sor, elsődlegességet a tanulók élveznek, a felügyeletükkel megbízott alkalmazott 

köteles a mentést haladéktalanul megkezdeni. 

További feladatok az intézmény vezetője részére 

a) A rendőrséget értesíteni kell. 

b) Biztosítani kell, hogy a rendőrség megérkezéséig az érintett épületben senki se tartózkodjon. 

c) A tanulók, gyerekek biztonságos felügyeletéről egyéb rendelkezésig a pedagógusok 

gondoskodnak. 

d) A bombariadó, rendkívüli esemény megállapításáról az igazgató a fenntartót telefonon 

azonnal, majd írásban is értesíti az eseményről, 

e) az esetlegesen elmaradt órák pótlását a Házirend szabályozza. 
  

 

2.4.4. Katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi tevékenység szervezeti és végrehajtási 

rendje 
 

Munkavédelem 
Az iskola munkavédelmi feltételeinek biztosításáért, a feltételek tervszerű javításáért, a 

munkavédelmi felkészültség rendszeres ellenőrzéséért, továbbá a tanulók, valamint a dolgozók 

egészségét és testi épségét fenyegető veszélyek elhárításához szükséges megelőző intézkedések 

megtételéért az iskola felelős. 

 

Tűzvédelem 

Az iskola tűzvédelmi feltételeinek biztosításáért, a feltételek tervszerű javításáért, a tűzvédelmi 

felkészültség rendszeres  ellenőrzéséért,  továbbá  a tanulók, valamint  a dolgozók  egészségét  

és  testi  épségét  fenyegető veszélyek elhárításához szükséges megelőző intézkedések 
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megtételéért az iskola felelős. Az iskolában a biztonságos működést előíró védő- és óvó 

előírásokat minden munkavállalónak és tanulónak be kell tartani. 

Évente egy alkalommal tűzriadót kell tartani. A tűz és bármely más, a tanulók testi épségére 

veszélyt jelentő esemény alkalmából mindkét épület minden kijárati ajtaját azonnal ki kell 

nyitni, folyamatos csengetéssel az épületben tartózkodókat riasztani kell. Az épületek gyors 

elhagyása a menekülési útvonalakon történjen, majd az épülettől távol kell megvárni a további 

intézkedést. A menekülési útvonalak rajza a folyosókon kifüggesztve található. Ezt az iskola 

alkalmazottainak és pedagógusainak ismerni kell. 
 

 

2.4.5. Az alkalmazás egészségügyi feltételei 
 

Az intézmény felnőtt dolgozóinak egészségügyi ellátását foglalkozás és egészségügyi 

szakorvos biztosítja. Iskolai rendelési idejét tanév elején az információs hálózaton keresztül 

nyilvánosságra hozza. 

Új belépő alkalmazottat csak munkaköri-alkalmassági orvosi vizsgálat után lehet munkába 

állítani. Fizikai állományban foglalkoztatott alkalmazottak az egészségügyi kartonon 

meghatározott időközönként ismétlődő orvosi vizsgálaton kötelesek részt venni.  Az iskola 

minden alkalmazottja - előírt időközönként - tüdőszűrő vizsgálaton köteles részt venni, a 

megjelenésről az igazolást a titkárságon kell leadnia. Kétévenként minden alkalmazott köteles 

üzemorvosi szűrővizsgálaton megjelenni.  

 

2.4.6. A pedagógusok munkavédelemmel kapcsolatos feladatai 
 

Tanévkezdéskor a munka- és tűzvédelmi felelősök munkavédelmi oktatást tartanak az első 

osztályfőnöki órán. Az osztályfőnök kirándulások előtt munkavédelmi oktatást tart, erről 

jegyzőkönyv készül. 

Tanulói hiányzások, észlelt rendellenességek esetén (pl. begipszelt végtag, kötés, egyéb sérülés, 

stb.) felderíti, hogy a tanulót nem iskolai baleset érte-e, baleset esetén értesíti az iskola 

munkavédelmi feladatokkal megbízott dolgozóját. 

Ha tanulónál – bármelyik pedagógus – olyan rendellenességet észlel, ami iskolai alkalmasságát 

befolyásolhatja, értesíti az iskola igazgatóját, aki a tanulót soron kívül orvosi felülvizsgálatra 

küldi. 

A balesetveszélyes tantárgyat (szakmai gyakorlatok, testnevelés, kémia stb.) tanító kollégák 

kötelesek a speciális munka- és balesetvédelmi oktatás elvégzésére, ennek dokumentálására a 

haladási naplóban, és ügyelnek folyamatos betartására. 

A veszélyes anyagokkal való munkavégzésre vonatkozó jogszabályok, valamint a biztonsági 

és környezetvédelmi előírások betartása a szaktanár számára kötelező. 

Az iskola tűz- és munkavédelmi feltételeinek biztosításáért, a feltételek tervszerű javításáért, a 

tűz- és munkavédelmi felkészültség rendszeres ellenőrzéséért, továbbá a tanulók, valamint a 

dolgozók egészségét és testi épségét fenyegető veszélyek elhárításához szükséges megelőző 

intézkedések megtételéért az iskola vezetője személyesen felelős. 

Az iskolában a biztonságos működést előíró védő- és óvó előírásokat minden munkavállalónak 

és tanulónak be kell tartani. A munkavállalókra és tanulókra vonatkozó Tűz- és Munkavédelmi 

Szabályzatokban leírtak vonatkoznak. 

 

2.4.7. A dolgozók feladatai a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésében és baleset 

esetén 
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Az iskola alkalmazottai és tanulói külön jogszabályban előírt egészségügyi vizsgálatokon 

vesznek részt. 

A fertőzésgyanús tanulót vagy alkalmazottat orvosi vizsgálatra kell küldeni, és az 

iskolaorvosnak intézkednie kell a fertőzés megakadályozásáról. 

Az iskola valamennyi balesetveszélyes helyiségében mentődobozt kell elhelyezni (szertárak, 

tornatermek). 

A tanulók balesetéről jegyzőkönyvet kell felvenni, ezekről nyilvántartást kell vezetni. A 

pedagógusok tanulói balesetekkel kapcsolatos feladatait a Házirend tartalmazza. 

 

 

 

 

3. Hatáskörök átruházására vonatkozó rendelkezések 
 

3.1 Pedagógusok közösségei 
 

3.1.1 Tantestület 

 

A nevelőtestület a nevelési-oktatási intézmény pedagógusainak közössége, az intézmény 

legfontosabb tanácskozó és határozathozó  szerve.  Tagjai  a pedagógusok  és a nevelő-oktató 

munkát közvetlenül  segítő, felsőfokú végzettségű dolgozók. A nevelőtestület döntéseit és 

határozatait – a jogszabályban meghatározottak kivételével – nyílt szavazással, egyszerű 

szótöbbséggel hozza, kivéve a személyi ügyeket, amelyek kapcsán titkos szavazással dönt. A 

szavazatok egyenlősége esetén az igazgató szavazata dönt. 

A  Pedagógiai  program  és  az  SZMSZ  elfogadásához  vagy  módosításához  a  tantestület  

szavazásra  jogosult tagjainak (a tartósan távollévők lehetnek kivételek) 51 %-os többségi 

szavazata szükséges. 
 

A nevelőtestület döntési jogkörébe tartozik: 

       A Pedagógiai program, az SZMSZ, a Házirend és módosításainak elfogadása, 

       a tanévi helyi rend és iskolai munkaterv elfogadása, 

       a továbbképzési program és a beiskolázási terv elfogadása, 

       értékelések, beszámolók elfogadása, 

       a tanulók fegyelmi ügyei, 

       a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása, 

       tanulói mérések szabályainak elfogadása, 

       a diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatának elfogadása, 

       az intézményvezetői pályázathoz készített vezetési program szakmai véleményezése, 

       az iskolaszék/szülői szervezet pedagógus képviselőinek kiválasztása, 

       a Közalkalmazotti Tanács megválasztása. 

 

Véleményező jogkörrel rendelkezik: 
       az intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben, 

       a tantárgyfelosztás kérdésében, 

       az igazgatóhelyettesek kiválasztásánál, 

       a pedagógusok külön megbízásával kapcsolatban, 

 

Javaslattevő jogköre 
kiterjed az iskolai élettel kapcsolatos minden kérdésre. 
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A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása 
A nevelőtestület a hatáskörébe tartozó ügyek közül- jogkörében eljárva a következőket 

átruházza: 

       a tanulók fegyelmi ügyeit az általa választott fegyelmi bizottságra, 

       a tanulói értékelések, mérések kérdését a munkaközösségekre, 

       az intézményi helyi tantervek kidolgozását a munkaközösségekre, 

       a diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a diákönkormányzatra. 

Az átruházott feladatokról a jogkörrel felhatalmazott vezető a nevelőtestületet tájékoztatja, 

beszámol a hozzá tartozó ügyekről. 

Beszámolási  kötelezettség:  félévente,  illetve  évente,  de  feladattól  és  eseményektől  függően  

tanévenként többször is. 

 

 

3.1.2. Munkaközösségek 

 

Az iskola pedagógusai szakmai munkaközösségeket hoznak létre. A munkaközösségek 

szakmai módszertani kérdésekben segítséget adnak az intézményben folyó nevelő és oktató 

munka tervezéséhez, szervezéséhez, ellenőrzéséhez. A munkaközösségek számát, létrehozását 

a nevelőtestület határozza meg a mindenkori Szervezeti és Működési Szabályzatban.  

Iskolánkban a következő munkaközösségek működnek  

 Szakmai 

 Humán  

 Reál  

 Kollégiumi  

A szakmai munkaközösségek feladatai:  

 a pedagógiai, szakmai és módszertani tevékenység irányítása, ellenőrzése,  

 az iskolai nevelő és oktató munka belső fejlesztése, korszerűsítése,  

 egységes követelményrendszer kialakítása: a tanulók ismeretszintjének folyamatos 

ellenőrzése, mérése, értékelése,  

 pályázatok, tanulmányi versenyek, lebonyolítása,  

 a pedagógusok továbbképzésének, önképzésének szervezése, segítése,  

 az iskolai belső vizsgák tételsorainak összeállítása, értékelése,  

 a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok véleményezése, 

felhasználása,  

 a pályakezdő pedagógusok munkájának segítése,  

 javaslattétel az iskola igazgatójának a munkaközösség-vezető személyére,  

 segítségnyújtás a munkaközösség vezetője részére az éves munkaterv, valamint a 

munkaközösség tevékenységéről készülő elemzések, értékelések elkészítéséhez. 

 

Együttműködés:  

A nevelőtestület feladat átruházása alapján a szakmai munkaközösségek a következő 

tevékenységeket folytatják:  

 Javaslatot készítenek saját tantárgycsoportjuk tantárgyfelosztására. Az iskola 

igazgatója ez alapján készíti el a végleges tantárgyfelosztást, s az esetleges, 

szükséges változtatásokat megbeszéli a munkaközösségvezetővel. 

 A munkaközösség pedagógus szükségletének megoldására álláshelyekre pályázati 

kiírást javasol.  
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 A szakmai célokra rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználásáról javaslatot 

tesznek az igazgatónak.  

 Javaslatot tesznek a pedagógusok továbbképzésben való részvételére.  

 Megválasztják a munkaközösség vezetőjét, melyben az igazgató egyetértési jogot 

gyakorol.  

A szakmai munkaközösségek vezetői felelősek a munkaközösség munkatervében rögzített 

feladatok végrehajtásáért, irányító, koordináló tevékenységükkel elősegítik az iskolai 

oktatónevelő munka hatékonyságának növelését az adott tanévben kitűzött konkrét célok 

megvalósítását. Vezetői munkájukat munkaköri leírásuk alapján végzik. A munkaközösségek 

munkájukat éves munkaterv alapján végzik. A munkaközösség vezetői az illető 

részterületeknek a felelősei és a terv végrehajtásáért személy szerint felelnek, az időarányos 

végrehajtásról esetenként szóban, az év végi értekezlet előtt írásban beszámolnak.  

A beszámolónak tartalmaznia kell:  

 az elvégzett munka értékelését, azt, hogy a munka hogyan segítette elő a munkatervi 

célkitűzések megvalósítását,  

 javaslatokat. 

 

3.2. Tanulók közösségei 
 

A diákönkormányzat 
 

Iskolánkban diákönkormányzat működik. Tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi 

kérdésre kiterjed. A diákönkormányzat munkáját a feladatra felkért, megbízott pedagógus 

segíti. A diákok iskolai és osztály- diákönkormányzatot választanak maguk közül, s kidolgozott 

és általuk elfogadott szabályzat és munkaterv alapján tevékenykednek. Az osztály-

diákönkormányzatok éves osztályprogram alapján működnek, osztályértekezleteket tartanak, 

és reszortok szerint részt vesznek az iskolai diákönkormányzat megbeszélésein. A 

diákközösség küldöttei, az iskola vezetősége és tanárai évente fórumszerű diákközgyűlést 

tartanak, amelyet osztály-közgyűlések előznek meg. A diákközgyűlésen felvetett kérdésekre az 

iskola igazgatója 30 napon belül köteles válaszolni. 

A diákönkormányzat (DÖK) működéséhez berendezett helyiség, számítógép, fénymásoló stb. 

biztosított. 

A diákönkormányzat döntési, részvételi, véleményezési és javaslattételi jogkörrel 

rendelkezik. Képviselőik a diák-önkormányzati kérdések tárgyalása esetén részt vesznek a 

nevelőtestület értekezletein. 

 

Döntési jog illeti meg: 
       saját működésének kérdésében, 

       tanévenként egy tanítás nélküli nap programjáról, 

   az iskolarádió és iskolaújság szerkesztőségének, diákvezetőjének kiválasztásáról, 

megbízásáról, 

 

Egyetértési joga van: 
       meghatározott ügyekben az SZMSZ elfogadásakor, 

 tanulói szociális juttatások és ifjúságpolitikai pénzeszközök elveinek kimunkálásakor 

és a pénzeszközök felhasználásakor. 

 

Véleményezési és javaslattételi joggal rendelkezik 
       a Házirend elfogadásakor, 

       a tanulókat érintő valamennyi kérdésben. 
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Különösen: 
 a  tanulókörök  kialakítása  során:  a  diákok  tanítási  órán  kívüli  tanulás céljából  –  

érdeklődés  szerint  – tanulóköröket alkothatnak, pl.: tehetséggondozó szakkörök, 

esélyegyenlőség biztosítására felzárkóztató tankörök, érdeklődési körök (filmklub, turisztikai 

kör, pinceklub, sakk-kör, énekkar stb.), sportkör, irodalmi kör stb., 

       az iskolai szabadidős program kialakításával kapcsolatban, 

       az iskolai sportköri program kialakításával kapcsolatban. 

A diákközösségekkel az egyes feladattal megbízott pedagógusok tartják a kapcsolatot. 
 

 

 

3.3. Szülői szervezetek (közösségek) 
 

A szülők közössége 
Intézményünkbe járó tanulók szülei alkotják a szülők közösségét. A szülők osztályok szerint 

szülői munkaközösségeket alkotnak. Az osztály-szülői munkaközösség az osztályban folyó 

oktató-nevelőmunka segítésére 3 fős vezetőséget választ, amelyből 1 fő bekerül az iskolai szülői 

munkaközösség vezetőségébe, s ott képviseli az osztály szülői munkaközösségét. Az 

osztályszülői munkaközössége segíti az osztályban folyó oktató és nevelőmunkát, 

bekapcsolódik az osztály „életébe”, segítséget nyújt a szabadidős programok szervezésében stb. 

Az iskolai szülői munkaközösség saját működési szabályzat és munkaprogram  szerint 

tevékenykedik, tagjai közül évente elnököt választ. 

Figyelemmel kíséri az intézményben folyó oktató-nevelőmunkát, a tanulói jogok 

érvényesülését, tájékoztatást kér a tanulókat érintő bármely kérdésről, véleményt nyilváníthat, 

képviselő útján részt vesz a nevelőtestületi értekezleteken. Figyelemmel kíséri, hogy az 

iskolában az alapdokumentumokat jogszabályokban előírt módon nyilvánosságra hozták-e, a 

Házirendet a szülők a tanulói jogviszony létesítésekor megkapták-e stb. 

A szülői szervezetet döntési, egyetértési, javaslattételi, véleménynyilvánítási jogok illetik meg. 

 

A szülői szervezet dönt: 
       saját szervezeti és működési rendjéről, 

       munkatervének, programtervének elfogadásáról, 

       tevékenységének szervezéséről, 

       elnökének, tisztségviselőinek megválasztásáról. 

 

Egyetértési jogköre: 
       az iskolai SZMSZ és 

       a Házirend elfogadására terjed ki. 

 

Véleményezési és javaslattételi joga kiterjed: 
       az iskola működését meghatározó alapdokumentumokra (Pedagógiai program, SZMSZ, 

Házirend) 

       az iskola fejlesztésével kapcsolatos kérdésekre, 

       a tanulóközösség iskolai tevékenységét érintő bármely kérdésre, 

       a tankönyvellátással és tanulmányi segédletek vásárlásával kapcsolatos kérdésekre, 

       az iskola és az osztály szabadidős tevékenységével kapcsolatban, 

 az iskola nevelési-oktatási tevékenységét, egész működését vagy a tanulók nagyobb 

csoportját érintő valamennyi kérdésre. 
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Jogszabályban szabályozott formában, képviselők útján részt vehet az érettségi szóbeli vizsgán.  

A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja 

 

 

 

4. Kapcsolattartás 
 

 

4.1 Belső kapcsolattartás rendje 
 

 

4.1.1. A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, 

formája, a vezetők közötti feladatmegosztás, kiadmányozás és a képviselet 

szabályai, a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje  
 

 
4.1.1.1. A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája 

 
Az intézményen belül működő egységek kapcsolatának rendjét és az információáramlást az 

értekezletek rendje és rendszere határozza meg, azaz: 

Fórum / értekezlet /  Résztvevők  A fórum gyakorisága  
Vezetői   

- Igazgató  

- Igazgatóhelyettes 

- Gazdasági vezető  

- Tanüzemvezető 

- Gyakorlati oktatásvezető 

 

Havonta 1x  

Munkaközösség-vezetői   

- Igazgató  

- Igazgatóhelyettes 

- Munkaközösség-vezetők  

 

Havonta 1x  

Munkaközösségi   

- Munkaközösség-vezető  

- Munkaközösségek tagjai  

 

Havonta 1x  

Nevelőtestületi értekezlet  Nevelőtestület tagjai  Havonta legalább 1x  

 

4.1.1.2. A vezetők közötti feladatmegosztás  
 

Intézményvezető  

– Irányítja a pedagógusok munkáját.  

– Ellenőrzi a minőségirányítási program teljesítését.  

– Irányítja, koordinálja, ellenőrzi az intézmény munkáját.  

– Megvalósítja az iskola területén a Pedagógiai Programot.  

– Elkészíti az iskolai tantárgyfelosztás tervezetét.  

– Gondoskodik a Házirend folyamatos betartásáról.  
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– A munkaközösségek munkaterve alapján elkészíti az iskola éves munkatervét.  

– Előkészíti, vezeti a munkaközösség-vezetői, nevelőtestületi értekezleteket.  

– Ellenőrzi a tanügyi dokumentumok állapotát, korrekciójukra javaslatot tesz (ellenőrzők, 

naplók, törzslapok, munkatervek, tanmenetek, tanuló-nyilvántartás).  

– Elbírálja, és jóváhagyja a munkaközösségi munkaterveket.  

– Az egyeztetett óralátogatási terv szerint látogatja a tanórákat, tanórán kívüli foglalkozásokat, 

szülői értekezleteket, összefogja a munkaközösségeket.  

– Szakmai továbbképzésekre jár, megosztja ismereteit kollégáival.  

– Tanulmányi versenyek szervezését felügyeli.  

– A nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű 

megszervezése és ellenőrzése.  

– A szülői szervezettel, a diákönkormányzattal való együttműködés.  

– Felelős az általános iskolában folyó pedagógiai munkáért, a pedagógiai program teljesítéséért.  

– Felelős a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért.  

– A nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért.  

– Felelős a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért.  

 

Intézményvezető-helyettes  

– Közreműködik az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának elkészítésében.  

– Részt vesz az SZMSZ rendszeres felülvizsgálatában, kiegészítésében.  

– Közreműködik a Házirend elkészítésében, aktualizálásában.  

– Az intézményvezető helyettesítése során, az SZMSZ-ben meghatározott helyettesítési rend 

szerint vezeti az intézményt.  

– Részt vesz a Pedagógiai Program felülvizsgálatában. 

– Segíti a nevelőtestület vezetését.  

– Döntési-előkészítési feladatokat lát el az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan 

ügyben, melyben az intézményvezető dönt, s a döntés előkészítésre utasította.  

– Együttműködik a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel, a diákönkormányzattal, szülői 

szervezetekkel.  

– Segíti az igazgatót a nevelői-oktatói munka irányításában.  

– Tantestületi értekezleten a területéhez tartozó nevelési-oktatási témakörben általános 

beszámolót tart, statisztikai adatokat elemez, s javaslatot tesz az esetlegesen jelentkező 

feladatok megtételére, a félévzáró értekezletet felkérésre megtartja.  

– Gondoskodik az iskolai rendezvények, ünnepségek zökkenőmentes megszervezéséről, 

lebonyolításáról.  

– Felügyeli a különféle vizsgák, tanulmányi versenyek zavartalan lebonyolítását.  

– Az intézményvezetővel egyeztetett óralátogatási terv szerint látogatja a tanítási órákat, 

valamint a tanulószobai foglalkozásokat, azokról elemzést készít.  

– Ellenőrzi a tanórán kívüli tevékenységeket, a szülői értekezletek megtartását.  

– Segíti és ellenőrzi a szakmai munkaközösségek munkáját.  

– Szakmai, gyakorlati segítséget ad a pályakezdő, kevés gyakorlattal rendelkező pedagógus 

kollégáknak.  

– Gondoskodik a hiányzó pedagógusok helyettesítéséről.  

– Gondoskodik a nevelők adminisztrációs munkájának irányításáról, ellenőrzéséről (naplók, 

ellenőrzők, anyakönyvek).  

– Elkészíti a különféle hó végi és tanév közbeni jelentéseket, statisztikákat, hiányzásjelentést.  

– Elbírálja, és jóváhagyásra előterjeszti a munkaközösség tagjainak tanmeneteit.  

– Javaslatot tesz az intézményvezetőnek jutalmazásra, kitüntetésre, közalkalmazotti átsorolásra.  

– Ellenőrzi a pedagógusok szakmai munkáját és munkafegyelmét, a területükhöz tartozó 

tanulók tanulmányait.  
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– Felügyeli a tantervek és tanmenetek szerinti előrehaladást, egyezteti a bejegyzett anyagokkal.  

– Az iskolai működést ellenőrző külső szervek megállapításai alapján a feltárt hiányosságokat 

határidőn belül rendezi, orvosolja.  

– Az elvégzett munkáról, minden lényeges ügyről, eseményről, tapasztalatairól, az elintézés 

módjáról rendszeresen tájékoztatja az intézményvezetőt.  

 

Tanüzemvezető 

Részt vesz a szakmai elméleti és gyakorlati oktatás szervezésében és egyeztet a gyakorlati 

oktatásvezetővel. 

Irányítja a gyakorlati oktatók, gépkezelők, a gondok, a karbantartó munkáját. 

Biztosítja az iskola tevékenységének (oktatás, tanüzem, rendezvények) műszaki hátterét. 

 

  

 

Gyakorlati oktatásvezető 

 

 

 

4.1.1.3. A kiadmányozás és a képviselet szabályai 
 

Az intézményben bármilyen területen kiadmányozásra, a kiadványok továbbküldhetőségének 

és irattárazásának engedélyezésére az intézményvezető jogosult. Kimenő leveleket csak az 

intézmény vezetője írhat alá.  

Az intézményvezető akadályoztatása esetén a kiadmányozási jog gyakorlója az 

intézményvezető által – aláírásával és az intézmény bélyegzőjével ellátott írásos nyilatkozatban 

– megjelölt magasabb vezető beosztású alkalmazottja az intézménynek.  

Az intézmény ügyintézésével kapcsolatban keletkező ügyiratoknak az alábbiakat kell 

tartalmazniuk:  

az intézmény adatai (név, cím, irányítószám, telefonszám, faxszám, e-mail cím) 

az irat iktatószáma 

az ügyintéző neve 

az ügyintézés helye és ideje  

A kiadvány jobb felső részében a következőket kell feltüntetni: 

az irat tárgya 

az esetleges hivatkozási szám 

a mellékletek száma 

A kiadványokat eredeti aláírással vagy hitelesített kiadványként lehet elküldeni. Ha a 

kiadványozó eredeti aláírására van szükség, a kiadvány szövegének végén, a keltezés alatt, a 

kiadványozó nevét, alatta pedig a hivatali beosztását kell feltüntetni. 

A hitelesítést a kiadvány jobb oldalán kell elvégezni. A keltezés alatt a kiadványozó nevét „s.k." 

toldattal valamint alatta a hivatali beosztását kell szerepeltetni. Baloldalon „A kiadvány hiteles" 

záradékkal kell ellátni. A hitelesítést végző a záradékot aláírásával és az intézmény 

körbélyegzőjével hitelesíti 
 

 

4.1.2. A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendszere 
 

Pedagógusok közösségei és a tanulók közösségei közötti kapcsolattartás formái 
A pedagógusok és a tanulók közösségei az intézmény oktató-nevelőmunkáját meghatározó és 

szabályozó dokumentumokban kialakított rend szerint tartják a kapcsolatot. Ezeken a 
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rendezvényeken a tanulókat vagy a tanulók nagyobb csoportját érintő kérdések vannak 

napirenden. A DÖK egyetértési és véleményezési joga alapján bekapcsolódik az intézmény 

működését érintő dokumentumok (Pedagógiai program, Házirend, SZMSZ stb.) készítésébe, 

ezekről elkészíti írásos véleményét. 

Az iskolai diákönkormányzat (DÖK) és az osztály-diákönkormányzat (ODK) a helyi rendhez 

és az iskolai munkatervhez kapcsolódva részt vesz a szabadidős programok kialakításában, 

szervezésében és lebonyolításában. 

Az ODK képviselői meghívás alapján részt vesznek az osztályban tanító tanárok értekezletén. 

A diákság delegált képviselői részt vesznek a választott testületek (fegyelmi bizottság, szülői 

választmány stb.) munkájában. 

 

 

4.1.3. A szakmai munkaközösségek együttműködése, kapcsolattartásának 

rendje, részvétele a pedagógusok munkájának segítésében  
 

A szakmai munkaközösségek feladatai az adott szakterületen belül  

– A pedagógiai, szakmai és módszertani tevékenység segítése, ellenőrzése.  

– Az iskolai nevelő és oktató munka belső fejlesztése, korszerűsítése.  

– Egységes követelményrendszer kialakítása: a tanulók ismeretszintjének folyamatos 

ellenőrzése, mérése, értékelése.  

– Pályázatok, tanulmányi versenyek kiírása, szervezése, lebonyolítása.  

– A pedagógusok továbbképzésének, önképzésének szervezése, segítése.  

– Szakmai gyakorlatát végző főiskolai hallgató munkájának koordinálása, segítése.  

– A pályakezdő pedagógusok, gyakornokok munkájának segítése.  

– A gyermek- és ifjúságvédelmi, a szabadidő hasznos eltöltésével összefüggő, a sajátos nevelési 

igényű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációját szolgáló feladatokban történő 

közreműködés.  

– A munkaközösség vezetőjének megválasztása.  

– Segítségnyújtás a munkaközösség vezetője részére az éves munkaterv, valamint a 

munkaközösség tevékenységéről készülő elemzések, értékelések elkészítéséhez.  

– A költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok véleményezése, felhasználása.  

 

A szakmai munkaközösségek – az éves terv szerint – részt vesznek az intézményben folyó 

szakmai munka belső ellenőrzésében is.  

A szakmai munkaközösség munkáját munkaközösség-vezető irányítja. A munkaközösség 

vezetőjét az igazgató egyetértésével a munkaközösség tagjai választják. A munkaközösség-

vezetők munkájukat munkaköri leírás alapján végzik.  

A szakmai munkaközösségek az iskola pedagógiai programja, munkaterve valamint az adott 

munkaközösség tagjainak javaslatai alapján összeállított egy évre szóló munkaterv szerint 

tevékenykednek.  

A munkaközösségek az iskolai munkatervben szereplő feladatokat – azok aktualitásának 

megfelelően – előre egyeztetett időpontban beszélik meg.  

 

A munkaközösségek közötti kapcsolattartás rendje  

 az éves munka tervezésében: az egyes munkaközösségek által összeállított éves 

munkaterveiket a munkaközösség vezetők a tanévet előkészítő nevelőtestületi 

értekezleten ismertetik, majd gondoskodnak arról, hogy a munkatervek felkerüljenek 

az iskola honlapjára,  
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 a nevelési-oktatási feladatok elvégzésében: a munkaközösségek közötti folyamatos, 

operatív kapcsolattartásért a munkaközösség vezetők felelnek.  

 Ennek érdekében a munkaközösség vezetők félévente legalább egy megbeszélést 

tartanak. Közös álláspontot alakítanak ki a valamennyi munkaközösséget érintő, olyan 

oktatási, nevelési és módszertani kérdésekről, melyeknél célszerű egységességre 

törekedni iskolai szinten, például a munkaközösségi munkatervek és beszámolók 

szempontrendszere, tartalmi elemei, a minőségbiztosítás és teljesítményértékelés 

elvei, az iskolai belső szabályzatok, helyi tantervek felépítése, a tanulók beszámolási 

és értékelési rendszerének elvei, különös tekintettel a tanulmányi idő alatti vizsgák 

rendjére.  

 a féléves és az éves munka értékelésében: a tanévzáró elemző értekezleten a 

munkaközösség vezetők a nevelőtestület előtt beszámolnak a munkaközösség által 

elvégzett munkáról, a feladatok teljesítéséről, ezáltal biztosítva a többi munkaközösség 

számára eredményeik megismerését. 

 

4.1.4. A diákönkormányzat, a diákképviselők, valamint az iskolai vezetők 

közötti kapcsolattartás formája és rendje, a diákönkormányzat 

működéséhez szükséges feltételek (helységek, berendezések használata, 

költségvetési támogatás biztosítása)  
 

A diákönkormányzat a saját hatáskörébe tartozó döntések meghozatala előtt a nevelőtestület 

véleményét, illetve SZMSZ-ének jóváhagyását a diákönkormányzatot segítő tanár útján kéri 

meg.  

A diákönkormányzatot segítő tanárt a nevelőtestület és a diákönkormányzat képviselőinek 

javaslata alapján az intézmény vezetője bízza meg egy tanévre.  

Az intézményvezető a véleményeztetésre kerülő anyagok tervezeteinek előkészítésébe a 

diákönkormányzat képviselőit bevonhatja, tőlük javaslatot kérhet.  

A diákönkormányzat véleményét a nevelőtestületi értekezleten és más iskolai fórumokon a 

diákönkormányzatot segítő tanár képviseli.  

A nevelőtestület értekezletére a választott diákképviselő is meghívható.  

Az iskolai tanulók összességét érintő ügyekben a diákönkormányzat – a segítő tanár 

támogatásával – az intézményvezetőhöz fordulhat. 

A diákgyűlésen jelen vannak a nevelőtestület érintett tagjai.  

A diákközgyűlés levezető elnöke a diákönkormányzatot segítő tanár. A tanulók részére az 

intézményvezető ad tájékoztatást.  

Az iskola életével kapcsolatos kérdéseket a diákönkormányzat a segítő tanár közreműködésével 

a közgyűlést megelőzően írásban is eljuttatja az intézmény vezetőjéhez.  

Az írásban, illetőleg szóban feltett kérdésekre az illetékes vezető ad érdemi választ. A 

rendkívüli diákközgyűlés összehívását a diákönkormányzat vezetője a javasolt Napirend 

megjelölésével a segítő tanár útján kezdeményezi az intézményvezetőnél. Az intézményvezető 

a kezdeményezéstől számított 15 napon belül intézkedik a rendkívüli diákközgyűlés 

összehívásáról a napirend közzétételével.  

A diákönkormányzat elnöke és a diákönkormányzatot segítő tanár közvetlenül az igazgatóhoz 

is fordulhat, kérdéseire érdemi, írásos választ kérhet, az igazgatót a diákfórumokra meghívhatja.  

A diákönkormányzat az intézmény létesítményeit, eszközeit díjmentesen használhatja.  

 

 

4.1.5. Az iskolai sportkör, valamint az iskola vezetése közötti 

kapcsolattartás formái és rendje  
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Az intézmény a mindennapi testedzést a tanórai foglalkozások mellett is biztosítja 

diáksportkörök működtetésével.  

A diáksportkör vezetőjét a testnevelő tanárok javaslatára az intézmény vezetője bízza meg egy 

tanévre. A diáksportkör vezetője részt vesz a szakmai munkaközösség vezetők értekezletén, 

munkájához útmutatást ezen a fórumon kap. Az értekezleten tájékoztatja az intézmény 

vezetését tevékenységéről.  

A diáksportkör vezetője együttműködik az iskola pedagógusaival, munkájáról rendszeresen, a 

szervezett eseményekről szóló feljegyzések formájában tájékoztatja az intézmény vezetését.  

A diáksportkör vezetője rendszeresen részt vesz a testnevelés munkaközösség munkájában, a 

diáksportkör életéről a munkaközösség-vezetőt rendszeresen és érdemben tájékoztatja.  

Az iskola a mindennapi testedzés feltételeit a nem kötelező órák terhére szervezett és a 

tantárgyfelosztásban szereplő sportköri órák formájában és keretében valósítja meg. A sportköri 

óra a diákok számára szabadon válaszható óra. A sportköri órákat az iskola órarendjébe fel kell 

vezetni.  

Minden, az iskola keretében történő sportfoglalkozáson bekövetkezett sérülést azonnal 

jelenteni kell az intézmény vezetőségének, és arról jegyzőkönyvet kell felvenni. Ennek 

elmulasztása fegyelmi vétségnek minősül (az iskola Balesetvédelmi Szabályzata alapján). 

 

4.1.6. Az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes akadályoztatása 

esetére a helyettesítés rendje  
 

Az igazgatót akadályoztatása esetén teljes felelősséggel a felsős intézményvezető-helyettes 

helyettesíti. Az igazgató távollétében munkakörében döntési joggal rendelkezik, de erről köteles az 

igazgatót tájékoztatni. Tartós távollétnek minősül a legalább kéthetes, folyamatos távollét.  

A vezetők távolléte esetén – ha a helyettesítésre más nem kapott megbízást – az igazgatót a 

gyakorlatioktatás-vezető, illetve a szakmai munkaközösség vezetője helyettesíti.  

 

4.1.7. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a 

feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések  
A nevelőtestület hatáskörébe tartozó ügyekben a nevelőtestület általános átruházási jogával nem él. 

A feladatok ellátásával megbízottak a nevelőtestületi értekezleten érdemi beszámolót adnak végzett 

munkájukról, a beszámolót a nevelőtestület joga elfogadni.  

Az iskolai nevelőtestület az iskolai oktatás és nevelés alapfeladaton foglalkoztatott pedagógus 

besorolású közalkalmazottakból áll.  

 

4.2. Külső kapcsolattartás rendje 
 

4.2.1. A vezetők és az iskolai szülői szervezet (közösség) közötti 

kapcsolattartás formája  
 

Az intézmény minden szervezett tanulócsoportjának szülői közössége egy képviselőt és 

akadályoztatása esetére egy helyettest választ. A szülői képviselőkből áll az intézmény szülői 

szervezetének vezetősége.  

A szülői közösség vezetője bármikor felkeresheti az intézmény valamennyi vezetőjét, ha az 

általa képviselt szülők ügyében kíván eljárni.  

Az intézmény vezetője a szülők képviselőit egy tanítási évben legalább egyszer értekezlet 

keretében érdemben tájékoztatja, valamint minden vezető a hatáskörének megfelelő ügyekben 

köteles havonta egyszer kötött időpontban fogadóórát tartani. Az intézmény vezetője illetve 
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vezető beosztású alkalmazottja köteles a szülői szervezet képviselőjének rendelkezésére állni 

és kérdéseire érdemi választ adni valamint hatáskörének megfelelően intézkedni.  

 

 

 

 

 

4.2.2. A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja, beleértve a 

gyerekjóléti szolgálattal, valamint az iskola-egészségügyi ellátást biztosító 

egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartás  
 

Az intézményt a külső kapcsolatokban az intézmény vezetője képviseli. A külső kapcsolatokat 

az intézmény vezetője személyes megbízottjai útján tartja azoknak a pedagógusoknak a 

bevonásával, akiknek szakmai feladataikhoz közel álló féllel kell a kapcsolatot tartani.  

Az intézmény rendszeres kapcsolatot tart:  

– az intézmény körzetéhez tartozó általános- és középiskolákkal,  

– gyermek és szakmai szervezetekkel (humán munkaközösség-vezető, ifjúságvédelmi felelős),  

– gyermekjóléti szolgálattal, (ifjúságvédelmi felelős),  

– az egészségügyi szolgáltatóval (iskolatitkár),  

– egyházakkal (humán munkaközösség-vezető),  

– sportegyesületekkel (reál munkaközösség-vezető, testnevelők),  

– rendőrség ifjúságvédelmi nevelőjével (reál munkaközösség-vezető, ifjúságvédelmi felelős),  

– vöröskereszttel (iskolatitkár),  

– városi közművelődési intézményekkel (humán munkaközösség vezető),  

– gyógypedagógiai szolgáltatóval (intézményvezető, intézményvezető-helyettes, 

ifjúságvédelmi felelős),  

– gyermek és ifjúságvédelmi szervekkel (humán munkaközösség-vezető, ifjúságvédelmi 

felelős).  

 

Az együttműködésről minden olyan együttműködővel, amellyel a kapcsolattartást jogszabály 

nem szabályozza, együttműködési megállapodás készül.  

A gyermekjóléti szolgálattal közvetlenül az intézmény ifjúságvédelmi felelőse tartja a 

kapcsolatot. Munkájának eredményeiről rendszeresen tájékoztatja az igazgatót és az érintett 

pedagógusokat, indokolt esetekben intézkedéseket javasol.  

 

4.2.3. A tagintézménnyel (intézményegységgel) való kapcsolattartás rendje  
 

Az intézmény tagintézménnyel (intézményegységgel) nem rendelkezik.  

 

4.2.4. A gyakorlati képzést folytatókkal és szervezőkkel való kapcsolattartás 

formái és rendje 
 

A gyakorlati képzést folytatókkal való kapcsolattartás alapja a velük kötött „Együttműködési 

megállapodás”. Az ebben bekövetkezett esetleges változásokat a szakmacsoportos képzésben 

vezető, valamint a vele együttműködő nem pedagógus beosztású vállalati kapcsolattartó 

munkatárs regisztrálja szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal, a tanév kezdését 

megelőzően.  
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Az egyes gyakorlati képzést folytatókkal a vezetés tagjai (igazgató, gyakorlati oktatásvezető, 

pénzügyi vezető, gyakorlati oktatásvezetők, nem pedagógus beosztású vállalati kapcsolattartó) 

feladatkörüknek megfelelően, az együttműködés jellegétől függően napi, heti, havi 

rendszerességgel, vagy szükség szerint tartják a kapcsolatot.  

A gyakorlati képzést folytatókat írásban, levelezés útján, az iskola honlapjának folyamatos 

frissítésével, továbbá e-mailben és SMS-ben, valamint telefonon és személyes megkeresések, 

meghatározott kör részvételével kialakított kerekasztal beszélgetések során informálja az őket 

érintő kérdésekben, kéri ki a véleményüket.  

Az iskola minden tanévben osztályonként üzemlátogatást szervez a külső gyakorló helyekre, 

ahol bevonja az oktatási munkába az ottani tanulófelelősöket. Amennyiben igény van rá, van 

lehetőség külső gyakorlatok megszervezésére, ahol szintén biztosított a lehetőség az oktatási 

tevékenységben való aktív részvételre. Az iskola segíti a gyakorlati képzést folytatók képzését 

azzal, hogy az iskola tanmenetét követő tematikát biztosít a képző helyeknek, ezáltal segítve és 

fejlesztve a munkájukat.  

Az iskola vezetéséhez a gyakorlati képzést folytatóktól érkező észrevételeket, panaszokat az 

érintettek bevonásával az iskola igazgatója vizsgálja ki és tisztázza a vitás kérdéseket, lehetőség 

szerint a jövőre nézve konszenzusos megállapodással lezárja azokat. Az egyeztetésről, illetve a 

megállapodásról emlékeztető vagy szükség esetén jegyzőkönyv készül. 

 

5. A pedagógiai munka belső ellenőrzési rendje  
 

5.1. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének fogalma, célja  
A pedagógiai munka belső ellenőrzése: az intézmény valamennyi pedagógiai tevékenységére 

kiterjed.  

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének célja az esetlegesen előforduló hibák mielőbbi 

feltárása, majd a feltárást követő helyes gyakorlat megteremtése, másrészről a pedagógiai 

munka hatékonyságának fokozása.  

 

5.2. A pedagógiai munka belső ellenőrzésével szemben támasztott követelmények  
A pedagógiai munka belső ellenőrzésével szemben támasztott követelmények:  

- fogja át a pedagógiai munka egészét,  

- segítse elő valamennyi pedagógiai munka emelkedő színvonalú ellátását,  

- támogassa az egyes pedagógiai munka legcélszerűbb, leghatékonyabb, tanulóbarát el-látását,  

- a szülői közösség, és a tanuló közösség észrevételei kapcsán elfogulatlan ellenőrzéssel segítse 

az oktatás valamennyi szereplőjének megfelelő pedagógiai módszer megtalálását,  

- biztosítsa, illetve segítse elő a fegyelmezett munkát,  

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

megtartását,  

- hatékonyan működjön a megelőző szerepe.  

 

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

a) az intézmény vezetője,  

b) az intézményvezető helyettese, helyettesei,  

c) külső szakértő az a)-b) pontban meghatározottak felkérésére,  

d) az intézményvezető – az általa szükségesnek tartott esetben – jogosult az iskola pedagógusai 

közül bárkit meghatározott céllal és jogkörrel ellenőrzési feladat elvégzésére kijelölni.  

 

5.4. Kiemelt ellenőrzési szempontok  
 a pedagógusok munkafegyelme.  
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 a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások pontos megtartása,  

 a nevelő-oktató munkához kapcsolódó adminisztráció pontossága,  

 a tanterem rendezettsége, tisztasága, dekorációja,  

 a tanár-diák kapcsolat, a tanulói személyiség tiszteletben tartása,  

 a nevelő és oktató munka színvonala a tanítási órákon:  

o a tanítási óra felépítése és szervezése, a tanítási órán alkalmazott módszerek,  

o a tanulók munkája és magatartása, valamint a pedagógus egyénisége, magatartása a tanítási 

órán,  

o az óra eredményessége, a helyi tanterv követelményeinek teljesítése,  

 a tanórán kívüli nevelőmunka, az osztályfőnöki munka eredményei, a közösségformálás.  

 

 

5.5. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének formái  
A pedagógiai munka belső ellenőrzésének formái a következők lehetnek:  

- beszámoltatás adott témával vagy eseménnyel kapcsolatosan,  

- értekezlet,  

- óralátogatás,  

Az intézményvezető a pedagógiai munka belső ellenőrzése céljából éves munkatervet készíthet.  

 

5.6. A pedagógiai munka belső ellenőrzési rendje a pedagógusok teljesítményértékelés 

rendszerében  
A dolgozói teljesítményértékelés rendszerében a pedagógiai munka belső ellenőrzése 

megtörténik értelemszerűen a vezetők, valamint a nem vezető beosztású pedagógusok esetében 

akkor, mikor az egyéni, illetve csoportos teljesítmény követelményeik, minősítési szempontjaik 

szerinti értékelésük megtörténik. 

 

6. A felnőttképzés formái 
 

Intéményünkben nincs iskolarendszerű felnőttoktatás. 

Képzéseinket iskolarendszeren kívüli formában valósítjuk meg. A képzések helyileg az 

iskolában valamint külső helyszínen kerülnek megtartásra. A vizsgák helyszíne igazodik a 

képzések helyszínéhez, a vizsgák lebonyolítása a hatályos jogszabályok figyelembe vételével 

történik. 

A felnőttképzés irányítását szakmai felelős végzi. 

A képzések önköltséges és támogatott formában kerülnek megtartásra. A képzésbe való 

bekapcsolódás és a vizsgára bocsátás feltételeit az SZVK határozza meg. 

A képzés kezdetén a hallgatóval képzési szerződéskötésre kerül sor, ezt követően előzetes 

tudásszint felmérés következik, melynek célja a már meglévő kompetenciákra alapozottak, így 

a hallgató az egyéni képességeinek és készségeinek megfelelő ütemben sajátíthatja el a 

hatékony munkavégzéshez szükséges ismereteket. 

 

7. Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt 

dokumentumok kezelési rendje  
 

Az elektronikus dokumentum  
Az intézmény használhat elektronikus iratokat, dokumentumokat.  

Elektronikus dokumentumnak minősül: az elektronikus eszköz útján értelmezhető adat 

együttes.  

Az elektronikus dokumentumokon belül külön szabályok érvényesek:  
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- az elektronikus okiratnak minősülő dokumentumokra, valamint  

- az egyéb elektronikus dokumentumokra.  

 

Az elektronikus okirat kezelési rendje  

Elektronikus okiratnak minősül az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott rendszer 

alkalmazásával elektronikus úton előállított irat.  

Az ilyen iratot:  

- elektronikus aláírással kell ellátni, és  

- elektronikusan kell tárolni.  

 

Az egyéb elektronikus dokumentumok kezelési rendje  

Egyéb dokumentumnak minősül minden elektronikus úton létrehozott dokumentum, amely - 

nem az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott rendszerben keletkezett.  

Az ilyen iratokat:  

- amennyiben az intézményvezető elrendeli, elektronikus aláírással kell ellátni,  

- elektronikusan kell tárolni.  

 

 

Az elektronikus aláírás  
Az elektronikus iratokat elektronikus formában alá kell írni.  

Az elektronikus aláírásra az intézmény igazgatója jogosult.  

Elektronikus aláírásra csak megfelelő elektronikus aláírási terméket (szoftver, hardver, más 

elektronikus aláírás alkalmazáshoz kapcsolódó összetevőt) lehet használni.  

Az elektronikus aláíró köteles az elektronikus aláírást létrehozó eszközzel kapcsolatban minden 

adatvédelmi és biztonsági előírást megtartani. 

 

Az elektronikus dokumentumok tárolása  
Az elektronikusan tárolt adatok, iratok utólagos olvashatóságát, használhatóságát a selejtezési 

idő lejártáig, vagy levéltárba adásáig biztosítani kell. Ennek megfelelően olyan tároló rendszert 

kell alkalmazni, amely biztosítja a megőrzéshez szükséges feltételeket.  

Az elektronikus dokumentumok számítógépen kívüli elektronikus tárolásához szükséges 

tárgyi, technikai feltételeket az intézményvezető biztosítja. Ennek érdekében az elektronikus 

dokumentum kezelője számára rendelkezésre bocsátja a szükséges:  

- adathordozókat,  

- az adathordozók biztonságos elhelyezéséhez szükséges páncélszekrényt.  

Adathordozók külső felületén, vagy az adathordozó külső borítóján egyértelműen meg kell 

jelölni az adathordozón tárolt adatokat.  

Az adatok tárolásakor be kell tartani az általános adatvédelmi szabályokat.  

 

 

Az elektronikus dokumentumok selejtezése, megsemmisítése  
Az elektronikus rendszerből való selejtezés, megsemmisítés  

Amennyiben az elektronikus adathordozón levő iratok iktatott iratok, selejtezésükre az 

iratkezelési szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni.  

Az elektronikus adathordozón lévő adatok megsemmisítése  

Az elektronikus adathordozón lévő adatok megsemmisítése az adathordozótól függően 

történhet:  

- törléssel,  

- az adathordozó fizikai megsemmisítésével  
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8. Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok 

hitelesítési rendje  
 

A hitelesítés követelménye  
Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványokat:  
- ha azok folyamatosan kerülnek kinyomtatásra, folyamatosan,  

- ha időszakosan kerülnek kinyomtatásra, a kinyomtatást követően  

hitelesíteni kell.  

A hitelesítés módja  

Az elektronikus úton előállított papír alapú nyomtatvány jellegétől függően el kell végezni:  

- az utolsó bejegyzést követő sorok áthúzással történő érvénytelenítését,  

- el kell helyezni a papír alapú dokumentumon a hitelesítési záradékot, mely tartalmazza:  

- a hitelesítés időpontját,  

- a hitelesítő aláírását,  

- az intézmény hivatalos körbélyegző lenyomatát.  

 

A füzet jelleggel összetűzött, kapcsozott dokumentumok esetén a füzet külső lapján, vagy annak 

belső oldalán kell elhelyezni a hitelesítési záradékot, ahol fel kell tüntetni azt is, hogy a 

dokumentum hány lapból, illetve oldalból áll.  

Ez esetben a hitelesítés szövege: Hitelesítési záradék  

Ez a dokumentum ....... folyamatosan sorszámozott oldalból/lapból áll.  

Kelt: ................................................  

PH  

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

hitelesítő  

 

9. Az egyéb foglalkozások célja, szervezeti formái, időkeretei 
 

Egyéb foglalkozás körébe tartozik a tanórán kívüli:  

- egyéni, vagy  

- csoportos pedagógiai tartalmú foglalkozás, amely a tanulók fejlődését szolgálja.  

Az intézményben igénybe vehető egyéb foglalkozások:  

 

9.1. A fakultációs foglalkozások  
A fakultációs foglalkozások: továbbtanulásra előkészítő foglalkozások  

- a vezetőket az iskola igazgatója bízza meg,  

- a foglalkozások a tanulók tanulmányi előmenetelét szolgálják,  

- a foglalkozások meghatározott rendben, tematika szerint történnek,  

- a foglalkozásokról naplót kell vezetni.  

 

9.2. Diákköri foglalkozások  
A diákköri foglalkozás: énekkar  

- a tanulók igényeinek, érdeklődési körének megfelelően szerveződik,  

- a vezetőt az iskola igazgatója bízza meg,  

- a foglalkozás meghatározott rendben, tematika szerint történik,  

- a foglalkozásról naplót kell vezetni.  

 

9.3. Sportköri foglalkozások  
A sport foglalkozások: tömegsporton belüli szabadidős játékok  
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- a többi foglalkozásoktól elkülönül,  

- a tanulók önkéntes jelentkezése alapján történik  

- a foglalkozások meghatározott rendben, tematika szerint történnek,  

- a foglalkozásokról naplót kell vezetni.  

 

9.4. További egyéb foglalkozások  
A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – a felzárkóztató foglalkozások, 

valamint az egyéni foglalkozások kivételével – önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozásokra 

történő jelentkezés tanév elején történik és egy tanévre szól.  

A felzárkóztató foglalkozásokon, valamint az egyéni foglalkozásokon való részvételre a 

pedagógus jelöli ki a tanulót.  

A tanórán kívüli foglalkozások megszervezését (a foglalkozások megnevezését, heti óraszámát, 

a vezető nevét, működésének időtartamát) minden tanév elején az iskola tantárgyfelosztásában 

kell rögzíteni. A tanórán kívüli foglalkozások vezetőit az iskola igazgatója bízza meg. Tanórán 

kívüli foglalkozást vezethet az is, aki nem az iskola pedagógusa.  

A tanórán kívüli foglalkozások megszervezésénél a tanulói, a szülői, valamint a nevelői 

igényeket a lehetőségek szerint figyelembe kell venni.  

Az iskola a tehetséges tanulók fejlődésének elősegítése érdekében tanulmányi, sport és 

kulturális versenyeket, vetélkedőket szervezhet. A versenyek megszervezéséért, a résztvevő 

tanulók felkészítéséért a szaktanárok a felelősek.  

A tanulók önképzésének, egyéni tanulásának segítésére a községi és egyben iskolai könyvtár 

működik.  

 

 

10. Mindazokat a kérdéseket, amelyek meghatározását jogszabály 

előírja, továbbá a nevelési – oktatási intézménnyel összefüggő minden 

olyan kérdés, amelyet jogszabály rendelkezése alapján készített 

szabályzatban nem kell, vagy nem lehet szabályozni  

 
Az iskola szakmai tekintetben önállóan működő intézmény. A szervezettel és a működéssel 

kapcsolatosan minden olyan ügyben a szervezeten belül döntési hatáskörrel rendelkező 

személy, szervezet dönt, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. 

 

 

11. A nevelési-oktatási intézményben a tanulóval szemben 

lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárás részletes szabályai 
 

 

11.1. Fegyelmi eljárás, fegyelmi tárgyalás 
(1) Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, 

írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. A fegyelmi eljárás megindítása és 

lefolytatása kötelező, ha a tanuló maga ellen kéri. Kiskorú tanuló esetén e jogot a szülő 

gyakorolja. 

Megjegyzés: Vétkes elkövetésről akkor beszélünk, ha kötelességének megszegését súlyos 

gondatlansággal vagy szándékosan követi el. Súlyos a tett akkor, ha a tanuló a körülmények 

alapján mással szemben lényegesen hátrányos dolgot követett el. 
(2) A fegyelmi büntetés lehet:  

g) megrovás; 
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h) szigorú megrovás; 

i) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, illetőleg megvonása; 

j) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába; 

k) eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától; 

l) kizárás az iskolából. 

A fegyelmi eljárás során a felsoroltakon kívül egyéb büntetés nem szabható ki! Nem lehet 

fegyelmi büntetést kiszabni, ha: 

 nem lehet bizonyítani a tanuló vétkességét;  

 a tanuló nem volt vétkes, vagy tette nem volt súlyos;  

 nem követett el kötelezettségszegést;  

 a kötelezettségszegéstől számítva már 3 hónap eltelt – ekkor eljárás nem indítható. Ha 

a kötelezettségszegés miatt büntető- vagy szabálysértési eljárás indult, és az nem végződött 

felmentéssel (az indítvány elutasításával), a határidőt a jogerős határozat közlésétől kell 

számítani. 

(3) Tanköteles tanulóval szemben a (2) bekezdés e)-f) pontjában meghatározott fegyelmi 

büntetés csak rendkívüli vagy ismétlődő fegyelmi vétség esetén alkalmazható. Ekkor a szülő 

köteles új iskolát, kollégiumot keresni a tanulónak. Abban az esetben, ha a tanuló más 

iskolában, kollégiumban történő elhelyezése a szülő kezdeményezésére tizenöt napon belül 

nem oldódik meg, a kormányhivatal hét napon belül köteles másik iskolát, kollégiumot kijelölni 

számára. A (2) bekezdés d) pontjában szabályozott fegyelmi büntetés akkor alkalmazható, ha 

az iskola igazgatója a tanuló átvételéről a másik iskola igazgatójával megállapodott. A (2) 

bekezdés c) pontjában meghatározott fegyelmi büntetés szociális kedvezményekre és 

juttatásokra nem vonatkoztatható. 

(4) A szakközépiskola és a szakiskola tanulója ellen folytatott fegyelmi eljárásba, ha a 

tanuló tanulószerződést kötött, be kell vonni a területi gazdasági kamarát. 

(5) A fegyelmi büntetés megállapításánál a tanuló életkorát, értelmi fejlettségét, az 

elkövetett cselekmény súlyát figyelembe kell venni. A fegyelmi büntetést a nevelőtestület 

hozza. Az iskolai diákönkormányzat véleményét a fegyelmi eljárás során be kell szerezni. 

(6) Az iskolai, kollégiumi szülői szervezet (közösség) és az iskolai, kollégiumi 

diákönkormányzat közös kezdeményezésére biztosítani kell, hogy az iskolában, kollégiumban 

az iskolai, kollégiumi szülői szervezet (közösség) és az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat 

közösen működtesse a fegyelmi eljárás lefolytatását megelőző egyeztető eljárást (a 

továbbiakban: egyeztető eljárás). Az egyeztető eljárás célja a kötelességszegéshez elvezető 

események feldolgozása, értékelése, ennek alapján a kötelességszegő és a sértett közötti 

megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. Az egyeztető eljárás rendjét az 

iskolai, kollégiumi házirendben kell meghatározni. A szabályozásnál az iskolai, kollégiumi 

szülői szervezetnek (közösségnek) és az iskolai, kollégiumi diákönkormányzatnak egyetértési 

joga van. 

 Megjegyzés: Az egyeztető eljárás lefolytatásáért a fegyelmijogkör gyakorlója felel, a technikai 

feltételek biztosítása (így különösen megfelelő terem rendelkezésre bocsátása, egyeztető 

felkérése, értesítő levél kiküldése) a nevelési-oktatási intézmény feladata. 

(7) Egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a sértett, kiskorú sértett esetén 

a szülő, valamint a kötelességszegő, kiskorú kötelességszegő esetén a szülő egyetért. A 

fegyelmi eljárás megindításáról szóló értesítésben a kötelességszegő tanuló, ha a 

kötelességszegő kiskorú, a szülő figyelmét fel kell hívni az egyeztető eljárás igénybevételének 

lehetőségére, feltéve, hogy ehhez a sértett, ha a sértett kiskorú, a szülő hozzájárult. A tanuló, 

kiskorú tanuló esetén a szülő - az értesítés kézhezvételétől számított öt tanítási napon belül - 

írásban bejelentheti, ha kéri az egyeztető eljárás lefolytatását. A fegyelmi eljárást folytatni kell, 

ha az egyeztető eljárás lefolytatását nem kérik, továbbá ha a bejelentés iskolába, kollégiumba 
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történő megérkezésétől számított tizenöt napon belül az egyeztető eljárás nem vezetett 

eredményre. 

 Megjegyzés: Az egyeztető eljárás célja, a kötelességszegéshez elvezető események 

feldolgozása, értékelése, ennek alapján a kötelességszegő és a sértett közötti megállapodás 

létrehozása a sérelem orvoslása céljából. Ez csak akkor valósítható meg, ha a kötelezettség 

meghatározott személlyel szemben valósul meg.  

(8) Ha a kötelességszegő és a sértett az egyeztetési eljárásban megállapodott a sérelem 

orvoslásában, közös kezdeményezésükre a fegyelmi eljárást a sérelem orvoslásához szükséges 

időre, de legfeljebb három hónapra fel kell függeszteni. Ha a felfüggesztés ideje alatt a sértett, 

kiskorú sértett esetén a szülő nem kérte a fegyelmi eljárás folytatását, a fegyelmi eljárást meg 

kell szüntetni. Ha a sérelem orvoslására kötött írásbeli megállapodásban a felek kikötik, az 

egyeztető eljárás megállapításait és a megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő tanuló 

osztályközösségében meg lehet vitatni, illetve a házirendben meghatározott nagyobb 

közösségben nyilvánosságra lehet hozni. 

(9) A fegyelmi eljárás megindításáról - az indok megjelölésével - a tanulót és a kiskorú tanuló 

szülőjét értesíteni kell. A fegyelmi eljárás során a tanulót meg kell hallgatni, és biztosítani kell, 

hogy álláspontját, védekezését, előadja. Ha a meghallgatáskor a tanuló vitatja a terhére rótt 

kötelességszegést, vagy a tényállás tisztázása egyébként indokolja, tárgyalást kell tartani. A 

tárgyalásra a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét meg kell hívni. Kiskorú tanuló esetén a 

fegyelmi eljárásba a szülőt minden esetben be kell vonni. A fegyelmi eljárásban a tanulót és a 

szülőt meghatalmazott is képviselheti. 

(10) A tanulóval szemben ugyanazért a kötelességszegésért csak egy fegyelmi büntetés 

állapítható meg. Ha a kötelességszegés miatt az iskolában és a kollégiumban is helye lenne 

fegyelmi büntetés megállapításának - a nevelési-oktatási intézmények eltérő megállapodásának 

hiányában - a fegyelmi büntetést abban a nevelési-oktatási intézményben lehet megállapítani, 

amelyikben az eljárás előbb indult. 

(11) A gyakorlati képzés keretében elkövetett kötelességszegésért a fegyelmi eljárást az 

iskolában kell lefolytatni. 

 

11.2. Fegyelmi eljárás szabályai 
 

11.2.1.   A fegyelmi tárgyalás 
(1) A fegyelmi eljárás megindításáról a tanulót, a kiskorú tanuló szülőjét, a gyakorlati képzés 

során elkövetett fegyelmi vétség esetén - ha a gyakorlati képzést nem az iskolában tartják - a 

gyakorlati képzés szervezőjét (a továbbiakban: gazdálkodó szervezet) - a tanuló terhére rótt 

kötelességszegés megjelölésével - értesíteni kell. Az értesítésben meg kell jelölni a fegyelmi 

tárgyalás időpontját és helyét, azzal a tájékoztatással, hogy a tárgyalást akkor is meg lehet 

tartani, ha a gazdálkodó szervezet képviselője szabályszerű értesítés ellenére, illetve a tanuló, a 

szülő vagy a meghatalmazott ismételt szabályszerű meghívás ellenére nem jelenik meg. A 

fegyelmi eljárás megindításáról szóló értesítésben a kötelességszegő tanuló, - ha a 

kötelességszegő kiskorú, a szülő - figyelmét fel kell hívni az egyeztető eljárás igénybevételének 

lehetőségére, feltéve, hogy ehhez a sértett, - ha a sértett kiskorú, a szülő - hozzájárult. 

Tájékoztatni kell a tanulót arról, hogy az eljárásban meghatalmazott is képviselheti. Az 

értesítést oly módon kell kiküldeni, hogy azt a tanuló, a szülő és meghatalmazott képviselőjük 

külön-külön a tárgyalás előtt legalább nyolc nappal megkapja. 

(2) A fegyelmi eljárást - lehetőleg a megindítástól számított harminc napon belül - egy 

tárgyaláson be kell fejezni. Az eljárás során lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanuló, a 

szülő és a képviselőjük, továbbá a gazdálkodó szervezetet érintő kérdésekben a gazdálkodó 

szervezet képviselője az ügyre vonatkozó iratokat megtekinthesse, abba az eljárás során 
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betekinthessen, az abban foglaltakra véleményt nyilváníthasson, és bizonyítási indítvánnyal 

élhessen. 

(3) A fegyelmi tárgyalás nyilvános. A fegyelmi jogkör gyakorlója a nyilvánosságot a tanuló, 

illetve képviselője kérésére korlátozhatja, illetve kizárhatja. 

(4) A fegyelmi tárgyalás megkezdésekor a tanulót figyelmeztetni kell jogaira, ezt követően 

ismertetni kell a terhére rótt kötelességszegést, a rendelkezésre álló bizonyítékokat. 

(5) Ha az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlója a nevelőtestület, a tárgyalást a nevelőtestület 

által megbízott személy vezeti. 

 

11.2.2.   A bizonyítás 
(1) A fegyelmi jogkör gyakorlója köteles a határozathozatalhoz szükséges tényállást 

tisztázni. Ha ehhez a rendelkezésre álló adatok nem elegendők, hivatalból vagy kérelemre 

bizonyítási eljárást folytat le. Bizonyítási eszközök különösen: a tanuló és a szülő nyilatkozata, 

az irat, a tanúvallomás, a szemle és a szakértői vélemény. 

(2) A fegyelmi eljárás során törekedni kell minden olyan körülmény feltárására, amely a 

kötelességszegés elbírálásánál, a fegyelmi büntetés meghozatalánál a tanuló mellett, illetve a 

tanuló ellen szól. 

 

11.2.3.   A fegyelmi határozat 
(1) A fegyelmi határozatot a fegyelmi tárgyaláson szóban ki kell hirdetni. A kihirdetéskor 

ismertetni kell a határozat rendelkező részét és a rövid indokolást. Ha az ügy jellege 

megkívánja, a határozat szóbeli kihirdetését az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlója legfeljebb 

nyolc nappal elhalaszthatja. 

(2) A fegyelmi eljárást határozattal meg kell szüntetni, ha a tanuló nem követett el 

kötelességszegést, vagy a kötelességszegés nem indokolja a fegyelmi büntetés kiszabását, 

illetve a kötelességszegéstől három hónapnál hosszabb idő telt el, vagy a kötelességszegés 

ténye, illetve, hogy azt a tanuló követte el, nem bizonyítható. 

(3) A fegyelmi határozatot, a kihirdetést követő hét napon belül írásban meg kell küldeni a 

tanulónak, kiskorú tanuló esetén a szülőjének és képviselőjüknek, ha a gazdálkodó szervezet 

képviselője az eljárásban részt vett, a gazdálkodó szervezetnek. 

(4) Megrovás és szigorú megrovás fegyelmi büntetés esetén a határozatot nem kell írásban 

megküldeni, ha a fegyelmi büntetést a tanuló - kiskorú tanuló esetén a szülő is - tudomásul 

vette, a határozat megküldését nem kéri, és eljárást megindító kérelmi jogáról lemondott. 

(5) A fegyelmi határozat rendelkező része tartalmazza a határozatot hozó szerv 

megjelölését, a határozat számát és tárgyát, a tanuló személyi adatait, a fegyelmi büntetést, a 

büntetés időtartamát, felfüggesztését és az eljárást megindító kérelmi jogra való utalást. 

(6) A fegyelmi határozat indokolása tartalmazza a kötelességszegés rövid leírását, a 

tényállás megállapításának alapjául szolgáló bizonyítékok ismertetését, a rendelkező részben 

foglalt döntés indokát, elutasított bizonyítási indítvány esetén az elutasítás okát, a határozat 

meghozatalának napját, a határozatot hozó aláírását és a hivatali beosztásának megjelölését. Ha 

az első fokon a nevelőtestület jár el, a határozatot a nevelőtestület nevében az írja alá, aki a 

tárgyalást vezette, továbbá a nevelőtestület egy kijelölt, a tárgyaláson végig jelen lévő tagja. 

(7) Eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától és kizárás az iskolából fegyelmi büntetés 

kiszabása esetén a tanuló tanév végi osztályzatait a fegyelmi határozat jogerőre emelkedése 

előtt nem lehet megállapítani. Eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától fegyelmi büntetés 

nem szabható ki, ha a tanév végi osztályzatokat megállapították. 

(8) Ha az eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától, kizárás az iskolából fegyelmi 

büntetést a bíróság a tanuló javára megváltoztatja, a tanuló osztályzatait meg kell állapítani, ha 

ez nem lehetséges, lehetővé kell tenni, hogy a tanuló - választása szerint az iskolában vagy a 

független vizsgabizottság előtt - osztályozó vizsgát tegyen. 
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(9) Ha a kizárás az iskolából fegyelmi büntetést megállapító határozat az iskola tízedik 

évfolyamának, illetőleg a középiskola utolsó évfolyamának vagy szakképző iskola utolsó 

szakképzési évfolyamának sikeres elvégzése után válik végrehajthatóvá, a tanuló nem 

bocsátható alapvizsgára, illetve érettségi vagy szakmai vizsgára. A tanuló a megkezdett vizsgát 

nem fejezheti be addig az időpontig, ameddig a kizárás fegyelmi büntetés hatálya alatt áll. 

(10) A tanuló - a megrovás és a szigorú megrovás kivételével - a fegyelmi határozatban 

foglaltak szerint a fegyelmi büntetés hatálya alatt áll. A fegyelmi büntetés hatálya nem lehet 

hosszabb 

c) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, illetve megvonása fegyelmi 

büntetés esetén hat hónapnál, 

d) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, eltiltás az adott iskolában a 

tanév folytatásától és kizárás az iskolából fegyelmi büntetések esetén tizenkettő hónapnál. 

(11) A fegyelmi büntetés végrehajtása legfeljebb hat hónap időtartamra felfüggeszthető. 

 

11.2.4.  Az eljárást megindító kérelem 
(1) Az elsőfokú határozat ellen a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő nyújthat be eljárást 

megindító kérelmet. Az eljárás megindító kérelmet a határozat kézhezvételétől számított tizenöt 

napon belül kell az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlójához benyújtani. 

(2) A fegyelmi büntetést kiszabó határozat ellen benyújtott kérelmet az elsőfokú fegyelmi 

jogkör gyakorlója nyolc napon belül köteles továbbítani a másodfokú fegyelmi jogkör 

gyakorlójához. A felterjesztéssel együtt az ügy valamennyi iratát továbbítani kell, az elsőfokú 

fegyelmi jogkör gyakorlójának az ügyre vonatkozó véleményével ellátva. 

 

11.2.5.  A kizárás 
(1) A fegyelmi ügy elintézésében és a határozat meghozatalában nem vehet részt a tanuló közeli 

hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], továbbá az, akit a tanuló által elkövetett kötelességszegés 

érintett.  

(2) A másodfokú fegyelmi határozat meghozatalában nem vehet részt, aki az elsőfokú fegyelmi 

határozat meghozatalában részt vett, illetőleg az ügyben tanúvallomást tett vagy szakértőként 

eljárt. 

(3) Akivel szemben kizárási ok áll fenn, köteles ezt bejelenteni. A kizárási okot a tanuló és 

a szülő is bejelentheti. A nevelőtestület tagja ellen bejelentett kizárási ok esetén az iskola, a 

kollégium igazgatója, vezetője, egyéb esetekben a másodfokú fegyelmi jogkör gyakorlójának 

munkáltatója dönt. 11.2.6.   Vegyes rendelkezések 

(1) A fegyelmi eljárásban a kiskorú tanuló szülője mindig részt vehet. A tanulót szülője, 

továbbá meghatalmazottja képviselheti. 

(2) A tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben fel kell 

tüntetni a tárgyalás helyét, a tárgyaláson hivatalos minőségben részt vevők nevét, az elhangzott 

nyilatkozatok főbb megállapításait. Szó szerint kell rögzíteni az elhangzottakat, ha a tárgyalás 

vezetője szerint ez indokolt, valamint, ha azt a tanuló, a szülő vagy képviselőjük kéri. 

 

11.3. A kártérítési felelősség 
 

 (1)  Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségeinek teljesítésével összefüggésben a nevelési-

oktatási intézménynek vagy a gyakorlati képzés szervezőjének jogellenesen kárt okoz, a Ptk. 

szabályai szerint kell helytállnia. 

(2) Ha az iskolának, kollégiumnak a tanuló kárt okozott, az igazgató, a kollégium vezetője 

köteles a károkozás körülményeit megvizsgálni, az okozott kár nagyságát felmérni, és lehetőség 

szerint a károkozó és a felügyeletét ellátó személyét megállapítani. 

(3) Ha a vizsgálat megállapítása szerint a kárt az iskola tanulója, a kollégium tagja okozta, 
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a vizsgálatról a tanulót, kiskorú tanuló esetén szülőjét haladéktalanul tájékoztatni kell. A 

tájékoztatással egyidejűleg a szülőt fel kell szólítani – a Köznevelési törvény 59.§-ának (2) 

bekezdésében meghatározott keretek között – az okozott kár megtérítésére. Ha felszólítás nem 

vezet eredményre, vagy a szülő, illetőleg a tanuló a károkozás tényét vagy mértékét nem ismeri 

el, az iskola igazgatója, kollégium vezetője a tanuló, illetőleg a szülő ellen pert indíthat. 

 

(4) A kártérítés mértéke nem haladhatja meg 

a) gondatlan károkozás esetén a kötelező legkisebb munkabér – a károkozás napján érvényes 

rendelkezések szerint megállapított – egyhavi összegének ötven százalékát, 

b) ha a tanuló cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes, szándékos károkozás 

esetén az okozott kár, legfeljebb azonban a kötelező legkisebb munkabér – a károkozás napján 

érvényes rendelkezések szerint megállapított – öt havi összegét. 

c) cselekvőképes tanuló szándékos károkozása esetén minden esetben a teljes kárt meg kell 

téríteni. 

 

(5) Az iskola, a kollégium, a gyakorlati képzés szervezője a tanulónak a tanulói jogviszonnyal, 

kollégiumi tagsági viszonnyal, gyakorlati képzéssel összefüggésben okozott kárért 

vétkességére tekintet nélkül, teljes mértékben felel. A kártérítésre a Ptk. rendelkezéseit kell 

alkalmazni azzal a kiegészítéssel, hogy a nevelési-oktatási intézmény vagy a gyakorlati képzés 

szervezője felelőssége alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a kárt a működési körén 

kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt, ha azt a károsult 

elháríthatatlan magatartása okozta. 

 

(6) Ha a szakképző iskola tanulója tanulószerződést kötött, a gyakorlati képzés szervezőjének 

vagy a tanulónak okozott kár megtérítésére a szakképzésről szóló törvény rendelkezéseit kell 

alkalmazni. 

 

11.4. A fegyelmi eljárás indításának feltételei iskolánkban 
 

 

(1) Azt a tanulót, aki 

 tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, vagy 

 a tanulói házirend előírásait megszegi, vagy 

 igazolatlanul mulaszt, vagy 

 bármely módon árt az iskola jó hírnevének  

fegyelmező intézkedésben kell részesíteni.  

 

(2) Az iskolai fegyelmező intézkedés formái: 

 szaktanári figyelmeztetés, 

 osztályfőnöki figyelmeztetés 

 osztályfőnöki intés, 

 igazgatói figyelmeztetés, 

 igazgatói intés, 

 nevelőtestületi intés. 

 

(3) Fegyelmi eljárás lefolytatására a házirend és a tanulói kötelességek súlyos megsértése 

esetén kerül sor. Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől 

indokolt esetben a vétség súlyától függően el lehet térni. A tanuló súlyos kötelességszegése 

esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell tekinteni, s a tanulót azonnal legalább az 
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„igazgatói figyelmeztetés” büntetésben kell részesíteni. Súlyos kötelességszegésnek 

minősülnek az alábbi esetek:  

 az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása,  

 az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszesital, drog) iskolába hozatala, fogyasztása,  

 a szándékos károkozás,  

 az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése,  

 ezentúl mindazon cselekmények melyek a büntető törvénykönyv alapján 

bűncselekménynek minősülnek.  

(4) Igazolatlan mulasztás esetén alkalmazandó fegyelmező intézkedések (a Házirend alapján) 

 

Első igazolatlan óra   - osztályfőnöki figyelmeztetés 

Harmadik igazolatlan óra  - osztályfőnöki intés 

Hatodik igazolatlan óra  - igazgatói figyelmeztetés 

Tizenkettedik igazolatlan óra   - igazgatói intés 

Tizenötödik igazolatlan óra  - nevelőtestületi intés 

 

 Az ezt követő újabb igazolatlan óra esetén fegyelmi eljárást kell indítani. 30 igazolatlan óra 

után a nem tanköteles tanuló kizárható, ha a szülő két alkalommal értesítést kapott a tanuló 

hiányzásáról. 

 

(5) Ismétlődő, de nem súlyos vétségek esetén alkalmazandó fegyelmező intézkedések 

 

 A szaktanári figyelmeztetést a naplóban rögzíteni kell a következő adatokkal: a 

figyelmeztetés dátuma, a tanóra megnevezése, az elkövetett cselekmény leírása, aláírás. A 

második szaktanári figyelmeztetéssel egy időben a tanuló megkapja az osztályfőnöki 

figyelmeztetést, és a következő szaktanári figyelmeztetésekkel mindig a következő fegyelmező 

intézkedést is. Így a hatodik szaktanári figyelmeztetés után már a nevelőtestületi intés 

fegyelmező intézkedést kapja, ami után a fegyelmi tárgyalás következik. 

 

 

12. Az iskolai könyvtár működési szabályzata 
 

 

12.1. A könyvtár működésének célja, a működés feltételei 

 

Az iskola könyvtára az iskola működéséhez, pedagógiai programjának megvalósításához, a 

neveléshez, tanításhoz, tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres gyűjtését, feltárását, 

megőrzését, a könyvtári rendszer szolgáltatásainak elérését, továbbá a könyvtárhasználati 

ismeretek oktatását biztosító, az intézmény könyvtár-pedagógiai tevékenységét koordináló 

szervezeti egység.  

Könyvtárunk SzMSz-e szabályozza a könyvtár működésének és igénybevételének szabályait. 

Az iskolai könyvtár állományába csak a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó dokumentum vehető fel. 

A tankönyveket külön gyűjteményként kezeljük, a külön gyűjtemény nyilvántartásának és 

használatának sajátos szabályait a tankönyvtári szabályzat tartalmazza.  

Könyvtáros-tanárunk nevelő-oktató tevékenységét könyvtár-pedagógiai program alapján végzi. 

Az intézmény számára vásárolt dokumentumokat könyvtári nyilvántartásba kell venni. A 

könyvtáron kívül elhelyezett dokumentumokról lelőhely-nyilvántartást kell vezetni.  

 

12.2. Iskolai könyvtárunk alapfeladatai és kiegészítő feladatai 
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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. 

 

Az iskolai, kollégiumi könyvtár kiegészítő feladatai továbbá: 

a) a köznevelési törvényben meghatározott egyéb foglalkozások tartása,  

b) a nevelő-oktató munkához szükséges dokumentumok többszörözése,  

c) számítógépes informatikai szolgáltatások biztosítása,  

d) tájékoztatás nyújtása az iskolai, kollégiumi könyvtárak, a pedagógiai-szakmai 

szolgáltatásokat ellátó intézményekben működő könyvtárak, a nyilvános könyvtárak 

dokumentumairól, szolgáltatásairól,  

e) más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása,  

f) részvétel a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében.  

 

12.3.  Az iskolai tankönyvellátás megszervezésével kapcsolatos feladatok 

  

Könyvtárunk közreműködik az iskolai tankönyvellátás megszervezésében, 

lebonyolításában. 

Ennek végrehajtására az iskolai könyvtáros-tanár – részben munkaköri feladatként, részben 

megbízásos formában – a következő feladatokat látja el: 

 előkészíti az ingyenes tankönyvellátással kapcsolatos iskolai feladatok végrehajtását 

előkészítő felmérést végez, és lebonyolítja azt 

 közreműködik a tankönyv-rendelés előkészítésében, 

 megbízást kap a tankönyvek értékesítésének megszervezésére és lebonyolítására, 

 folyamatosan figyelemmel követi az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók számának 

változását, 

 követi az ingyenes tankönyvellátásban részesülő diákoknak kiadott kötetek számának 

alakulását, 

 követi a kiadott könyvek elhasználódásának mértékét, 

 az éves tankönyvrendeléskor beszerzi azokat az elhasználódott kötetek pótlását célzó vagy 

újonnan kiadott tankönyveket, 

 a tanév közben lehetőséget biztosít a tanulók számára a tanév közben jelentkező, tankönyv-

elhasználódásból, tankönyv elhagyásából keletkező hiány pótlására. 

 

Az iskolai könyvtár állományába veszi az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók számára 

beszerzett tankönyveket, azokat leltári nyilvántartásba veszi, majd kikölcsönzi a tanulóknak.  

  

Az SZMSZ-nek a könyvtárhasználat kérdéseit meghatározó rendelkezéseit 

nyilvánosságra kell hozni az iskola honlapján.  

 

 

12.4.  A könyvtár működésével kapcsolatos szabályok 
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12.4.1. 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 

 

 

12.4.2. A könyvtár szolgáltatásai 

                   

 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 

 

 

12.4.3. 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. 

      
12.4.4. 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.  

    

12.4.5. A könyvtárhasználat szabályai 

 

    A könyvek kölcsönzésének időtartama szorgalmi időben egy hónap. Tanév végén a 

diákoknak minden könyvet vissza kell vinniük a könyvtárba (attól függetlenül, hogy azt mikor 

vitték ki). A nyári szünidőre történő kölcsönzési szándékot előre jelezni kell, ez esetben az 

engedélyezett kölcsönzési időtartama a szünidő egészére kiterjed. A kikölcsönzött könyveket a 

következő tanév első tanítási hetében kell visszahozni. Az ingyenes tankönyvtámogatásban 

részesülő diákok által átvett tankönyvek arra az időtartamra kölcsönözhetők ki, ameddig a 

tanuló az adott tárgyat tanulja. Egyéb ismerethordozók kölcsönzésének időtartama a 

mindenkori lehetőségek függvényében változik. 
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12.4.6. A nyitva tartás és a kölcsönzés ideje 

 

    Az iskolai könyvtár minden tanítási napon nyitva tart. A nyitva tartás ideje igazodik a diákok 

igényeihez.  A kölcsönzési időről a tanulók az olvasóterem ajtajára illetve hirdetőjére 

kifüggesztett, az iskolai könyvtár működésével kapcsolatos információkból tájékozódhatnak. 

 

12.4.7. 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. 

 

12.4.8. 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. 

 

Jelen szervezeti és működési szabályzatot (SzMSz) csak a nevelőtestület módosíthatja az 

iskolaszék, a szülői munkaközösség és a diákönkormányzat véleményének kikérésével.  

Az intézmény eredményes és hatékony működtetéséhez szükséges további rendelkezéseket – 

mint pl. a belső ellenőrzés szabályzatát, az irat- és pénzkezelés, bizonylatolás rendjét, az 

intézményi gazdálkodás szabályait – önálló szabályzatok tartalmazzák. E szabályzatok, mint 

igazgatói utasítások jelen SzMSz változtatása nélkül módosíthatók. 
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1. Az iskola munkarendje 
 

 

z. Munkaidőben legalább egy vezető beosztású dolgozónak az 

intézményben kell tartózkodni. 

 

aa. Az oktatás és a nevelés a tantárgyfelosztással összhangban levő órarend 

alapján a pedagógus vezetésével a kijelölt termekben történik. 

 

bb. Tanórán kívüli foglalkozások csak a kötelező tanítási (foglalkozási) órák 

megtartása után szervezhetők. 

 

cc. A tanítási órák időtartama: 45 perc, kivéve a hetedik és nyolcadik órákat, 

melyek időtartama 40 perc. Az első tanítási óra reggel 730 órakor 

kezdődik. 

 

dd. Az óraközi szünetek 10 és 5 percesek, a harmadik szünet 15 perc a 

Házirendben feltüntetett csengetési rend szerint. 

 

ee. Az óraközi szünetet a tanulóknak lehetőség szerint az udvaron kell 

töltenie.  

 

ff. Az óraközi szünet rendjét beosztott pedagógusok felügyelik. 

 

gg. A bemutató órák és foglalkozások tartásának rendjét és idejét – a 

munkaközösség vezetők javaslata alapján – az intézményben a 

tagintézmény igazgatója engedélyezi. 

 

hh. A tanítási órák (foglalkozások) látogatására a tanító pedagógus  

egyetértésével csak a tantestület tagjai jogosultak. Minden egyéb esetben 

a látogatásra a tagintézményben a tagintézmény igazgatója adhat 

engedélyt. Ha kolléga hospitálni szeretne, legalább 24 órával előtte 

egyeztessen az óraadó tanárral 

 

ii. A tanítási órák megkezdésük után nem zavarhatók, kivételt indokolt 

esetben a tagintézményben a tagintézmény igazgató vagy helyettese tehet. 

 

jj. A kötelező orvosi vizsgálatok az intézményben a tagintézmény igazgató 

által előre engedélyezett időpontban és módon történhetnek. 

 

kk. Az iskola által szervezett szakközépiskolai szakmai gyakorlati órák 

időtartama: 45 perc, amelyekből legfeljebb 4 szünet nélkül megtartható, 

de azt követően legalább egy 25 perces szünetet kell adni. Az OKJ szerinti 

képzés szakmai gyakorlatai 60 percesek. 
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ll. Az iskola nyitva tartása: szorgalmi időben reggel 630 órától a szervezett 

 foglalkozások befejezéséig, hétfőtől csütörtökig legkésőbb 17 óráig, 

pénteken 1530 -ig  tart.  

 

mm. A kollégium nyitva tartása: tanítást megelőző napon 1530 órától tanítási 

 szünet előtti utolsó napon 1500 óráig. Minden munkanap hétfőtől 

csütörtökig 730 - 1300-ig zárva, pénteken 730 - 1200-ig zárva. A nyitva tartás 

minden tanévben alkalmazkodik az iskolai órarendhez.   

 

nn. Az előző időponttól való eltérést a tagintézményben a tagintézmény 

igazgató engedélyezheti eseti kérelmek alapján. 

 

oo. Az iskola, tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva az alábbi 

időpontban: szerdai napokon 800 - 1200 óráig. 

 

pp. Az iskolával közalkalmazotti és tanulói jogviszonyban nem állók részére 

–vagyon biztonsági okok miatt – az alábbi módon határozzuk meg az 

iskola látogatását: előzetes engedélyt kötelesek kérni a látogatni kívánt 

egység közvetlen vezetőjétől a nyitvatartási időn belül.  

 

qq. A tanulók tanítási idő alatt csak az intézményben a tagintézmény igazgató 

vagy tagintézmény igazgató-helyettes, illetve az osztályfőnökük 

engedélyével hagyhatják el az iskola területét.  

 

rr. Az iskolában tartózkodás további rendjét az iskolai rendszabályok 

határozzák meg. Kollégista tanuló az ügyeletes nevelő engedélyével 

hagyhatja el a kollégiumot. 

 

ss. A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi 

felügyelettel használhatják. Tanítási idő után tanuló csak szervezett 

foglalkozás keretében tartózkodhat az iskolában. 

 

tt. A gyakorló területek munkarendjét a tanüzemi működési rend 

szabályozza részletesen. 

 

uu. Az iskola szakmai munkatevékenységeit biztosító gyakorló területek 

helyszínei a következők: állattartótelep, gépműhely, szántóföld, 

tankonyha, kertészet, kastélypark 

vv. A gyakorló területeken a munka 6 órától 18 óráig tarthat. 

 

ww. A tanulók képzés melletti felügyeletét, a munka-és balesetvédelmi 

szabályok betartását a tanár, a szakoktató (szakmunkás) köteles 

biztosítani.  

 

xx. Az iskolával jogviszonyban nem állók belépése és benntartózkodása az 

iskola épületeiben: 
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- Az iskolában csak a tagintézmény igazgatójának engedélyével lehet 

tartózkodni. A benntartózkodás ideje csak az ügyintézés idejére 

korlátozódhat. 

 

- Amennyiben szülő vagy hozzátartozó érkezik tanulóval kapcsolatos 

érdeklődéssel, ez esetben az ügyeletes tanár értesíti az adott pedagógust. 

Kollégiumi elhelyezésben részesülő tanuló esetében a portás értesíti az 

ügyeletes nevelőtanárt.  

 

- Szülői értekezlet vagy más szervezett program esetén az arra az eseményre 

előírtak szerint kell eljárni. 

 

2. Közalkalmazottak munkarendje 

 

2.1. Pedagógusok munkarendje 

 

A nevelési-oktatási intézményben dolgozó pedagógus munkaideje a kötelező órákból, 

valamint a nevelő-, illetve a nevelő- és oktató munkával, vagy a tanulókkal a 

szakfeladatának megfelelő foglalkozással összefüggő feladatok ellátásához szükséges 

időből áll. A pedagógusoknak heti 32 órát – ezen belül minimum napi 4 órát – a 

munkahelyen kell tölteni.  

A pedagógusok napi munkarendjét a felügyeleti és a helyettesítési rendet a 

tagintézményben a tagintézményvezető-helyettes állapítja meg. A konkrét napi 

munkabeosztások összeállításánál figyelembe kell venni az iskola vezetőségének 

javaslatait - a tanórákra elkészített tanórarend (foglalkozási rend) függvényében. 

 

A pedagógus a tanítási, foglalkozási beosztása szerinti órája előtt 15 perccel a 

munkahelyén, illetve a tanítás nélküli munkanapok programjának kezdete előtt 15 

perccel annak helyén köteles megjelenni. 

 

A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát lehetőleg előző 

nap, de legkésőbb az adott munkanapon reggel 7 óra 15 percig köteles jelenteni a 

tagintézményben a tagintézmény-vezetőnek vagy a tagintézményvezető-helyettesnek, 

hogy közvetlen munkahelyi vezetője helyettesítéséről intézkedhessen. 

Egyéb esetben a pedagógus a tagintézmény-vezetőtől kérhet engedélyt legalább 3 

nappal előbb a tanóra (foglalkozás) elhagyására. A tantervtől eltérő tartalmú foglalkozás 

megtartását a tanóra (foglalkozás) elcserélését a tagintézményvezető-helyettes 

engedélyezi. 

 

A pedagógus kérésére gyermek után járó pótszabadság kiadását a tagintézményvezető-

helyettes biztosítja, lehetőség szerint december és június hónap kivételével. A hiányzó 

pedagógus köteles hiányzásának kezdetekor a tantervi feladatokat a 

tagintézményvezető-helyetteshez eljuttatni. 
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A pedagógusok számára - a kötelező óraszámon felüli - a nevelő-oktató munkával 

összefüggő rendszeres vagy esetenkénti - feladatokra a megbízást a tagintézményvezető 

adja a tagintézményvezető-helyettesek és munkaközösség vezetők javaslatainak 

meghallgatása után. 

Az iskolai szintű rendezvényeken, ünnepélyeken a pedagógusi jelenlét kötelező.  

Pedagógus saját iskola tanulóit magántanítványként nem taníthatja. 

 

 

2.2 A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő és más alkalmazottak munkarendje 

 

Az iskolában nem pedagógus közalkalmazottak segítik a nevelő-oktató munkát. 

A nem pedagógus közalkalmazottak munkarendjét - a Munka Törvénykönyve és a 

közalkalmazotti törvény rendelkezéseivel összhangban - a tagintézményvezető állapítja 

meg az iskola zavartalan működése érdekében. A munkarend és a munkaidő-beosztás  a 

munkaköri leírásokban kerül megfogalmazásra. 

A törvényes munkaidő és pihenőidő figyelembevételével az egyes részlegvezetők 

(főigazgató-helyettesek, illetve tagintézményvezető-helyettesek, gazdasági 

csoportvezető, kollégiumvezető) tesznek javaslatot a napi munkarend összehangolt 

kialakítására, változtatására és a közalkalmazottak szabadságának kiadására. 

 

 

3. Az iskola működésére vonatkozó egyéb szabályozás 

 

3.1  A tanév helyi rendjében meghatározott időpontban kerülnek megtartásra az 

iskolai ünnepélyek: tanévnyitó ünnepély, köztársaság kikiáltásának ünnepe, 

szalagtűző, március 15, ballagás, tanévzáró ünnepély, (osztályfőnöki órán  az 

aradi vértanúkról, a holocaust áldozatairól a kommunizmus üldözötteiről, és 

a Nemzeti Összetartozás Napjáról tartanak megemlékezést). 

 

3.2 Az intézményben egyaránt folyik hagyományőrző és hagyományteremtő 

tevékenység. 

 

3.3 Évenként visszatérő programok: Mikulás ünnepség – ajándékozás,  

Karácsonyi ünnepség,  Föld napja, Környezetvédelmi vetélkedő, Gazdász 

Kupa, Diáknap 

 

 

3.4 Az iskolánk iránt érdeklődő diákok számára nyílt napokat szervezünk.  

 

3.5 Hagyománya van az osztályszintű és kiscsoportos kirándulások 

szervezésének a mezőgazdasági témájú szakkiállítások, vásárok 

megtekintésének.  

 

4. A szakmai, pedagógiai munka ellenőrzése, illetve értékelése 
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4.1. Az ellenőrzés rendje 
 

4.1.1. A pedagógiai munka belső ellenőrzése kiterjed a székhely intézmény valamennyi 

működési területére és valamennyi dolgozójára.  

 

4.1.2. A pedagógusok munkájának ellenőrzése a tagintézmény igazgató, a tagintézmény 

igazgató-helyettesek és a szakmai munkaközösség-vezetők által történik.  

 

4.1.3. A tagintézmény igazgató az intézményben folyó valamennyi tevékenységet 

ellenőrizheti. Közvetlenül ellenőrzi a tagintézmény igazgató-helyettesek, valamint a 

tangazdaság-vezető munkáját. Ennek egyik eszköze a beszámoltatás a vezetőség 

értekezletein. 

 

4.1.4. A tagintézmény igazgató-helyettes ellenőrzési tevékenységét a vezetői 

feladatmegosztásból (munkaköri leírás alapján) következően, saját területén végzi.  

 

4.1.5. A munkaközösség-vezetők a munkaközösségek tagjainál látják el az ellenőrzést. 

Tapasztalataikról folyamatosan tájékoztatják a tagintézmény igazgatót, valamint a 

tagintézmény igazgató-helyettest.  

 

4.1.6. Az ellenőrzés módszerei: 

a) tanulócsoportok figyelemmel kísérése; 

b) tantárgyi (műveltségi) területek figyelemmel kísérése; 

c) tanári tevékenység figyelemmel kísérésére; 

d) tanórán kívüli foglalkozások figyelemmel kísérése; 

e) adminisztrációs tevékenység ellenőrzése; 

f) továbbképzéseken való részvétel figyelemmel kísérése; 

g) írásos dokumentumok vizsgálata; 

h) beszámoltatás, szóban és írásban; 

i) felmérések, eredményesség-vizsgálatok a nevelés-oktatás terén. 

 

4.1.7. Az ellenőrzés területeit, konkrét tartalmát, módszerét és ütemezését az évenként 

elkészített ellenőrzési terv tartalmazza, amely az éves munkaterv szerves része. 

 

4.1.8. Az ellenőrzési tervben nem szereplő eseti ellenőrzések lefolytatásáról a 

tagintézmény igazgató dönt.  

 

4.1.9. A fenntartó, a főigazgató vagy egyéb ellenőrzési jogkörrel rendelkező szervek - 

intézmények által előírt rendszeres, vagy eseti ellenőrzések végrehajtását a  

tagintézmény igazgató és a helyettese biztosítják. 

 

4.1.10. Az ellenőrzések tapasztalatait a pedagógusokkal egyénileg, szükség esetén a 

munkaközösség tagjaival meg kell beszélni. Az egyes szakterületeken végzett belső 

ellenőrzés tapasztalatait a szakterületek kiértékelik, megvitatják és ennek 

eredményeképpen a szükséges intézkedések megtételét kezdeményezik a főigazgatónál. 
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4.1.11. Az általánosítható tapasztalatokat (a feladatok egyidejű megjelölésével) 

tantestületi értekezleten összegezni és értékelni kell. 

 

4.2. A pedagógusok munkájának értékelési alapelvei és szempontjai: 
 

4.2.1. Alapelvek: 

4.2.1.1. Az értékelést az intézmény vezetése, esetleg külső szakértő végzi. 

 

4.2.1.2. Az iskolában dolgozó pedagógusok munkájának értékelését minden esetben 

megelőzi a pedagógussal és a munkaközösség vezetőjével történő megbeszélés és 

véleményegyeztetés. 

 

4.2.1.3. Az értékelés megalapozott, segítő és ösztönző jellegű. 

 

4.2.2. Az értékelés szempontjai: 

a) a tanórai oktató-nevelő munka szakszerűsége és színvonala (pályaorientációs 

tevékenység, a felzárkóztatás eredményessége, érettségire való felkészítés sikeressége, 

módszertani sokszínűség, érdekesség, motiváció, differenciálás, szuggesztivitás, 

fegyelem, stb.); 

b) a gyakorlati foglalkozások szakszerűsége, korszerűsége (didaktikai szerkezet, 

módszertani sokszínűség, tanulók munkájának tervezése, balesetmentes körülmények 

biztosítása, az elvégzett munkák szakszerűsége, pontossága); 

c) osztályfőnöki tevékenység. a nevelőmunka szakszerűsége és színvonala, 

(módszertani sokszínűség, érdekesség, motiváció, differenciálás, fegyelem, a közösség 

formálásáért és formálódásáért folytatott tevékenység); 

d) továbbképzéseken való részvétel, pályázatokon való szereplés, vállalt megbízatások 

teljesítése; 

e) a tanórán kívüli oktató-nevelő munka színvonala (versenyeken elért eredmények, 

szaktárgyi szakkörök, ügyeletesi feladatok ellátása, munkahely rendje, esztétikája, 

sport), a tanórán kívüli munkáik elvégzését a pedagógusok külön az erre a célra készített 

munkanaplóba írják, a munkára fordított idő megjelölésével; 

f) az iskola pedagógiai arculatának formálásában, az iskola pedagógiai - szakmai 

színvonalának emelésében vállalt és betöltött szerep; 

g) adminisztrációs tevékenység; 

h) a nevelőtestület kollektívájában betöltött szerep, emberi kapcsolatok minősége. 

 

A fenti szempontokat veszi figyelembe az iskolavezetés a jutalmazáskor. 

 

4.3. Az iskola, mint intézmény belső értékelése: 
 

4.3.1. Az értékelés módja: 

a) eseti értékelések, - vezetői értekezletek, munkaértekezletek; 

b) átfogó értékelések, - féléves és év végi értekezletek; 

c) hosszú-távú pedagógiai folyamat értékelése. 
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4.3.2. Az értékelés szempontjai: 

a) az oktató munka sikeressége (sikeres pályaorientációs tevékenység, a felzárkóztatás 

eredményessége, érettségire való felkészítés sikeressége); 

b) a nevelőtevékenység sikeressége (a tanulók neveltségi szintje, megjelenése az 

iskolában és a városban, kapcsolatrendszereik, minőségi alakulása, az értékközvetítés 

eredményessége); 

c) az intézmény arculatának alakítása: (korszerűség, a változásokra való gyors reagálás, 

az innovatív elemek megjelenítése és képviselete, a tantestület építésének sikeressége, 

az intézmény külső megítélésének minél pozitívabb irányba hangolása. 

 

4.3.3. Az értékelés formái: 

a) szóbeli, írásbeli elismerés, elmarasztalás; 

b) anyagi elismerés (jutalmazás, differenciált illetmény kiegészítés, címek 

adományozása). 
 

4.3.4. Az iskola értékelésének dokumentumai: 

a) az egyén szintjén: éves tanmenetek, felmérő és témazáró dolgozatok, egyéni 

beszámolók; 

b) a csoport szintjén: munkaközösségek éves tervei, félévi és év végi összegző 

beszámolók, elemzések; 

c) a szervezet szintjén: éves munkatervek, féléves és év végi záró-értékelő értekezletek 

jegyzőkönyvei. 
 

4.3.5. Az intézmény vezetés értékelésének szempontjai: 

a) az iskolai munka irányítása; 

b) a vezetés demokratizmusa; 

c) munkamegosztás a vezetők között; 

d) belső ellenőrzés és értékelés rendszere; 

e) iskolai légkör; 

f) az iskola menedzselése. 

 

5. A tanítási, képzési idő, a tanórán kívüli foglalkozások szervezeti 

formája és rendje 

 

5.1. Tanítási, képzési idő 

 

5.1.1. A tanítási év szorgalmi ideje minden évfolyamon a tanév rendjére vonatkozó 

rendeletben meghatározott tanítási napból áll.  

 

5.2. A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formája és rendje 

 

5.2.1. Az iskolában az alábbi tanórán kívül szervezett foglalkozási formák vannak: 

szakkörök, önképzőkörök, diáksportkör, tömegsport, tanulószoba, tanfolyam, 

korrepetálás, tanulmányi és sportversenyek, kulturális rendezvények, könyvtárlátogatás. 
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5.2.2. A kollégiumi foglalkozás a tanórákra való felkészülés, a pihenés, a játék, a 

szabadidő hasznos eltöltésének színtere. Működésének rendjét a Házirend rögzíti. 

 

5.2.3. A kollégiumi foglalkozásokról való eltávozás az ügyeletes nevelő engedélyével 

történhet.  

 

5.2.4. Szakköröket a tanulók érdeklődésétől függően az iskolai tantárgyfelosztás 

lehetőségeinek figyelembevételével a munkaközösség vezetők javaslata alapján 

indítunk.  

 

5.2.5. A kollégiumban külön terv szerint a jelentkezés egész tanévre szól. A szakköri 

aktivitás tükröződhet a tanuló szorgalom és szaktárgyi osztályzatában. 

 

5.2.6. Az iskolai szakkörök vezetőit a tagintézményben a tagintézmény igazgató, a 

kollégiumban a kollégiumvezető bízza meg. A foglalkozások előre meghatározott 

tematika alapján történnek, erről valamint a látogatottságról szakköri naplót kell vezetni. 

 

5.2.7. Az önképzőkörök a művészetek, a természettudományok és a technika területén 

teszik lehetővé a kiemelkedő képességekkel rendelkező fiatalok szaktanári irányítás 

melletti tehetséggondozását. Az önképzőkör munkája során nagymértékben 

hagyatkozik a kreatív tanulók aktivitására és önfejlesztő tevékenységére. Az 

önképzőköröket az iskola a tanulók érdeklődésétől függően indítja kimagasló 

felkészültségű pedagógusok vagy az iskolával szerződéses jogviszonyban álló 

szakemberek vezetésével. 

 

5.2.8. Az iskolai sportkör (a továbbiakban: ISK) is szolgálja a gyermekek 

mozgásigényének kielégítését, a mozgás a sport megszerettetését. Az ISK, mint 

szervezeti forma intézményünk tanulóinak nyújt lehetőséget sportköri foglalkozásokon 

való részvételre.  

5.2.9. A tanulószobai foglalkozásokat a nappali tagozat tanulói számára igény szerint 

szervezzük. 

 

5.2.10. A felnőttoktatás formái: 

a) levelező tagozatos képzés (érettségire történő felkészítés),  

b) esti tagozatos képzés (szakmai vizsgára történő felkészítés) 

c) felnőttoktatásban a tanítás esti, levelező vagy más, sajátos munkarend szerint 
is szervezhető. 

 

 

5.2.11. A felnőttképzés formái: 

a) OKJ szerinti szakképesítések megszerzésére irányuló képzések (támogatott és 

önköltséges formában); 

b) hatósági képzések szervezése, lebonyolítása (támogatott és önköltséges formában); 

c) agrárvállalkozók kötelező képzéseinek indítása (támogatott formában); 

d) nem OKJ szerinti képesítések megszerzésére irányuló képzések (önköltséges 

formában). 
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5.2.12. Az intézmény a képzésben résztvevőkkel felnőttképzési szerződést köt. A 

képzések során a tanfolyami adatok nyilvántartása és a dokumentumok vezetése 

elkülönülten történik. A felnőttképzés folyamatának részletes leírását a DASzK 

Intézmény akkreditációs dokumentumának folyamat leírásai tartalmazzák. 

 

5.2.13. A felnőttképzés felelőse a gyakorlati oktatásvezető. A feltételek meglétéről a 

felnőttképzés felelőse a főigazgatót tájékoztatja, aki dönt a képzés indításáról. 

 

5.2.14. A korrepetálások célja az alapképességek fejlesztése és a tantervi 

követelményekhez való felzárkóztatás. A nappali tagozat korrepetálásai órarendbe 

illesztett időpontban az osztályfőnök javaslatára történnek. A nappali tagozaton a 

korrepetálás differenciált foglalkoztatással, egyes tanulókra vagy az egész osztályra 

kötelező jelleggel, tantárgyanként legfeljebb heti 1 órában történhet. A korrepetálások 

heti óraszáma ugyanazon osztályban heti 1 óránál többre nem emelhető. A korrepetálás 

ingyenes. 

 

5.2.15. A tanulmányi és sportversenyeken való részvétel a kiemelkedő teljesítmények 

függvényében lehetséges. Tanulóink az iskolai, a kistérségi, a regionális és az országos  

meghirdetésű versenyeken vehetnek részt, szaktanári felkészítést igénybe véve. 

 

5.2.16. Az iskola könyvtára nyitvatartási idejében, valamint könyvtári tanórákon áll a 

tanulók rendelkezésére. Használati rendjéről a Könyvtári Szabályzat intézkedik. 

 

5.2.17. Ha igény van rá, az iskola lehetővé teszi a diákok  számára a hit- és 

vallásoktatáson való részvételt. Az iskola – amennyiben az iskola tanulóinak legalább 

10 százaléka  kéri – a  foglalkozáshoz tantermet biztosít az iskola tanítási rendjéhez 

igazodva. A fiatalok hit-és vallásoktatását az egyházi jogi személy által kijelölt hitoktató 

végzi. 
 

XVIII. FEJEZET 

 

 

Az AM DASZK, AM DASzK, SELLYEI MEZŐGAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUMA, 

SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA 

TAGINTÉZMÉNYRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS RENDELKEZÉSEK 
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XVIII. FEJEZET 

 

 

Az AM DASZK, SELLYEI MEZŐGAZDASÁGI 

SZAKGIMNÁZIUMA,SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA 

TAGINTÉZMÉNYRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS RENDELKEZÉSEK 
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SZERVEZETI FELÉPÍTÉS 

Tagintézmény-vezető 

( igazgató) 
Iskolatitkár 

Tagintézményvezető-helyettes  

(igazgatóhelyettes)  

Műszaki vezető  

 

Gyakorlati 

oktatásvezető 

 

Gazdasági csoportvezető 

Munkaközösség vezetők 

Elméleti tanárok, szaktanárok  

Osztályfőnökök 

Tanulmányi osztály,könyvtáros 

Iskolai rendszergazda 

  Szakoktatók 

Állattartó telepi 

dolgozók 
 

Gazdasági ügyintéző, pénztáros 

 
Karbantartók 

Traktorvezetők 

Raktáros  

Élelmezésvezető 

 

Kollégiumi vezető 

Kollégiumi 

nevelők 

Konyhai dolgozók 

Portások, takarítók 

DÖK, 

Szülői szervezet 
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1. Az iskola munkarendje 
 

1. 1. Az SZMSZ az iskola közalkalmazotti jogviszonyban álló felnőtt alkalmazottainak 

helyi munkarendjét szabályozza. A tanulók munkarendjét a Házirend tartalmazza.  

 

2. A közalkalmazottak munkarendje 

 

2.1. A közoktatásban alkalmazottak körét a Köznevelési Törvény 61.§-a, az alkalmazási 

feltételeket és a munkavégzés szabályait a 66.§, az előmeneteli rendszerét a 64.§, a 

pedagógusok jogait és kötelességeit annak 62.§-a rögzíti. 

 

2.2 Az intézmény dolgozóinak jogállását:  

A költségvetési szerv dolgozói a Kjt., valamint az ennek végrehajtásáról szóló 138/1992. 

(X. 8.) Korm. rendelet, valamint a pedagógusok és a nevelő- oktató munkát közvetlenül 

segítő alkalmazottak tekintetében a 326/2013. (VIII.31.) Korm. rendelet  hatálya alá 

tartoznak.  

 

2.3. A pedagógusok munkarendje 

 

2.3.1. A nevelési-oktatási intézményben dolgozó pedagógus munkaideje a kötelező 

órákból, valamint a nevelő-, illetve a nevelő- és oktató munkával, vagy a tanulókkal a 

szakfeladatának megfelelő foglalkozással összefüggő feladatok ellátásához szükséges 

időből áll. 

 2.3.2.A pedagógusok napi munkarendjét, felügyeleti- és helyettesítési rendjét a 

tagintézmény vezető - helyettes állapítja meg az intézmény tanóra rendjének 

függvényében. A konkrét napi munkabeosztások összeállításánál az intézmény 

feladatellátásának, zavartalan működésének biztosítását kell figyelembe venni. A 

vezetőség tagjai a fenti alapelv betartása mellett javaslatokat tehetnek egyéb 

szempontok, kérések figyelembevételére. 

 

2.3.3. A pedagógus köteles 10 perccel a tanítási, foglalkozási folyosó felügyelői 

beosztása előtt a munkahelyén (illetve a tanítás nélküli munkanapok programjának 

kezdete előtt, annak helyén) megjelenni. 

 

2.3.4. A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradást, annak okát lehetőleg 

előző nap, de legkésőbb az adott munkanapon 7 óra 20 percig köteles jelenteni az 

intézmény- vezetőjének, vagy helyettesének, hogy közvetlen munkahelyi vezetője 

helyettesítéséről intézkedhessen. 

 

2.3.5. Egyéb esetben a pedagógus az tagintézmény-vezetőtől (igazgató) írásban kérhet 

engedélyt legalább 3 nappal előbb a tanóra (foglalkozás) elhagyására. A tantervtől eltérő 

tartalmú foglalkozás megtartását, a tanóra (foglalkozás) elcserélését a tagintézmény-

vezető helyettes (igazgatóhelyettes) engedélyezi, amelyről tájékoztatja a tagintézmény-

vezetőt (igazgatót). 
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2.3.6. A pedagógus kérésére gyermek után járó pótszabadság kiadását a tagintézmény-

vezető helyettes (igazgatóhelyettes) biztosítja, lehetőség szerint december és június 

hónap kivételével. A hiányzó pedagógus hiányzásának kezdetekor köteles a tantervi 

feladatokat az igazgatóhelyetteshez eljuttatni. 

 

2.3.7. A pedagógusok számára – a kötelező óraszámon felüli – a nevelő-oktató 

munkával összefüggő rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást vagy 

kijelölést a tagintézmény-vezető (igazgató) adja a tagintézmény-vezető helyettesek és 

munkaközösség vezetők javaslatainak meghallgatása után. 

 

2.3.8. Az iskolai szintű rendezvényeken, ünnepélyeken a pedagógusok számára a 

megjelenés kötelező.  

 

2.3.9. Pedagógus a saját iskolája tanulóit magántanítványként nem taníthatja. 

 

2.4. A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő és más alkalmazottak munkarendje: 

 

2.4.1. Az iskolában nem pedagógus közalkalmazottak segítik a nevelő-oktató munkát. 

 

2.4.2. A nem pedagógus közalkalmazottak munkarendjét – az Mt. és a Kjt. 

rendelkezéseivel összhangban – a tagintézmény-vezető (igazgató) állapítja meg az 

iskola zavartalan működése érdekében. A munkarend és a munkaidő-beosztás a 

kollektív szerződésben és a munkaköri leírásokban kerül megfogalmazásra. 

 

2.4.3. A törvényes munkaidő és pihenőidő figyelembevételével az egyes szervezeti 

egységvezetők (tagintézmény-vezető (igazgató)-helyettes, gazdasági vezető, 

kollégiumvezető) tesznek javaslatot a napi munkarend összehangolt kialakítására, 

változtatására és a közalkalmazottak szabadságának kiadására. 

 

2.5 A kollégium munkarendje 
 

A kollégium munkarendje az alábbi elvek, szempontok érvényesülésével igazodik a 

közoktatási intézmény munkarendjéhez: 

a) hétfőtől-csütörtökig: 1330 órától – a következő nap reggel 720 óráig a kollégiumi 

nevelők teljesítenek szolgálatot; 

b) pénteken: 1200 órától – 1400 óráig; 

c) munkaszüneti napot megelőző napon: 1400 óráig; 

d) a hét első munkanapját megelőző napon: 1600 órától a következő nap reggel 720 óráig; 

e) a kollégiumi tanulószobai foglalkozások: hétfőtől csütörtökig 1600 órától 1800 óráig 5 

perces szünettel. 

 

2.6. A technikai dolgozók, konyha, a műhely, munkarendje 
 

a) technikai dolgozók:                   600  – 1000 és       1400  – 1800 (új rész) 

b) műhely:     700  – 1200 és       1230  – 1530 

c) konyha:     600 órától -  1400 óráig 



 

128 

 

 

     700 órától – 1600 óráig 

              1100 órától - 1900 óráig. 

 

2.7. Az iskola tanulóinak munkarendje 

 

2.7.1. Az iskolai rendszabályok, így különösen a Házirend, tartalmazzák a tanulók jogait 

és kötelességeit, valamint az iskola belső rendjének, életének részletes szabályozását. 

 

2.7.2. A rendszabályok betartása kötelező, erre elsősorban minden tanuló saját maga, 

másodsorban a pedagógusok és a beosztott tanulók ügyelnek. (Az ügyeleti rend 

megszervezése a tagintézmény-vezető (igazgató)helyettes feladata.) 

 

2.7.3. A Házirendet ki kell függeszteni az iskolai könyvtárban és az épületek folyosóin. 

 

2.8. A tanítási (foglalkozási) órák, óraközi szünetek rendje, időtartama 

 

2.8.1. Az oktatás és a nevelés a tantárgyfelosztással összhangban levő heti órarend 

alapján a pedagógus vezetésével a kijelölt termekben történik. 

 

2.8.2. Tanórán kívüli foglalkozások csak a kötelező tanítási (foglalkozási) órák 

megtartása után szervezhetők. 

 

2.8.3. A tanítási órák időtartama: 45 perc, az első tanítási óra reggel 740 órakor kezdődik. 

 

2.8.4. Az óraközi szünetek időtartama 5-10-15 perc, a Házirendben feltüntetett 

csengetési rend szerint.  

 

2.8.5. Az óraközi szünetet a tanulók lehetőség szerint az udvaron töltik, vigyázva saját 

és társaik testi épségére. Az óraközi szünet rendjét beosztott pedagógusok felügyelik. 

Az óraközi szünet ideje nem rövidíthető meg.  

 

2.8.6. Dupla óra tagintézmény-vezető (igazgató) helyettesi engedéllyel szünet 

közbeiktatása nélkül is tartható (ilyen esetben a szünetet a dupla óra előtt vagy után kell 

biztosítani a tanuló számára).  

 

2.8.7. A bemutató órák és foglalkozások tartásának rendjét és idejét – a munkaközösség 

vezetők javaslata alapján – a munkaterv rögzíti. 

 

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

tagjai jogosultak. Minden egyéb esetben a látogatásra az tagintézmény-vezető (igazgató) 

adhat engedélyt.  

 

2.8.9. A tanítási órák megkezdésük után nem zavarhatók, kivételt indokolt esetben a 

tagintézmény-vezető (igazgató) tehet. 
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2.8.10. A kötelező orvosi vizsgálatok az tagintézmény-vezető (igazgató) által előre 

engedélyezett időpontban és módon történhetnek. 

 

2.8.11. Az iskola által szervezett szakmai gyakorlati órák időtartama: 45 perc, 

amelyekből legfeljebb 4 szünet nélkül megtartható, de azt követően legalább egy 20 

perces szünetet kell adni.  

 

2.8.12. Az OKJ szerinti képzés (technikus) szakmai gyakorlatai 45 percesek. 

 

2.9 Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje 
 

2.9.1. Az iskola minden dolgozója és tanulója felelős: 

a) a közösségi tulajdon védelméért, állagának megőrzéséért; 

b) az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért; 

c) az energiafelhasználással való takarékosságért; 

d) a tűz- és balesetvédelem, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért. 

 

2.9.2. A tanulók az intézmény létesítményeit, helyiségeit, csak a teremfelelős szaktanár 

felügyeletével, vagy engedélyével használhatják. 

2.9.3. Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszereléseit, eszközeit 

elvinni csak a tagintézmény-vezető (igazgató) engedélyével, átvételi elismervény 

ellenében lehet. 

 

2.9.4. Az órák, vagy foglalkozások végén az üresen hagyott termeket be kell zárni.  

 

2.9.5. A tantermekben tanuló csak tanári felügyelettel tartózkodhat. 
 

2.10. Tanítási-, képzési idő, a tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formája és rendje 

 

2.10.1. Tanítási, képzési idő 

 

A tanítási év szorgalmi ideje minden évfolyamon a tanév rendjére vonatkozó 

rendeletben meghatározott tanítási napból áll.  

 

2.10.2. A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formája és rendje 

 

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

szükségletei szerint tanórán kívüli foglalkozásokat szervez.  

 

b) Az iskolában az alábbi tanórán kívül szervezett foglalkozási formák vannak: 

szakkörök, diákkörök, diáksportkör, korrepetálás, tanulmányi, szakmai és 

sportrendezvények, könyvtár, kulturális rendezvények. Fenti foglalkozások 

helyét és időtartamát a szakmai tagintézmény-vezető (igazgató)-helyettes rögzíti 

a tanórán kívüli órarendben, terembeosztással együtt. 
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c) A kollégiumi foglalkozás a tanórákra való felkészülés, a pihenés, a játék, a 

szabadidő hasznos eltöltésének színtere. Működésének rendjét a kollégiumi 

munkaközösség dolgozza ki és rögzíti a Házirendjében. A kollégiumi 

foglalkozásokról való eltávozás csak a szülő ellenőrzőbe beírt kérelme alapján 

történhet az ügyeletes nevelő engedélyével. A rendszeres különórai elfoglaltság 

miatti távollét iránti szülői kérelmeket a kollégiumvezető bírálja el a kollégiumi 

csoportvezető javaslata alapján, szem előtt tartva a gyermek iskolai előmenetelét 

és magatartását. 

 

d) Szakköröket a magasabb szintű képzés igényével a tanulók érdeklődésétől 

függően, a munkaközösség-vezető javaslata alapján indít az iskola. A szakkörök 

vezetőit az tagintézmény-vezető (igazgató) bízza meg. A foglalkozások előre 

meghatározott tematika alapján történnek, erről, valamint a látogatottságról 

szakköri naplót kell vezetni. A szakkör vezetője felelős a szakkör működéséért. 

A szakköri aktivitás tükröződhet a tanuló szorgalom és szaktárgyi 

osztályzatában. A szakköröket fel kell tüntetni az éves munkatervben és a 

tantárgyfelosztásban, a működés feltételeit az iskola költségvetésében biztosítani 

kell.  

 

 

e) Az önképzőkörök a művészetek, a természettudományok és a technika területén 

teszik lehetővé a kiemelkedő képességekkel rendelkező fiatalok szaktanári 

irányítás melletti tehetséggondozását. Az önképzőkör munkája során 

nagymértékben hagyatkozik a kreatív tanulók aktivitására és önfejlesztő 

tevékenységére. Az önképzőköröket az iskola a tanulók érdeklődésétől függően 

indítja kimagasló felkészültségű pedagógusok és az iskolával szerződéses 

jogviszonyban álló szakemberek vezetésével. 

 

f) Az iskolai sportkör is szolgálja a gyermekek mozgásigényének kielégítését, a 

mozgás a sport megszerettetését. Az ISK, mint szervezeti forma önálló 

szabályzat alapján működik. 

 

g) Tanfolyamokat az iskola az érdeklődés függvényében indít tanulók és felnőttek 

számára.  

 

h) A korrepetálások célja az alapképességek fejlesztése és a tantervi 

követelményekhez való felzárkóztatás. A nappali tagozat korrepetálásai 

órarendbe illesztett időpontban az osztályfőnök javaslatára történnek. A nappali 

tagozaton a korrepetálás differenciált foglalkoztatással, egyes tanulókra vagy az 

egész osztályra kötelező jelleggel, tantárgyanként legfeljebb heti 1 órában 

történhet. A korrepetálások heti óraszáma ugyanazon osztályban heti 1 óránál 

többre nem emelhető. A korrepetálás ingyenes. 

 

i) A tanulmányi, szakmai és sportversenyeken való részvétel a kiemelkedő 

teljesítmények függvényében lehetséges. A tanulók az intézményi, a települési 

és az országos meghirdetésű versenyeken vehetnek részt, szaktanári felkészítést 
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igénybe véve. Az iskola tanulói közösségei (osztályok, diákkörök, szakkörök) 

egyéb rendezvényeket is tarthatnak. Az ilyen jellegű rendezvényeket 

engedélyezési céllal be kell jelenteni az intézmény vezetőségének, és az 

engedélyezett összejöveteleken biztosítani kell a pedagógusi részvételt.  

 

j) Az iskola könyvtára a könyvtári tanórákon áll a tanulók és a pedagógusok 

rendelkezésére. Használati rendjéről a Házirend intézkedik, szervezeti felépítése, 

működési és gyűjtőköri szabályzata az SZMSZ mellékletét képezi.   

 

k) A hit- és vallásoktatáson való részvétel a tanuló számára önkéntes. Az iskola 

megfelelő létszámú foglalkozáshoz tantermet biztosít az iskola tanítási rendjéhez 

igazodva. A fiatalok hit-és vallásoktatását az egyházi jogi személy által kijelölt 

hitoktató végzi. 
 

l) Az iskola által egy-egy alkalomra tanórán kívül foglalkozások lehetnek többek 

közt az osztálykirándulások, a tanulmányi kirándulások, a táborok, a 

diákcsoportok bel- és külföldi utazásai, valamint kulturális intézmények és ipari 

létesítmények látogatásai. Ezek a programok iskolai keretek között csak tanári 

felügyelettel szervezhetők. A kirándulások, a táborozások és az utazások esetén 

húsz tanulónként egy tanár kíséri a csoportot. 

 

m) A Pedagógiai Programban nem szereplő, a tanítási idő alatt több napig tartó 

tanórán kívüli foglakozást – írásos kérvény alapján – a tagintézmény-vezető 

(igazgató) engedélyezheti az osztályban tanító tanárok vagy a nevelőtestület 

véleményének kikérése után. 

 

n) A tanulók bármilyen, az iskola által alkalmanként szervezett több napos 

programon csak előzetes írásbeli hozzájárulással vehetnek részt. Az engedélyt a 

szervező tanárnak a program szervezésének megkezdésekor kell beszereznie a 

szülőktől és az osztályfőnöktől. 

 

o) A foglalkozást szervező tanár a faliújságon keresztül előre tájékoztatja a 

kollegákat a hiányzó tanulók névsoráról és a program időtartamáról. A tanulók 

távollétéről, ha olyan programokon vesznek részt, amelyeken az iskolát 

képviselik, az tagintézmény-vezető (igazgató) dönt. 

 

p) A tanítási időn kívüli iskolai szervezésű programokat a szervező tanár írásban 

bejelenti tagintézmény-vezetőnek (igazgatónak). 

 

q) A kirándulásokra és táborozásokra befizetendő összeget – a szülők 

meghallgatásával – úgy kell megállapítani, hogy az csak a legszükségesebb 

mértékben terhelje a családokat. 

 

3. A tagintézmény nyitva tartása, a látogatók belépésének és a tagintézményben 

tartózkodásának rendje 
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3.1. Az iskola nyitva tartása: szorgalmi időben reggel 600 órától a szervezett 

foglalkozások befejezéséig, de legkésőbb 1800 óráig tart.  

 

3.2. A kollégium nyitva tartása: tanítást megelőző napon 1600 órától tanítási szünet előtti 

utolsó napon 1600 óráig. Minden munkanap 720 - 1330-ig zárva tart.  

 

3.3. Az iskolát szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon – rendezvényeket kivéve 

– zárva kell tartani.  

 

3.4. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre a tagintézmény-vezető (igazgató) ad 

engedélyt – eseti kérelmek alapján. 

 

3.5. Az iskola tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva. 

 

3.6. Hivatali ügyintézés: tanítási napokon 800 órától 1600 óráig lehetséges. 

 

3.7. Az iskolával közalkalmazotti és tanulói jogviszonyban nem állók részére –

vagyonbiztonsági okok miatt – az alábbi módon határozzuk meg az iskola látogatását: 

előzetes engedélyt kötelesek kérni a látogatni kívánt egység közvetlen vezetőjétől a 

nyitvatartási időn belül.  

 

3.8. A tanulók tanítási idő alatt csak a tagintézmény-vezető (igazgató) vagy helyettesei, 

illetve az osztályfőnökük engedélyével hagyhatják el az iskola területét.  

 

3.9. Az iskolában tartózkodás további rendjét az iskolai rendszabályok határozzák meg.  

 

3.10. Kollégista tanuló az ügyeletes nevelő engedélyével hagyhatja el a kollégiumot. 

 

3.11. A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi felügyelettel 

használhatják. Tanítási idő után tanuló csak szervezett foglalkozás keretében 

tartózkodhat az iskolában. 

 

3.12. Az iskola szakmai munkatevékenységeit biztosító gyakorló területek helyszínei a 

következők: állattartó telep, lóistálló, lakatosműhely, karbantartóműhely és a 

tangazdaság. A gyakorló területeken a munka 700 órától 1600 óráig tarthat. 

 

3.13. A tanulók képzés melletti felügyeletét, a munka-és balesetvédelmi szabályok 

betartását a tanár, a szakoktató (szakmunkás) köteles biztosítani.  

 

3.14. Az iskolával jogviszonyban nem állók belépése és benntartózkodása az iskola 

épületeiben: 

 

3.14.1. Az iskolába csak a főbejáraton át, a portás tudtával, illetve eligazítása alapján 

lehet belépni. A benntartózkodás ideje csak az ügyintézés idejére korlátozódhat. 
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3.14.2. Amennyiben szülő vagy hozzátartozó érkezik tanulóval kapcsolatos 

érdeklődéssel, ez esetben a portás értesíti az adott pedagógust.  

 

3.14.3. Kollégiumi elhelyezésben részesülő tanuló esetében a napos értesíti az ügyeletes 

nevelőtanárt.  

 

3.14.4. Szülői értekezlet vagy más szervezett program esetén az arra az eseményre 

előírtak szerint kell eljárni. 

 

 

 

4. A helyettesítés rendje 

 

4.1. A tagintézmény-vezető (igazgató) akadályoztatás esetén – az azonnali döntést nem 

igénylő, kizárólagos hatáskörbe, valamint a gazdálkodási jogkörbe tartozó ügyek 

kivételével – teljes felelősséggel a tagintézmény-vezető helyettes (oktatási 

igazgatóhelyettes) helyettesíti, ha a tagintézmény-vezető (igazgató) másként nem 

rendelkezett. 

 

4.2. Tartós távollét esetén (minimum 2 hét folyamatosan) gyakorolja a kizárólagos 

jogkörként fenntartott hatásköröket is. 

 

4.3. Gazdasági- és pénzügyi kérdésekben a gazdasági csoportvezető látja el a 

tagintézmény-vezető (igazgató) helyettesítését. 

 

4.4. A tagintézmény-vezető (igazgató) és a tagintézmény-vezető helyettes (oktatási 

igazgatóhelyettes) egyidejű távolléte esetén a gyakorlati oktatásvezető látja el a 

helyettesítést. 

 

4.5. A tagintézmény-vezető (igazgató), a tagintézmény-vezető helyettes és a gyakorlati 

oktatásvezető egyidejű távolléte esetén az osztályfőnöki munkaközösségi  vezető látja 

el a helyettesítést. 

 

 

5. A tanév helyi rendje 

 

5.1. A tanév szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-ig tart.  

 

5.2. A szorgalmi idő az ünnepélyes tanévnyitóval kezdődik és a tanévzáró ünnepéllyel 

fejeződik be. 

 

5.3. A tanév helyi rendjét, programjait a nevelőtestület határozza meg a tanévnyitó 

értekezleten és rögzíti az éves munkatervben. A tanév helyi rendjének 

meghatározásakor az adott tanév rendjére vonatkozó EMMI rendelet az irányadó. 

 

5.4. Ennek megfelelően a tanévnyitó értekezlet az alábbiakról dönt:  
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a) a nevelő és oktató munka lényeges tartalmi változásairól (Házirend, Pedagógiai 

Program, az új tanév feladatairól, a tantárgyfelosztásról és az órarendről, osztályfőnöki 

– tanári és egyéb megbízatásokról); 

b) iskolai szintű rendezvények és ünnepélyek tartalmáról, időpontjáról és a tanítás 

nélküli munkanapok tervezett időpontjáról, valamint programjáról; 

c) a tanórán kívüli foglalkozások formáiról; 

d) a nevelőtestület jogkörébe tartozó feladatok átruházásáról, bizottságok 

létrehozásáról; 

e) az éves munkaterv jóváhagyásáról; 

f) osztályozó és javítóvizsgák rendjéről; 

g) a nyári gyakorlatok elfogadásáról; 

i) a véleményezési és egyetértési jogok biztosítása mellett a Házirend módosításáról. 

 

5.5. A tanév helyi rendjét, az iskola rendszabályait (Házirend) és az általános 

balesetvédelmi előírásokat, valamint a tűzriadó és a bombariadó esetén szükséges 

teendőket az osztályfőnökök az első tanítási héten ismertetik a tanulókkal, (akik 

mindezek tudomásul vételét aláírásukkal igazolják) az első szülői értekezleten pedig a 

szülőkkel. 

Külön balesetvédelmi, munkavédelmi tájékoztatót kell tartani a diákok számára minden 

olyan esetben, amikor a megszokottól eltérő körülmények között végeznek valamely 

tevékenységet (pl. osztálykirándulás, munkavégzés, nyári gyakorlat, stb.). A 

tájékoztatást a foglalkozást vezető pedagógus köteles elvégezni és adminisztrálni.  

 
 

6. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok ápolásának 

módja 

 

6.1. A tanév helyi rendjében meghatározott időpontban kerülnek megtartásra az iskolai 

ünnepélyek, amelyeknek helyet biztosítanak az iskola épületében. 

 

6.2. A hagyományápolás tartalmi vonatkozásai 
 

6.2.1. Az iskola és a kollégium hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, 

valamint az intézmény jó hírnevének megőrzése, öregbítése az intézményi közösség 

minden tagjának joga és kötelessége.  

6.2.2. A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat, időpontokat, valamint 

felelősöket a nevelőtestület az éves munkatervben határozza meg.  

6.2.3. Megkülönböztetett figyelemmel kísérjük volt diákjaink találkozóit.  

6.3. Az intézmény hagyományos kulturális és ünnepi rendezvényei 
 

6.3.1. Az ünnepségeket, megemlékezéseket általában az ünnepet megelőző utolsó 

tanítási napon tartjuk. A formáról az iskolavezetés, a tantestület véleményének, 

javaslatainak meghallgatása után dönt.  
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6.3.2. A rendezvények felelőseit a tagintézmény-vezető (igazgató) a tanévnyitó 

munkaközösségi értekezleten jelöli ki. A megünneplés formáját, a határidőket és a 

felelősöket az éves munkaterv tartalmazza. 

 

6.3.3. Az intézményi szintű ünnepélyeken, rendezvényeken a pedagógusok és a tanulók 

megjelenése (alkalomhoz illő öltözékben) kötelező. 

 

6.3.4. Az intézmény a tanév folyamán az alábbiakban felsorolt ünnepségeket rendezi 

meg. 

 

 Tanévnyitó ünnepség (szeptember 03) 

 Megemlékezés az aradi vértanúkról (október 6.) 

 Megemlékezés az 1956-os forradalomról és a Magyar Köztársaság 

kikiáltásáról  

 Karácsony 

 Szalagavató 

(október 23.) 
 
december 
(január ) 

 Megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozatairól  (február 25.) 

 Megemlékezés az 1848-49-es forradalom és szabadságharcról  (március 15.) 

 Megemlékezés Bodonyi Nándorról a kollégium  névadójáról ,  (március.) 

 Megemlékezés a holocaust áldozatainak emlékéről  (április 16.) 

 Ballagási ünnepség (május) 

 Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napjáról (június 4.) 

 

6.4. Helyi tanulmányi versenyek, pályázatok 
 

6.4.1. A tanulmányi- és sportrendezvényekre, versenyekre való felkészülés a tanulók 

számára egyenletes, képességeket és a rátermettséget figyelembevevő legyen. Az ezekre 

való jelentkezés önkéntes, de a jelentkezetteknek kötelező a részvétel. 

 

6.4.2. Hagyománya van az osztályszintű és kiscsoportos kirándulások szervezésének a 

mezőgazdasági és élelmiszeripari témájú szakkiállítások, vásárok megtekintésének.  

 

7. A pedagógiai munka ellenőrzése, illetve értékelése 
 

7.1. Az ellenőrzés rendje 
 

7.1.1. A pedagógiai munka belső ellenőrzése kiterjed az intézmény valamennyi 

működési területére és valamennyi dolgozójára.  

 

7.1.2. A pedagógusok munkájának ellenőrzése a tagintézmény-vezető (igazgató), a 

tagintézmény-vezető helyettes, a munkaközösség vezetők valamint a gyakorlati 

oktatásvezető által – esetenként külső szakértők bevonásával – történik.  
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7.1.3. A tagintézmény-vezető (igazgató) az intézményben folyó valamennyi 

tevékenységet ellenőrizheti, illetve közvetlenül ellenőrzi a tagintézmény-vezető 

helyettes, a műszaki vezető, gyakorlati oktatásvezető, valamint a felelős állattartó telepi 

dolgozó munkáját. Ennek egyik eszköze a beszámoltatás a vezetőség értekezletein.  

 

7.1.4. A tagintézmény-vezető helyettes és gyakorlati oktatásvezető ellenőrzési 

tevékenységüket a vezetői feladatmegosztásból (munkaköri leírás alapján) következően, 

saját területükön végzik.  

 

7.1.5. A munkaközösség-vezetők a munkaközösségek tagjainál látják el az ellenőrzést. 

Tapasztalataikról folyamatosan tájékoztatják a tagintézmény-vezetőt (igazgatót) 

valamint a tagintézmény-vezető helyettest.  

 

 

7.1.6. Az ellenőrzés területeit, konkrét tartalmát, módszerét és ütemezését az évenként 

elkészített ellenőrzési terv tartalmazza, amely az éves munkaterv szerves része. 

 

7.1.7. Az ellenőrzési tervben nem szereplő eseti ellenőrzések lefolytatásáról a 

tagintézmény-vezető (igazgató) dönt.  

 

7.1.8. A fenntartó, vagy egyéb ellenőrzési jogkörrel rendelkező szervek  intézmények 

által előírt rendszeres, vagy eseti ellenőrzések végrehajtását a tagintézmény-vezető 

(igazgató) és a tagintézmény-vezető helyettes biztosítják. 

 

7.1.9. Az ellenőrzések tapasztalatait a pedagógusokkal egyénileg, szükség esetén a 

munkaközösség tagjaival meg kell beszélni.  

 

7.1.10. Az egyes szakterületeken végzett belső ellenőrzés tapasztalatait a szakterületek 

kiértékelik, megvitatják és ennek eredményeképpen a szükséges intézkedések 

megtételét kezdeményezik az igazgatónál. 

 

7.1.11. Az általánosítható tapasztalatokat (a feladatok egyidejű megjelölésével) 

tantestületi értekezleten összegezni és értékelni kell. 

 

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

működtetéséért a tagintézmény-vezető (igazgató) a felelős. 

 

7.2. A pedagógusok munkájának értékelési alapelvei és szempontjai: 
 

7.2.1. Alapelvek: 
 

7.2.1.1. Az értékelést az intézmény vezetése, esetleg külső szakértő végzi. 

 

7.2.1.2. Az iskolában dolgozó pedagógusok munkájának értékelését minden esetben 

megelőzi a pedagógussal és a munkaközösség vezetőjével történő megbeszélés és 

véleményegyeztetés. 
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7.2.1.3. Az értékelés megalapozott, segítő és ösztönző jellegű. 

 

7.2.2. Az értékelés szempontjai: 
 

a) a tanórai oktató-nevelő munka szakszerűsége és színvonala (pályaorientációs 

tevékenység, a felzárkóztatás eredményessége, érettségire való felkészítés 

sikeressége, módszertani sokszínűség, érdekesség, motiváció, differenciálás, 

szuggesztivitás, fegyelem, stb.); 

b) a gyakorlati foglalkozások szakszerűsége, korszerűsége. (didaktikai szerkezet, 

módszertani sokszínűség, tanulók munkájának tervezése, balesetmentes 

körülmények biztosítása, az elvégzett munkák szakszerűsége, pontossága); 

c) osztályfőnöki tevékenység. a nevelőmunka szakszerűsége és színvonala, 

(módszertani sokszínűség, érdekesség, motiváció, differenciálás, fegyelem, a 

közösség formálásáért és formálódásáért folytatott tevékenység); 

d) továbbképzéseken való részvétel, pályázatokon való szereplés, vállalt 

megbízatások teljesítése; 

e) a tanórán kívüli oktató-nevelő munka színvonala, (versenyeken elért eredmények, 

szaktárgyi szakkörök, ügyeletesi feladatok ellátása, munkahely rendje, esztétikája, 

sport), a tanórán kívüli munkáik elvégzését a pedagógusok külön az erre a célra 

készített munkanaplóba írják, a munkára fordított idő megjelölésével; 

f) az iskola pedagógiai arculatának formálásában, az iskola pedagógiai-szakmai 

színvonalának emelésében vállalt és betöltött szerep; pontosság: órakezdés, 

befejezés. 

      g) adminisztrációs tevékenység; naplók naprakész vezetése,  jelentések statisztikák 

       leadása. 

 

 

h) a nevelőtestület kollektívájában betöltött szerep, emberi kapcsolatok 

minősége, pozitív példa adása, munkaköri leírások betartása. 

A fenti szempontokat veszi figyelembe az iskolavezetés a jutalmazáskor. 

 

7.3. Az iskola, mint intézmény belső értékelése: 
 

7.3.1. Az értékelés módja: 

a) eseti értékelések, - vezetői értekezletek, munkaértekezletek; 

b) átfogó értékelések, - féléves és év végi értekezletek; 

c) hosszú-távú pedagógiai folyamat értékelése. 

 

7. 3.2. Az értékelés szempontjai: 

a) az oktató munka sikeressége (sikeres pályaorientációs tevékenység, a felzárkóztatás 

eredményessége, érettségire való felkészítés sikeressége); 

b) a nevelőtevékenység sikeressége (a tanulók neveltségi szintje, megjelenése az 

iskolában és a városban, kapcsolatrendszereik, minőségi alakulása, az értékközvetítés 

eredményessége); 
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c) az intézmény arculatának alakítása (korszerűség, a változásokra való gyors reagálás, 

az innovatív elemek megjelenítése és képviselete, a tantestület építésének sikeressége, 

az intézmény külső megítélésének minél pozitívabb irányba hangolása). 

 

7.3.3. Az értékelés formái: 

a) szóbeli, írásbeli elismerés, elmarasztalás; 

b) fegyelmi eljárás;  

 

7.3.4. Az iskola értékelésének dokumentumai: 

a) az egyén szintjén: éves tanmenetek, felmérő és témazáró dolgozatok, egyéni 

beszámolók; 

b) a csoport szintjén: munkaközösségek éves tervei, félévi és év végi összegző 

beszámolók, elemzések; 

c) a szervezet szintjén: éves munkatervek, féléves és év végi záró-értékelő értekezletek 

jegyzőkönyvei. 

 

7.3.5. Az intézményvezetés értékelésének szempontjai: 

a) az iskolai munka irányítása; 

b) a vezetés demokratizmusa; 

c) munkamegosztás a vezetők között; 

d) belső ellenőrzés és értékelés rendszere; 

e) iskolai légkör; 

f) az iskola menedzselése. 

 

 

 8. Felnőttképzés formái 

 

 

8.1 Intézményünk a jogszabályi háttér figyelembe vételével közel öt évtizede folytat 

felnőttképzési tevékenységet. 

 

8.2 Az iskolánk személyi és tárgy feltételei megfelelőek az elméleti és gyakorlati 

képzések színvonalas megtartásához. 

 

8.3 Képzéseinket iskolarendszeren kívüli formában valósítjuk meg. A képzések helyileg 

az iskolában valamint külső helyszínen kerülnek megtartásra. A vizsgák helyszíne 

igazodik a képzések helyszínéhez, a vizsgák lebonyolítása a hatályos jogszabályok 

figyelembe vételével történik. 

 

8.4 A képzéseket a felnőttképzési terv alapján végezzük, figyelembe véve a munkaerő 

piaci igényeket.  

 

8.5 A felnőttképzés irányítását szakmai felelős végzi. 

 

8.6 Az intézet felnőttképzési kínálata: 
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 OKJ- s szakmai képzések általános iskolát végzettek számára 

 OKJ-s szakmai képzések érettségizettek számára 

 támogatott nem OKJ-s képzések (AKG, Natura 2000, stb) 

 hatósági képzések (vontatóvezető) 

 

8.7 A képzések önköltséges és támogatott formában kerülnek megtartásra. A képzésbe 

való bekapcsolódás és a vizsgára bocsátás feltételeit az SZVK határozza meg. 

 

8.8 A képzés kezdetén a hallgatóval képzési szerződéskötésre kerül sor, ezt követően 

előzetes tudásszint felmérés következik, melynek célja a már meglévő kompetenciákra 

alapozottak, így a hallgató az egyéni képességeinek és készségeinek megfelelő ütemben 

sajátíthatja el a hatékony munkavégzéshez szükséges ismereteket. 

 

8.9 A felnőttképzés lebonyolítása során használt dokumentumok: 

 

 Tanfolyami napló, órarend, megbízási szerződés, külső tanfolyamhoz terem 

bérlés, tananyag rendelés, oktatói felkérések, képzési szerződések, igazolás 

tanfolyami részvételről, tanfolyam „elszámolása”, hallgatói kérdőívek és 

összesítő, 

 a tanfolyam értékelése – intézkedési terv  

vizsga dokumentumok (vizsga bejelentés, modulzárók, jegyzőkönyv, osztályozó ívek, 

stb), statisztikai jelentés, értesítés javító, - pótló vizsgáról. 

 
 

 

9. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás 

 
Az iskolaorvos minden tanévben elvégzi a következő feladatokat:  

- Az iskola diákjainak folyamatos egészségügyi felügyelete, a tanulók évente két 

alkalommal történő szűrővizsgálata (NKT 46. § (6)/d bekezdése, valamint a 25.§ 

(5) alapján) 

- A vizsgálatkor talált kóros elváltozások esetében a tanuló gondozásba vétele (a 

26/1998. (IX.3.) NM-rendelet alapján) 

- Véleményezi a testnevelés órák alóli felmentési javaslatokat, szakorvosi 

vélemények alapján 

- Sürgősségi eseti ellátást végez  

- Az osztályok szűrését követően kapcsolatot tart az osztályfőnökkel és a 

testnevelővel, velük konzultál a tapasztalatairól, felhívja figyelmüket a 

tanulóknál tapasztalt rendellenességekre 

 

Az iskolai védőnő feladatai:  

 

- A védőnő elősegíti az iskolaorvos munkáját, szervezi a szükséges 

szűrővizsgálatok ütemezését. Figyelemmel kíséri a tanulók egészségi állapotának 

alakulását, az előírt vizsgálatokon való megjelenésüket, leleteik meglétét. 
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Elvégzi a szűrővizsgálatokat megelőző ellenőrző méréseket (vérnyomás, 

testsúly, magasság, hallásvizsgálat stb.) 

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

előadásokat tart az osztályfőnökkel együttműködve.  

- Kapcsolatot tart a segítő intézményekkel (Pedagógiai Szakszolgálat, 

Drogambulancia, Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Szolgálat, stb.). 

 

 
Sellye,2018.08.30. 

.
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AZ AM DASZK, UJHELYI IMRE MEZŐGAZDASÁGI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUMA, 

SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TAGTAGINTÉZMÉNYRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS ELŐÍRÁSOK 
1. Szervezeti felépítés 

 

 

 

 

 

 

 

Tagintézmény kollégiumvezető 
Tagintézmény 

 vezető-helyettes 
Gyakorlati oktatásvezető Gazdasági csoportvezető 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAGINTÉZMÉNY VEZETŐ 

Iskolatitkár 

Felnőttképzés 

Szaktanácsadás 

Rendszergazda 

Közalkalmazotti tanács 

képviselője 

Szülői Közösség 

Diákönkormányzat (DÖK) 

Minőségfejlesztési csoport 

Kollégiumi munkaközösség 

Könyvtáros 

Egységvezető 

Humán munkaközösség 

Reál munkaközösség 

Gondnok 

Szabadidő szervező 

Technikai dolgozók 
Közismereti tanárok 

Gazdasági ügyintézők Ifjúságvédelmi felelős 

Szakmai munkaközösség 

Szakmai tanárok 

Laboráns 

Adminisztrátor 

Műszaki vezető/tangazdaság 

vezető 

Pályaválasztási felelős 

Konyhai 

dolgozók 

Élelmezés- 

vezető 

Házmester 

Kollégiumi nevelők 

Kertészeti dolgozók 

Tanistálló dolgozói 

Gépkocsivezető 
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2. A tagintézmény nyitva tartása, munkarendje 

 

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfő reggel 630 órától péntek délután 1530 óráig tart 

nyitva. Szorgalmi időben hétfőtől csütörtökig a nyitva tartás idején belül reggel 745 

órától délután 1530 óráig, pénteken 745 órától 14 óráig a tagintézmény vezetőnek vagy 

egyik helyettesítőjének a tagintézményben kell tartózkodnia. 

A reggeli nyitva tartás kezdetétől a vezető beérkezéséig az ügyeletes nevelő, a délután 

távozó vezető után az esetleges foglalkozást tartó pedagógus felelős az iskola 

működésének a rendjéért, valamint ő jogosult és köteles a szükségessé váló intézkedések 

megtételére. 

Amennyiben a tagintézmény vezető vagy helyettese közül rendkívüli és halaszthatatlan 

ok miatt egyikük sem tud az iskolában tartózkodni, az esetleges szükséges intézkedések 

megtételére a nevelőtestület egyik tagját kell megbízni. A megbízást a dolgozó 

tudomására kell hozni. 

Az iskolában a tanítási órákat a helyi tanterv alapján, a Diákönkormányzat 

egyetértésével, 730 és 15 óra között kell megszervezni.  

 

Csengetési rend: 

 

1.óra   7.45 – 8.30  10 perc szünet 

2.óra   8.40 – 9.25  10 perc szünet 

3.óra   9.35-10.20    5 perc szünet 

4.óra 10.25-11.10  10 perc szünet 

5.óra 11.20-12.05  10 perc szünet 

6.óra 12.15-13.00  15 perc szünet 

7.óra 13.15-14.00    5 perc szünet 

8.óra 14.05-14.50 

 

 

A csengetési rend év közben is változhat a DÖK egyetértésével a vasúti és volán 

menetrendek változásának függvényében. 

Az iskolában reggel 730-tól és az óraközi szünetekben tanári ügyelet működik. Az 

ügyeletes nevelő köteles a rábízott épületrészben a házirend alapján a tanulók 

magatartását, az épület rendjének és tisztaságának megőrzését, a balesetvédelmi 

szabályok betartását ellenőrizni. A tanuló a tanítási órák idején csak az osztályfőnöke, 

annak távolléte esetén a tagintézmény-vezető vagy helyettese, illetve az órát tartó 

szaktanár engedélyével hagyhatja el az iskola épületét. 

Tanórán kívüli foglalkozásokat a délutáni nyitva tartás végéig kell megszervezni, ettől 

eltérni csak a tagintézmény-vezető beleegyezésével lehet. 

Szorgalmi időben a tanulói hivatalos ügyek intézése a titkárságon történik 1200-1300óra 

között. 

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

tart nyitva. Az ügyeleti rendet a tagintézmény vezető határozza meg, és azt a szünet 

megkezdése előtt a nevelők és a tanulók tudomására hozza. A nyári szünetben az irodai 

ügyeletet szintén meg kell szervezni. 
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A tagintézmény épületeit és helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. 

A tagintézmény helyiségeinek használói felelősek: 

 

- a tagintézmény tulajdonának megóvásáért, védelméért, 

- a tagintézmény rendjének, tisztaságának megőrzéséért, 

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

- az SzMSz-ben és a Házirendben megfogalmazott előírások betartásáért. 

 

A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi felügyelettel 

használhatják. Ez alól csak a tagintézmény-vezető adhat felmentést. 

A tagintézmény berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak tagintézmény 

vezetői engedéllyel lehet. 

 

A tagintézmény helyiségeit a hivatalos nyitvatartási időn túl és a tanítási szünetekben 

külső igénylőnek külön megállapodás alapján át lehet engedni. A tagintézmény 

helyiségeit használó külső igénybevevő csak a megállapodás szerinti időben és 

helyiségekben tartózkodhat az épületben. 

 

Reklámtevékenység nem folytatható a tagintézményben, csak a tagintézmény vezető 

engedélyével. A reklám csak egészséges életmóddal, környezetvédelemmel, társadalmi, 

közéleti tevékenységgel, kulturális tevékenységgel kapcsolatos lehet. A 

tagintézményben a nem pedagógus közalkalmazottak munkarendjét a jogszabályok 

betartásával a tagintézmény-vezető állapítja meg a tagintézmény zavartalan működését 

figyelembe véve. A munkarendet a munkaköri leírás tartalmazza. 

 

Ügyfélfogadás a titkárságon és a gazdasági irodában munkanapokon 8-15 óráig.  

 

 

3. A pedagógiai munka belső értékelésének és ellenőrzésének rendje 

 

Az ellenőrzésére jogosultak: 

 

- tagintézmény-vezető 

- tagintézményvezető-helyettes  

- gyakorlati oktatásvezető 

- munkaközösség-vezetők 

- felnőttképzés-felelős 

 

Az ellenőrzések területei: 

 

Adminisztráció 

- osztálynaplók vezetése – ellenőrizheti: tagintézmény-vezető, 

tagintézményvezető-helyettes, munkaközösség-vezető, 

- tanmenet – ellenőrizheti: tagintézmény-vezető, tagintézményvezető-

helyettes, munkaközösség-vezető, 
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- anyakönyvek, bizonyítványok – ellenőrizheti: tagintézmény-vezető, 

tagintézményvezető-helyettes, munkaközösség-vezető, 

- gyakorlati napló – ellenőrizheti: tagintézmény-vezető, tagintézményvezető-

helyettes, szakmai munkaközösség-vezető, gyakorlati oktatásvezető, 

- foglalkozási napló – ellenőrizheti: tagintézmény-vezető, tagintézményvezető-

helyettes, felnőttképzési felelős, 

- minőségügyi dokumentumok – ellenőrizheti: tagintézmény-vezető, 

tagintézményvezető-helyettes, megbízott kolléga. 

 

Az ellenőrzés rendje: 

- tanítási órák, tanórán kívüli foglalkozások, gyakorlati foglalkozások 

látogatása: tagintézmény-vezető, tagintézményvezető-helyettes, 

munkaközösség-vezetők, kijelölt kollégák, 

- tanulói munkák ellenőrzése, vizsgálata: tagintézmény-vezető, 

tagintézményvezető-helyettes, munkaközösség-vezetők, 

- eredményvizsgálatok: tagintézmény-vezető, tagintézményvezető-helyettes, 

munkaközösség-vezetők, megbízott kolléga, felnőttképzés-felelős. 

 

A fenti területek ellenőrzése minden évben tervezetten, az ellenőrzésre jogosultak szoros 

együttműködésével történik. Az ellenőrzés tapasztalatait értékelni kell. A hiányosságok, 

mulasztások megszüntetésére intézkedést és javaslatot kell tenni. 

 

 

4. Látogatók belépésének és tagintézményben tartózkodásának rendje 

 

A szabályozás célja, hogy biztosítva legyen: 

- a tagintézmény zavartalan működése, 

- az oktató-nevelő munka nyugodt feltételeihez szükséges körülmények, 

- a tanulók védelme, 

- a tagintézményi vagyon megóvása. 

 

A tagintézménybe engedély nélkül beléphet, és bent tartózkodhat a nyitva tartás ideje 

alatt mindenki, akinek tanulói, illetve munkaviszonya van az intézménnyel. A fenti 

jogviszonnyal nem rendelkező személyek a portán jelentkeznek belépésre. A portás 

értesíti a keresett személyt, aki a portán fogadja a belépni szándékozót, majd indokolt 

esetben a megfelelő helyre kíséri. Idegen egyedül csak a portáig mehet. A bekísért 

személyért bent tartózkodása alatt az őt bekísérő személy anyagilag és erkölcsileg 

felelős. 

Beléphet, és bent tartózkodhat 

- a Fenntartó képviselője, az AM DASzK képviselője 

- a pedagógiai, szakmai munka ellenőrzésével megbízott személy. 

A fenti belépőket a portás a megfelelő helyre, illetve személyhez (tagintézmény-vezető, 

tagintézményvezető-helyettes, gazdasági csoportvezető, gazdasági iroda, titkárság, 

gondnok) irányítja. 

Beléphet továbbá a megfelelő irányítás után minden olyan személy az irodákba, aki 

hivatalos gazdasági, szállítási ügyet intéz a tagintézményben a nyitva tartás alatt. 
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Beléphetnek a szülők a tagintézmény nyitva tartása alatt: 

- szülői értekezlet és fogadónap esetén a kijelölt helyiségekbe, 

- egyéb időpontokban a tanári szoba folyosóján várhatják meg a keresett 

pedagógust, 

- bármikor – egyeztetett időpontban a tagintézményvezető-helyettesi irodába, 

könyvtárba, titkárságra – a tanulókkal kapcsolatos dokumentumok 

megtekintésére. 

 

A tagintézménybe a tanulók által használt területére idegeneknek csak engedéllyel 

szabad belépni. 

 

5. A vezetők és a szervezeti egységek közti kapcsolattartás  

 

 Tagintézmény vezetés és tantestület  

 

A kapcsolattartás formái:  

 

- vezetőségi értekezlet  

- tanévnyitó-, félévi- és év végi nevelőtestületi értekezletek  

- évközi nevelőtestületi értekezlet  

- osztályonkénti rendkívüli pedagógiai értekezlet  

- tájékoztató értekezlet 

- tanári szobában elhelyezett hirdetőtáblák  

 

A tagintézmény vezetősége az aktuális feladatokról a tanári szobában elhelyezett 

hirdetőtáblákon, illetve óraközi szünetben tartott tájékoztató értekezleteken ad 

tájékoztatást.  

A szaktanárok a felmerülő ügyeket egymás közt megbeszéléseken, a munkaközösségi 

szintű ügyeket munkaközösségi értekezleteken tárgyalják meg. Ezek eredményeiről a 

munkaközösség-vezetők beszámolnak a tagintézmény vezetőségének.  

 

 Nevelőtestület és tanulók  

 

A tanulók az iskola életéről, a munkatervről és az aktuális feladatokról tájékozódhatnak: 

 

- az osztályfőnök: az osztályfőnöki órán 

- a Szülői Közösség és a DÖK tagjai szükség szerint  

- a Diákparlamenten évente egy alkalommal 

- a folyosókon elhelyezett hirdetőtáblák segítségével 

 

6. A tagintézményi helyettesítési rend 

 

A tagintézmény-vezetőt akadályoztatása esetén a tagintézményvezető-helyettes teljes 

jogkörrel helyettesíti, a tagintézmény-vezető kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek 

kivételével. 
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A tagintézmény-vezető tartós távolléte esetén a teljes vezetői jogkör gyakorlására a 

fenntartó külön intézkedése ad felhatalmazást. 

A tagintézményvezető-helyettes és egyéb vezető beosztású dolgozók munkájukat a 

munkaköri leírásaik, valamint a tagintézmény-vezető közvetlen irányítása alapján 

végzik. 

 

 A tagintézményvezető-helyettes helyettesítése 

A tagintézményvezető-helyettest a gyakorlati oktatásvezető, a gyakorlati oktatásvezetőt 

a műszaki vezető helyettesíti távolléte esetén. Amennyiben mindegyikük 

helyettesítésére sor kerül, a gazdasági csoportvezető hozza meg a szükséges 

intézkedéseket; az ő távolléte esetén a kollégiumvezető látja el a felügyeletet. 

 

7. Kapcsolattartás a szülői szervezettel 

 

Iskolánk Szülői Közössége a szülőknek a NKT-ben meghatározott jogaik érvényesítése, 

kötelességük teljesítése érdekében alakult szülői választmánya.  

A Szülői Közösség munkáját az osztályfőnök segíti, egyben információkat közvetít a 

szülők és a tagintézmény vezetősége között.  

A közösséggel a tagintézmény-vezető közvetlenül tartja a kapcsolatot. Tanévenként 

legalább két alkalommal összehívja a közösséget, és tájékoztatást ad az iskola 

munkájáról és feladatairól.  

  

A kapcsolattartás további formái:  

 

- osztályonkénti szülői értekezlet  

- egyéni fogadóórák  

- iskolai rendezvények  

- napló figyelemmel kísérése  

- ellenőrző könyvön keresztül  

- az iskola honlapján – www.vmujhelyi.hu  

- esetenként levélben  

 

Rendkívüli szülői értekezletet az osztályfőnök vagy a Szülői Közösség elnöke hívhat 

össze a felmerülő problémák megoldására. 

 

8. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása 

 

Szükség esetén a nevelőtestület tagjai maguk közül képviselőt választhatnak, és 

bizonyos nevelőtestületi feladatkörbe tartozó ügyeket – tagintézmény-vezetői 

beleegyezés után – rá átruházhatnak. A képviselő köteles beszámolni a rá bízott feladat 

ellátásáról. 
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9. Külső kapcsolatok 

 

Az iskola rendszeres munkakapcsolatot tart fenn számos intézménnyel, szervezettel:  

 

- a fenntartóval 

- az iskolát támogató tagintézményekkel és jogi személyekkel  

- a pedagógiai szakszolgálatokkal, szakmai szolgáltatásokkal  

- minisztériumokkal  

- egyetemekkel, főiskolákkal  

- sportegyesületekkel  

- helyi általános iskolákkal  

- a tanulók iskola-egészségügyi ellátását biztosító szervezetekkel  

 

Egészségügyi ellátás:  

Az iskola-egészségügyi ellátását az iskolaorvos, az iskolai védőnő, illetve szükség 

esetén a szentlőrinci Eszterházy Egészségközpont végzi.  

 

Az iskola-egészségügyi ellátásáról az alábbi jogszabályok rendelkeznek:  

 az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény; 

az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény; 

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény; 

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

a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai 

felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról 

szóló 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet; 

 a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet.  

 

A kapcsolattartást a tagintézmény-vezető biztosítja az alábbi személyekkel:  

• az iskolaorvos,  

• az iskolai védőnő 

 

A 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.  

 

Az iskolaorvost feladatainak ellátásában segíti a tagintézmény vezetője, a közvetlen 

segítő munkát a tagintézmény vezető által megbízott személy végzi.  

A tagintézményben külön orvosi szoba biztosítja a tanulók rendszeres egészségügyi 

vizsgálatának elvégzését. 

 

10. Iskolai hagyományok ápolása, ünnepélyek, megemlékezések rendje 
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Tagintézményünk zászlaja, címere évek óta létezik. A tagintézmény több mint fél 

évszázados fennállására készült az iskolajelvény. Az iskolajelvény viselése nem 

kötelező. A tanítványok legyenek büszkék hovatartozásukra. Arany-, ezüst- és 

bronzkoszorú jelvényt azok a volt tanítványok kaphatnak, akik 25, 20 illetve 15 éve 

végeztek, és még mindig a mezőgazdaság szolgálatában állnak. Igen kiemelkedő 

tanulmányi és egyéb eredményt elért tanulók nyerhetnek jogot a bronz fokozat 

viselésére. 

Az „Ujhelyi plakettet” és az „Ujhelyi oklevelet” tagintézményünk fennállásának 40. 

évfordulójára alapították, azok a volt tanítványok kaphatják, akik a tudományos és 

gyakorlati munkásságukkal a mezőgazdaság eredményeihez kiemelkedően 

hozzájárultak. 

Olyan személyek is elnyerhetik a kitüntetést, akik segítették gyakorlati, társadalmi téren 

végzett munkájukkal tagintézményünk tevékenyégét. 

A nemzeti ünnepek és évfordulók is alkalmat adnak hagyományaink ápolására. 

Ünnepek, megemlékezések az éves munkatervben rögzítettek a tanév rendje alapján. 

Minden évben igyekszünk egyéni ötletekkel fűszerezni a szalagavatót és a ballagási 

ünnepségeket. Hagyományos ünnepeink, rendezvényeink szervezéséért felelős a 

munkatervben rögzített kolléga vagy munkaközösség. 

Az iskola névadója emlékének áldozunk az évente megrendezendő „Ujhelyi-nappal”. A 

tanulóknak mind a szervező, mind a lebonyolító munkában szerepet kell vállalni. 

Október első felében a 9. évfolyam tanulói vidám délutáni vetélkedő keretében 

ismerkedhetnek meg jobban egymással illetve a tagintézmény többi diákjával.  

A Mikulás, a karácsonyi, és a farsangi ünnepség is megrendezésre kerülhet a 

munkatervben meghatározott időben és formában. 

  

11. Szakmai munkaközösségek 

 

A köznevelési törvény 71.§ szerint a szakmai munkaközösség részt vesz a tagintézmény 

szakmai munkájának irányításában, tervezésében és ellenőrzésében. A 

munkaközösségek segítséget adnak az iskola pedagógusainak szakmai, módszertani 

kérdésekben. A munkaközösség feladata a pályakezdő pedagógusok, gyakornokok 

munkájának segítése. A munkaközösség tagintézmény vezetői megbízás esetén részt 

vesz az iskola pedagógusainak és gyakornokainak belső értékelésében, valamint a 

versenyek megszervezésében.  

A munkaközösség vezetőjét a tagintézmény vezető egyetértésével a munkaközösség 

tagjai választják.  

 

 

Iskolánkban működő munkaközösségek: 

 

- Közismereti munkaközösség 

- Szakmai munkaközösség  

- Kollégiumi munkaközösség 

 

A munkaközösség–vezető:  
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- Összeállítja a tagintézmény pedagógiai programja és aktuális feladatai alapján 

a munkaközösség éves munkatervét 

- Irányítja a munkaközösség tevékenységét, a munkaközösség szakmai és 

pedagógiai munkáját 

- A tagintézmény vezető által kijelölt időpontban munkaközösség-vezető társai 

jelenlétében beszámol a munkaközösségben folyó munka eredményeiről, gondjairól és 

tapasztalatairól 

- Módszertani és szaktárgyi megbeszéléseket tart 

- Tájékozódik a munkaközösségi tagok szakmai munkájáról, 

munkafegyeleméről, intézkedést kezdeményez a tagintézmény vezetőnél 

 

- Képviseli állásfoglalásaival a munkaközösséget a tagintézmény vezetősége előtt 

és az iskolán kívül 

- Összefoglaló elemzést, értékelést, beszámolót készít a munkaközösség 

tevékenységéről a nevelőtestület számára 

A munkaközösségek tevékenysége: 

- Javítják a tagintézményben folyó nevelő-oktató munka szakmai színvonalát, 

minőségét 

- Együttműködnek egymással az iskolai nevelő-oktató munka színvonalának 

javítása, a gyorsabb információáramlás biztosítása érdekében   

-  Tanulmányi versenyeket, vetélkedőket szerveznek; felkészítik diákjainkat a 

más tagintézmények által meghirdetett versenyekre, rendezvényekre 

- Felmérik a tanulók tudásszintjét, kiértékelik az eredményeket, ezeknek 

megfelelően felzárkóztató, illetve fejlesztő foglalkozásokat szerveznek 

- Összeállítják az esetleges osztályozó vizsgákhoz szükséges szaktárgyi tematikát 

- Támogatják a pályakezdő pedagógusok munkáját 
 

12. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás 

 
Az iskolaorvos minden tanévben elvégzi a következő feladatokat:  

- Az iskola diákjainak folyamatos egészségügyi felügyelete, a tanulók évente két 

alkalommal történő szűrővizsgálata (NKT 46. § (6)/d bekezdése, valamint a 25.§ 

(5) alapján) 

- A vizsgálatkor talált kóros elváltozások esetében a tanuló gondozásba vétele (a 

26/1998. (IX.3.) NM-rendelet alapján) 

- Véleményezi a testnevelés órák alóli felmentési javaslatokat, szakorvosi 

vélemények alapján 

- Sürgősségi eseti ellátást végez  

- Az osztályok szűrését követően kapcsolatot tart az osztályfőnökkel és a 

testnevelővel, velük konzultál a tapasztalatairól, felhívja figyelmüket a 

tanulóknál tapasztalt rendellenességekre 

 

Az iskolai védőnő feladatai:  
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- A védőnő elősegíti az iskolaorvos munkáját, szervezi a szükséges 

szűrővizsgálatok ütemezését. Figyelemmel kíséri a tanulók egészségi állapotának 

alakulását, az előírt vizsgálatokon való megjelenésüket, leleteik meglétét. 

Elvégzi a szűrővizsgálatokat megelőző ellenőrző méréseket (vérnyomás, 

testsúly, magasság, hallásvizsgálat stb.) 

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

előadásokat tart az osztályfőnökkel együttműködve.  

- Kapcsolatot tart a segítő tagintézményekkel (Pedagógiai Szakszolgálat, 

Drogambulancia, Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Szolgálat, stb.). 

 

13. Védő, óvó előírások 

 
A Házirend, valamint a laboratóriumok, a sportegységek és a gyakorlati helyszínek 

szabályzataiban előírtak szerint. 

  



 

151 

 

 

14. Rendkívüli helyzetek 
 

 Tűzeset 

 

Tanév elején tűzriadó gyakorlatot tartunk valamennyi osztály részvételével. 

A tűzveszélyes anyagok tárolásáról és kezeléséről kémia és biológia, valamint szakmai 

órákon külön tájékoztatást kapnak a tanulók. 

Tűz esetén a tagintézmény vezető a riadó elrendelése mellett értesíti a tűzoltókat, 

szükség szerint a mentőt és a rendőrséget. 

A tűzesetre vonatkozó részletes szabályokat az iskola Tűzvédelmi szabályzata 

tartalmazza. 

 

 Elemi csapás és egyéb nem várt események 

 

Elemi csapás vagy egyéb nem várt események esetén (pl. viharkár, hosszabb idejű 

áramszünet, a fűtés leállása, csőtörés, közlekedés leállása, stb.) a vezető gondoskodik az 

épület esetleges részleges vagy teljes kiürítéséről, szükség esetén tanítási szünetet 

rendelhet el. 

 

 Bombariadó 

 

Bombariadó esetén a tagintézmény vezető gondoskodik az épület azonnali kiürítéséről 

a tűzriadó gyakorlaton tanultak szerint. Ezt követően értesíti a rendőrséget. Az épület 

átvizsgálását követően a vizsgálat vezetője ad engedélyt a tanítás folytatására. 

 

 Különleges jogrend elrendelésekor 

 

Különleges jogrend életbe lépése esetén a tagintézmény vezető a Honvédelmi 

Intézkedési Terv (HIT) alapján intézkedik a meghatározott szervezetekkel történő 

kapcsolat felvételére és fenntartására, az élet és személyvédelem biztosításáról, a 

menekítés, elhelyezés, ellátás végrehajtására, a dokumentumok mentésére, a vegyi 

anyagok biztonságba helyezésére. 

 

15. Tájékoztatás az iskola dokumentumairól 

 
A tagintézmény alapvető dokumentumai az alábbiak:  

- alapító okirat 

- pedagógiai program  

- szervezeti és működési szabályzat  

- házirend 

 

Ezek a dokumentumok nyilvánosak, az iskola könyvtárában előre egyezetett időpontban 

szabadon megtekinthetők, valamint megtalálhatók az iskola honlapján 

(www.vmujhelyi.hu). A házirendet minden tanítványunknak a 9. évfolyam 

megkezdésekor, illetve a házirend lényeges változásakor átadjuk.  

http://www.vmujhelyi.hu/
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16. A Szülői Közösség jogköre 

 
A szülői szervezetnek véleményezési joga van:  

- az SzMSz elfogadásakor  

- a Házirend elfogadásakor 

- a tagintézmény munkatervének elfogadásakor 

- a Panaszkezelési Szabályzat elfogadásakor 

- tagintézmény vezetői pályázatokkal kapcsolatban  

- a választható tantárgyakról, és az érettségi vizsgákra történő felkészítés 

szintjéről, és a tantárgyakat tanító tanárokról. 

  

Egyetértési joga van a tankönyvrendelés helyi rendjével, a tagintézményben üzemelő 

élelmiszer-árusító üzlet nyitvatartási rendjének megállapításával kapcsolatban. 

 

17. A nevelési-oktatási tagintézményben a tanulóval szemben 

lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárás részletes szabályai  

17.1. Fegyelmi eljárás, fegyelmi tárgyalás  

 
   (1) Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, 

írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. A fegyelmi eljárás megindítása és 

lefolytatása kötelező, ha a tanuló maga ellen kéri. Kiskorú tanuló esetén e jogot a szülő 

gyakorolja.  

Megjegyzés: Vétkes elkövetésről akkor beszélünk, ha kötelességének megszegését súlyos 

gondatlansággal vagy szándékosan követi el. Súlyos a tett akkor, ha a tanuló a körülmények 

alapján mással szemben lényegesen hátrányos dolgot követett el.  

 

   (2) A fegyelmi büntetés lehet:  

 

a) megrovás;  

b) szigorú megrovás;  

c) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, illetőleg megvonása;  

d) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába;  

e) eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától;  

f) kizárás az iskolából.  

 

A fegyelmi eljárás során a felsoroltakon kívül egyéb büntetés nem szabható ki! 

 

 Nem lehet fegyelmi büntetést kiszabni, ha:  

 nem lehet bizonyítani a tanuló vétkességét;  

 a tanuló nem volt vétkes, vagy tette nem volt súlyos;  

 nem követett el kötelezettségszegést;  

 a kötelezettségszegéstől számítva már 3 hónap eltelt – ekkor eljárás nem indítható. 

  

Ha a kötelezettségszegés miatt büntető- vagy szabálysértési eljárás indult, és az nem az eljárás 

megindításának alapjául szolgáló indítvány elutasításával vagy felmentéssel végződött, a 

határidőt a jogerős határozat közlésétől kell számítani.  
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    (3) Tanköteles tanulóval szemben a (2) bekezdés e) pontjában meghatározott fegyelmi 

büntetés nem, a (2) bekezdés f) pontjában meghatározott fegyelmi büntetés pedig csak 

rendkívüli vagy ismétlődő fegyelmi vétség esetén alkalmazható. Ebben az esetben a szülő 

köteles új iskolát, kollégiumot keresni a tanulónak. A fegyelmi büntetést hozó iskola, kollégium 

segítséget nyújt a szülőnek az új iskola, kollégium megtalálásában. Abban az esetben, ha az 

iskola, a kollégium a fegyelmi büntetés megállapításáról szóló határozat véglegessé válásától 

számított nyolc napon belül a tanulót fogadó iskolától, kollégiumtól nem kap értesítést arról, 

hogy a tanuló más iskolában, kollégiumban történő elhelyezése a szülő kezdeményezésére 

megtörtént, a fegyelmi büntetést hozó iskola, kollégium három napon belül köteles megkeresni 

a köznevelési feladatot ellátó hatóságot, amely három munkanapon belül másik, az állami 

közfeladat-ellátásban résztvevő iskolát, kollégiumot jelöl ki a tanuló számára. Az iskolát, 

kollégiumot úgy kell kijelölni, hogy a tanuló számára a kijelölt tagintézményben a nevelés-

oktatás igénybevétele ne jelentsen aránytalan terhet. Szakképzési centrum tanulója esetében a 

szakképzési centrum másik tagintézménye is kijelölhető. A köznevelési feladatokat ellátó 

hatóság kijelölő határozata azonnal végrehajtható. A (2) bekezdés d) pontjában szabályozott 

fegyelmi büntetés akkor alkalmazható, ha a tagintézmény vezetője a tanuló átvételéről a másik 

iskola igazgatójával megállapodott. A (2) bekezdés c) pontjában meghatározott fegyelmi 

büntetés szociális kedvezményekre és juttatásokra nem terjed ki. A (2) bekezdés f) pontjában 

meghatározott fegyelmi büntetés tanköteles tanuló esetében nem hajtható végre az új tanulói 

jogviszony, kollégiumi tagsági viszony létesítéséig. 

A köznevelési feladatot ellátó hatóság fegyelmi büntetésként kizárt tanuló számára másik 

iskolát, kollégiumot kijelölő határozata ellen - jogszabályban meghatározott hatósághoz - 

fellebbezésnek van helye. 

 

   (4) A szakközépiskola és a szakgimnázium tanulója ellen folytatott fegyelmi eljárásba, ha a 

tanuló tanulószerződést kötött, be kell vonni a területileg illetékes kamarát.  

 

   (5) A fegyelmi büntetés megállapításánál a tanuló életkorát, értelmi fejlettségét, az elkövetett 

cselekmény súlyát figyelembe kell venni. A fegyelmi büntetést a nevelőtestület hozza. Az 

iskolai diákönkormányzat véleményét a fegyelmi eljárás során be kell szerezni.  

 

   (6) Az egyeztető eljárás célja a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, 

értékelése, ennek alapján a kötelességszegő és a sértett közötti megállapodás létrehozása a 

sérelem orvoslása érdekében.  

 

(7)  A fegyelmi eljárást egyeztető eljárás (a továbbiakban: egyeztető eljárás) előzheti meg, 

amelynek célja a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése, ennek 

alapján a kötelességszegéssel gyanúsított és a sérelmet elszenvedő közötti megállapodás 

létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. 

 

Egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a sérelmet elszenvedő fél, kiskorú 

sérelmet elszenvedő fél esetén a szülő, valamint a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló, 

kiskorú kötelességszegéssel gyanúsított tanuló esetén a szülő egyetért. A fegyelmi eljárás 

megindítását megelőzően a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló, ha a kötelességszegéssel 

gyanúsított tanuló kiskorú, a szülője figyelmét írásban fel kell hívni az egyeztető eljárás 

igénybevételének lehetőségére. A tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az értesítés 

kézhezvételétől számított öt tanítási napon belül írásban jelentheti be, ha kéri az egyeztető 

eljárás lefolytatását. Amennyiben az egyeztető eljárás lefolytatását nem kérik, továbbá, ha a 
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bejelentés iskolába, kollégiumba történő megérkezésétől számított tizenöt napon belül az 

egyeztető eljárás nem vezetett eredményre, a fegyelmi eljárást le kell folytatni. 

Az egyeztető eljárás lefolytatásáért a fegyelmi jogkör gyakorlója felel, a technikai feltételek 

biztosítása (így különösen megfelelő terem rendelkezésre bocsátása, egyeztető felkérése, 

értesítő levél kiküldése) a nevelési-oktatási tagintézmény feladata. 

Az egyeztető eljárást olyan nagykorú személy vezetheti, akit a sérelmet elszenvedő fél és a 

kötelességszegő tanuló egyaránt elfogad. 

 

Harmadszori kötelességszegés esetén a fegyelmi jogkör gyakorlója az egyeztető eljárás 

alkalmazását elutasíthatja. 

 

   (8) Ha a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló és a sérelmet elszenvedő fél az egyeztető 

eljárásban írásban megállapodott a sérelem orvoslásáról, bármelyik fél kezdeményezésére az 

írásbeli megállapodás mellékelésével a fegyelmi eljárást a sérelem orvoslásához szükséges 

időre, de legfeljebb három hónapra fel kell függeszteni. Ha a felfüggesztés ideje alatt a sérelmet 

elszenvedő fél, kiskorú sérelmet elszenvedő fél esetén a szülő nem kérte a fegyelmi eljárás 

folytatását, a fegyelmi eljárást meg kell szüntetni. Ha a sérelem orvoslásáról kötött írásbeli 

megállapodásban a felek kikötik, az egyeztető eljárás megállapításait és a megállapodásban 

foglaltakat a kötelességszegő tanuló osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli 

megállapodásban meghatározott körben nyilvánosságra lehet hozni. 

 

   (9) A fegyelmi eljárás megindításáról - az indok megjelölésével - a tanulót és a kiskorú 

tanuló szülőjét értesíteni kell.  Kiskorú tanuló esetén a fegyelmi eljárásba a szülőt minden 

esetben be kell vonni. A fegyelmi eljárásban a tanulót és a szülőt meghatalmazott is 

képviselheti. 
A fegyelmi eljárás során a tanulót meg kell hallgatni, és biztosítani kell, hogy álláspontját, 

védekezését előadja. A kiskorú tanuló kérésére a meghallgatáson a szülő részvételét biztosítani 

kell. Ha a meghallgatáskor a tanuló vitatja a terhére rótt kötelességszegést, vagy a tényállás 

tisztázása egyébként indokolja, tárgyalást kell tartani. A tárgyalásra a tanulót és a kiskorú tanuló 

szülőjét meg kell hívni. 

 

   (10) A tanulóval szemben ugyanazért a kötelességszegésért csak egy fegyelmi büntetés 

állapítható meg. Ha a kötelességszegés miatt az iskolában és a kollégiumban is helye lenne 

fegyelmi büntetés megállapításának - a nevelési-oktatási tagintézmények eltérő 

megállapodásának hiányában - a fegyelmi büntetést abban a nevelési-oktatási tagintézményben 

lehet megállapítani, amelyikben az eljárás előbb indult.  

 

   (11) A gyakorlati képzés keretében elkövetett kötelességszegésért a fegyelmi eljárást az 

iskolában kell lefolytatni.  

 

17.2. Fegyelmi eljárás szabályai  
 

17.2.1. A fegyelmi tárgyalás 

 

 (1)  Kiskorú tanuló esetén a fegyelmi eljárásba a szülőt minden esetben be kell vonni. A 

fegyelmi eljárásban a tanulót szülője, törvényes képviselője, a tanulót és a szülőt 

meghatalmazott képviselője is képviselheti. 

A fegyelmi eljárás megindításáról a tanulót, a kiskorú tanuló szülőjét, a gyakorlati képzés 

során elkövetett fegyelmi vétség esetén - ha a fegyelmi vétséggel érintett gyakorlati képzés 
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folytatója nem az iskola - a gyakorlati képzés folytatóját (a továbbiakban: gazdálkodó 

szervezet), tanulószerződés esetén a területileg illetékes gazdasági kamarát értesíteni kell a 

tanuló terhére rótt kötelességszegés megjelölésével. Az értesítésben fel kell tüntetni a fegyelmi 

tárgyalás időpontját és helyét, azzal a tájékoztatással, hogy a tárgyalást akkor is meg lehet 

tartani, ha a gazdálkodó szervezet vagy a területileg illetékes gazdasági kamara képviselője 

szabályszerű értesítés ellenére, valamint a tanuló, a szülő ismételt szabályszerű meghívás 

ellenére nem jelenik meg. Az értesítést oly módon kell kiküldeni, hogy azt a tanuló, a szülő 

külön-külön a tárgyalás előtt legalább nyolc nappal megkapja. 

 

A fegyelmi eljárás megindításáról szóló értesítésben a kötelességszegő tanuló, - ha a 

kötelességszegő kiskorú, a szülő - figyelmét fel kell hívni az egyeztető eljárás igénybevételének 

lehetőségére, feltéve, hogy ehhez a sértett, - ha a sértett kiskorú, a szülő - hozzájárult. 

Tájékoztatni kell a tanulót arról, hogy az eljárásban meghatalmazott is képviselheti. Az 

értesítést oly módon kell kiküldeni, hogy azt a tanuló, a szülő és meghatalmazott képviselőjük 

külön-külön a tárgyalás előtt legalább nyolc nappal megkapja.  

 

   (2) A fegyelmi eljárást - a megindításától számított harminc napon belül - egy tárgyaláson be 

kell fejezni. Az eljárás során lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanuló, a szülő, továbbá a 

gazdálkodó szervezetet érintő kérdésekben a gazdálkodó szervezet képviselője az üggyel 

kapcsolatban tájékozódhasson, véleményt nyilváníthasson, és bizonyítási indítvánnyal 

élhessen. 

  

   (3) A fegyelmi tárgyalás megkezdésekor a tanulót figyelmeztetni kell jogaira, ezt követően 

ismertetni kell a terhére rótt kötelességszegést, a rendelkezésre álló bizonyítékokat.  

 

   (4) A fegyelmi tárgyalást a nevelőtestület saját tagjai közül választott legalább háromtagú 

bizottság folytatja le. A bizottság az elnökét saját tagjai közül választja meg. 

 

   (5) A tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben fel kell 

tüntetni a tárgyalás helyét és idejét, a tárgyaláson hivatalos minőségben részt vevők nevét, az 

elhangzott nyilatkozatok főbb megállapításait. Szó szerint kell rögzíteni az elhangzottakat, ha 

a tárgyalás vezetője szerint ez indokolt, valamint ha azt a tanuló, a szülő kéri.  

 

17.2.2. A bizonyítás 

  

   (1) A fegyelmi jogkör gyakorlója köteles a határozathozatalhoz szükséges tényállást tisztázni. 

Ha ehhez a rendelkezésre álló adatok nem elegendők, hivatalból vagy kérelemre bizonyítási 

eljárást folytat le. Bizonyítási eszköz: a tanuló és a szülő nyilatkozata, az irat, a tanúvallomás, 

a szemle és a szakértői vélemény. 

 

   (2) A fegyelmi eljárás során törekedni kell minden olyan körülmény feltárására, amely a 

kötelességszegés elbírálásánál, a fegyelmi büntetés meghozatalánál a tanuló mellett, illetve a 

tanuló ellen szól.  

 

17.2.3. A fegyelmi határozat  

 

(1) A fegyelmi határozatot a fegyelmi tárgyaláson szóban ki kell hirdetni. A kihirdetéskor 

ismertetni kell a határozat rendelkező részét és a rövid indokolást. Ha az ügy jellege vagy más 
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fontos ok szükségessé teszi, a határozat szóbeli kihirdetését az elsőfokú fegyelmi jogkör 

gyakorlója legfeljebb nyolc nappal elhalaszthatja.  

 

   (2) A fegyelmi eljárást határozattal meg kell szüntetni, ha  

a) a tanuló nem követett el kötelességszegést, 

b) a kötelességszegés nem indokolja a fegyelmi büntetés kiszabását, 

c) a kötelességszegéstől három hónapnál hosszabb idő telt el, 

d) a kötelességszegés ténye nem bizonyítható 

e) nem bizonyítható, hogy a kötelességszegést a tanuló követte el 

 

   (3) A fegyelmi határozatot, a kihirdetést követő hét napon belül írásban meg kell küldeni a 

tanulónak, kiskorú tanuló esetén a szülőjének és képviselőjüknek, ha a gazdálkodó szervezet 

képviselője az eljárásban részt vett, a gazdálkodó szervezetnek.  

 

   (4) Megrovás és szigorú megrovás fegyelmi büntetés esetén a határozatot nem kell írásban 

megküldeni, ha a fegyelmi büntetést a tanuló - kiskorú tanuló esetén a szülő is - tudomásul 

vette, a határozat megküldését nem kéri, és eljárást megindító kérelmi jogáról lemondott.  

 

   (5) A fegyelmi határozat rendelkező része tartalmazza a határozatot hozó szerv megjelölését, 

a határozat számát és tárgyát, a tanuló személyi adatait, a fegyelmi büntetést, a büntetés 

időtartamát, felfüggesztését és az eljárást megindító kérelmi jogra való utalást. 

 

   (6) A fegyelmi határozat indokolása tartalmazza a kötelességszegés rövid leírását, a tényállás 

megállapításának alapjául szolgáló bizonyítékok ismertetését, a rendelkező részben foglalt 

döntés indokát, elutasított bizonyítási indítvány esetén az elutasítás okát. A fegyelmi határozat 

záró része tartalmazza a meghozatalának helyét, idejét, a határozatot hozó aláírását és a hivatali 

beosztásának megjelölését. Ha első fokon a nevelőtestület jár el, a határozatot a nevelőtestület 

nevében az írja alá, aki a tárgyalást vezette, továbbá a nevelőtestület egy kijelölt, a tárgyaláson 

végig jelen lévő tagja.  

 

   (7) Az elsőfokú határozat ellen a tanuló, kiskorú tanuló esetén pedig a szülő is nyújthat be 

fellebbezést. A fellebbezést a határozat kézhezvételétől számított tizenöt napon belül kell az 

elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlójához benyújtani. 

   (8) A fegyelmi büntetést megállapító határozat ellen benyújtott kérelmet az elsőfokú fegyelmi 

jogkör gyakorlója a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül köteles továbbítani a 

másodfokú fegyelmi jogkör gyakorlójához. A felterjesztéssel együtt az ügy valamennyi iratát 

továbbítani kell, az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlójának az ügyre vonatkozó véleményével 

ellátva. 

a) A fegyelmi ügy elintézésében és a határozat meghozatalában nem vehet részt a 

tanulónak a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója, továbbá az, akit a 

tanuló által elkövetett kötelességszegés érintett. 

b) A másodfokú fegyelmi határozat meghozatalában nem vehet részt az (a) bekezdésben 

meghatározottakon túl az sem, aki az elsőfokú fegyelmi határozat meghozatalában 

részt vett, továbbá az, aki az ügyben tanúvallomást tett vagy szakértőként eljárt. 

Akivel szemben kizárási ok áll fenn, köteles azt bejelenteni. A kizárási okot a tanuló és kiskorú 

tanuló esetén a szülő is bejelentheti. A nevelőtestület tagja ellen bejelentett kizárási ok esetén 

az iskola, a kollégium tagintézmény vezetője, egyéb esetekben a másodfokú fegyelmi jogkör 

gyakorlójának munkáltatója megállapítja az (a)-(b) bekezdésben meghatározott kizárási ok 

fennállását. 
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   (9) Eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától fegyelmi büntetés nem szabható ki, ha a 

tanév végi osztályzatokat megállapították. Ez a rendelkezés nem alkalmazható, ha a tanuló a 

nyári gyakorlat teljesítése során követ el fegyelmi büntetéssel sújtható kötelességszegő 

magatartást. 

 

   (10) Ha az eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától, kizárás az iskolából fegyelmi 

büntetést a bíróság a tanuló javára megváltoztatja, a tanuló osztályzatait meg kell állapítani, ha 

ez nem lehetséges, lehetővé kell tenni, hogy a tanuló - választása szerint az iskolában vagy a 

független vizsgabizottság előtt - osztályozó vizsgát tegyen.  

 

   (11) Ha a kizárás az iskolából fegyelmi büntetést megállapító határozat az iskola tizedik 

évfolyamának, a középiskola utolsó évfolyamának vagy a szakközépiskola utolsó szakképzési 

évfolyamának sikeres elvégzése után válik végrehajthatóvá, a tanuló nem bocsátható érettségi 

vagy szakmai vizsgára. A tanuló a megkezdett vizsgát nem fejezheti be addig az időpontig, 

ameddig a kizárás fegyelmi büntetés hatálya alatt áll. 

 

   (12) A tanuló - a megrovás és a szigorú megrovás kivételével - a fegyelmi határozatban 

foglaltak szerint a fegyelmi büntetés hatálya alatt áll. A fegyelmi büntetés hatálya nem lehet 

hosszabb  

a) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, illetve megvonása fegyelmi 

büntetés esetén hat hónapnál, 

b) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, eltiltás az adott iskolában a 

tanév folytatásától és kizárás az iskolából fegyelmi büntetések esetén tizenkettő 

hónapnál.  

   (13) A fegyelmi jogkör gyakorlója a büntetés végrehajtását a tanuló különös méltánylást 

érdemlő körülményeire és az elkövetett cselekmény súlyára tekintettel legfeljebb hat hónap 

időtartamra felfüggesztheti. 

 

   (14) Végrehajtani csak végleges fegyelmi határozatot lehet. Ha a végrehajtás elmaradása a 

többi tanuló jogait súlyosan sértené vagy más elháríthatatlan kárral, veszéllyel járna, az 

elsőfokú határozat azonnal végrehajtható. 

 

17.2.4. Az eljárást megindító kérelem 

 

   (1) Az elsőfokú határozat ellen a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő nyújthat be eljárást 

megindító kérelmet. Az eljárás megindító kérelmet a határozat kézhezvételétől számított tizenöt 

napon belül kell az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlójához benyújtani. 

 

(2) A fegyelmi büntetést kiszabó határozat ellen benyújtott kérelmet az elsőfokú fegyelmi 

jogkör gyakorlója nyolc napon belül köteles továbbítani a másodfokú fegyelmi jogkör 

gyakorlójához. A felterjesztéssel együtt az ügy valamennyi iratát továbbítani kell, az 

elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlójának az ügyre vonatkozó véleményével ellátva. 

 

17.2.5. A kizárás  

  (1) A fegyelmi ügy elintézésében és a határozat meghozatalában nem vehet részt a tanuló 

közeli hozzátartozója [Ptk. 685.§ b) pont], továbbá az, akit a tanuló által elkövetett 

kötelességszegés érintett. 
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(2) A másodfokú fegyelmi határozat meghozatalában nem vehet részt, aki az elsőfokú 

fegyelmi határozat meghozatalában részt vett, illetőleg az ügyben tanúvallomást tett vagy 

szakértőként eljárt. 

 

   (3) Akivel szemben kizárási ok áll fenn, köteles ezt bejelenteni. A kizárási okot a tanuló és a 

szülő is bejelentheti. A nevelőtestület tagja ellen bejelentett kizárási ok esetén az iskola, a 

kollégium vezetője, egyéb esetekben a másodfokú fegyelmi jogkör gyakorlója dönt.  

 

17.2.6. Vegyes rendelkezések  

 

   (1) A fegyelmi eljárásban a kiskorú tanuló szülője mindig részt vehet. A tanulót szülője, 

továbbá meghatalmazottja képviselheti.  

 

   (2) A tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben fel kell 

tüntetni a tárgyalás helyét, a tárgyaláson hivatalos minőségben részt vevők nevét, az elhangzott 

nyilatkozatok főbb megállapításait. Szó szerint kell rögzíteni az elhangzottakat, ha a tárgyalás 

vezetője szerint ez indokolt, valamint, ha azt a tanuló, a szülő vagy képviselőjük kéri. 

 

17.3. A kártérítési felelősség  

 

   (1) Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségeinek teljesítésével összefüggésben a nevelési-

oktatási tagintézménynek vagy a gyakorlati képzés szervezőjének jogellenesen kárt okoz, a Ptk. 

szabályai szerint kell helytállnia.  

   (2) Ha az iskolának, kollégiumnak a tanuló kárt okozott, a tagintézmény vezető, a kollégium 

vezetője köteles a károkozás körülményeit megvizsgálni, az okozott kár nagyságát felmérni, és 

lehetőség szerint a károkozó és a felügyeletét ellátó személyét megállapítani. 

 

(3) Ha a vizsgálat megállapítása szerint a kárt az iskola tanulója, a kollégium tagja okozta, 

a vizsgálatról a tanulót, kiskorú tanuló esetén szülőjét haladéktalanul tájékoztatni kell. A 

tájékoztatással egyidejűleg a szülőt fel kell szólítani – a Nemzeti Köznevelésről szóló törvény 

59.§ (1)-(2) bekezdésében meghatározott keretek között – az okozott kár megtérítésére. Ha 

felszólítás nem vezet eredményre, vagy a szülő, illetőleg a tanuló a károkozás tényét vagy 

mértékét nem ismeri el, az iskola tagintézmény vezetője, kollégium vezetője a tanuló, illetőleg 

a szülő ellen pert indíthat.  

 

   (4) A kártérítés mértéke nem haladhatja meg  

a) gondatlan károkozás esetén a kötelező legkisebb munkabér – a károkozás napján 

érvényes rendelkezések szerint megállapított – egyhavi összegének ötven százalékát,  

b) ha a tanuló cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes, szándékos károkozás 

esetén az okozott kár, legfeljebb azonban a kötelező legkisebb munkabér – a károkozás 

napján érvényes rendelkezések szerint megállapított – öt havi összegét. 

c) cselekvőképes tanuló szándékos károkozása esetén minden esetben a teljes kárt meg 

kell téríteni. 

   (5) Az iskola, a kollégium, a gyakorlati képzés szervezője a tanulónak a tanulói 

jogviszonnyal, kollégiumi tagsági viszonnyal, gyakorlati képzéssel összefüggésben okozott 

kárért vétkességére tekintet nélkül, teljes mértékben felel. A kártérítésre a Ptk. rendelkezéseit 

kell alkalmazni azzal a kiegészítéssel, hogy a nevelési-oktatási tagintézmény vagy a gyakorlati 
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képzés szervezője felelőssége alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a kárt a működési 

körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt, ha azt a károsult 

elháríthatatlan magatartása okozta. 

 

   (6) Ha a szakképző iskola tanulója tanulószerződést kötött, a gyakorlati képzés szervezőjének 

vagy a tanulónak okozott kár megtérítésére a szakképzésről szóló törvény rendelkezéseit kell 

alkalmazni. 

 

   (7) A tanulmányi és a külföldi iskolai kirándulások esetén a köznevelési tagintézmény a 

tanulónak okozott kárért a kártérítési felelősség általános szabályai szerint felel. 

 
17.4. A fegyelmi eljárás indításának feltételei iskolánkban 

 
   (1) Azt a tanulót, aki  

 tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, vagy  

 a tanulói házirend előírásait megszegi, vagy  

 igazolatlanul mulaszt, vagy  

 bármely módon árt az iskola jó hírnevének fegyelmező intézkedésben kell részesíteni. 

 

   (2) Az iskolai fegyelmi büntetés formái: 

 szaktanári figyelmeztetés,  

 osztályfőnöki figyelmeztetés  

 osztályfőnöki intés,  

 igazgatói figyelmeztetés, 

 igazgatói intés,  

 nevelőtestületi intés. 

 

(3) Fegyelmi eljárás lefolytatására a házirend és a tanulói kötelességek súlyos megsértése 

esetén kerül sor. Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, 

amelytől indokolt esetben a vétség súlyától függően el lehet térni. A tanuló súlyos 

kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell tekinteni, s a tanulót 

azonnal legalább az „tagintézmény vezetői figyelmeztetés” büntetésben kell részesíteni.  

 

Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek:  

 

 az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása, emberi méltóságának 

megsértése,  

 az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszesital, drog) iskolába hozatala, 

fogyasztása, alkoholos, illetve bódult állapotban történő megjelenés a iskola területén, 

 a szándékos károkozás,  

 az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése, 

 ezen túl mindazon cselekmények melyek a büntető törvénykönyv alapján 

bűncselekménynek minősülnek. 

 

(4) Igazolatlan mulasztás esetén alkalmazandó fegyelmi büntetések (a Házirend alapján): 

 

 Első igazolatlan óra - osztályfőnöki figyelmeztetés  

 Harmadik igazolatlan óra - osztályfőnöki intés  

 Hatodik igazolatlan óra - igazgatói figyelmeztetés  
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 Tizenkettedik igazolatlan óra - igazgatói intés  

 Tizenötödik igazolatlan óra - nevelőtestületi intés  

 

Az ezt követő újabb igazolatlan óra esetén fegyelmi eljárást kell indítani. 30 igazolatlan óra 

után a nem tanköteles tanuló kizárható, ha a szülő két alkalommal értesítést kapott a tanuló 

hiányzásáról. 

 

(5) Ismétlődő, de nem súlyos vétségek esetén alkalmazandó fegyelmi büntetések. A 

szaktanári figyelmeztetést a naplóban rögzíteni kell a következő adatokkal: a 

figyelmeztetés dátuma, a tanóra megnevezése, az elkövetett cselekmény leírása, aláírás. 

A második szaktanári figyelmeztetéssel egy időben a tanuló megkapja az 

osztályfőnöki figyelmeztetést azzal, hogy sorozatosan követ el fegyelemsértést, és a 

következő szaktanári figyelmeztetésekkel mindig a következő fegyelmi büntetést is 

szintén a sorozatos fegyelemsértés okán. Így a hatodik szaktanári figyelmeztetés 

után már a nevelőtestületi intés fegyelmi büntetést kapja, ami után a fegyelmi eljárás 

következik. A fegyelmi büntetések kiszabásánál kiemelt figyelmet kell fordítani a 

fokozatosság elvének betartására. 

 

18. Elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok  

A tagintézményben folyó adatkezelés és adattovábbítás megfelel a személyes adatok 

védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényi 

valamint a NKT előírásainak.  

 

A tagintézményünkben kezelt adatok nyilvántartása papír alapú nyilvántartás vagy 

számítógépes (elektronikus) nyilvántartás formájában történik. Az adatok felvételével, 

nyilvántartásával megbízott dolgozók a munkaköri leírásuknak megfelelően az 

alkalmazottak, illetve a tanulók adatait felvehetik, nyilvántarthatják, ezeket szükség 

szerint a szabályoknak megfelelően továbbíthatják.  

Az elektronikusan előállított nyomtatványok hitelesítése a tagintézmény vezető (ill. 

egyéb meghatározott személyek) aláírásával, valamint szükség esetén körpecséttel 

történik.  

A tagintézményben bármilyen területen kiadmányozásra, a kiadványok 

továbbküldhetőségének és irattárazásának engedélyezésére a tagintézmény vezető 

jogosult. Kimenő leveleket csak a tagintézmény vezetője írhat alá. A tagintézmény 

vezető akadályoztatása esetén a kiadványozási jog gyakorlója a tagintézmény vezető 

által – aláírásával és a tagintézmény bélyegzőjével ellátott írásos nyilatkozatban – 

megjelölt, a tagintézmény magasabb vezető beosztású alkalmazottja. A kiadványokat 

eredeti aláírással vagy hitelesített kiadványként lehet elküldeni.  

 

Iskolánk a tanulók értékelésének és mulasztásának rögzítésére 2017. szeptember 1-jétől 

elektronikus naplót használ.  Az elektronikus napló használatát külön szabályzat rögzíti, 

mely az iskola honlapján megtekinthető. 

 

19. A tagintézményvezető által leadott hatáskörök 
 

A tagintézményvezető feladat- és hatásköréből szükség esetén bizonyosakat leadhat 

előre megnevezett személynek, a mindenkori szabályok szerint. 
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20. Egyéb foglalkozások 
 

Egyéb foglalkozás a tantárgyfelosztásban tervezhető, rendszeres nem tanórai 

foglalkozás, amely lehet:  

a) szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör,  

b) sportkör, tömegsport foglalkozás,  

c) egyéni vagy csoportos felzárkóztató, fejlesztő foglalkozás,  

d) egyéni vagy csoportos tehetségfejlesztő foglalkozás,  

e) napközi,  

f) tanulószoba,  

g) tanulást, iskolai felkészülést segítő foglalkozás,  

h) pályaválasztást segítő foglalkozás,  

i) közösségi szolgálattal kapcsolatos foglalkozás,  

j) diákönkormányzati foglalkozás,  

k) felzárkóztató, tehetség-kibontakoztató, speciális ismereteket adó egyéni vagy 

csoportos, közösségi fejlesztést megvalósító csoportos, a szabadidő eltöltését 

szolgáló csoportos, a tanulókkal való törődést és gondoskodást biztosító egyéni, 

a kollégiumi közösségek működésével összefüggő csoportos kollégiumi, 

valamint szakkollégiumi foglalkozás,  

l) tanulmányi szakmai, kulturális verseny, házi bajnokság, iskolák közötti 

verseny, bajnokság, valamint  

m) az iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg 

nem valósítható osztály- vagy csoportfoglalkozás lehet.  

 

21. A felnőttoktatás formái 

A tanuló munkahelyi, családi vagy más irányú elfoglaltságához, a meglévő ismereteihez 

és életkorához igazodó iskolai oktatásban, felnőttoktatásban vehet részt. 

A tanuló attól a tanévtől kezdve folytathatja a tanulmányait felnőttoktatás keretében, 

amelyben a tizenhatodik életévét betölti. 

 

A felnőttoktatás megszervezhető: 

  

 a tizenhat-huszonnégy éves tanulók részére ifjúsági osztály, csoport szervezhető 

 a nappali oktatás munkarendje, továbbá esti, levelező vagy más sajátos munkarend 

szerint 

 szakképző iskolában a nappali oktatás munkarendje szerinti felnőttoktatás azok 

számára szervezhető meg, akik még nem rendelkeznek szakképesítéssel. 

 OKJ szerinti szakképesítések megszerzésére irányuló képzések (támogatott és 

önköltséges formában); 

 nem OKJ szerinti képesítések megszerzésére irányuló képzések (önköltséges 

formában) 

 esti tagozatos képzések 

 levelező képzések 
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22. A Diákönkormányzat 

 
A diákönkormányzat az iskola diákjainak érdekvédelmi és jogérvényesítő szervezete. A 

diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási 

tagintézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. Jogait a 

hatályos jogszabályok szerint gyakorolhatja, a működéséhez szükséges feltételeket a 

tagintézmény vezetője biztosítja a szervezet számára.  

A diákönkormányzat tevékenységét a diákönkormányzat munkáját segítő tanár 

támogatja és fogja össze, tagintézmény vezetői megbízás alapján. 

 

A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni:  

a) a tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál, 

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

c) a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez, 

d) az egyéb foglalkozás formáinak meghatározásához, 

e) fegyelmi eljárások során 

 

A diákönkormányzat egyetértését be kell szerezni: 

a) intézményben üzemelő élelmiszer-árusító üzlet nyitvatartási rendjéről 

b) a tankönyvrendelés helyi rendjéről 

 

23. Az iskolai sportkör 
 

Iskolánk diáksportköri foglalkozásokra ad lehetőséget, ezek szervezése a mindenkori 

igényektől, illetve a tagintézmény lehetőségeitől függ. A diáksportköri foglalkozások 

látogatása ingyenes. 

 

24. Kapcsolattartás a gyakorlati képzést folytatókkal 

 
A szakképzést folytató tagintézmények mindennapjainak szervezéséhez elengedhetetlen 

a folyamatos kommunikáció a gyakorlati képzést folytatókkal. Fő kapcsolattartó a 

gyakorlati oktatásvezető, de minden gyakorlatot tartó kolléga kapcsolatban kell, hogy 

legyen az osztályfőnökkel, illetve a tagintézmény vezetővel és a tagintézmény vezető-

helyettessel. 

 

A kapcsolattartás formája lehet: 

- megbeszélés 

- tájékoztatás 

- értekezlet 

 

25. A tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelése 

 
Az iskola minden dolgozójának egyik alapvető feladata, hogy a tanulók részére az 

egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja. Ha valaki észleli, 

hogy a tanuló balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges 

intézkedéseket meg kell tenni. 
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A pedagógusok a rájuk bízott tanulók tevékenységét tanórák alatt folyamatosan 

figyelemmel kísérik, ügyeletet tartanak, a diákokat fegyelemre intik testi épségük 

megőrzése érdekében.  

Minden osztályban a tanév első napján az osztályfőnök tűz-, baleset-, munkavédelmi 

tájékoztatót tart, továbbá tájékoztatót tartanak a gyakorlatvezető kollégák is, kiemelten 

a gyakorlati helyen érvényes szabályokról és előírásokról. 

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.  

 

26. A könyvtár 
 

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, a tagintézmény 

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 

Könyvtárunk kapcsolatot tart más iskolai könyvtárakkal, a pedagógiai-szakmai 

szolgáltatásokat ellátó tagintézmények könyvtáraival, a nyilvános könyvtárakkal, és 

együttműködik az iskola székhelyén működő Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és 

Tudásközponttal.  

A tagintézmény számára vásárolt dokumentumokat könyvtári nyilvántartásba kell 

venni. A könyvtáron kívül elhelyezett dokumentumokról lelőhely-nyilvántartást kell 

vezetni.  

 

Iskolánk könyvtárának alapfeladatai – a jogszabályoknak megfelelően – a következők: 

a) gyűjteményünk folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása és rendelkezésre 

bocsátása,  

b) tájékoztatás nyújtása a dokumentumokról és szolgáltatásokról,  
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c) az iskola pedagógiai programja és könyvtár-pedagógiai programja szerinti tanórai 

foglalkozások tartása,  

d) könyvtári dokumentumok egyéni és csoportos helyben használatának biztosítása,  

e) könyvtári dokumentumok kölcsönzése,  

f) tartós tankönyvek, segédkönyvek kölcsönzése tanulóink számára 

g) a könyvtári állomány pedagógiai programnak megfelelő, a tanulók és a 

pedagógusok igényeinek figyelembevételével történő fejlesztése. 

 

Az iskolai tankönyvellátás megszervezésével kapcsolatos feladatok: 

Könyvtárunk közreműködik az iskolai tankönyvellátás megszervezésében, 

lebonyolításában. Ennek végrehajtására az iskolai könyvtáros-tanár – részben 

munkaköri feladatként, részben megbízásos formában – a következő feladatokat látja el: 

 előkészíti az ingyenes tankönyvellátással kapcsolatos iskolai feladatok 

végrehajtását előkészítő felmérést végez, és lebonyolítja azt 

 közreműködik a tankönyv-rendelés előkészítésében, 

 folyamatosan figyelemmel követi az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók 

számának változását, 

 követi a kiadott könyvek elhasználódásának mértékét, 

 az éves tankönyvrendeléskor beszerzi azokat az elhasználódott kötetek pótlását 

célzó vagy újonnan kiadott tankönyveket, 

 a tanév közben lehetőséget biztosít a tanulók számára a tanév közben jelentkező, 

tankönyv-elhasználódásból, tankönyv elhagyásából keletkező hiány pótlására. 

Az iskolai könyvtár állományába veszi az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók 

számára beszerzett tankönyveket, azokat leltári nyilvántartásba veszi, majd kikölcsönzi 

a tanulóknak. 

 

A könyvtár működésével kapcsolatos szabályok: 

A tagintézmény számára vásárolt dokumentumok nyilvántartása 

 a tagintézmény 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. 
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 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 a tagintézmény valamennyi diákja és munkavállalója 

igénybe veheti.  

A szolgáltatások igénybevételének feltételei 

A könyvek, a különféle dokumentumok és ismerethordozók kölcsönzése és olvasótermi 

használata.   

A könyvtárhasználat szabályai 

A könyvek kölcsönzésének időtartama egy teljes tanév. 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 kölcsönzési ideje egy 

tanév. Egyéb ismerethordozók kölcsönzésének időtartama szintén egy tanév. 

A nyitva tartás és a kölcsönzés ideje 

Az iskolai könyvtár minden tanítási napon nyitva tart. A nyitva tartás ideje igazodik a 

diákok igényeihez.  A kölcsönzési időről a tanulók az olvasóterem ajtajára illetve 

hirdetőjére kifüggesztett, az iskolai könyvtár működésével kapcsolatos információkból 

tájékozódhatnak. 

 

Gyűjtőköri szabályzat 

 

Az iskolai könyvtár feladata:  

Az iskolai könyvtár gyűjteményének széleskörűen tartalmaznia kell azokat az 

információkat és információhordozókat, melyekre az oktató nevelő tevékenységhez 

szükség van. Az iskolai könyvtárnak rendelkeznie kell a különböző információhordozók 

használatához, az újabb dokumentumok előállításához, a dokumentumok kiadásához, a 

könyvtárhasználat nyilvántartásához szükséges eszközökkel. 

Az iskolai könyvtár olyan általános gyűjtőkörű szakkönyvtár, amelynek legalapvetőbb 

sajátos feladata az iskolai oktató nevelő munka megalapozása. 

E feladat ellátása érdekében az iskolai könyvtár szisztematikusan gyűjti, feltárja, 

megőrzi és rendelkezésre bocsátja dokumentumait.  

 

Az iskolai könyvtár gyűjtőköre, az állománybővítés fő szempontjai: 

Gyűjtőkör: 

A dokumentumoknak különböző szempontból meghatározott köre. A szisztematikus, 

tervszerű és folyamatos gyűjtőmunka alapja, az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata. 

A gyűjtőmunka más oldalról szelektív is, mely szempontjait a gyűjtőköri szabályzatban 

leírt fő- és mellék gyűjtőkör határozza meg. 

Az állománybővítés fő szempontjai:   
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Ahhoz, hogy tagintézményünk képes legyen akár már a közeljövő újabb kihívásainak, 

egyre szélesebb körű szükségleteinek, igényeinek is eleget tenni, szükség van a 

rendszeres, átgondolt, az igényekhez rugalmasan alkalmazkodó továbbfejlesztésre. 

 

Könyvtárunk gyűjtőkörét meghatározó tényezők: 

Könyvtárunk típusa: iskolánk középfokú oktatási tagintézmény, ahol nappali 

rendszerben négy + egy évfolyamos (mezőgazdasági technikus) szakgimnáziumi, 

valamint a három + kettő évfolyamos (gazda) szakközépiskolai oktatás történik. 

Könyvtárunk típusa szerint iskolai könyvtár, amely a diákok és a tanárok részére 

biztosítja az oktatáshoz szükséges dokumentumokat. 

Az iskola pedagógiai programja:  

Könyvtárunk gyűjtőköre eszköze a pedagógiai program megvalósításának, az iskolai 

könyvtár kiemelten vesz részt az általános és sajátos pedagógiai program 

megvalósításában, illetve általános nevelési céljainkban. Állományával segíti a diákok 

és a pedagógusok felkészülését tanóráikra, illetve az érettségi vizsgákra, ahol biztosítja 

a szükséges dokumentumok, pl. verseskötetek, kötelező olvasmányok, 

növényhatározók, atlaszok stb. használatát is. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a 

könyvtáros segítségével a magyar nyelv és irodalom tantárgy tantervi követelményeiben 

szereplő könyvtári órák megtartásra kerüljenek, és a gyűjtőköri szabályzatban szereplő 

dokumentumok, valamint a katalógus és a könyvtár, mint rendszer használatát a diákok 

elsajátíthassák.  

 

A könyvtár gyűjtőköri szempontjai: 

Az iskolai könyvtár olyan általános gyűjtőkörű, korlátozottan nyilvános szakkönyvtár, 

amely megőrzi, feltárja, szisztematikusan gyűjti és használatra bocsátja azokat a 

dokumentumokat, amelyek megalapozzák az iskolában folyó oktató - nevelőmunkát.  

A tanulók részéről teljességre törekvő, a pedagógusok részéről értékelő válogatással 

gyűjt. 

 

Fő gyűjtőkör:  

A törzsanyag fő gyűjtési szempontja a viszonylagos teljességre való törekvés. 

A tanulás, tanítás során eszközként jelenik meg: 

 klasszikus és kortárs szerzők művei, gyűjteményes kötetei 

 egyes klasszikus és kortárs szerzők teljes életművei 

 nemzetek irodalma (klasszikus és modem irodalom) 

 életrajzok, történelmi regények 

 ifjúsági regények 

 általános lexikonok 

 enciklopédiák 

 az újonnan belépő etika tantárgyak tanításához szükséges dokumentumok  

 a tananyaghoz kapcsolódó - a tudományokat részben vagy teljesen bemutató alap- 

és középszintű segédkönyvek, történeti összefoglalók, ismeretközlő művek 

 a középiskolában használt tankönyvek, munkafüzetek, feladatlapok 

 a megyére és városunkra vonatkozó helyismereti és helytörténeti kiadványok 

 a helyi tantervekhez kapcsolódó "kötelező" és ajánlott olvasmányok 

 a nevelés, oktatás elméletévei foglalkozó legfontosabb kézikönyvek 
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 a különféle tantárgyak oktatását segítő módszertani kézikönyvek, segédletek 

 pszichológiai művek, gyermek és ifjúkor lélektana 

 az iskolai könyvtár tevékenységét érintő jogszabályok, állásfoglalások 

 napilapok, szaklapok, magyar nyelvű folyóiratok, 

 családjogi, gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos jogszabályok, rendeletek és 

azok gyűjteményei 

 az oktatással kapcsolatos jogszabályok, rendeletek és azok gyűjteményei 

 a tanügyigazgatással, gazdálkodással kapcsolatos szakirodalom és jogszabályok, 

illetve azok gyűjteményei 

 

Mellék gyűjtőkör: 

 a fő gyűjtőkört kiegészítő, erős válogatással gyűjtött dokumentumok köre 

 audiovizuális dokumentumok: CD-k, DVD-k, CD-ROM-ok. (A könyvtár 

állományába tartozó, korábban használt egyéb audiovizuális dokumentumok, pl. 

bakelitlemezek, audio- és videokazetták, diafilmek válogatásra, selejtezésre szorulnak).  

 tanórán kívüli foglakozásokhoz, tevékenységekhez kötődő  

Tipológia/dokumentumtípusok:  

a) Írásos nyomtatott dokumentumok 

 könyv, segédkönyv, tankönyv, tartós tankönyv 

 periodikumok: folyóiratok 

 térképek, atlaszok 

b) Audiovizuális ismerethordozók 

 képes dokumentumok (DVD, videokazetta) 

 hangzó dokumentumok  

c) Egyéb dokumentumok 

 pedagógiai program 

 SZMSZ 

A gyűjtemény tartalmi összetétele, a gyűjtés témaköre, szintje, mélysége:  

a) A teljesség igényével gyűjti a magyar nyelven megjelenő kiadványok közül: 

A Nemzeti alaptantervhez kapcsolódva a teljesség igényével: 

 klasszikus és kortárs szerzők művei, gyűjteményes kötetei 

 klasszikus és kortárs szerzők teljes életművei 

 közép-és felsőfokú lexikonok  

        

A Nemzeti alaptantervhez közvetlenül nem kapcsolódva a teljesség igénye nélkül: 

 a tananyaghoz kapcsolódó - a tudományokat részben vagy teljesen bemutató alap- 

és középszintű segédkönyvek, történeti összefoglalók, ismeretközlő művek 

 a középiskolában használt tankönyvek, munkafüzetek, feladatlapok 

 az újonnan belépő etika tantárgyak tanításához szükséges dokumentumok  

 a helyi tantervekhez kapcsolódó "kötelező" és ajánlott olvasmányok 

 a nevelés, oktatás elméletévei foglalkozó legfontosabb kézikönyvek 

 a különféle tantárgyak oktatását segítő módszertani kézikönyvek, segédletek 

 felvételi követelményekről, továbbtanulás lehetőségeiről készített kiadványok 

 az iskolai könyvtár tevékenységét érintő jogszabályok, állásfoglalások 

 napilapok, szaklapok, magyar nyelvű folyóiratok, 
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 családjogi, gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos jogszabályok, rendeletek és 

azok gyűjteményei 

 az oktatással kapcsolatos jogszabályok, rendeletek és azok gyűjteményei 

 a tanügyigazgatással, gazdálkodással kapcsolatos szakirodalom és jogszabályok, 

illetve azok gyűjteményei 

b) Válogatva gyűjti magyar nyelven (az iskola céljait, feladatait, valamint a pénzügyi, 

tárgyi szempontokat figyelembe véve): 

 nemzetek irodalma (klasszikus és modem irodalom) 

 életrajzok, történelmi regények 

 ifjúsági regények 

 általános lexikonok 

 enciklopédiák 

 a tananyaghoz kapcsolódó - a tudományokat részben vagy teljesen bemutató alap- 

és középszintű segédkönyvek, történeti összefoglalók, ismeretközlő művek 

 Baranya megyére vonatkozó helyismereti és helytörténeti kiadványok 

 pszichológiai művek, gyermek és ifjúkor lélektana 

 napilapok, szaklapok, magyar nyelvű folyóiratok 

 kiadványok az iskolai könyvtár állománygyarapításához (mintakatalógusok, 

tantárgyi bibliográfiák, jegyzékek)  

 audiovizuális dokumentumok: CD-k, DVD-k, CD-ROM-ok. (A könyvtár 

állományába tartozó, korábban használt egyéb audiovizuális dokumentumok, pl. 

bakelitlemezek, audio- és videokazetták, diafilmek válogatásra, selejtezésre szorulnak).  

c) Az iskola könyvtára folyamatosan szerzi be a teljes mélységi szintű 

dokumentumokat, anyagokat. A válogatott gyűjtési szintű anyagok beszerzése, 

állománygyarapítása pénzügyi, tárgyi és egyéb feltételektől függően esetenként történik 

a könyvtáros javaslata, valamint a tagintézmény vezetőjének írásbeli jóváhagyása 

alapján abban az esetben, ha a könyvtáros részére rendelkezésre álló keretösszeget a 

beszerzés meghaladja. 

Ha az eseti állománygyarapítást az adott időszak keretösszege fedezi, a beszerzésről a 

könyvtáros dönt, a munkaközösség-vezetők szakmai tanácsait figyelembe véve, kikérve 

felettese véleményét. 

 

Könyvtárhasználati és szolgáltatási szabályzat 

1. A könyvtár használóinak köre 

Az iskolai könyvtár korlátozottan nyilvános könyvtár. Az iskolai könyvtárat az iskola 

tanulói, pedagógusai, adminisztratív és technikai dolgozói szüleik használhatják. 

Szükség esetén az iskola tanulói számára előadást, foglalkozást tartó külső nevelő is 

igénybe veheti a foglalkozás megtartásához szükséges könyvtári szolgáltatást. 

A beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele díjtalan. 

Beiratkozás: a tanulói jogviszony, illetőleg a munkaviszony kezdetekor automatikus, 

megszűnésekor a könyvtári tagság is megszűnik.  

A könyvtár beiratkozásnál a következő adatokat kéri: 

 név (asszonyoknál születési név),  

 születési hely és idő,  

 anyja neve,  
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 állandó lakhely, illetve ideiglenes lakcím, ha az helyi vagy környékbeli,  

Az adatokban bekövetkezett változásokat a könyvtárhasználó köteles bejelenteni a 

tagintézménynek. A tanulóknak az iskolából történő eltávozási szándékáról a 

tagintézmény vezető tájékoztatja a könyvtáros tanárt. A nyugdíjba vonuló vagy más 

okokból, az iskolából eltávozó kollégák az általuk kölcsönzött anyagokat a 

tagintézményből való eltávozásuk előtt leadják. 

Az adatokat a könyvtáros papír alapú nyilvántartásban rögzíti, azokat csak az olvasóval 

való kapcsolattartáshoz, a könyvtári nyilvántartásokhoz illetve tartozás esetén a 

végrehajtási eljáráshoz használja fel. Az adatok a könyvtári tagság megszüntetése után 

törlésre kerülnek.  

2. A könyvtárhasználat módjai  

 helyben használat, 

 kölcsönzés, 

 csoportos használat 

  

2.1. Helyben használat 

 

Az iskolai könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatók:  

 a kézikönyvtári állományrész, 

 a különgyűjtemények: audiovizuális (AV) anyagok, elektronikus dokumentumok, 

muzeális dokumentumok, folyóiratok (legutolsó számok) 

A csak helyben használható dokumentumokat a szaktanárok egy-egy tanítási órára, 

indokolt esetben a könyvtár zárása és nyitása közötti időre kikölcsönözhetik. 

A könyvtáros-tanár szakmai segítséget ad: 

 

 az információk közötti eligazodásban, 

 az információk kezelésében, 

 a szellemi munka technikájának alkalmazásában, 

 a technikai eszközök használatában. 

 

2.2 Kölcsönzés 

 

 A könyvtárból bármely dokumentumot csak a könyvtáros tanár tudtával szabad 

kivinni. 

 Dokumentumokat kölcsönözni csak a kölcsönzési nyilvántartásban való rögzítéssel 

szabad. 

 A kölcsönzés nyilvántartása papír alapú nyilvántartással történik.  

Az iskolából távozó 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 elveszett vagy rongálástól könyvtári használatra alkalmatlanná vált dokumentumot 

az olvasó köteles egy kifogástalan példánnyal vagy a könyvtár számára szükséges más 

művel pótolni. 
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2.3. Csoportos használat 

 

Az osztályok, a tanulócsoportok, a szakkörök részére a könyvtáros-tanár, az 

osztályfőnökök, a szaktanárok, a szakkörvezetők könyvtárhasználatra épülő szakórákat, 

foglalkozásokat tarthatnak. 

A szakórák, foglalkozások megtartására az összeállított, a könyvtári nyitva tartásnak 

megfeleltetett ütemterv szerint kerül sor. 

A könyvtáros-tanár szakmai segítséget ad a foglalkozások megtartásához. 

 

A könyvtár nyitva tartási ideje:  

 

hétfő 14.00 – 15.00 

kedd 14.00 – 15.00 

szerda 14.00 – 15.00 

csütörtök 14.00 – 15.00 

péntek 13.00 – 14.00 

 

Szükség esetén bármely tanórák közötti szünetben. 

 

Katalógusszerkesztési szabályzat 

 

1. A könyvtári állomány feltárása 

Az iskolai könyvtár állománya alapkatalógusokkal feltárva áll az olvasók 

rendelkezésére. A könyvtári állomány feltárása jelenti a dokumentumok formai 

(dokumentum leírás) és tartalmi (osztályozás) feltárását, s ezt egészíti ki a raktári jelzet 

megállapítása. 

Az adatokat rögzítő katalóguselem tartalmazza: 

 raktári jelzet 

 bibliográfiai és besorolási adatokat 

 ETO szakjelzeteket 

 tárgyszavakat 

 

1.1. A dokumentumleírás szabályai 

A leírás célja, hogy rögzítse a könyvtári állomány dokumentumainak adatait 

(bibliográfiai leírás) és biztosítsa a visszakereshetőséget (besorolási adatok). 

A bibliográfiai leírás szabályait szabványok rögzítik dokumentumtípusonként. A leírás 

forrása minden esetben az adott dokumentum. A szabvány értelmében az iskolai 

könyvtár az egyszerűsített leírást alkalmazza, melynek elve az egyes adatok elhagyása. 

A leírt adatokra ugyanazok szabályok érvényesek. 

A könyvtárban alkalmazott egyszerűsített bibliográfiai leírás adatai: 

 főcím: párhuzamos cím: alcím: egyéb címadat 

 szerzőségi közlés 

 kiadás sorszáma, minősége 

 megjelenési hely: kiadó neve, megjelenés éve 
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 oldalszám+ mellékletek: illusztráció; méret 

- sorozatcím, sorozatszám, ISSN szám 

 megjegyzések 

 kötés: ár 

 ISBN szám 

A besorolási adatok biztosítják a katalógustételek visszakereshetőségét. 

Az iskolai könyvtárban az alábbi besorolási adatokat rögzítjük: 

 a főtétel besorolási adata (személynév vagy testületnév vagy a mű címe) 

 cím szerinti melléktétel 

 közreműködői melléktétel 

 tárgyi melléktétel 

 

1.2 Raktári jelzetek 

 

A dokumentumok visszakereshetőségét raktári jelzetekkel biztosítjuk. A raktári jelzetet 

rávezetjük a dokumentumra és a dokumentum összes katalóguscédulájára. A 

szépirodalmi művek raktári jelzete a betűrendi jel, azaz Cutter-szám. 

A szakirodalmat ETO-szakrendi jelzetekkel látjuk el, mely a tartalmi elkülönítést 

biztosítja. 

Az ETO főcsoportjai alapján kerülnek a művek a polcokon elrendezésre. 

 

1.3 Az iskolai könyvtár katalógusa 

 

A tételek belső elrendezése szerint: 

 betűrendes leíró katalógus (szerző neve és a mű címe alapján) 

 tárgyi katalógus (ETO szakkatalógus) 

Dokumentumtípusok szerint: 

 könyv 

Formája szerint: 

 digitális nyilvántartás  

 

 

Tankönyvtári szabályzat 

 

Jogszabályi rendelkezések az ingyenes tankönyvi ellátás rendjéről: 

 nemzeti köznevelés tankönyvellátásának rendjéről szóló 2013. évi CCXXXII. 

törvény  

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

nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint   az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

Az Oktatási Hivatal teszi közzé a tankönyvek hivatalos jegyzékét, amelyet folyamatosan 

felülvizsgál és frissít.  

 a 1265/2017. (V. 29.) Korm. határozat az ingyenes tankönyvellátás 5-9. 

évfolyamokra történő együtemű kiterjesztéséhez szükséges pénzügyi forrás 

biztosításáról 
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A tagintézmény a következő módon tesz eleget az ingyenes tankönyvi ellátás 

kötelezettségének: 

1. Az ingyenes tankönyvre jogosult diákok az iskolai könyvtár nyilvántartásába 

felvett tankönyveket kapják meg használatra. 

2. Ezeket a tankönyveket a diákok a könyvtári könyvekre vonatkozó szabályok 

alapján használják. Az ingyenes tankönyvtámogatásban részesülő diákok által átvett 

tankönyvek kölcsönzési ideje egy tanév. 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. 

3. A kölcsönzés rendje: 

A tanulók a tanév során használt tankönyveket és segédkönyveket (atlasz, 

feladatgyűjtemény) szeptemberben a könyvtárból kölcsönzik. Aláírásukkal igazolják a 

könyvek átvételét.  

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. 

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 a tagintézmény vezető írásos határozatára 

 

A tankönyvkölcsönzéssel, a tankönyv elvesztésével, megrongálásával okozott 

kármegtérítésével, a kártérítési kötelezettség mérséklésével, illetve elengedésével 

kapcsolatban a szülő által benyújtott kérelem elbírálása a tagintézmény vezető 

hatásköre. 

A tankönyvek rongálásából eredő kártérítési összeg tankönyvek és segédkönyvek 

(kötelező olvasmányok, feladatgyűjtemények, szótárak) beszerzésére fordítható.  
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XX. FEJEZET 

 
AZ AZ AM DASzK, TELEKI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI 

SZAKGIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA 

TAGINTÉZMÉNYRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS ELŐÍRÁSOK 
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XX. FEJEZET 

 
AZ AM DASzK, TELEKI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI 

SZAKGIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA 

TAGINTÉZMÉNYRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS ELŐÍRÁSOK 
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     2. 6. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS    

            

      Igazgató  Közalkalmazotti Tanács 

          Szülői közösség 

     Iskolatitkár   DÖK 

             

                

Igazgatóhelyettes  Kollégiumvezető  Gyakorlati oktatásvezető  
Gazdasági 

csoportvezető 

                

Közismereti 
munkaközösség 

vezető 
 Kollégiumi nevelők   Szakmai munkaközösség   

gazdasági 
ügyintézők 

                

Osztályfőnöki 
munkaközösség 

vezető 
 

kollégiumi 
takarítónők 

  Mérnöktanárok, szakoktatók   
Élelmezésvezető, 
szakács, konyhai 

dolgozók 

               

Tanárok      kertész   takarítónők 

               

DÖK-segítő tanár      Traktoros   sofőr, karbantartó 

             

       Karbantartó     
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1.Az iskola munkarendje 

 

1.1 A tagintézményben a nevelő-oktató munka a pedagógiai- szakmai program-, helyi 

tantervek, központi programok alapján folyik. Tanévenként miniszteri rendelet alapján 

határozzuk meg az iskolai munkarendet (szorgalmi idő, értekezletek időpontja, tanítás 

nélküli munkanapok, ünnepségek stb.) 

 

1.2. Nyitva tartás:  

a) Tanügyi épület: 6,00 órától – 18,30 óráig; 

b) Kollégium:        6,00 órától – 21,00 óráig; 

c) Tanműhelyek:   6,00 órától – 15,00 óráig. 

 

1.3. Tanítás kezdete: 

 

1.3.1. Elméleti oktatás:  

1.3.1.1. Az elméleti oktatás kezdete a közlekedés miatt az iskolai szülői szervezet és a 

Diákönkormányzat egyetértésével: 8 óra 10 perc. 

  

1.3.1.2. Az elméleti órák 45 percesek, amelyek között szünetet kell tartani.  

 

1.3.1.3. A szünetek rendjét a Házirend határozza meg. 

 

1.3.2. Gyakorlati oktatás (foglalkozás):  

1.3.2.1. A gyakorlati oktatás kezdete 8.. óra, amely a Foglalkozási Terv (órarend) 

szerint nyáron korábbi időpontokban is meghatározásra kerülhet. 

 

1.3.2.2. A 45 perces időalapot figyelembe véve folyamatosan négy óra tartható, mely 

után 25 perc szünet.  

 

1.3.2.3. Hosszabb foglalkozás esetén 30 perces ebédidőt is kell biztosítani. 

 

1.4. A tanítás kezdete előtt 15 perccel, illetve az óraközi szünetekben pedagógus 

felügyeletet (ügyeletet) kell biztosítani előzetes beosztás (udvar, folyosó, gyakorlati 

helyek) szerint . 

Felügyelet nélkül sem a tanórán, sem a gyakorlati foglalkozáson nem hagyhatók a 

tanulók.  

 

1.5. A kollégium munkarendje igazodik az iskolai, tanműhelyi munkarendhez, amely 

az SzMSz részét képezi.  

 

 

1.6. A vezetők iskolában tartózkodása: 

1.6.1. Az iskolában 7,00 – 15,00 óráig – beosztás szerint – a tagintézmény igazgató, 

vagy valamely tagintézményvezető-helyettes tartózkodik benn. 
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2. A helyettesítés rendje 

 

2.1 A igazgatót akadályoztatás esetén – az azonnali döntést nem igénylő, kizárólagos hatáskörbe, 

valamint a gazdálkodási jogkörbe tartozó ügyek kivételével – teljes felelősséggel a 

igazgatóhelyettes helyettesíti, ha az igazgató másként nem rendelkezett. 

Tartós távollét esetén /minimum 2 hét folyamatosan/ gyakorolja a kizárólagos jogkörként 

fenntartott hatásköröket is. 

2.2 Gazdasági- és pénzügyi kérdésekben a gazdasági csoportvezető látja el az igazgató 

helyettesítését. 

2.3 Az igazgatóhelyettes és az igazgató egyidejű távolléte esetén a gyakorlati oktatásvezető látja 

el a helyettesítést.  

 

 

3. Az iskolába történő belépés és benntartózkodás rendje  

 

3.1. Azon személyek számára, akik nem állnak jogviszonyban az iskolával belépés az iskola 

bármely részlegébe az iskolatitkárral történt egyeztetés után lehetséges. Az iskolatitkár 

megadja a szükséges útbaigazítást a célhelyre való eljutáshoz, illetve bejelenti az illetőt a házi 

telefonvonalon. Ezek lehetnek: 

a) szülők; 

b) fenntartó képviselője;  

c) az iskolával kapcsolatban lévők; 

d) üzleti ügyet intézők, ügynökök; 

e) külső ellenőrök, szakértők; 

f) információs irodába látogatók; 

g) az iskola szolgáltatását igénybevevők..  

 

3.2. Szervezett rendezvényekre útbaigazító jelek és rendezők segítségével juthatnak el az 

intézetbe látogatók az adott helyre meghívó felmutatásával, vagy szóbeli közlés mellett.  

 

3.3. Az iskola területén munkát, vagy szolgáltatást végző külső cégek és képviselőik a kijelölt 

kapun, ellenőrzés mellett léphetnek be, illetve ki.  

 

3.4. Tantermekbe, oktatási helyiségekbe csak pedagógus kíséretében, tagintézmény-igazgatói 

engedéllyel lehet belépni “külső” személyeknek.  

 

3.5. Ha az ügyintézés céljából várakoztatni kell az iskolalátogatókat, akkor azokat kulturáltan 

vagy az előcsarnokban, vagy más kijelölt helyiségben leülést biztosítva kell elhelyezni.  

 

 

 

 

 

 

 

4. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, hagyományápolás 
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4.1. Az iskolai ünnepélyek, megemlékezések, rendezvények tartalmukban és külsőségükben 

nemcsak a tanulók nevelését, hanem az iskola hagyományainak kialakítását és ápolását is 

szolgálják. 

 

4.2. Az iskola működésével kapcsolatos ünnepségek, megemlékezések : 

a) Tanévnyitó,- tanévzáró ünnepség (tanulók jutalmazása); 

b) Szalagavató; 

c) Ballagás; 

d) Házi szakmai- és sportversenyek, vetélkedők; 

e) Szüreti Fesztivál évente; 

f) nemzeti ünnepek;  

g) virágkötészeti verseny és vásár megszervezése ősszel; 

h) aktuális pályázatok keretében külföldi szakmai gyakorlatok, cserekapcsolatok 

szervezése 

i) tanulmányi kirándulás minden osztályt érintően; 

j) sportversenyeken való részvétel meghívás alapján; 

k) igény és lehetőség szerint vízi túra, természetjárás; 

l) pályaorientációs nap szervezése;  

m) tantestület pedagógus napi kirándulása; 

n) végzett tanulóknak osztálytalálkozók szervezése, nyugdíja találkozó szervezése; 

o) az iskola fejlődéséről, a kapott elismerésekről fényképek, feljegyzések,filmek, 

serlegek stb. gyűjtése és kiállítása; 

p) az iskolát támogató, együttműködő vállalkozások képviselőinek évente iskola 

bemutatóval egybekötött “vendéglátás” szervezése; 

q) borbemutatók szervezése;  

r) megyei, országos sportversenyeken való részvétel igény szerint 

  

4.3. Az ünnepségek megtartásáról a Diákönkormányzat egyetértésével a rész-

nevelőtestület dönt, az operatív feladatokat, időpontokat és felelősöket a munkaterv, 

illetve ütemterv tartalmazza. 

 

4.4. A nemzeti és iskolai ünnepélyeken a rész-nevelőtestület és a tanulóifjúság megjelenése 

kötelező az alkalomhoz illő öltözékben. 

 

4.5. Az iskola a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei szerint tanórán kívüli 

foglalkozásokat szervez. A foglalkozások számát, jellegét a gazdálkodással összefüggésben 

a tagintézmény-igazgató  dönti el a diáktanács és a tantestület javaslata, véleménye alapján. 

A tanórán kívüli foglalkozások szeptember 15-étől – május 15-éig tartanak, melyekben a 

tanulók részvétele önkéntes. 

 

4.6. A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái: 

a) tanulószoba, korrepetálás;  

b) szakkör; 

c) öntevékeny diákkör;  

d) iskolai sportkör; 
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e) tanulmányi, szakmai, műveltségi és sport versenyek; 

f) katasztrófavédelmi vetélkedők 

g) Diáknap; 

h) kulturális rendezvények; 

i) önköltséges tanfolyamok; 

j) úszótanfolyam (részben önköltséges). 

 

4.7. Szakköröket a magasabb szintű képzés, vagy célirányos felkészítés igényével indít 

az iskola a munkaközösségek javaslata alapján.  

 

4.8. Az öntevékeny diákkörök meghirdetését, megszervezését és működtetését a 

diákok végzik az iskolavezetők támogatásával, segítségével. 

 

4.9. A korrepetálás célja az alapkészségek fejlesztése és a követelményekhez való 

felzárkózás elősegítése. 

 

4.10. Tanulószobát – felügyelettel – a bejáró tanulók számára szervez az iskola igény 

szerint.  

 

4.11. A versenyeken való részvétel az elért teljesítmények alapján lehetséges. 

 

4.12. Az iskola tanulóközösségei tagintézmény-igazgatói engedéllyel, pedagógus 

részvétele mellett egyéb rendezvényeket is tarthatnak.  

 

4.13. Önköltséges tanfolyamot az iskola a tanulók érdeklődésének, a szülők igényének 

megfelelően az iskola lehetőségei szerint szervez. 

 

4.14. A tanulók iskolán kívüli egyesület, szervezet, intézmény munkájában részt vehetnek 

szülői és tagintézmény-igazgatói engedély mellett az osztályfőnök és a kollégiumi vezető 

javaslata alapján. 

 

 

5. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 

 

5.1. Az ellenőrzés konkrét területeit, tartalmát, módszerét és ütemezését az iskola 

vezető beosztású dolgozók az általuk készített terv szerint végzik, ami nyilvános. Lehet 

eseti ellenőrzés is! 

 

5.2. A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésére jogosultak: 

 

 - igazgató 

 - igazgatóhelyettes 

 - kollégium vezető 

 - gyakorlati oktatásvezető 

 - munkaközösség vezetők 

5.3 Az igazgató közvetlenül ellenőrzi az igazgatóhelyettes nevelő-oktató munkáját. 
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5.4 Az ellenőrzés módszerei: 

 - Tanórák, gyakorlati foglalkozások, tanórán kívüli foglalkozások  látogatása; 

    -  Tanulói munkák vizsgálata; 

- Adminisztratív /írásos/ munkák, dokumentumok vizsgálata; 

- Írásbeli vagy szóbeli beszámoltatás; 

- Összetett vizsgálat egy-egy tantárgy, tantárgy csoport, nevelési területre 

vonatkozóan.  

Az ellenőrzés célja: Tájékozódás, segítségnyújtás, feladatok,- utasítások 

végrehajtásának ellenőrzése, eredményesség és problémák feltárása. 

Az ellenőrzés tapasztalatait egyénileg a pedagógusokkal kell megbeszélni, az általános 

tapasztalatokat pedig tantestületi értekezleten kell összegezni. 

 

A pedagógusok nevelő-oktató munkájának értékelése 

A pedagógusok nevelő és oktató munkájának értékelését az iskola igazgatója 

igazgatóhelyettesei és a munkaközösségek vezetői folyamatosan szóban - az érintett 

nevelő kérésére azonban írásban - végzik. Iskolánk munkatársainak 

teljesítményértékelése az iskola nézőpontjából veszi számba az erőfeszítéseket és a 

teljesítményeket. 

A pedagógus munka ellenőrzésének formái: 

 spontán megfigyelés 

 tervezett megfigyelés 

 tanulói teljesítmények vizsgálata 

 óralátogatás 

 dokumentumok (osztálynapló tanmenetek) vizsgálata elemzése. 

 

Az értékelés szempontjai 

Pedagógiai munkája alapján 

- nevelő-oktató munkájának minősége 

- felkészültsége tanórai óravezetése 

- milyen szintű a módszerismerete 

- milyen módszereket alkalmaz 

- figyel-e az életkori sajátosságokra 

- segíti-e és ellenőrzi-e a tanulók fejlődését 

- eredményeit a mérések is igazolják-e? (az osztály a csoport önmagához 

viszonyított értékelése alapján) 

- tehetség gondozása felzárkózás segítése 

- órai differenciálás 

- korrepetálás 

- tehetséggondozás versenyre való felkészítés 

- hiányzó tanulók felzárkóztatása 

- szabadidős tevékenysége 



 

181 

 

 

- osztályfőnök előírt feladatai és vállalt tevékenységek 

- rendezvények ünnepek szervezése azon való részvétel 

- színházlátogatás kirándulás és programok szervezése 

- főiskolai hallgatók fogadása gyakorlatának vezetése 

- kommunikációs készsége 

- gyerekekkel való beszélgetés bánásmód 

- együttműködő-kommunikatív magatartás 

- segítőkészség 

- családlátogatások 

- a szülők korrekt tájékoztatása 

- konzultál-e pedagógus kollégáival (szaktárgyi pedagógiai problémák 

megoldása érdekében) 

- kritika megfogalmazása elviselése 

- tapasztalatainak átadása 

- fegyelem 

- munkafegyelem 

- szabályok betartása és betartatása 

- helyettesítés vállalása 

- ügyelet ellátása 

- iskolavezetői instrukciók figyelembevétele; 

 

  

Munkához való hozzáállás alapján 

- pozitív példa adása. munkaköri leírások betartása 

- pontosság: órakezdés befejezés ügyeletesi munka határidők betartása 

- adminisztrációs terület ellátása: 

      • naplók naprakész vezetése 

      • túlórák beírása 

      • helyettesítés anyagának megküldése 

      • jelentések statisztikák leadása; 

 

  

Terhelhetőség alapján 

- vállal-e osztályfőnökséget 

- egyéni vállalásai 

- megbízatásai; 

 

  

Együttműködési készség alapján 

- konfliktuskezelése 

      • gyerekekkel 

      • szülőkkel 

      • kollégákkal. 

- önállósága: kezdeményező készsége nyitottsága. 
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Az értékelés módjai 

 a félévi és év végi iskolavezetői beszámolóban írásban 

 rendezvények akciók zárásakor írásban 

 versenyeredmények alkalmával 

 óramegbeszéléskor 

 

Az értékelést végzi 

 az Iskolavezetőség a tanév végén a munkaközösség vezetők beszámolója és 

saját tapasztalataik alapján 

 az osztályfőnöki munkaközösség vezetője az osztályfőnökök írásbeli 

beszámolója alapján 

 a munkaközösség-vezetők írásban tanév végén a záró munkaközösségi 

értekezlet alapján 

 

6. Felnőttképzés, felnőttoktatás  

 

6.1. Az iskola az alapító okiratában szereplő keretek között tanfolyamos felnőtt képzéseket 

szervez – bentlakásos és bejárásos formában.  

 

6.2. Az oktatást és a vizsgaszervezést, vizsgáztatást az érvényes jogszabályok szerint kell 

végezni.  

 

6.3. A tanfolyamok önköltségesek, amelyek OKJ. szerinti szakképesítést adnak.  
 

6.4. A felnőttoktatás formái 

6.4.1. Nappali tagozat 

A nappali tagozaton a végzett szakmunkások részére az érettségire való felkészítés 

folyik 2 éves időkeretben, a képzésben résztvevők tanulói jogviszonnyal rendelkeznek. 

6.4.2. Levelező tagozat 

A levelező tagozaton a végzett szakmunkások részére érettségire való felkészítés folyik 

2 éves időkeretben, a hallgatók tanulói jogviszonnyal rendelkeznek. 

6.5 Az oktatás és az érettségi vizsgák szervezése a hatályos jogszabályok alapján 

történik. 
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XXII. FEJEZET 

 
AZ AM DASzK, VÉPI MEZŐGAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUMA, 

SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TAGINTÉZMÉNYRE VONATKOZÓ 

SPECIÁLIS ELŐÍRÁSOK 
 

 

1. Szervezeti felépítés 
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                                             Iskolatitkár 

Szülői szervezet, DÖK, szakszervezet                    Rendszergazda     

       

 

 

 

        IGAZGATÓ 

(tagintézmény-vezető) 

Általános igazgatóhelyettes 

(tagintézményvezető-helyettes) 

Elméleti képzés 

 

Tanügyigazgatás 

Kollégiumvezető Tangazdaság-vezető Gazdasági csoportvezető 

Kollégiumi nevelés 

Egészségügyi ellátás Pénzügyi csoport Élelmezés 

Üzemeltetés és fenntartás 

- TMK,  

- műszaki raktár 

- gondnokság 

- porta, őrszolgálat 

 

Szerviz, műszaki vizsgáztatás 

 

Nyomda 

Jegyzetraktár 

Ifjúsági tábor, Balatonakali 

Szántóföldi 

növénytermesztés 

Kertészet 

Állattartó telep 

Gyakorlati oktatásvezető 

Gyakorlati oktatás 

 

Felnőttképzés 
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2. A működés rendje, ezen belül a gyermekeknek, a tanulóknak, az 

alkalmazottaknak és a vezetőknek a nevelési-oktatási intézményben való 

benntartózkodásának rendje 

 

2. 1. Általános szabályok 

 

Az iskolai tanév helyi rendjét az iskolai munkaterv határozza meg. 

 

A munkatervhez ki kell kérni: 

 -  az iskolai szülői szervezet (közösség), 

- a tanulókat érintő programok vonatkozásában az iskolai diákönkormányzat, 

- a gyakorlati képzés szervezőjének, vezetőjének, 

- a kollégium vezetőjének 

véleményét. 

 

A tanév, ezen belül is a tanítási év rendjét az oktatásért felelős miniszter állapítja meg. 

A jogszabályban megjelentek alapján az iskola vezetője javaslatot tesz a tanév helyi 

rendjére, megfogalmazza a főbb feladatokat, amelynek alapján a munkaterv is készül.   

 

Az iskolai tanév helyi rendjében meg kell határozni: 

- az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontját, felhasználását, 

- a szünetek időtartamát,  

- a nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, nemzeti múltunk mártírjainak 

emlékét, példáját őrző, így különösen az aradi vértanúk (október 6.), a 

kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak (február 25.), a holokauszt 

áldozatainak (április 16.) vagy az iskola hagyományai ápolása érdekében 

meghonosított egyéb emléknapok, megemlékezések időpontját, 

- a nemzeti, az iskolai ünnepek megünneplésének időpontját, 

- az évi rendes diákközgyűlés idejét, 

- az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontját, 

- a tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontját. 

 

Az iskolai tanítás nélküli munkanapon szükség esetén gondoskodni kell a tanulók 

felügyeletéről, külön programot kell készíteni a kollégisták részére.  

 

Az iskolai tanév helyi rendjében és a fő feladatokban megfogalmazottak alapján 

munkaterv készítésére kötelezett részegységek: 

- elméletes közösség (osztályfőnöki, közismereti és szakmai munkaközösségek), 

- gyakorlatos közösség, 

- kollégium, 

- továbbképzés, tanügyigazgatás. 

 

Az iskolai munkatervhez naptári ütemtervet kell készíteni, melyet az iskola honlapján 

keresztül nyilvánosságra kell hozni.  
2.2. A tanulók fogadásának rendje (a nyitva tartás) 
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Az iskola szorgalmi időben – tanítási napokon: 

- reggel 6,30 órától a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások, egyéb szervezett 

programok befejezéséig, de legkésőbb 20 óráig van nyitva. 

-   a kollégium nyitva tartása:  

    vasárnap 16,00 órától 22,00 óráig,  

    hétfőtől csütörtökig 6,00 órától 7,00 óráig, valamint 12,00 órától 22,00 óráig,  

    pénteken 6,00 órától 7,00 óráig, valamint 11,00 órától 16,00 óráig tart. 

Az intézmény előbb szabályozott időponttól való eltérő nyitva tartására - előzetes kérelem 

alapján - az intézmény vezetője adhat engedélyt. 

 

Tanulói ügyek intézése a nyári tanítási szünet idején munkanapokon 8,00 órától 14,00 

óráig lehetséges. 

A nyitva tartás rendjét bővebben az iskolai és kollégiumi Házirend tartalmazza. 

 

A tanítás nélküli munkanapokon – szükség esetén - gondoskodni kell a tanulók 

felügyeletéről, elhelyezéséről.  

 

2.3. A vezetők nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje 

 

Az intézmény zavartalan működésével kapcsolatban biztosítani kell, hogy az 

intézményben a vezetői feladatok folyamatosan ellátottak legyenek. Ennek érdekében a 

vezetők nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje általánosan az 

alábbi: 

 

Vezetői beosztás megnevezése 
Az intézményben való 

tartózkodásának rendje 

Igazgató, tagintézmény-vezető 7,15 – 16,00  

pénteken 7,15 – 13,30 

Általános igazgató-helyettes 7,15 – 16,00  

pénteken 7,15 – 13,30 

Tangazdaságvezető 7,15 – 16,00  

pénteken 7,15 – 13,30 

Kollégiumvezető  8,00 – 16,15  

Gyakorlati oktatásvezető 07,00 – 15,15 

Gazdasági csoportvezető 7,15 – 16,00  

pénteken 7,15 – 13,30 

 

2.4. Az alkalmazottak nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje 

 

A pedagógusok benntartózkodásának rendje: elméletes tanárok tanítási napokon 7,15 

órától, szakoktatók 7,00 órától egyéni beosztás alapján. A kötött munkaidő és az órarend 

figyelembe vételével a beosztást félévenként az általános igazgatóhelyettes készíti el, az 

iskola vezetőjének jóváhagyása mellett. A beosztás a tanári helyiségekben 

kifüggesztésre kerül. A kollégiumi nevelők beosztását a kötött munkaidő figyelembe 

vételével tanévenként a kollégiumvezető készíti el olyan módon, hogy lefedje a tanulók 

kollégiumi tartózkodásának idejét. A nevelők beosztását az iskola igazgatója hagyja 

jóvá, a beosztás a kollégiumi nevelői helyiségben kifüggesztésre kerül. 
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Az egyéb alkalmazottak benntartózkodási rendjét munkaköri leírásuknak és 

feladatuknak figyelembe vételével az iskola vezetője, vagy az iskola vezetőjének 

jóváhagyása mellett a gazdasági csoportvezető határozza meg. 

  

 3. A pedagógiai munka belső ellenőrzési rendje 

 

3.1. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének fogalma, célja 

 

A pedagógiai munka belső ellenőrzése a nevelési-oktatási intézmény valamennyi 

pedagógiai tevékenységére kiterjed. 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének célja az esetlegesen előforduló hibák 

mielőbbi feltárása, majd a feltárást követő helyes gyakorlat megteremtése. Az ellenőrzés 

célja másrészről a pedagógiai munka hatékonyságának fokozása. 

 

3.2. A pedagógiai munka belső ellenőrzésével szemben támasztott követelmények 

 

- fogja át a pedagógiai munka egészét,  

- segítse elő valamennyi pedagógiai munka emelkedő színvonalú ellátását, 

- a tantervi követelményekhez igazodva mérje és értékelje a pedagógus által 

elért eredményeket, ösztönözzön a minél jobb eredmény elérésére, 

- támogassa az egyes pedagógiai munka legcélszerűbb, leghatékonyabb, 

tanulóbarát ellátását, 

- a szülői közösség, és a tanuló közösség (diákönkormányzat) észrevételei 

kapcsán elfogulatlan ellenőrzéssel segítse az oktatás valamennyi 

szereplőjének megfelelő pedagógiai módszer megtalálását, 

- biztosítsa, illetve segítse elő a fegyelmezett munkát, 

- támogassa a különféle szintű vezetői utasítások, rendelkezések következetes 

végrehajtását, megtartását, 

- hatékonyan működjön a megelőző szerepe. 

  

3.3. A pedagógiai munka belső ellenőrzésére jogosultak  

 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésére általános jogkörben jogosult: 

 a) az iskola vezetője,  

 b) az általános igazgatóhelyettes,  

 c) kollégiumvezető, 

 d) gyakorlati oktatásvezető. 

  

A pedagógiai munka belső ellenőrzésébe bevonhatóak a szakmai munkaközösségek 

vezetői. 

A szakmai munkaközösségek vezetői a pedagógiai munkát csak az érintett szakmai 

területen jogosultak ellenőrizni. 

A pedagógiai munka belső, bármely témájú ellenőrzésére az iskola valamennyi 

pedagógus dolgozója javaslatot tehet. 
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3.4. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének formái 

 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének formái különösen a következők lehetnek: 

 - szóbeli beszámoltatás, 

 - írásbeli beszámoltatás, 

 - értekezlet,  

 - óralátogatás,  

 - foglalkozás látogatás, 

 - speciális felmérések, tesztek, vizsgálatok. 

 

Az iskola vezetője a pedagógiai munka belső ellenőrzése céljából éves munkatervet 

készít. Saját ellenőrzési tervet készít az általános helyettes, a kollégiumvezető és a 

gyakorlati oktatásvezető is.  

 

  

4. A pedagógusok nevelő-oktató munkájának értékelése 

A pedagógusok nevelő és oktató munkájának értékelését az iskola igazgatója, 

igazgatóhelyettese és a munkaközösségek vezetői folyamatosan szóban - az érintett nevelő 

kérésére azonban írásban - végzik. Iskolánk munkatársainak teljesítményértékelése az iskola 

nézőpontjából veszi számba az erőfeszítéseket és a teljesítményeket.  

A pedagógus munka ellenőrzésének változatos formáit alkalmazzuk: 

 spontán megfigyelés,  

 tervezett megfigyelés,  

 kérdőíves megkérdezés,  

 tanulói teljesítmények vizsgálata,  

 óralátogatás,  

 interjú,  

 dokumentumok (osztálynapló, tanmenetek) vizsgálata elemzése. 

4.1. Az értékelés mutatói  

 a képzettség, 

 a tanítványok tapasztalható és mérhető fejlődése, 

 az óralátogatások tapasztalatai, 

 a kötelességek teljesítése,  

 az etikai normák betartása, 

 az önértékelés. 

4.2. Az értékelés szempontjai 

Pedagógiai munkája alapján 

- nevelő-oktató munkájának minősége,  

- felkészültsége, tanórai óravezetése,  

- milyen szintű a módszerismerete,  
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- milyen módszereket alkalmaz,  

- figyel-e az életkori sajátosságokra,  

- segíti-e és ellenőrzi-e a tanulók fejlődését,  

- eredményeit a mérések igazolják-e,  

- órai differenciálás,  

- korrepetálás,  

- tehetséggondozás, versenyre való felkészítés,  

- hiányzó tanulók felzárkóztatása,  

- szabadidős tevékenysége, 

- osztályfőnökként előírt feladatai és a vállalt tevékenységek,  

- rendezvények, ünnepek szervezése, azon való részvétel,  

- különféle programok szervezése,   

- kommunikációs készsége,  

- segítőkészség,   

- a szülők korrekt tájékoztatása,  

- konzultál-e pedagógus kollégáival, 

- kritika megfogalmazása, elviselése,  

- tapasztalatainak átadása,  

- munkafegyelem, 

- szabályok betartása és betartatása,  

- helyettesítés vállalása,  

- ügyelet ellátás, 

- iskolavezetői instrukciók figyelembevétele. 

   

Munkához való hozzáállás alapján 

- pozitív példa adása, munkaköri leírások betartása, 

- pontosság: órakezdés, befejezés, ügyeletesi munka, határidők betartása,  

- adminisztrációs terület ellátása:  

      • naplók naprakész vezetése,  

      • helyettesítés anyagának megküldése, 

      • jelentések, statisztikák leadása. 

   

Terhelhetőség alapján 

- vállal-e osztályfőnökséget,  

-  egyéb egyéni vállalásai, 

- megbízatásai. 

   

Együttműködési készség alapján 

- konfliktuskezelése  

      • gyerekekkel, 

      • szülőkkel,  

      • kollégákkal,  

- önállósága: kezdeményező készsége nyitottsága. 

 

4.3. Az értékelés alapelvei 
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 az érdekeltek által elfogadott normarendszer alapján történjen, 

 az értékelést tényanyag támassza alá, 

 konkrét személyre szóló legyen,  

 ösztönző, motiváló hatással bírjon, 

 az értékelés légköre humánus legyen.  

 

4.4. Az értékelés módjai 

 a félévi és év végi beszámolóban írásban,  

 rendezvények, programok zárásakor, 

 versenyeredmények alkalmával,  

 óra megbeszéléskor.  

        4.5. Az értékelés formái 

 szóbeli, írásbeli elismerés, elmarasztalás; 

 fegyelmi eljárás; 

 anyagi elismerés (jutalmazás, differenciált illetmény kiegészítés, címek adományozása) 

 

 4.6. Az értékelést végzi 

 az iskola vezetője, helyettese, gyakorlati oktatásvezető, kollégiumvezető a tanév 

végén a munkaközösség vezetők beszámolója és saját tapasztalataik alapján, 

 az osztályfőnöki munkaközösség vezetője az osztályfőnökök írásbeli beszámolója 

alapján,  

 a munkaközösség-vezető írásban, szóban a tanév végén a záró munkaközösségi 

értekezleten. 

      4.7. A nem pedagógus munkatársak munkájának értékelése  

A pedagógiai segítőszinten dolgozók teljesítményértékelési rendszere a pedagógusokéhoz 

hasonló; a saját munkaterületük normarendszerét figyelembe véve a csoportvezetők 

meghallgatásával az igazgató végzi és értékeli.  

 

 5. A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak 

jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel 

 

 

5.1. Az intézménnyel jogviszonyban nem állók intézménybe lépése és ott tartózkodása 

a következők szerint történik: 

 

 Külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben a gyermeket 

hozó és a tanuló elvitelére jogosult személy az erre szükséges időtartamig. 

Ezekben az időpontokban az intézmény dolgozója, dolgozói a házirendben 

meghatározott rend szerint tartanak ügyeletet. 
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 Külön engedély és felügyelet mellett tartózkodhat az intézményben: 

- a gyermeket hozó és a gyermek elvitelére jogosult személy akkor, ha nem az 

intézmény nyitvatartási rendjében meghatározott időben érkezik az 

intézménybe, valamint 

- minden más személy. 

Külön engedélyt a porta jelzése alapján az iskola igazgatója, illetve az illetékes terület 

vezetője adhat. A porta a szóbeli engedély birtokában engedi be az iskolával 

jogviszonyban nem állókat az intézménybe. Szükség szerint egy dolgozó felügyelete 

mellett lehet az intézményben tartózkodni. 

 

5. 2. Külön engedély és felügyelet mellett tartózkodhatnak a kollégiumban a 

kollégiummal jogviszonyban nem álló személyek a házirendben részletezett feltételek 

és időpontok szerint. 

 

5. 3. Nem kell a tartózkodásra engedélyt kérni: 

- a szülőnek, gondviselőnek a szülői értekezletre való érkezéskor, illetve 

- a meghívottaknak az intézmény, a kollégium valamely rendezvényén való 

tartózkodáskor. 

 

5. 4. Az intézményben a vagyonvédelmet és a tanulók védelmét portaszolgálat és 

éjszakai, valamint hétvégi őrszolgálat is biztosítja. 

 

5. 5. Az iskolában helyiséget bérlők, lakást bérlők belső mozgását a bérleti 

szerződésekben kell rögzíteni.  

  

6. A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája, a 

vezetők közötti feladatmegosztás, a kiadmányozás és a képviselet szabályai 

 

Valamennyi dolgozó munkaköri leírással rendelkezik, amely tartalmazza a munkakör 

közvetlen kapcsolatait. Ezen túlmenően a kapcsolattartás értekezletek, utasítások, 

konzultációk, munka megbeszélések, elektronikus levelezés formájában történik. 

Fontosabb értekezletek: 

- összdolgozói értekezlet évente legalább 1 alkalommal, 

- nevelőtestületi értekezlet évente legalább 5 alkalommal, 

- vezetőségi értekezlet heti 1 alkalommal, 

- munkaterületek értekezletei havi 1 alkalommal, 

- különböző szintű vezetők által kezdeményezett megbeszélések heti 1 

alkalommal. 

 

Vezetők közötti feladatmegosztás: 

  

6.1. Általános igazgatóhelyettes 

 

A tagintézmény-vezető szakmai- pedagógiai támogatója, munkája során az igazgató 

által átruházott feladatokat, jog- és hatásköröket önállóan, felelősséggel végzi.  
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Közvetlen irányítási feladata kiterjed: 

- az iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli képzésre,  

- a tanügyigazgatás kérdéseire, 

- a testnevelés, sport- és szabadidős tevékenységre, 

- a munkaközösségek tevékenységére, 

- a tanórán kívüli tevékenységek koordinálására, 

- a beiskolázásra. 

 

Részt vesz az éves munkaterv összeállításában és a munkatervben megfogalmazott 

feladatok végrehajtásában, ellenőrzésében, az éves munka értékelésében.  

 

6.2. Kollégiumvezető 

 

Vezetője az iskola kollégiumának, gyakorolja az iskola vezetője által átruházott jog- és 

hatásköröket, gondoskodik a kollégiumi dokumentumok (pedagógiai program, 

házirend, napirend) elkészítéséről, a szabályzatok folyamatos karbantartásáról. Elkészíti 

a kollégiumi munkatervet, ellenőrzi (elkészített terv alapján) a kollégiumi életet. 

Felelőse az iskolai-kollégiumi egészségügyi ellátásnak. Kiemelt kapcsolatot tart a szülői 

és tanulói szervezetekkel. 

 

6.3. Tangazdaság vezető 

 

Vezetője az iskola tangazdaságának. Gondoskodik a tangazdaság gazdaságos 

működtetéséről, elvégzi a munkaköréből adódó tervezési, szervezési, ellenőrzési 

feladatokat. A gyakorlati oktatásvezetővel együttesen felelős a tanulók tangazdasági 

gyakorlatának szervezéséért, bonyolításáért, ellenőrzéséért. Kiemelt kapcsolatot tart 

gazdálkodó szervezetekkel. 

 

6.4. Gyakorlati oktatásvezető 

 

Felelőse a szakmai gyakorlatok szervezésének, bonyolításának. Gondoskodik a 

szakoktatók munkájának tervezéséről, szervezéséről, ellenőrzéséről. A tangazdaság 

vezetővel együttesen felelős a tanulók tangazdasági gyakorlatának szervezéséért, 

bonyolításáért, ellenőrzéséért. Kiemelt kapcsolatot tart a gazdálkodó szervezetekkel. 

Ellátja az iskolarendszeren kívüli képzés (felnőttképzés) tervezési, szervezési, 

ellenőrzési feladatait. 

 

6.5. Gazdasági csoportvezető 

 

A gazdasági csoportvezető feladata a szakmai munka ellátásához szükséges feltételek 

biztosítása, a pénzügyi csoporton túl irányítja az élelmezés, a szerviz, a nyomda 

területét, felelős a létesítmények üzemeltetéséért, fenntartásáért, a Balatonakaliban lévő 

ifjúsági tábor működtetéséért.  

 

6.5. A szervezeti egységek vezetői 
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A működő egységek vezetői, akik szakterület szerint tartoznak vagy az általános 

igazgatóhelyetteshez, vagy a gazdasági csoportvezetőhöz: 

 

- munkaközösség-vezetők 

- gyakorlati oktatásvezető 

- szerviz-vezető 

- élelmezésvezető 

- műszaki vezető 

- gondnok 

 

A kiadmányozás és a képviselet szabályai: 

 

A tagintézményben a tagintézmény vezető gyakorolja a kiadmányozási jogot. Az 

igazgató átruházott joggal bír a tagintézményekkel tanulói jogviszonyban állók, 

valamint képzési szerződéssel rendelkezők és a tagintézmények által kibocsátott 

bizonyítványok, határozatok ügyében. A feladatok végrehajtása érdekében szignálási 

joggal rendelkezik az intézmény szervezeti egységei irányában. 

A tagintézményt a tagintézmény vezetője képviseli harmadik személlyel szemben. 

 

7. A tagintézmény-vezető vagy általános helyettese akadályoztatása esetén a 

helyettesítés rendje 

 

A tagintézmény vezetője az alábbiak szerint köteles gondoskodni arról, hogy ő, vagy 

helyettesének akadályoztatása esetén a vezetői, vezető-helyettesi feladatokat ellássák. 

 

7.1. A vezető, illetve a vezető-helyettes helyettesítésére vonatkozó belső előírások: 

- a helyettesek csak a napi, zökkenőmentes működés biztosítására vonatkozó 

intézkedéseket, döntéseket hozhatják meg a vezető, vezető-helyettes helyett,  

- a helyettes csak olyan ügyekben járhat el, melyek gyors intézkedést 

igényelnek, halaszthatatlanok, s amelyeknek a helyettesítés során történő 

ellátására a munkaköri leírásában felhatalmazást kapott,  

- a helyettesítés során a helyettes jogszabályban, illetve az intézmény belső 

szabályzataiban, rendelkezéseiben kizárólag a vezető jogkörébe utalt 

ügyekben nem dönthet. 

7.2. A tagintézmény-vezető távollétében a következő jogköröket tartja saját 

hatáskörében: 

-  munkáltatói jogkör (pl. új dolgozó felvétele, elbocsátás) 

-  az intézmény alapdokumentumainak elfogadása (pl. SZMSZ, Kollektív 

Szerződés) 

-  külső felekkel kötendő szerződések aláírása  

-  döntés nagyobb horderejű költségvetési vagy beruházási kérdésekben 
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A vezető, illetve a vezető-helyettes akadályoztatása esetén 

a helyettesítés rendje 

 

 

A vezető megnevezése, akit  

helyettesíteni kell 

A helyettesítő megnevezése 

(munkakör) 

tagintézmény-vezető, igazgató általános igazgatóhelyettes 

üzemeltetés területén: gazdasági 

csoportvezető 

általános igazgatóhelyettes gyakorlati oktatásvezető 

kollégiumvezető általános igazgatóhelyettes 

gyakorlati oktatásvezető tangazdaság-vezető 

tangazdaság-vezető gyakorlati oktatásvezető 

 

 

8. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos 

feladatok 

 

 

 

8.1. Az intézményben az ünnepélyek, megemlékezések rendje évenként ismétlődő 

jelleggel, a korábbi hagyományokat ápolva kerül meghatározásra. 

Az ünnepélyek, megemlékezések pontos időpontját, a rendezvényekkel kapcsolatos 

feladatokat és felelősöket a nevelőtestület az éves munkatervében határozza meg. 

 

8.2. A hagyományápolással kapcsolatos feladatok 

A hagyományápolás az intézmény valamennyi dolgozójának, illetve ellátottjának a 

feladata. 

A hagyományápolással kapcsolatos feladatok célja az intézmény meglévő hírnevének: 

 - megőrzése, illetve 

 - növelése. 

A hagyományápolás elsősorban a nevelőtestület feladata, mely tagjai közreműködése 

révén gondoskodik arról, hogy az intézmény hagyományai fennmaradjanak. 

 

A hagyományápolás eszközei: 

 - ünnepségek, rendezvények,  

 - egyéb kulturális versenyek, 

 - egyéb sport versenyek, 

 - egyéb eszközök (pl.: kiadványok, újságok, honlap stb.). 

 

Az intézmény hagyományai érintik: 

 - az intézmény ellátottjait (gyermekeket/tanulókat),  

 - a felnőtt dolgozókat,  

 - a szülőket. 
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A nevelőtestület feladata, hogy a meglévő hagyományok ápolásán túl újabb 

hagyományokat teremtsen, majd gondoskodjon az újonnan teremtett hagyományok 

ápolásáról, megőrzéséről is. 

 

Az ünnepélyek, megemlékezések, rendezvények, hagyományok rendje 

 

 

Az ünnepély, megemlékezések, rendezvények, 

hagyományok  neve 

Az ünnepély, 

megemlékezés (irányadó) 

időpontja 

 

Kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja 

Február 25. 

 

Végzős diákok szalagavató ünnepélye 

Február 

 

Az 1848-as szabadságharc és forradalom évfordulója 

Március 15. 

 

A holokauszt áldozatainak emléknapja 

Április 16. 

 

Végzős diákok ballagása 

Április vége, május eleje 

 

Diáknap (szülő-diák-tanár találkozó) 

Április 

Pedagógus nap Június eleje 

 

 

A nemzeti összetartozás napja 

Június 04. 

 

 

Ünnepélyes tanévzáró 

Június közepe 

 

Ünnepélyes tanévnyitó 

Szeptember 01. 

 

’Gilice ragasztó’ a 9. évfolyamosok közös rendezvénye 

Szeptember vége 

 

Nemzetközi Gépész Kupa sportfesztivál 

Október eleje 

 

Az aradi vértanúk napja 

Október 06. 

 

A forradalom és a magyar köztársaság ünnepe 

Október 23. 

 

Kollégiumi mikulás nap 

December 

 

 

Az iskola saját címerrel rendelkezik. Az iskolai címer jelvényváltozatát, valamint 

egyszínű pólót iskolai címerrel ellátva a diákok a tanévkezdéskor megrendelhetik, 

megvásárolhatják.  

 

8. A felnőttoktatás formái 
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A felnőttoktatás formái:  

- levelező tagozatos képzés (érettségire történő felkészítés),  

- esti tagozatos képzés (szakmai vizsgára történő felkészítés). 

 

Az iskolarendszeren kívüli felnőttképzés tervezésének, szervezésének, bonyolításának, 

elszámolásának és ellenőrzésének szabályait a DASzK Intézmény akkreditációs 

dokumentumának folyamat leírásai rögzítik. A felnőttképzés formái: 

- OKJ szerinti szakképesítések megszerzésére irányuló képzések 

(támogatott és önköltséges formában), 

- hatósági képzések szervezése, lebonyolítása (támogatott és 

önköltséges formában), 

- agrárvállalkozók kötelező képzései (támogatott formában), 

- nem OKJ szerinti képesítések megszerzésére irányuló képzések – 

továbbképzések (önköltséges formában). 

 

A feltételek meglétéről a felnőttképzés felelőse (gyakorlati oktatásvezető) tájékoztatja 

az igazgatót, aki dönt a képzés indításáról. 

 

9. Az intézet munkarendje 

 

A tanév helyi rendjét az oktatásért felelős miniszter által kiadott rendelet alapján a 

tanévindító rész-nevelőtestületi értekezlet fogadja el. A tanév helyi rendje rögzíti az 

elméleti és gyakorlati oktatáshoz, a diákotthoni ellátáshoz szükséges előírásokat, a 

tanévre vonatkozó naptári ütemezést, a tanév kezdetét és végét, a szüneteket, a nyári 

gyakorlatokat, a tagintézmény vezető rendelkezésére álló napok felhasználásának 

módját, a vizsgák rendjét és ütemezését, valamint az ünnepélyek és megemlékezések, a 

rendezvények szervezését.  

A napi munkarendet, az iskola működési rendjét a házirend rögzíti. 

 

Csengetési rend 

Elméleti képzés:            Gyakorlati oktatás: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1. A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formája, rendje, időbeosztása: 

 

1. óra: 7.30 – 8.15 

2. óra: 8.25 – 9.10 

3. óra: 9.20 – 10.05 

4. óra: 10.15 – 11.00 

5. óra: 11.10 – 11.55 

6. óra: 12.00 – 12.45 

7. óra: 13.05 – 13.50 

8. óra: 14.00 – 14.45 

1. foglalkozás: 7.15 – 9.10 

2. foglalkozás: 9.20 – 12.00 

3. foglalkozás: 12.30 – 15.00 
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Az intézeti tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formáit, azok működési rendjét 

tanévenként munkatervben kell rögzíteni, amit a rész-nevelőtestület hagy jóvá. Ebben a 

munkatervben kell rögzíteni az esetleges térítési kötelezettségeket is.  

 

A könyvtár és diáksportkör munkáját külön szabályzat és éves munkaterv rögzíti  

Figyelembe véve az iskola képzési és beiskolázási sajátosságait, a szülőket is érintő 

rendezvényeket lehetőség szerint munkaszüneti napon kell tartani (szülői értekezlet, 

tanévnyitó- és záró ünnepség, szalagavató, ballagás, stb.) 

 

 

9.2. Diákotthoni ellátás 

 

Az iskola valamennyi hallgatója, tanulója jogosult a diákotthoni ellátás igénybevételére. 

A diákotthoni ellátás a tanulók esetében magában foglalja a napi négyszeri étkezés 

igénybevételének lehetőségét. Az ifjúsági képzésben résztvevő diákotthoni tanulók 

részére a heti étkezés igénybevétele kötelező.  

A felnőtt hallgatók a tanfolyam indulása előtt maguk döntenek a szolgáltatások 

igénybevételéről, amit a tanfolyamvezető regisztrál. Nekik a szolgáltatások 

igénybevételéért térítést kell fizetni.  

Az iskola egészségügyi ellátást biztosít, melynek heti rendjét az orvosi rendelőben 

kifüggeszti.  
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Melléklet: 
 

 

Munkaköri leírásminták: 

 

A munkaköri leírásminták irányadók a konkrét munkakör leíráshoz. 

 

1.1.Tagintézmény-vezető munkaköri leírása 

 

 

Feladatkör megnevezése:  

A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója:  

A munkakör szakmai irányítója: 

Kötelező óraszáma:  

 

A munkakörnek utasítást adó munkakörök: 

 

 

A munkakörnek alárendelt munkakörök: intézményegység alkalmazotti közössége 

 

A munkakör célja: 

A köznevelési törvényben előírtak alapján, az intézmény nevelési-oktatási feladatainak 

intézményegységi szinten történő koordinálása, intézményegységi feladatok ellátása. 

 

A munkavégzés helye: 

  

A intézményvezető-helyettes/tagintézmény-vezető felelőssége: 

A intézmény szakszerű, törvényes és költség-hatékony működésének biztosítása. 

 

Feladata: 

- Figyelemmel kíséri az intézmény alapító okiratában foglaltakat, különös tekintettel az 

intézmény sajátosságaira, ha szükséges módosítást kezdeményez. 

- Közreműködik – az alapító okiratban foglaltak részletezéseként az SZMSZ rendszeres 

felülvizsgálatában, kiegészítésében. 

- Közreműködik a házirend elkészítésében, aktualizálásában. 

- Gondoskodik a házirend nyilvánosságáról, és a jogviszonyban állók részére történő 

átadásról. 

- Részt vesz az intézmény hosszú- és rövidtávú stratégiai programjának elkészítésében.  

- Közreműködik a továbbképzési program és az éves beiskolázási terv elkészítésében, 

különösen az intézményegység vonatkozásában. 

- Részt vesz a pedagógiai program módosításában. 

- Közreműködik a nevelési év rendjének meghatározásában, elkészíti az 

intézményegység munkatervét. 

- Elkészíti az intézményegység tantárgyfelosztását, órarendjét, egyeztetve az intézményi 

tervekkel. 

- Közreműködik az éves ellenőrzési terv elkészítésében és végrehajtásában. 

- Az intézményegység nyilvántartja a tanulók személyi adatait, valamint a közérdekű 

adatokat, a közalkalmazottak intézményegységi szinten nyilvántartott adatait. 
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- Felügyeli az iratkezelést, ellátja a pedagógusigazolványokkal kapcsolatos feladatokat, 

valamint a diákigazolvánnyal kapcsolatos feladatokat.  

- Biztosítja az SZMSZ, a házirend, valamint az összes közérdekű adat nyilvánosságra 

hozatalát. 

- Részt vesz a munkaviszonnyal, a foglalkoztatottak szociális, jóléti, egészségügyi és 

kulturális juttatásaival kapcsolatos döntésekben, elkészti az intézményegység 

alkalmazottainak munkaköri leírásait. 

- Felügyeli és ellenőrzi a hétévenkénti pedagógus továbbképzéseket. 

- Figyelemmel kíséri az esélyegyenlőség érvényesülését, a lelkiismereti szabadság, a 

különböző világnézeti vélemény szabad gyakorlását. 

- A munkaterv elkészítése kapcsán kikéri a szülői szervezet, a tanulókat érintő programok 

vonatkozásában a diákönkormányzat véleményét.  

- Vezeti az intézményegység nevelőtestületét. 

- Az intézményvezető utasítására előkészíti a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntéseket, 

megszervezi és ellenőrzi azok végrehajtását. 

- Irányítja és ellenőrzi az intézményegységben folyó nevelő és oktató munkát. 

- Ellátja az alkalmazotti közösséggel kapcsolatos irányítási feladatokat.  

- Segíti a szakmai munkaközösség tevékenységét. 

- Együttműködik a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel, diákönkormányzattal, 

szülői szervezettel. 

- Közreműködik a pedagógiai programmal kapcsolatos tájékoztatási feladat 

elvégzésében. 

- Ellenőrzi a pedagógusok szakmai tevékenységét. 

- Gondoskodik a nemzeti és iskolai ünnepségek munkarendhez igazodó, méltó 

megünnepléséről. 

- Szervezi és összefogja a gyermek- és ifjúságvédelmi munkát, kapcsolatot tart az 

önkormányzat gyermekvédelemmel foglalkozó alkalmazottjával. 

- Részt vesz a gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatban tett intézkedésekben. 

- Gondoskodik a tanulók egészségügyi vizsgálatának megszervezéséről. 

- Közreműködik a tanuló felvételével, a tanulói jogviszony megszűnésével, a tanuló 

fejlődésével, tanulmányi előmenetelével kapcsolatos, valamint a működés rendjéről 

való értesítési feladatok elvégzésében. 

- Az intézményvezető utasítására irányítja a nevelési tanácsadóval, valamint a szakértői 

és rehabilitációs bizottsággal a kapcsolattartást. 

- Gondoskodik arról, hogy a tanügyi nyilvántartások vezetésre kerüljenek. 

- Közreműködik a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának megszervezésében, 

az oktatáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításában. 

 

A intézményegység költségvetése alapján biztosítja a működéshez szükséges tárgyi és személyi 

feltételeket. Felelős a intézményegység takarékos gazdálkodásáért. 

 

- Irányítja, illetve felügyeli az intézményegység költségvetésével, beszámolásával 

kapcsolatos információk szolgáltatását. 

- Gondoskodik  a fenntartó által kért információk biztosításáról. 

- Az éves ellenőrzési terv szerint végzi az ellenőrzéseket. 

 

Munkája során együttműködik a szülőkkel a tanuló személyiségének fejlesztésében, 

képességeinek kibontakoztatásában. 

- A szülők közösségével együttműködve végzi nevelő munkáját a tanulóközösség 

kialakítása, fejlesztése során. 
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- Feladatának elvégzése során tiszteletben tartja a szülőnek vallási és világnézeti 

meggyőződését. 

- Gondoskodik a tanulók törvényiben biztosított jogairól. 

 

Felelős az átvételi jegyzőkönyvben szereplő eszközökért. Hivatalos távollétét, szabadságát 

köteles bejelenteni a intézményvezetőnek. 

 

 

 

 

1.2.  Tanár munkaköri leírás-mintája 

 

munkaköri leírása 
 

 

Munkakör megnevezése: Tanár  

A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója:  

A munkakör szakmai irányítója:  

Kötelező óraszáma:  

 

 

A munkakörnek utasítást adó munkakörök: 

 vezető beosztású munkakörök 

 

A munkakörnek alárendelt munkakörök:  

 

A munkakör célja: 

A köznevelési törvényben előírtak alapján, az intézmény nevelési-oktatási feladatainak ellátása 

elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában.  

 

Helyettesítés rendje: 

  

A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások:  

  

A munkavégzés helye: 

  

A tanár a munkaköri leírásában foglaltakat személyesen, illetve az utasításra jogosult 

munkaköröket betöltők iránymutatása alapján látja el. 

 

 

A munkakör tartalma 

 
Általános szakmai feladatok 

 

A tanári tevékenységgel kapcsolatos általános szakmai feladatok 

- A tanár rendelkezik a korszerű általános műveltséggel, társadalmi érzékenységgel. 

- Tevékenysége során tiszteletben tartja az egyetemes emberi és nemzeti értékeket, az erkölcsi 

normákat. 

- Tevékenysége során kifejezésre juttatja egyéni és közösségi felelősségérzetét. Közösségi 

feladatokat vállal. 
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Együttműködés a szülőkkel 

- Munkája során együttműködik a szülőkkel a tanulók személyiségének fejlesztésében, 

képességeinek kibontakoztatásában. 

- A szülők közösségével együttműködve végzi nevelő-oktató munkáját a tanulóközösség 

kialakítása, fejlesztése során. 

- Feladatellátása során tiszteletben tartja a szülőnek azt a jogát, hogy vallási és világnézeti 

meggyőződésüknek megfelelő oktatásban és nevelésben részesülhessenek gyermekeik. 

- Fogadja a szülők iskola működésével, tevékenységével kapcsolatos jelzéseit, javaslatait, 

igényeit, s azokat tolmácsolja az intézményvezető felé. 

 

Az egyes jogok biztosítása 

- Gondoskodik a tanulók közoktatási törvényben foglalt jogainak biztosításáról. 

- Gondoskodik a szülők jogainak biztosításáról. 

- Megtartja az egyenlő bánásmód követelményét a tanulókkal kapcsolatos döntései, 

intézkedései meghozatalakor. 

 

Részletes szakmai feladatok 

 

Nevelési-oktatási feladatok 

- Végzi a tanulók nevelését, fejleszti készségüket és képességeiket. 

- A tanulók életkori sajátosságaihoz alkalmazkodó fejlesztési módszereket alkalmaz. 

- Végzi a különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, képességű, 

motivációjú, szocializáltságú, kultúrájú gyermekek együttes nevelését. Ehhez kapcsolódóan a 

tanulókat érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően készíti fel a további 

tanulmányaik folytatására. 

- Fejleszti a tanulókban azokat a képességeket, készségeket, melyek a környezettel való 

harmonikus, konstruktív kapcsolathoz szükségesek.  

- Pedagógiai tevékenysége során felhasználja a tanulói közösségnek a tanuló önismeret 

fejlesztésére, együttműködési készség növelésére gyakorolt hatását. 

- Munkája során példát mutat, különösen a megbízhatóság, becsületesség, szavahihetőség 

tekintetében, ezzel közvetítve ezen értékek fontosságát. 

- Segíti a tanulókban a nemzeti, a nemzetiségi és az etnikai hagyományok tudatosulását, és ezek 

ápolására neveli őket.  

- A tanulót testi és lelki fejlettsége figyelembe vételével, harmonikusan fejleszti. 

- Elősegíti a tanuló szocializációs folyamatait.  

 

A tanuló nevelésével kapcsolatos feladatok 

- Tanárként alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, tanítása. Ennek keretében 

- gondoskodik a tanuló testi épségének megóvásáról, erkölcsi védelméről, 

személyiségének fejlődéséről,  

- az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan közvetíti 

- figyelembe veszi a tanuló egyéni képességét, tehetségét, fejlődésének ütemét, 

szociokulturális helyzetét és fejlettségét, sajátos nevelési igényét,  

- segíti a tanuló képességeinek, tehetségének kibontakozását,  

- segíti a hátrányos helyzetben lévő gyermek, tanuló felzárkózását tanulótársaihoz, 

- a tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket 

átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződik, 

- ha a tanuló balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket 

megteszi, 

- közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, 
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- közreműködik a tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények feltárásában, 

megszüntetésében, az ilyen körülmények kialakulásának megelőzésében, 

- a tanuló életkorának, fejlettségének figyelembe vételével elsajátíttatja a közösségi 

együttműködés magatartási szabályait, és törekszik azok betartatására, 

- a szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztatja, a szülőt 

figyelmezteti, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése érdekében 

intézkedést tart szükségesnek, 

- a szülő és a tanuló javaslataira, kérdéseire érdemi választ ad, 

- tevékenysége során a tanulók és szülők emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartja, 

- a tanulók részére az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket átadja. 

- Segíti a speciális ellátást igénylő tanulók beilleszkedését, külön figyelmet szentel neki.  

A pedagógiai programmal, az oktatás gyakorlati oldalával kapcsolatos feladatok 
- A nevelőtestület tagjaként részt vesz az intézmény pedagógiai programjának tervezésében, és 

értékelésében gyakorolja a nevelőtestület tagjait megillető jogokat. 

- A pedagógiai program alapján az ismeret átadás, a nevelés módszereit megválasztja. 

- A helyi tanterv figyelembe vételével az alkalmazott segédleteket, eszközöket, ruházati és más 

felszereléseket kiválasztja. 

- Munkáját tervszerűen végzi, tanmenet alapján dolgozik. 

- Részt vesz a tantárgyfelosztás véleményezésében. 

- Elvégzi a munkájával kapcsolatos közvetlen adminisztrációs feladatokat. 

A tanulók értékelése 

- Irányítja és értékeli a tanulók tevékenységét. 

Ünnepek megszervezése 

- Gondoskodik az egyes iskolai ünnepek osztályon belüli lebonyolításáról. Kiválasztja a 

megemlékezések módját, formáját. 

- A tanulók által előadandó műsorokat az osztály korához és fejlettségéhez mérten állítja össze 

– ügyelve arra, hogy a szerepléssel kapcsolatos gyakorlás a tanulók számára ne legyen 

előrehaladásukat gátló teher. 

- Közreműködik az intézményi szintű ünnepek, rendezvények színvonalas megszervezésében, 

a tanulók felkészítésében. 

Adminisztrációs és tájékoztatási feladatok 

- Vezeti a tanulók jelenlétével, hiányzásával kapcsolatos nyilvántartást. 

- Az intézményvezető utasítása alapján ellát egyes adminisztrációs, illetve ügyiratkezelési 

feladatokat. 

- Tájékoztatja az intézményvezetőt 

 - ha a tanuló az iskolából több alkalommal igazolatlanul távol marad,  

- ha indokoltnak tartja valamely tanuló nevelési tanácsadáson, illetve szakértői és 

rehabilitációs bizottsági vizsgálaton való részvételét. 

Veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer 

- Haladéktalanul értesíti az intézményvezetőt arról, ha tanuló veszélyeztetettségét tapasztalja 

vagy gyanítja. (Javasolja a gyermekjóléti szolgálat értesítését.) 

- Együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal, a családgondozóval az osztályába tartozó, illetve 

az általa tanított tanuló veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében. 

Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok 

- Javaslatot tesz a családlátogatás megszervezésére az intézményvezető felé, és ellátogat az 

osztályába tartozó tanuló családjához. 

- Az intézményvezetőnél jelzi, ha véleménye szerint kezdeményezni kell a tanuló és szülője 

számára a gyermekvédelmi, illetve szociális ellátást az illetékes önkormányzatnál. 

Egészséges és biztonságos intézményi működtetéssel kapcsolatos feladatok 

- Elkéri a gyógyult tanulótól az orvosi igazolást. 
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- Napközben a betegség tüneteit mutató tanulót elkülöníti társaitól, s gondoskodik arról, hogy 

a tanuló szülei haladéktalanul értesítésre kerüljenek.  

- Közreműködik a tanulók egészségügyi vizsgálatánál, segítik a védőnő és az orvos munkáját. 

Munkához szükséges ismeret megszerzése 

- A munkájához szükséges aktuális ismereteket megszerzi. 

- Szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésen való részvétel útján gyarapítja.  

 

1.3.Osztályfőnök kiegészítő munkaköri leírás-mintája 

 

A kiegészítő munkakör megnevezése: Osztályfőnök 

Közvetlen felettese:  

Megbízatása: az igazgató bízza meg egy tanév időtartamra 

Jelen munkaköri leírás a pedagógusok munkaköri leírásának kiegészítéseként értelmezendő. 

 

1. A főbb tevékenységek összefoglalása 

 

 feladatairól és hatásköréről irányadóak az SZMSZ megfelelő fejezetében leírtak, 

 feladata az intézmény és a munkaközösség munkatervében rögzített szakmai és 

pedagógiai feladatok előkészítése és végrehajtása, 

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

stb. feladataira, 

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

szervezi meg, 

 részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség megbeszélésein és értekezletein,  

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

bizonyítványok, stb. 

 vezeti a tanulók dicséretével, elmarasztalásával kapcsolatos bejegyzéseket, 

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

kirándulási tervet, 

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

rendeltetésszerű használatának biztosításáért, 

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

osztály diákönkormányzati vezetőségével, 

 biztosítja az osztály képviselőinek a diákönkormányzati megbeszéléseken és az évi 

rendes diákközgyűlésen való részvételét, 

 folyamatos kapcsolatot tart az osztályában tanító tanárokkal, 

 a konferenciát megelőzően legalább 3 nappal bejegyzi javaslatát a tanulók magatartás és 

szorgalom jegyére, 

 előkészíti a szülői értekezletek lebonyolítását, közreműködik az iskola szülőkkel és 

tanulókkal kapcsolatos minőségbiztosítási tevékenységében, 

 közreműködik a tanulói tankönyvtámogatások iránti kérelmek összegyűjtésében és 

elbírálásában, 

 részt vesz osztálya bemutatkozó műsorának, szalagavató műsorának, diákigazgató-

választási műsorának, stb. előkészítő munkálataiban, 

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

évfolyamnak és a szükségleteknek megfelelően felhívja a figyelmet egyes előírásaira, 

 közreműködik a választható foglalkozások felvételének lebonyolításában, segíti osztálya 

tanulónak a felsőfokú tanulmányokra történő jelentkezését 

 folyamatos figyelmet fordít osztályának dekorációjára, a faliújság karbantartására, 
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 minden év szeptemberének 10. napjáig leadja az ifjúságvédelmi felelősnek a hátrányos és 

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

ezzel kapcsolatos adatokat bejegyzi a digitálisnaplóba 

 folyamatosan nyomon követi és aktualizálja a digitális naplóban a diákok adatainak 

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

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

az oktatásról szóló feljegyzést aláíratja a tanulókkal. 

 

2. Ellenőrzési kötelezettségei 

 

 november, január és április hónap 8. napjáig ellenőrzi a digitális napló osztályozó 

részének állapotát, az osztályzatokat érintő hiányosságokat jelzi az oktatási 

igazgatóhelyettesnek, 

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

hiányzásokat, elvégzi a szükséges értesítéseket,  

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

elektronikus üzenetben vagy levélben értesíti a szülőket, 

 a digitális naplóban írott üzenet útján értesíti a szülőket a tanuló gyenge vagy hanyatló 

tanulmányi eredménye, vagy súlyos fegyelmi vétsége esetén 

 az SZMSZ előírásai szerint értesíti a tanulók szüleit az igazolatlan hiányzásról, ha a 

tanuló bukásra áll, valamint a 200 órát meghaladó éves hiányzás esetén, 

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

valamint a lezárt érdemjegy nem tér-e el jelentősen az osztályzatok átlagától a tanuló 

kárára. 

 

3. Különleges felelőssége 

 

 felelős a tanulói és szülői személyiségjogok maximális tiszteletben tartásáért, 

 bizalmasan kezeli a kollégákkal és az osztályokkal kapcsolatos információkat, 

 maradéktalanul betartja az adatkezelésre vonatkozó szabályokat, 

 bizalmasan kezeli az ellenőrzési tapasztalatokat, 

 a hatáskörét meghaladó problémákat haladéktalanul jelzi az igazgatóhelyettesnek vagy az 

igazgatónak. 

 

 

1.4. Iskolatitkár munkaköri leírás mintája 

 

Munkáltató: 

Munkáltató neve:  

Székhelye:  

Munkáltatói jogokat 

képviseli: 

 

 

Munkavállaló: 

Neve:  

 

Munkakör: 

Megnevezése:  

Munkaidő:  
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Munkavégzés helye:  

A munkakör célja:  

Feladatai: Az intézmény zavartalan működése érdekében az alábbi  feladatokat 

látja el: 

 - végzi az iktatást, figyelemmel kíséri az ügyiratok kezelési rendjét 

és a határidő betartását, 

- végzi a hivatalos levelezés lebonyolítását, figyelemmel kíséri az 

elektronikus leveleket, jelen van a postabontásnál 

- kimutatásokat, tájékoztatásokat készít, rendszerez, 

- ellátja a telefonügyeletet 

- rendezi, kezeli a számlákat, számlák mellé csatolja a teljesítési 

igazolást, gondoskodik a felhasználás bizonylatolásáról. 

- kezeli az intézmény munkavállalóinak rábízott személyi anyagát 

- ellátja fénymásolási feladatokat, 

- havonként kimutatást készít a távollét adatokról, összegyűjti a 

táppénzes dokumentumokat, szabadságengedélyeket, fizetés nélküli 

szabadság engedélyeket, majd ezeket megküldi a bérszámfejtő 

részére 

- folyamatosan vezeti a dolgozók szabadság nyilvántartását,  

- a tagintézmény-vezető által készített túlóra, távolléti díj, 

tanulókíséret, stb. elszámolást továbbítja a megfelelő kimutatáson 

keresztül a bérszámfejtő részére 

- gondoskodik a dolgozók jelenléti ívének havonkénti zárásáról 

- részt vesz az iskola vagyonának leltározásában, selejtezésében  

- statisztikai adatokat gyűjt ki, egyeztet, rendszerez 

- felelős környezete tisztaságáért, esztétikusságáért, 

- fentieken kívül elvégzi mindazokat a feladatokat, amelyekkel az 

igazgató, tagintézmény-vezető megbízza. 

 

Hatáskör: Az SZMSZ, adatvédelmi szabályzat, iratkezelési szabályzatban 

feltüntetett hatáskörök illetik meg. 

 

Munkavégzéshez 

szükséges :  

- érettségi,  

- szakirányú képzettség 
 

Kapcsolatok:  

Közvetlen felettese: tagintézmény-vezető, intézményvezető 

Követlen beosztottja(i): - 

Őt helyettesítheti: - 

Ő helyettesítheti a(z): - 

 

1.5.Takarító munkaköri leírás-mintája 

 

Munkáltató: 

Munkáltató neve:  

Székhelye:  

Munkáltatói jogokat 

képviseli: 
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Munkavállaló: 

Neve:  

 

Munkakör: 

Megnevezése:  

Munkaidő:  

Munkavégzés 

helye: 

 

A munkakör célja:  

Feladatai: Az intézmény zavartalan működése érdekében az alábbi  feladatokat 

látja el: 

  napi gyakorisággal kitakarítja a területéhez tartozó 

tantermeket, padlózatukat felmossa,  

 napi gyakorisággal kitakarítja a területéhez tartozó 

folyosórészeket 

 naponta lemossa a WC-kagylókat és az ülőkéket, naponta 

fertőtleníti azokat, szükség szerint tisztítja az ajtókat, 

falburkolókat, csaptelepeket 

 mindennemű olyan takarítási munkát szükség szerint 

elvégez, amely biztosítja az épület állandó tisztán tartását 

 szükség szerint elvégzi az ajtók lemosását, napi 

gyakorisággal tisztítja a villanykapcsolókat, fertőtleníti az 

ajtókilincseket és területéhez tartozó számítógépek 

billentyűzetét 

 napi gyakorisággal takarítja a tanulói és tanári asztalokat és 

székeket, rendkívüli esetben az asztalok lapját fertőtleníti 

 kötelessége a tantermekben és a folyosókon elhelyezett 

szemétgyűjtő edényzet rendszeres ürítése, tisztítása 

 szükség szerint porszívózza a szőnyegeket, fölkeni a 

parkettát 

 szükség szerint öntözi a tanteremben és a folyosón lévő 

virágokat 

 nagytakarítást végez a nyári, téli és tavaszi szünetben 

elvégzi folyosóterületének súrolását, a függönyök mosását, a 

padok és falburkolók súrolását 

 a nagytakarítások időszakában az egész épületben elvégzi az 

ablakok tisztítását 

 a nagytakarítások alkalmával  a szokásosnál alaposabban 

elvégzi mindazokat a feladatokat, amelyek napi munkájához 

tartoznak 

 a használaton kívüli tantermekben lekapcsolja a villanyt, 

takarékosan bánik a vízzel, elektromos energiával 

 folyamatosan figyelemmel kíséri az intézmény napi 

működése során keletkezett, a biztonságos munkavégzést 

veszélyeztető hibákat, azt jelzi a karbantartónak, szükség 

esetén a tagintézmény-vezetőnek 
 

Kapcsolatok:  
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Közvetlen felettese:  

Őt helyettesítheti: - 

Ő helyettesítheti a(z): - 

 

 

 

1.6. Karbantartó munkaköri leírás-mintája 

 

 

Munkáltató: 

Munkáltató neve:  

Székhelye:  

Munkáltatói jogokat 

képviseli: 

 

 

Munkavállaló: 

Neve:  

 

Munkakör: 

Megnevezése: Fűtő - karbantartó 

Munkaidő:  

Munkavégzés 

helye: 

 

A munkakör célja:  

Feladatai: Az intézmény zavartalan működése érdekében az alábbi  feladatokat 

látja el: 

 A tanítás megkezdése előtt bejárja az iskolát, nincs-e 

szükség valahol hiba elhárítására. 

 Naponta ellenőrzi a szennyvízrendszert, a csapok állapotát, 

kijavítja a szakmunkát nem igénylő hibákat. 

 Ha a hibát nem tudja kijavítani, akkor  jelzi felettes 

vezetőjének. 

  Rendszeresen ellenőrzi a nyílászárók állapotát, a kisebb 

javításokat elvégzi. 

 Rendben tartja, illetve rendszeresen ellenőrzi az épület 

zárására szolgáló kulcsokat, hiány esetén jelez az iskola 

Igazgatójának. 

 Zárak, kilincsek, izzók, neoncsövek, biztosítékok, 

konnektorok, kapcsolók cseréjét elvégzi. 

 Az iskola berendezésének állapotát rendszeresen ellenőrzi, a 

javításokat elvégzi. (padok, székek, stb.). 

 Rendben tartja az iskola környékét, gondozza a parkot. 

 Téli időben az iskola előtti járdán a havat feltakarítja és 

felsózza. 

 Naponta, reggel vagy este az udvari szeméttárolókat kiüríti. 
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 A felsoroltakon kívül a munkaidejében elvégzi a 

munkakörében fel nem sorolt, de a fűtéshez, karbantartáshoz 

tartozó feladatokat, amelyekkel az iskola vezetői megbízzák. 

 
 

Kapcsolatok:  

Közvetlen felettese: tagintézmény-vezető, intézményvezető 

Őt helyettesítheti: - 

Ő helyettesítheti a(z): - 

   

1.7. Rendszergazda munkaköri leírása 
 

A munkakör fő célkitűzése: 

Az intézményben használt számítástechnikai eszközök működőképességének biztosítása, az 

állandó oktatási állapot fenntartása. Munkáját az iskola nevelési- oktatási feladatainak 

alárendelve, a számítástechnika tanáraival együttműködve és igényeiket figyelembe véve végzi. 

 

Folyamatos feladatai 

Általános feladatok 

 Figyelemmel kíséri a számítástechnika legújabb vívmányait, és lehetőség szerint beépíti 

a rendszerbe, ezzel biztosítva annak folyamatos fejlődését. 

 A szükséges mértékben figyelemmel kíséri a hardver- és szoftverpiac fejlődését, 

javaslatot tesz a beszerzésekre, fejlesztésekre. 

 Az iskola oktatási céljai, a tantervek és jogszabályok alapján, az anyagi lehetőségek 

felmérésével, kialakítja és előterjeszti a fejlesztési koncepciókat. 

 Az állandó működőképesség érdekében biztosított számára a rendezőszekrényekhez, 

szerver helyiségbe és a számítástechnika terembe bejutás lehetősége, különösen indokolt 

esetben munkaidőn kívül is, 0-24 óráig. A munkaidőn kívül végzett munkát naplóba kell 

jegyeznie. 

 Különös figyelmet fordít a számítógépek vírusmentességének fenntartására és a 

rendszeres ellenőrzésre. Vírusfertőzés esetén mindent megtesz a fertőzés terjedésének 

megakadályozására, a fertőzés megszüntetésére, illetve a szoftverekben okozott károk 

helyreállítására. Az iskola anyagi lehetőségeihez mérten szorgalmazza vírusvédelmi 

rendszer kiépítését. 

 Leltárt készít és vezet a gépekről és a hozzá tartozó programokról, a dokumentációkat 

nyilvántartja, ellenőrzi, felelősséggel tartozik értük 

 

Hardver 

 Elvégzi az új gépek és egyéb hardver eszközök beállításait, majd rendszeres 

ellenőrzéseket végez az előforduló hibák felderítése érdekében. A tapasztalt hibákat – ha 

javítása külső szakembert igényel – jelenti az igazgatónak, és a rendelkezésére bocsátott 

anyagi fedezet erejéig megjavíttatja. 

 Kapcsolatot tart a szervizelő szakemberekkel, ellenőrzi az elvégzett munkát, erről 

munkanaplót vezet. 

 Jelenti az igazgatónak a károkat és rongálásokat. Ha a károkozó személye kideríthető, 

javaslatot tesz az anyagi kártérítésre. 

 Rendszeres időközönként köteles beszámolni az igazgatónak a számítástechnikai termek 

és berendezések állapotáról, állagáról. 
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Szoftver 

 Biztosítja az intézményben az alapfeladatok ellátásához szükséges szoftverek 

működését. A meglévő szoftvereket és a hozzájuk tartozó licencszerződéseket 

nyilvántartja. Összegyűjti a licenccel nem rendelkező programokat, és javaslatot tesz a 

legalizálásra, vagy más, hasonló képességű, de ingyenes programok használatára. 

 Az intézmény által vásárolt, oktatást segítő programokat feltelepíti, beállításait elvégzi, 

a lehetőségekhez mérten biztosítja a beállítások megőrzését. 

 Az irodákban szükséges (és beszerzett) új szoftvereket installálja, elindításukat és 

használatukat bemutatja. A programok kezelésének betanítása is feladata. 

 Az ISZ-ben rögzített módon biztonsági adatmentést végez. 

 Szoftver telepítését visszautasíthatja, ha nem tud meggyőződni a szoftver 

jogtisztaságáról, illetve a szoftver veszélyezteti a rendszer biztonságát vagy 

stabilitását. 

Hálózat 

 Különös figyelmet fordít az iskolai számítógépes hálózat hatékony, biztonságos 

üzemeltetésére. 

 Megtervezi a hálózat optimális struktúráját, a későbbiekben a tervet a mindenkori 

állapothoz igazítja. 

 Felhasználói dokumentációt készít, mely ismerteti az informatikai hálózat által nyújtott 

főbb lehetőségeket. 

 Szakmai dokumentációt készít a rendszer felépítéséről, működéséről. 

 Az ISZ-ben foglaltak szerint új hálózati azonosítókat ad ki, a hálózati felhasználókat, a 

felhasználói jogokat karbantartja. 

 Üzemelteti az iskola szervereit, ügyel azok lehető legmagasabb biztonsági beállításaira. 

 A hálózati rendszerek belépési jelszavát (administrator, root, supervisor jelszó) lezárt 

borítékban átadja az igazgatónak, és azt elhelyezik a páncélszekrényben. A borítékot 

csak különösen indokolt esetben, az igazgató engedélyével az iskola számítástechnika 

szakos tanára bonthatja fel. 

 

Időszakos feladatai 

 

 Az iskolavezetés tájékoztatása szerint a számítástechnikai eszközöket igénylő 

rendszereket működteti, nyilvántartja és gondoskodik a gépek biztonságos 

felügyeletéről. 

 Részt vesz a hardver és szoftver beszerzések szakmai véleményezésében. 

 Anyagbeszerzés, szállítás. 
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1.8. Munkaköri leírások záradékolása 

 

Záradék 

 

A munkaköri leírást a mai napon átvettem, az abban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek 

ismerem el. 

 

Kelt:  ...........................................................................  

 

 

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

átadó átvevő 

 

Példányok: 

 1. pld. munkáltató 

 2. pld. munkavállaló személyi anyag 

 3. pld. irattár 

 

 

Megjegyzés: a munkakörre vonatkozó egyéb előírásokat (pl. munkaidő, előírt szakképzettség, 

besorolás) a munkaszerződés és módosításai tartalmazzák. 

 


