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I. rész 

Á L T A L Á N O S  R E N D E L K E Z É S E K  

1. A szabályzat célja, feladata 

A Szervezeti és Működési Szabályzat olyan helyi szabályozás, amely jogszabályi keretek 

között meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, működésének helyi sajátosságait, a 

külső és belső kapcsolatára vonatkozó megállapításokat, valamint azon rendelkezéseket, 

melyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. 

Az SZMSZ legfontosabb feladata, hogy olyan iskolai szervezet és működés épüljön ki, 

amely a legoptimálisabban biztosítja a pedagógiai programban kitűzött célok elérését, 

valamint az ott megfogalmazott feladatok végrehajtását. 

Minden intézmény legfontosabb szabályzata a szervezeti és működési szabályzat. 

Ezzel egyetlen más belső szabályzat sem állhat ellentétben. 

Az SZMSZ jelentőségét növeli, hogy a benne foglaltak megtartása nemcsak az iskola 

dolgozóira nézve kötelező, hanem előírásai az iskolánk szolgáltatásait igénybe vevő tanulókra 

és szüleire is vonatkoznak. 

Az SZMSZ kötelező szabályozó ereje nem vitatható. Előírásai az iskolával kapcsolatban 

levőkre ugyanolyan erővel bírnak, mint a jogszabályok. Az SZMSZ-ben foglaltak 

megtartásáért az intézményben dolgozók fegyelmi felelősséggel tartoznak. 

2. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya, általános rendelkezései, Szervezeti és 

Működési Szabályzat hatálya 

Az SZMSZ hatálya kiterjed: 

 az iskola valamennyi alkalmazottjára – függetlenül attól, hogy közalkalmazotti vagy  

egyéb jogviszony keretében foglalkoztatják, 

 a tanulókra (nappali és esti tagozat együtt), a felnőttképzésben részt vevő hallgatókra,  

 a tanulók közösségeire, 

 az iskola működésében érdekelt érdekképviseleti és egyéb szervezetekre, szervekre, 

 a tanulók szüleire. 

Az SZMSZ a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba, és ezzel az ezt megelőző szervezeti és 

működési szabályzat érvénytelenné válik. A hatálybalépés napja a jóváhagyásra 

felterjesztéstől számított harminc nap elteltével az első munkanap. 

A szervezeti és működési szabályzat és az egyéb belső szabályzatok (igazgatói utasítások) 

előírásainak betartása az intézmény valamennyi dolgozójára nézve kötelező. Az SZMSZ 

illeszkedik iskolánk más belső szabályzataihoz, alapdokumentumaihoz is, mint pl.: 

 az Alapító okirat 

 a Pedagógiai program (helyi tanterv) 
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 a Házirend 

 a belső szabályzatok (igazgatói utasítások) 

3. Az intézmény 

Elnevezése: Vay Ádám Gimnázium, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 

Székhelye: 4561 Baktalórántháza, Naményi u. 7. (Hrsz.:1273/3, 1274) 

Telephelyei: 

4561 Baktalórántháza, Vásártér út 1. (Hrsz.377) 

4564 Nyírmada, Fényes tanya területe; 1 ha8800 m2 (Hrsz.: 0255/24, 0255/25, 0255/27) 

Működési köre: Magyarország területén lakóhellyel, tartózkodási engedéllyel rendelkező 

személy 

Alapításának éve: 1995. (Eredeti 1962., illetve 1965.) 

Alapító és fenntartó szerve: Vidékfejlesztési Minisztérium 

Jogállása 

Az alapító okirat rendelkezései szerint gazdálkodási szempontból önálló költségvetési szerv, 

önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezik. 

Gazdálkodási besorolása: önállóan működő 

Adószáma:15823357-2-15 

Számlaszáma:10044001-00334026-00000000 

Fő szakágazat: 853100 Általános középfokú oktatás  

Alaptevékenysége: 

Az alapító okiratában megállapított gimnáziumi, szakközépiskola és szakiskola intézet 

elméleti és gyakorlati oktatásának ellátása, melynek keretében érettségi, képesítő, 

technikusképesítő – és szakmai vizsgára, illetve középfokú iskolai végzettség megszerzésére 

készít fel. 

Az iskola fő feladata mellett gondoskodik a tehetséggondozásról, a vidéki tanulók kollégiumi 

elhelyezéséről, a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásáról, tanulmányi – és 

sportversenyek szervezéséről, (iskolai sportkörök, szakkörök, felzárkóztató foglalkozások, 

tehetséggondozás stb.) segíti, a diákönkormányzat és a szülői munkaközösség munkáját. 
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4. Az intézmény működésének jogi keretei 

 2012. évi I. törvény 

 Az 1992. évi XXXIII. törvény a Közalkalmazottak jogállásáról 

 A 138/1992. (X.8.) Korm. r. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény végrehaj- 

tásáról  

 177/1993. (XII. 19.) Korm. r. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 

végrehajtásának módosításáról 

 2001. évi CI. törvény A felnőttképzésről 

 2001. Évi XXXVII. Törvény A tankönyvpiac rendjéről 

 45/1999. (XII.13.) OM rendelet A szakképzés megkezdésének és folytatásának feltéte- 

leiről. 

 A jelen Szervezeti és Működési Szabályzat és mellékletei 

 Az óratervek és a tantervek 

 Az iskola foglalkozási – illetve nevelési programja 

 Az iskola működésére vonatkozó egyéb jogszabályok, törvények, illetve rendeletmó-

dosítások jegyzéke 

 Az iskola pedagógiai programja, helyi tantervei 

 Az iskola egyes közösségeiből szerveződő testületek működését meghatározó szabá-

lyok: a szülői szervezet-, a diákönkormányzat-, az iskolai kollégium-, az iskolai 

könyvtár szervezeti és működési szabályzata 

 A 24/1997. (VI. 5.) MKM rendelet az alapműveltségi vizsgaszabályzatról 

 100/1997. (VI: 13.) Korm. R. az érettségi vizsgaszabályzatról 

 2011. évi CXC. törvény  

 20/2012. (VII.31.) EMMI rendelet 

 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet 

 326/2013.(VIII. 30.) Korm. rendelet 

Az intézmény képviseletére jogosultak 

Az iskola igazgatója, valamint az általa megbízott elsősorban igazgatóhelyettesi beosztásban 

dolgozó közalkalmazottak. 

 

  



7 

 

II. rész 

A Z  I S K O L A  V E Z E T É S I  S Z E R K E Z E T E ,  H A T Á S K Ö R Ö K  

Á T R U H Á Z Á S A ,  E L L E N Ő R Z É S ,  K Ü L S Ő  K A P C S O L A T O K  

1. A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás, a vezetők közötti 

feladatmegosztás rendje 

Az intézet szervezeti felépítését és vezetési szerkezetét az SZMSZ 3. sz. melléklete 

tartalmazza. 

1.1.Az iskolavezetőség 

Az iskolavezetőség az igazgató döntési hatáskörébe tartozó ügyekben tanácsadási jogkörű 

vezetői testület. 

Az iskolavezetés tagjai: 

 az igazgató 

 az igazgatóhelyettesek (általános, oktatási, szakmai) 

 a gazdasági igazgatóhelyettes 

 a műszaki vezető 

 a kollégium vezetője 

 felnőttképzési referens 

Az operatív vezetési ügyekben heti rendszerességgel a hét első munkanapján megbeszélést 

tartanak. A megbeszélést az igazgató készíti elő és vezeti. 

Az iskolavezetés a különösen fontos kérdésekben – az igazgató felkérésére – állásfoglalást 

fogalmaz meg. A megbeszélésről írásban emlékeztető készül. 

Az iskolavezetés tagjai a tanítási illetve munkahét meghatározott napjain - közös megegyezés 

alapján - ügyeletet látnak el.  

Ellátják a munka – és tűzvédelmi, illetve egyéb helyi szabályzatokból rájuk háruló 

feladatokat. 

Elkészítik az irányításuk alá tartozó dolgozók munkájának értékelési tervezetét. 

A tanév helyi rendjében meghatározottak szerint feladataik ellátásáról az igazgatónak 

beszámolási kötelezettséggel tartoznak.  
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1.2.Az iskola kibővített vezetősége 

Az igazgató döntés-előkészítő, véleményező, javaslattevő testülete. 

A szakmai vezetőség tagjai: 

 az igazgató és igazgatóhelyettesek, 

 a gazdasági igazgatóhelyettes, 

 a kollégium vezetője, 

 a műszaki vezető, 

 felnőttképzési referens, 

 a munkaközösség-vezetők. 

Az igazgató által megállapított munkaprogram alapján szükség szerint tanácskoznak. Az 

ülések összehívása az igazgató feladata. Az ülésre – napirendi ponttól függően – tanácskozási 

joggal meghívható a diákönkormányzat vezetője, az iskolai érdekképviseleti szervek vezetői, 

a szülői munkaközösség iskolaszintű képviselője, az ifjúságvédelmi felelős (megbízása után). 

2. A helyettesítés rendje 

– Az igazgatót akadályoztatás esetén – az azonnali döntést nem igénylő kizárólagos 

hatáskörében, valamint a gazdálkodási jogkörébe tartozó ügyek kivételével – teljes 

felelősséggel az általános igazgatóhelyettes helyettesíti. 

– Az általános igazgatóhelyettes, az igazgató tartós távolléte esetén gyakorolja a 

kizárólagos jogköreként fenntartott hatásköröket is. Tartós távollétnek minősül a legalább 

egyhetes, folyamatos távollét. 

– Gazdálkodási és pénzügyi kérdésekben az igazgató helyettesítését a gazdasági 

igazgatóhelyettes látja el. 

– Az általános igazgatóhelyettest akadályoztatása esetén az általa kijelölt igazgatóhelyettes 

helyettesíti. 

– Az igazgató, az általános igazgatóhelyettes és az igazgatóhelyettesek egyidejű 

akadályoztatása esetén, az igazgató a helyettesítésre külön intézkedik.  

– A kollégiumvezetőt távollétében a kollégiumi munkaközösség-vezető helyettesíti. 

2.1. A pedagógusok és intézményi dolgozók távolmaradásának engedélyezése 

A szorgalmi időben az intézeti dolgozók távolmaradása a jogszabályi kereteken belül 

lehetséges, figyelembe véve a szabadságolási tervet is. 

A továbbtanulással, továbbképzéssel és egyéb iskolai feladattal összefüggő távolmaradást 

tanárok, szakoktatók esetében az illetékes igazgatóhelyettes, kollégiumi nevelő esetében a 

kollégiumvezető engedélyezi. 

Ugyancsak az illetékes igazgatóhelyetteseknek kell bejelenteni a gyermek után járó 

pótszabadság igénybevételét is. 

A betegség miatti távolmaradást a közvetlen munkahelyi vezetőnek kell bejelenteni. 
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Minden olyan esetben, amikor a távolmaradás előzetes engedélyhez kötött, a pedagógus 

köteles a helyettesítéssel összefüggő teendőket a helyettesítővel megbeszélni, és ennek tényét 

helyettesítési naplóba aláírással igazoltatni. 

A távolmaradás engedélyeztetése csak ezután történhet.  

Előre nem látható események miatt felmerülő helyettesítésről  

 tanárok esetében az illetékes igazgatóhelyettesek, 

 szakoktatók esetében a szakmai igazgatóhelyettes, 

 kollégiumi nevelők esetében a kollégiumvezető, 

 egyéb dolgozók esetében a közvetlen munkahelyi vezető gondoskodik. 

Elméleti órák helyettesítése esetén a helyettesítési rendet a munkaközösség-vezető javaslatára 

az igazgatóhelyettes engedélyezi, és igazolja annak szakszerűségét. 

3. Az iskola közösségei, ezek kapcsolata egymással és a vezetéssel 

3.1. Az iskolaközösség 

Az iskolaközösséget az iskola dolgozói, a szülők és a tanulók alkotják. Az iskolaközösség 

tagjai érdekeiket, jogosítványaikat az e fejezetben felsorolt közösségek révén és módon 

érvényesíthetik. 

3.2. Az iskolai alkalmazottak (közalkalmazottak) közössége 

Az iskolai alkalmazottak közösségét az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban, illetve 

munkaviszonyban álló dolgozók alkotják. 

Az igazgató – a megbízott vezetők és a választott képviselők segítségével az alábbi iskolai 

közösségekkel tart kapcsolatot:  

 szakmai munkaközösségek, 

 szülői munkaközösség (SZMK), 

 diákönkormányzat (DÖK), 

 osztályközösségek, 

 kollégiumi csoportok.  

Az iskolai közalkalmazottak jogait és kötelességeit, juttatásait, valamint iskolán belüli 

érdekérvényesítési lehetőségeit a magasabb jogszabályok (Mt., Kjt.) rögzítik. 

3.3. A nevelőtestület 

A nevelési-oktatási intézmény pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben, 

az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. 
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Tagja az iskola valamennyi pedagógus-munkakört betöltő alkalmazottja, az iskola gazdasági 

igazgató-helyettese, valamint az oktató-nevelő munkát közvetlenül segítő felsőfokú 

végzettségű iskolai dolgozók. 

A nevelőtestület döntési, véleményezési jogkörét az Nkt. 117. §-a tartalmazza. 

A nevelőtestület döntési jogkörébe tartozik: 

 a pedagógiai program és módosításának elfogadása, 

 a szervezeti és működési szabályzat és módosításának elfogadása, 

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

elfogadása, 

 a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása, 

 a házirend elfogadása, 

 a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása, 

 a tanulók fegyelmi ügyeiben való döntés, a tanulók osztályozóvizsgára bocsátása, 

 az intézményvezetői, intézményegység-vezetői pályázathoz készített vezetési  

      programmal összefüggő szakmai vélemény kialakítása, 

 jogszabályban meghatározott más ügyek. 

A nevelőtestület véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet a nevelési-oktatási intézmény 

működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Ki kell kérni a nevelőtestület véleményét a 

tantárgyfelosztás és a kollégiumi beosztás elfogadása előtt, az egyes pedagógusok külön 

megbízásainak elosztása során, valamint az igazgatóhelyettesek megbízása, illetve a megbízás 

visszavonása előtt. 

3.3.1. A szakmai munkaközösségekre és más testületekre átruházott nevelőtestületi 

feladatok 

A nevelőtestület az osztályban tanító pedagógusokból álló testületre ruházza át az 

osztályozó vizsgára való bocsátás döntési jogát azokban az esetekben, amikor a tanuló igazolt 

és igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja a kétszázötven órát. A nevelőtestület a 

20/2012. EMMI rendelet 54.§ (5) pontja alapján a tanulókat érintő fegyelmi tárgyalások 

lefolytatásának jogát átruházhatja egy, a saját tagjai közül választott legalább háromtagú 

bizottságra. A fegyelmi bizottság a munkájáról évente két alkalommal köteles beszámolni a 

tantestület előtt.  

Az iskola nevelőtestülete az Nkt.117. §-ában biztosított jogköréből, valamint a Vhr. alapján a 

munkaközösségekre ruházza: 

Véleményezési jogköréből: 

 a pedagógusok továbbképzésének tervezését, 

 a tantárgyfelosztás és a kollégiumi beosztás tervezetének elkészítését és módosítását, 

 az egyes pedagógusok külön megbízásának elosztását, 

 a szakmai célokra rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználásának módját, 

 a tankönyvrendelés elkészítésének feladatait, 
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 a tantárgyi követelményrendszer kidolgozását, 

 az iskolai szakmai, tantárgyi tanulmányi versenyek megszervezését, 

 a felvételi követelmények meghatározását. 

Javaslattevő jogköréből: 

 a tanórán kívüli foglalkozások megválasztását, 

 a tanulók felzárkóztatási, tehetséggondozási (szakköri, fakultációs) foglalkoztatását. 

A munkaközösségek részletesebb értékeléssel félévenként adnak tájékoztatást a 

nevelőtestületnek az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. 

3.3.2. Értekezletek: 

Egy tanév során a nevelőtestület az alábbi értekezleteket tartja: 

 tanévnyitó értekezlet, 

 félévi tantestületi értekezlet, 

 félévi és év végi osztályozó értekezlet iskolatípusonként, illetve évfolyamonként, 

 két alkalommal nevelési értekezlet, 

 tanévzáró értekezlet, 

 alakuló értekezlet. 

Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell összehívni, ha a nevelőtestület tagjainak legalább 

egyharmada kéri, illetve, ha az iskola igazgatója vagy vezetősége ezt indokoltnak tartja. 

Az értekezleten a nevelőtestület minden tagjának részt kell vennie. 

A nevelőtestület tagjai szavazati, más résztvevők tanácskozási joggal rendelkeznek az 

értekezleten. 

A nevelőtestületi értekezletről jegyzőkönyvet vagy emlékeztetőt kell vezetni. 

Az értekezlet akkor határozatképes, ha azon tagjainak legalább kétharmada jelen van. 

A nevelőtestület döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 

A nevelőtestület személyi kérdésekben – a nevelőtestület többségének kérésére – titkos 

szavazással is dönthet. 

A tantestületi értekezletekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni akkor is, ha az aktuális 

feladatok miatt csak a tantestület egy része, többnyire az azonos beosztásban dolgozók 

vesznek részt egy-egy értekezleten.  

Ilyen értekezlet lehet: 

 vezetőségi értekezlet, 

 az egy osztályban tanító pedagógusok értekezlete, 

 gimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskolai képzésben tanító pedagógusok és a 

kollégiumi nevelőtanárok értekezlete, 

 munkaközösségi értekezletek. 
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Az értekezletek időpontját, témáját az iskola helyi munkaterve és a havi eseménynaptár 

tartalmazza. 

Az iskola igazgatója megbízásával összefüggő alkalmazotti közösségi vélemény 

kialakítására az alkalmazotti értekezlet jogosult. 

Az ezzel kapcsolatos előírásokat a 20/2012. EMMI rendelet tartalmazza. 

3.3.3. A nevelőtestüket és a vezetők közötti kapcsolattartás rendje 

A nevelőtestület különböző közösségeinek kapcsolattartása az igazgató segítségével a 

megbízott vezetők és a választott képviselők útján valósul meg. 

A kapcsolattartás fórumai: 

 az iskolavezetőség ülései, 

 a különböző értekezletek, 

 a megbeszélések. 

Ezen fórumok időpontját az iskolai munkaterv és a havi eseménynaptár tartalmazza. 

Az iskolavezetőség tagjai kötelesek: 

 az iskolavezetőség ülései után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó pedagógusokat az 

ülés döntéséről, határozatairól, 

 az irányításuk alá tartozó pedagógusok kérdéseit, véleményét, javaslatait közvetíteni 

az iskolavezetőség felé. 

A nevelőtestület tagjai kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban, 

egyénileg vagy munkaköri vezetőjük illetve választott képviselőik útján közölhetik az iskola 

vezetőségével.  

Az Nkt.117. §-ában megfogalmazottakon túl ki kell kérni a nevelőtestület véleményét 

 a szorgalmi idő meghosszabbításakor, 

 a vezetői pályázat elfogadásakor, 

 az intézmény költségvetésében, szakmai célokra rendelkezésre álló pénzeszközök  

felhasználásának megtervezésében, 

 a nevelési-oktatási intézmény beruházási és fejlesztési terveinek megállapításában, 

 a közalkalmazotti szabályzat összeállításában, s ennek módosításakor, 

 az iskolai felvételi követelmények meghatározásában. 

3.4. A pedagógusok tantárgyi és szakmai munkaközösségei 

Szakmai és módszertani kérdésekben közreműködnek a kibővített iskolavezetőséggel. Részt 

vesznek az oktató nevelő-munka tervezésében. A munkaközösségek tagjainak javaslatai 

alapján összeállított tanévre szóló munkaterv szerint tevékenykednek. A munkaközösségek 

munkáját a munkaközösség-vezető irányítja. 

A munkaközösség vezetőjét a munkaközösség tagjainak javaslatára tanévenként az igazgató 

bízza meg. A munkaközösség-vezetők munkájukat munkaköri leírás alapján végzik. 
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A szaktárgyi és szakmai munkaközösségek feladatai: 

 a pedagógiai, szakmai és módszertani tevékenység irányítása, ellenőrzése, 

 az iskolai oktató-nevelő munka belső fejlesztése, tartalmi és módszertani 

korszerűsítése, 

 a közösségi tagok, a szakmai elmélet, szakmai gyakorlat pedagógiai-módszertani 

munkájának összehangolása, 

 egységes követelményrendszer kidolgozása, a tanulók ismeretszintjének folyamatos 

mérése, értékelése, 

 tanulmányi versenyek szervezése, lebonyolítása, 

 a pedagógusok továbbképzésének szervezése, segítségnyújtás a nevelők 

önképzéséhez, 

 a tanulmányok alatti vizsgák tételsorainak összeállítása, 

 javaslatot tesznek az iskolai tantárgyfelosztás elkészítéséhez, 

 javaslatot tesznek a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok, 

szertárak, szaktantermek, műhelytermek szemléltetőeszköz-rendszerének fejlesztésére, 

 segítik a pályakezdő pedagógusok munkáját, 

 javaslatot tesznek az igazgatónak a munkaközösség-vezető személyére, 

 segítséget nyújtanak a munkaközösség vezetőjének a munkaterv, valamint a 

munkaközösség tevékenységéről készülő elemzések, értékelések elkészítéséhez, 

 ellenőrzik az adott tantárgy, szakma oktatásának eredményességét, és javaslatot 

tesznek továbbfejlesztésére, 

 a munkaközösség-vezetők irányításával tanévenként legalább három értekezletet 

tartanak. 

 javaslatot tesznek: 

– a felvételi vizsga tartalmi követelményeinek meghatározására, 

– taneszközökre, egyéb tanulmányi segédletekre, 

– a központi alternatív programok helyi alkalmazására, 

– a fakultáció és a tanórán kívüli foglalkozások programjaira. 

3.5. Az alkalmi feladatokra alakult munkacsoportok 

Az iskolai munka egyes aktuális feladatainak megoldására a tantestület tagjaiból 

munkacsoportok alakulhatnak a nevelőtestület vagy az iskolavezetőség döntése alapján. 

Amennyiben az alkalmi munkacsoportot az iskolavezetőség hozza létre, erről tájékoztatni kell 

a nevelőtestületet. Az alkalmi munkacsoportok tagjait vagy a nevelőtestület választja, vagy az 

igazgató bízza meg. 

3.6. A szülők közösségei 

Az iskolában működő szülői szervezet a Szülői Munkaközösség (a továbbiakban: SZMK). 
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Döntési jogkörébe tartoznak az alábbiak:  

 saját szervezeti és működési rendjének, munkaprogramjának meghatározása,  

 a képviseletében eljáró személyek megválasztása (pl. a szülői munkaközösség elnöke, 

tisztségviselői),  

 a szülői munkaközösség tevékenységének szervezése,  

 saját pénzeszközeikből segélyek, anyagi támogatások mértékének, felhasználási 

módjának megállapítása.  

Az SZMK munkáját az iskola tevékenységével az SZMK patronáló tanára koordinálja. A 

patronáló tanárt az igazgató bízza meg legalább egy tanév időtartamra. A SZMK 

vezetőségével történő folyamatos kapcsolattartásért, az SZMK véleményének a jogszabály 

által előírt esetekben történő beszerzéséért az intézmény igazgatója felelős. 

A nevelési-oktatatási intézmény vezetőjének feladata az SZMK patronáló tanárán 

keresztül való együttműködés. Ennek során a vezetők feladata az SZMK jogainak 

gyakorlásához szükséges: 

 információs bázis megadása (Az információs bázis megadása alatt kell érteni 

valamennyi nyilvános, az intézmény működésével kapcsolatos irat, dokumentum 

hozzáférésének biztosítását, illetve meghatározott dokumentumok közvetlen 

rendelkezésre bocsátását. Közvetlenül rendelkezésre kell bocsátani azokat az iratokat, 

dokumentumokat, melyek az SZMK jogainak /pl. véleményezési, javaslattevő, illetve 

egyetértési/ gyakorlásához szükségesek.),  

 iskolai helyiség biztosítása a szükséges berendezési tárgyakkal.  

Az SZMK feladata, hogy: 

 éljen a jogszabály és az iskola más, belső szabályzataiban megadott jogosítványaival, 

s jogainak gyakorlásával,  

 segítse az intézmény hatékony működését,  

 támogassa a vezetők irányítási, döntési tevékenységét.  

Az SZMK kiemelt feladata, hogy véleményt mondjon az intézmény működésével kapcsolatos 

kérdésekben, különösen: 

 az intézmény irányítását érintő kérdésekben;  

 a vezető személyével kapcsolatos kérdésekben;  

 az intézmény egészét, vagy a tanulók nagyobb csoportját érintő kérdésekben;  

 az iskola pedagógiai programjának, SZMSZ-ének, házirendjének elfogadásakor . 

E jog gyakorlásához az iskola vezetője, illetve az általa kijelölt pedagógus köteles 

tájékoztatást adni a programhoz. 

Az SZMK és a vezetők egyéb kapcsolattartási formái: 

 szóbeli személyes megbeszélés,  

 értekezletek,  

 írásbeli tájékoztatók. 
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Az iskolai szülői szervezetet az alábbi döntési, véleményezési, egyetértési jogok illetik meg: 

 a Szervezeti és Működési Szabályzatnak a szülőket is érintő rendelkezéseiben, 

 a házirend megállapításában, 

 a szülőket anyagilag is érintő ügyekben, 

 az iskola pedagógiai programjában, 

 a szülőkkel és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben, 

 a szülői értekezletek napirendjének meghatározásában, 

 az iskola és a család kapcsolattartási rendjének kialakításában, 

 az iskolai hagyományok továbbfejlesztésében.  

 A szülőkkel való kapcsolattartás egyéb formái: 

 osztály-szülői értekezlet, 

 egyéni fogadóórák, 

 iskolai rendezvények, 

 írásbeli tájékoztatók az ellenőrző könyvön keresztül, 

 a szülői munkaközösség választmányi ülései. 

 

A szülői értekezletek és a tanárok fogadóóráinak időpontját az iskolai munkaterv 

(mellékletként) évenként tartalmazza. 

3.7. A tanulók közösségei 

3.7.1. Az osztályközösségek 

Az iskolai közösségek legalapvetőbb szervezete, a tanítási-nevelési folyamat alapvető 

csoportja.  

Az azonos évfolyamra járó és közös tanulócsoportot alkotó tanulók egy osztályközösséget 

alkotnak. Az osztályközösségek diákjai a tanórákat az órarend szerint közösen vagy 

csoportokra bontva látogatják. 

Döntési jogkörébe tartoznak: 

 az osztály diákbizottságának és képviselőjének megválasztása,  

 küldöttek delegálása az iskolai diákönkormányzatba,  

 döntés az osztály belügyeiben.  

Az osztályközösségek vezetője az osztályfőnök. 

Az osztályfőnököt az igazgatóhelyettesek és az osztályfőnöki munkaközösség-

vezetőjavaslatát figyelembe véve az igazgató bízza meg, elsősorban a felmenő rendszer elvét 

figyelembe véve.  
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3.7.2. Diákkörök 

A tanulók közös tevékenységük megszervezésére diákköröket hozhatnak létre. Az iskolában 

működő diákkörök működési feltételeit a házirend tartalmazza. A diákkörök tagjaik közül 

egy-egy képviselőt választanak az iskolai diákönkormányzat vezetőségébe. 

3.7.3. Kollégiumi csoport 

A kollégiumi csoport: az Nkt. 4. § 23. pontja szerint a kollégiumi, externátusi felvételt nyert 

tanulókból kialakított, pedagógus (csoportvezető nevelőtanár) által irányított állandó 

tanulóközösség, amelynek létszámát az Nkt. 4. melléklet 15. pontja alapján kell megállapítani 

A kollégiumi foglalkozási csoport: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a 

továbbiakban: Nkt.) 4. mellékletében foglalt létszámok alapján megszervezett kollégiumi 

csoportok tanulóiból a kollégium pedagógiai programja alapján a kollégiumi neveléshez és 

oktatáshoz, a szabadidő eltöltéséhez szervezett legalább öt tanulóból álló, pedagógus vagy a 

kollégium vezetője által megbízott személy által irányított tanulóközösség. 

3.7.4. Diákönkormányzat 

A tanulók érdekeik képviseletére, közös tevékenységük megszervezésére diákönkormányzatot 

hoznak létre. A diákönkormányzat vezetőjét és vezetőségi tagjait a tanulók a diákközgyűlésen 

választják. 

A tanulók, a tanulóközösségek és diákkörök érdekeinek képviseletét az iskolai 

diákönkormányzat látja el. Az iskolai diákönkormányzat jogosítványait, az iskolai 

diákönkormányzatot segítő nevelő érvényesítheti. Javaslattétele, véleményezési és egyetértési 

jog gyakorlása előtt azonban az iskolai diákönkormányzat vezetőségének véleményét ki kell 

kérnie. 

Az iskolai diákönkormányzat a magasabb jogszabályban megfogalmazott jogkörökkel 

rendelkezik. 

A diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol: 

 jogszabályban meghatározott ügyekben az iskolai szervezeti és működési szabályzat 

elfogadásakor és módosításakor, 

 a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározásakor, 

 az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, 

 a házirend elfogadásakor illetve módosításakor. 

A diákönkormányzat véleményezési joggal rendelkezik: 

 a tanulók nagyobb közösséget érintő kérdések meghozatalánál, 

 a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítésekor, elfogadásakor, 

 a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetésével és szervezésével kapcsolatban, 

 az iskolai sportkör működési rendjének megállapításakor, 
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 a tanórán kívüli tevékenységek formáinak meghatározásával kapcsolatban, 

 a könyvtár és a sportlétesítmények működési rendjének kialakításakor. 

 

A diákönkormányzat a felsoroltakon kívül véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet – a 

diákokat érintő kérdésekre vonatkozóan – az iskola működésével és a tanulókra vonatkozó 

valamennyi kérdésben. 

Az iskolai diákönkormányzat munkáját segítő pedagógust a nevelőtestület javaslatai és 

az iskolai diákönkormányzat vezetőségének egyetértésével az igazgató bízza meg. 

A diákközgyűlést évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. Az évi rendes 

diákközgyűlés összehívását a diákönkormányzat vezetője és az iskola igazgatója 

kezdeményezi a tanév rendjében meghatározott időben küldöttközgyűlésként. A rendkívüli 

diákközgyűlés összehívását a diákönkormányzat vezetője vagy az iskola igazgatója 

kezdeményezheti. 

Az évi rendes diákközgyűléseken a diákönkormányzat és az iskola képviselője beszámol az 

előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, különös tekintettel a tanulói jogok 

helyzetéről és érvényesüléséről, az iskolai házirendben meghatározottak végrehajtásáról. 

A diákközgyűlésen a tanulók kérdéseket intézhetnek a diákönkormányzat és az iskola 

vezetéséhez. A diákközgyűlés napirendi pontjait a közgyűlés megrendezése előtt tizenöt 

nappal nyilvánosságra kell hozni. 

3.8. A szülők, tanulók, érdeklődők tájékoztatásának formái 

3.8.1. Szülői értekezletek 

Az osztályok szülői értekezletét az osztályfőnök tartja. Az iskola tanévenként legalább 

kétszer, 9. és 12. évfolyamon háromszor tart szülői értekezletet. A szülői értekezletek 

időpontját az iskolai munkaterv tartalmazza.  

Ezen túl a felmerülő problémák megoldása céljából az igazgató, az osztályfőnök vagy a szülői 

munkaközösség elnöke rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze. Összevont szülői 

értekezletet az igazgató hívhat össze. 

A szülői értekezletek időpontjáról az osztályfőnök írásban - az ellenőrző könyvben – értesíti a 

szülőket.  

3.8.2. Tanári fogadóórák 

A tanárok órarendjében heti egy alkalommal délelőtti fogadóóra megjelölése kötelező, amikor  

a szülő felkeresheti a pedagógust. A fogadóórák időpontját az osztályfőnök az első tanítási 

héten a tanuló ellenőrző könyvébe bevezetteti.  

Az iskolai éves munkatervben meghatározott szülői értekezletek időpontjában – évente 

legalább kétszer – az iskola valamennyi pedagógusa fogadóórát tart.  

Amennyiben a szülő, gondviselő a fogadóórán kívüli időpontokban kíván konzultálni 

gyermeke tanárával, akkor erre telefonon történő időpont egyeztetés után kerülhet sor.  
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3.8.3. A szülők írásbeli tájékoztatása 

Valamennyi pedagógus köteles a tanulóra vonatkozó minden érdemjegyet és írásos bejegyzést 

az osztálynaplóba azonnal beírni. A jegyeknek az ellenőrző könyvbe való azonnali beírása a 

tanuló feladata. A pedagógusnak az írásos bejegyzést az ellenőrző könyvbe is be kell vezetnie, 

és dátummal, kézjeggyel kell ellátnia. 

Az ellenőrző könyv vezetését az osztályfőnök havonta ellenőrzi.  

Az osztályfőnök az ellenőrző könyv útján tájékoztatja a szülőket a fogadóórák, a szülői 

értekezletek időpontjáról és más fontos eseményekről lehetőleg egy héttel, de legalább öt 

munkanappal az esemény előtt. 

3.8.4. A diákok tájékoztatása 

A pedagógus a diák tudásának értékelése céljából adott osztályzatokat az értékelés elkészültét 

követő következő tanítási órán, szóbeli feleletnél azonnal köteles ismertetni a tanulóval. A 

tudás folyamatos értékelése céljából félévente minden tárgyból lehetőség szerint heti óraszám 

+1 jegyet határozunk megadni. E szabály alól a heti egy órás tárgyak kivételt képeznek, e 

tárgyaknál is szükséges a három osztályzat megléte a tanuló lezárásához félévente. Az 

osztályzatok számának számbavétele naplóellenőrzéskor történik.  

Témazáró dolgozatok megírásának időpontjáról az osztályt (csoportot) legalább egy héttel a 

kijelölt időpont előtt tájékoztatni kell. Egy napon maximálisan két (lehetőség szerint csak 

egy) témazáró dolgozatot lehet íratni.  

A tanuló egy írásbeli vagy szóbeli feleletére (magyar nyelv és irodalom írásbeli kivételével) 

csak egyetlen osztályzat adható. Tört osztályzatot nem adunk. Az írásbeli számonkérések, 

dolgozatok javítását két héten belül el kell végezni, a dolgozatokat ki kell osztani.  

A tanulót értesíteni kell a személyével kapcsolatos büntető és jutalmazó intézkedésekről. 

Minden diákot megillet a jog, hogy a személyét érintő kérdésekről, döntésekről tájékoztatást 

kapjon osztályfőnökétől, szaktanárától vagy a döntést hozójától. A diákközösséget érintő 

döntéseket diákközgyűlésen, valamint kifüggesztett hirdetés formájában kell a diákság 

tudomására hozni. 

3.9. Az iskolai dokumentumok nyilvánossága 

Az intézmény alapvető dokumentumai az alábbiak: 

 Alapító okirat,  

 Pedagógiai Program,  

 Szervezeti és Működési Szabályzat,  

 Házirend.  

A fenti dokumentumok nyilvánosak, azok az igazgatói irodában megtekinthetők, illetve 

megtalálhatók az iskola honlapján (www.vayadam.hu). A fenti dokumentumok tartalmáról – 

munkaidőben – az igazgató vagy az igazgatóhelyettesek adnak tájékoztatást. 
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4. A pedagógusokra vonatkozó szabályok 

4.1. A pedagógus jogai 

A pedagógust a Munka Törvénykönyvében a munkaviszonyban álló dolgozók számára 

biztosított jogokon kívül a munkakörével összefüggésben az alábbi jogok illetik meg: 

 személyét, mint a pedagógusközösség tagját megbecsüljék, emberi méltóságát és 

személyiségi jogait tiszteletben tartsák, nevelői oktatói tevékenységét értékeljék és 

elismerjék, 

 a nevelési, illetve pedagógiai program alapján az ismereteket, a tananyagot, a nevelés 

és tanítás módszereit megválassza, 

 a helyi tanterv, kollégiumban a Kollégium Nevelési Programja alapján, a szakmai 

munkaközösség véleményének kikérésével megválassza az alkalmazott tankönyveket, 

tanulmányi segédleteket, taneszközöket, 

 az Nkt. 63. § (2) bekezdésében foglaltak megtartásával saját világnézete és értékrendje 

szerint végezze nevelő-, illetve nevelő és oktató munkáját anélkül, hogy annak 

elfogadására kényszerítené vagy késztetné a gyermeket, tanulót, 

 irányítsa és értékelje a gyermekek, tanulók munkáját, 

 minősítse a tanulók teljesítményét, 

 hozzájusson a munkájához szükséges ismeretekhez, 

 a nevelőtestület tagjaként részt vegyen a nevelési-oktatási intézmény nevelési, illetve 

pedagógiai programjának tervezésében és értékelésében, gyakorolja a nevelőtestület 

tagjait megillető jogokat, 

 szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésben való részvétel útján 

gyarapítsa, részt vegyen pedagógiai kísérletekben, tudományos kutatómunkában. 

4.2. Pedagógusok munkarendje 

A vezetők munkarendje minden munkanapon 8 órától 16 óráig tart, kivéve, ha rendezvény, 

vagy egyéb fontos feladat azt megkívánja. 

A pedagógusok jogait és kötelességeit a Kt. 19. §-a rögzíti. A pedagógus munkakörébe 

tartozó feladatok leírását munkaköri leírásuk, illetve a Közalkalmazotti Szabályzat 

tartalmazza. A pedagógus feladata különösen: 

4.2.1. A munkaidőt érintő előírások: 

A pedagógusok munkaidejének hossza, beosztása 

Az intézmény pedagógusai –a június hónap kivételével– heti 40 órás munkaidőkeretben 

végzik munkájukat. Ebből kötött munkaidő 32 óra, melyet az intézményben kell tölteni. A 

pedagógus a kötött munkaidőn túli óráit (32-40 óra) az iskolán kívül is eltöltheti. Az iskola 

igazgatója a teljes munkaidő iskolán belüli eltöltését indokolt esetben, a vonatkozó törvényi 

előírásokat betartva elrendelheti. 
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A heti munkaidőkeret első napja (ellenkező írásos hirdetmény hiányában) mindenkor a hét 

első munkanapja, utolsó napja a hét utolsó munkanapja. Az ötnél kevesebb munkanapot 

tartalmazó hetek heti munkaideje a munkanapok számával arányosan számítandó ki. 

Szombati és vasárnapi napokon, ünnepnapokon munkavégzés csak írásban elrendelt esetben 

lehetséges. 

A tantestület által elfogadott éves munkatervben rögzített feladatok elvégzésére (pl. ballagás, 

tanévnyitó, tanévzáró) a pedagógus szabadnapon is köteles megjelenni. 

Munkanapokon a rendes munkaidő hossza megszakítás nélkül nem haladhatja meg a12 órát.  

A pedagógusok napi munkaidejüket –az órarend, a beosztás, a munkaterv és az intézmény 

havi programjainak szem előtt tartásával –általában maguk határozzák meg. Az értekezletek, 

szülői értekezletek, fogadóórák napjain a napi átlagban 8 órásnál hosszabb, legfeljebb 

azonban 12 órás munkaidőre kell számítani. A munkáltató a munkaidőre vonatkozó előírásait 

az órarend, a munkaterv, a havi programok kifüggesztése, illetve a helyben szokásos módon 

kifüggesztett hirdetés útján határozza meg. Szükség esetén elő lehet írni a napi munkaidő 

beosztást egy pedagógus esetén, vagy pedagógusok meghatározott csoportja esetén is ( pl. 

kollégiumi nevelők esetén). A munkaidő-beosztás kihirdetésére ebben az esetben is a fentiek 

az irányadók. 

Reggel 8 órától délután 16 óráig elérhetőnek kell lenni. Ebben az időszakban – az évi rendes 

szabadságot kivéve – más munkaadónál munkát nem vállalhat. A közalkalmazott a 

munkaidejét nem érintő további munkavégzésre irányuló jogviszony létesítését – a 

tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, valamint jogi oltalom alá eső szellemi 

tevékenység, továbbá a közérdekű önkéntes tevékenység kivételével – köteles a 

munkáltatónak előzetesen írásban bejelenteni, amely összeférhetetlenség esetén a további 

jogviszony létesítését írásban megtiltja. 

Június hónapban – a szóbeli érettségi vizsgák lebonyolítása érdekében – a pedagógusok 

négyhetes munkaidőkeretben dolgoznak, négyheti munkaidőkeretük általában160 óra. A 

június havi munkaidő-keret kezdő időpontja a június 1-jét követő első hétfői nap, befejező 

napja az ezt követő negyedik hét pénteki napja. A szóbeli érettségi vizsgák ideje alatt a 

szóbeli érettségi vizsgán részvevő pedagógusok napi munkaidő-beosztását napi 12órában 

határozzuk meg. 

A pedagógusok munkaidejének kitöltése 

A pedagógusok teljes munkaideje a kötelező órákból, valamint a nevelő, illetve oktató 

munkával vagy a gyermekekkel, tanulókkal a szakfeladatának megfelelő foglalkozással 

összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll. A pedagógus-munkakörben dolgozók 

munkaideje tehát két részre oszlik: 

1.) a kötött munkaidő neveléssel, oktatással lekötött része (26 órában) 

 tantárgyi tartalommal megtöltött órák, 

 egyéb, a nevelés, oktatással lekötött munkaidőbe beszámítható, tervezhető,  

nem tanórai foglalkozások (22-26), melyek a következőek lehetnek: 

 

Fejlesztő foglalkozás 

Egyéni vagy csoportos felzárkóztatás 

Egyéni vagy csoportos tehetségfejlesztő foglalkozás 
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Tanulószoba 

Szakkör, érdeklődési kör, önképző kör 

Felzárkóztató, tehetség kibontakoztató egyéni vagy csoportos foglalkozás 

Pályaválasztást segítő foglalkozás 

Közösségi szolgálattal kapcsolatos szolgáltatás 

Tanulmányi, szakmai, kulturális verseny, házi bajnokság 

Kollégiumi, szakkollégiumi foglalkozás 

A Pedagógiai Program szerinti tanítási órán nem megvalósítható osztály - vagy 

csoportfoglalkozás 

Sportkör, tömegsport foglalkozás 

Diákönkormányzati foglalkozás 

2.) kötött munkaidő neveléssel, oktatással le nem kötött része (26-32), melyek a következők 

lehetnek: 

Foglalkozás, tanítási órák előkészítése 

Teljesítményértékelés 

Kulturális, sport és szabadidő felhasználásával összefüggő feladatok 

Tanulói önszerveződések segítése 

Előre tervezett felügyelet 

Tanuló és gyermekbalesetekkel összefüggő feladatok 

Gyermek és ifjúság védelemmel kapcsolatos feladatok 

Eseti helyettesítések 

Ügyviteli tevékenység 

Intézményi dokumentumok vezetése 

Szülőkkel kapcsolattartás 

Osztályfőnöki munkával összefüggő feladatok 

Mentorálás 

Intézményfejlesztési feladatok segítése 

Környezeti neveléssel kapcsolatos feladatok 

Szertárfejlesztés 

Telephelyek közötti utazás 

Munkaközösség vezetés 

A kötelező óraszám keretében ellátott feladatokra fordítandó munkaidőt óránként 60 perc 

időtartammal kell számításba venni. 

A pedagógusok iskolai szorgalmi időre irányadó munkaidő beosztását az órarend, a beosztás, 

a munkaterv és a kifüggesztett havi programok listája tartalmazza. Az órarend és 

beosztáskészítésekor elsősorban a tanulók érdekeit kell figyelembe venni. A tanári kéréseket 

az igazgató rangsorolja, lehetőség szerint figyelembe veszi. 

Kollégiumi nevelő esetén az oktatással, neveléssel lekötött munkaidő 30 óra. 
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4.2.2. Pedagógusok munkarendjével kapcsolatos előírások 

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

állapítja meg az intézmény órarendjének, illetve a heti beosztás függvényében. Ezt a 

feladatot az illetékes területvezetőnek delegálhatja. A konkrét napi munkabeosztások 

összeállításánál az intézmény feladatellátásának, zavartalan működésének biztosítását kell 

elsődlegesen figyelembe venni. Az intézmény vezetőségének tagjai, valamint a pedagógusok 

a fenti alapelv betartása mellett javaslatokat tehetnek egyéb szempontok, kérések figyelembe 

vételére. 

A pedagógus köteles 15 perccel tanítási, foglalkozási, ügyeleti beosztása előtt a 

munkahelyén (illetve a tanítás nélküli munkanapok programjának kezdete előtt annak 

helyén) megjelenni. A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát 

lehetőleg előző nap, de legkésőbb az adott munkanapon 7.30 óráig köteles jelenteni 

személyesen, vagy telefonon szóban az intézmény vezetőjének vagy az illetékes 

területvezetőnek, hogy közvetlen munkahelyi vezetője a helyettesítéséről intézkedhessen. A 

területvezető elméleti oktatás esetén a nevelői szoba, gyakorlati oktatás esetén a műszaki 

tanári iroda hirdetőtábláján, kollégium esetén e-mailben küldött módosított beosztásban jelzi a 

helyettesítő pedagógusok órabeosztását. A pedagógus napi 2, heti maximum 6 órában 

küldhető be helyettesítésre. Ezen felüli időkeretben előre tervezett felügyelet rendelhető el. 

Amennyiben a hiányzás előre látható, a hiányzó pedagógus köteles a hiányzás kezdetekor a 

helyi tanterv alapján tanóráinak az anyagát osztályokra és tanítási napokra bontva az 

iskolavezetéshez eljuttatni, illetve feljegyzéseivel a helyettesítő kolléga munkáját elősegíteni, 

hogy akadályoztatása esetén a helyettesítő tanár biztosíthassa a tanulók számára a tanmenet 

szerinti előrehaladást. Egyéb esetekben az osztálynapló haladási részébe beírtak az irányadók. 

A táppénzes papírokat legkésőbb a táppénz utolsó napját követő 3. munkanapon le kell adni a 

gazdasági irodán. 

Rendkívüli esetben a pedagógus az igazgatótól vagy az igazgatóhelyettestől kérhet engedélyt 

legalább két nappal előbb a tanítási óra (foglalkozás) elhagyására, óracserékre, tanmenettől 

eltérő tartalmú tanítási óra (foglalkozás) megtartására. A tanítási órák (foglalkozások) 

elcserélését az igazgatóhelyettes engedélyezi. 

A távollét alatti munkavégzés alól a következő formák valamelyikének igénybevételével 

mentesíthető a pedagógus: 

 Gyermek után járó pótszabadság felhasználása 

 Az el nem látott órák számának levonása hónap végén a pedagógus óraszámának 

mennyiségéből 

 Óracsere  

 A távollét óraszámainak (mínusz óraként való nyilvántartása) adott hónapon belül az 

igazgatóhelyettes utasításai alapján történő ledolgozása 

 A távollét igazoltnak tekintése, munkabér folyósításának elmaradása (fizetés nélküli 

szabadság).  

A pedagógusok számára – a kötött munkaidőn felüli – a nevelő–oktató munkával összefüggő 

rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást vagy kijelölést az intézményvezető 

adja az igazgatóhelyettes és a munkaközösség-vezetők javaslatainak meghallgatása után.  
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4.2.3. A pedagógusok munkaidejének nyilvántartási rendje 

A hatályos jogszabályok alapján a pedagógusok munkaideje az intézmény által elrendelt 

kötelező és nem kötelező órákból, elrendelt egyéb foglalkozásokból, valamint a nevelő-

oktató munkával összefüggő további feladatokból áll. 

Az elrendelt tanítási órák, foglalkozások konkrét idejét az órarend, a beosztás, a havi 

programok illetve egyes iskolai programok feladatkiírása tartalmazza, így ezek időpontja és 

időtartama az iskolai dokumentumokban rögzített.  

Ezen órák összesített nyilvántartása céljából havi rendszerességgel minden hónap 3-ig 

munkaidő-nyilvántartást kell készíteni, melyet ellenőrzésre az igazgatónak kell leadni. 

Az intézmény vezetője a pedagógusok számára azokban az esetekben rendelheti el a 

munkaidő nyilvántartását, amikor a teljes munkaidő fentiek szerinti dokumentálása vélhetően 

nem biztosítható. Ebben az esetben a munkaidő-nyilvántartás szabályait írásban kell 

elrendelni. 

Minden részmunkaidőben alkalmazott pedagógusra a saját kötelező óraszámának arányában 

vonatkoznak a megfogalmazott elvárások és juttatások. 

Tanulmányi kirándulás szervezését a pedagógus az osztályfőnöki/csoportvezetői munkaköri 

leírás alapján végzi. 

4.3. A pedagógusok munkakörükben és megbízás alapján ellátandó feladatai: 

4.3.1.  A pedagógus munkaköri kötelessége 

Az órák, kollégiumi foglakozások pontos kezdése, a tanórai és kollégiumi foglakozási munka 

időkeretének megtartása, a törzsanyag hiánytalan elvégzése a kerettanterv alapján készített 

helyi tanterv és az intézmény pedagógiai programja, s annak a részét képező kollégiumi 

nevelési program alapján. 

A jogszabályban meghatározott díjazásért a túlórák, helyettesítések, ügyeletek, felügyeletek 

ellátása a következő megszorításokkal: 

A kötelező órákon felüli túlórák ellátását az igazgató a tantárgyfelosztáson rendeli el. 

Rendkívüli esetben az iskolavezetés túlórák ellátását rendelheti el, ha az adott tantárgy éves 

kötelező törzsanyagának teljesítése veszélybe kerül, vagy ha az éves feladatok másképp nem 

oldhatók meg (pl. év közbeni hosszabb betegség, pedagógus év közbeni távozása, stb.) 

A munkából való távolmaradást a pedagógus három nappal előre – személyesen - köteles 

jelenteni az illetékes igazgatóhelyettesnek. Rendkívüli esetben az akadályoztatás 

egyértelművé válásakor köteles jelenteni telefonon, az iskola titkárságán, a távol maradás 

okát, várható időtartamát. 

Köteles tájékoztatni a munkaközösség-vezetőt, ha a tananyagban a heti 1-3 órás tárgyaknál 

heti óraszám háromszorosát, 4 óra feletti óraszámú tárgyaknál kétszeresét meghaladó a 

lemaradása. A lemaradás pótlására a pedagógus új tanmenetet köteles készíteni. 
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Részvétel a munkatervben rögzített továbbképzéseken, értekezleten, szakmai vitákon. 

Előzetes megbeszélés alapján egy tanév alatt egyszeri távolmaradást az igazgató 

engedélyezhet. 

A munkatervben meghatározott szülői értekezleten, fogadóórákon való megjelenés, a 

szülőkkel való partneri kapcsolat kialakítása, a félévi és év végi konferenciákon kívül az 

osztálytanácsban való részvétel. Az osztálytanács összehívására indokolt esetben az 

osztályfőnök, illetve szaktanárok javaslatára kerülhet sor. (Osztálytanács: az egy osztályban 

tanító tanárok közössége) 

A diákönkormányzat munkájának támogatása, az információáramlás biztosítása. 

A tanulók iskolai illetve otthoni munkájának folyamatos ellenőrzése. Az értékelés részét 

képező dolgozatokat a megírástól számított tíz munkanapon belül ki kell javítani, a kijavítást 

a követő órán ki kell osztani. A témazárókat a megírást követő tanévben még meg kell őrizni. 

Adminisztratív teendők ellátása (naplóvezetés, az iskolában működő elektronikus napló 

vezetése, osztályozás, bizonyítványírás, anyakönyvek vezetése, összeolvasás, témazárók 

megíratása, statisztikák készítése, stb.) Minden tanóra elején ellenőrzi a tanulók jelenlétét és a 

tanulók hiányzását - függetlenül annak okára - jelzi az osztálynaplóban. A tanórák beírását és 

az osztályzatok bejegyzését, - külön felkérés nélkül – naponta el kell végeznie. 

Igény szerint - a fenntartó által meghatározott keretek között - korrepetálások, szakkörök, 

ellátása a túlóráknál említett szabályok szerint. (Ezek indítását a szaktanár, az érintett osztály 

osztályfőnöke, a munkaközösség-vezető, az iskolavezetés, diákönkormányzat, a szülők 

egyaránt kezdeményezhetik. ) 

A munkatervben szereplő rendezvényeken, programokon való részvétel, a munkatervben 

meghatározott számú ügyelet biztosítása. A pedagógusoknak ünneplő öltözetben kell 

megjelenni mindazokon a foglalkozásokon, rendezvényeken, amelyeken az iskola 

valamilyen szabályzata, rendelkezése ünneplő öltözetet ír elő a tanulók számára. 

Felügyel az iskolai rendre és fegyelemre mind az osztályteremben, mind az iskola egyéb 

területein, illetve közvetlen környékén. Az iskolavezetés által az év elején és félévkor 

meghatározott ügyeleti feladatokat ellátja a kijelölt helyeken. Az utolsó tanítási óra után a 

hetes segítségével ügyel a termek ablakainak zárására, a villany leoltására és a székek padokra 

való felhelyezésére. 

A munkatervben szereplő házi, megyei, országos tanulmányi, sport, kulturális rendezvények 

szervezésében, lebonyolításában való részvétel az iskolavezetés, illetve a munkaközösség-

vezető felkérésére. 

A munkatervben rögzített félévi, illetve év végi vizsgák megszervezése (időpont kijelölése, 

írásbeli és szóbeli tételsor összeállítása) valamint lebonyolítása saját tantárgyából. 

Minden tanév első óráján a tanulókkal ismerteti a tantárgy követelményrendszerét, saját 

értékelési rendszerét, a hiányzások következményeit, a pótlási és javítási lehetőségeket. 

Jelzi az osztályfőnöknek, ha a diák hiányzása az adott szaktárgyi órákról a törvény által 

meghatározott (jelenleg 30%) minimumot megközelíti és jegyei alapján nem osztályozható. 

Külön díjazásért (pótlék) a pedagógus pályázat vagy jelentkezés, felkérés vagy kijelölés 

alapján a következő pedagógiai feladatokat köteles ellátni: 

• osztályfőnöki/ kollégiumi csoportvezetői feladatok, 

• munkaközösség-vezetői feladatok, 

• érettségin jegyzői feladatok ellátása. 
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4.3.2. A szakoktató munkaköri feladatai 

A teljes óraszámban tanító szakoktatók munkaideje 40 óra hetenként, kötelező óraszáma 22-

26 óra. Minden részmunkaidőben alkalmazott szakoktatóra a saját kötelező óraszámának 

arányában vonatkoznak a megfogalmazott elvárások és juttatások. 

A tantestület által elfogadott éves munkatervben rögzített feladatok elvégzésére (pl. ballagás, 

tanévnyitó, tanévzáró) a szakoktató szabadnapon is köteles megjelenni. 

A gyakorlati oktatási tevékenység tantervi követelményeik szerinti megtervezése (önálló, a 

szakmai munkaközösséggel egyeztetett koncepció szerint, a szakmai igazgatóhelyettes 

útmutatása figyelembe vételével). 

A gyakorlati munkahelyen olyan időpontban jelenjék meg, hogy munkaidejének kezdetekor a 

munkavégzésre rendelkezésre álljon. A helyettesítést, az ügyeleti szolgálatot, a gyakorlati 

foglalkozáson kívüli teendőit, a munkakörével kapcsolatos ügyviteli munkát az igazgató 

utasításai szerint látja el. Ha munkáját váratlan akadályoztatás miatt a megszabott időben nem 

tudja megkezdeni, távolmaradását jelentse a szakmai igazgatóhelyettesnek, hogy 

helyettesítéséről időben gondoskodhasson. 

A kiegészítő képzés illetve egyéb tanórán kívüli gyakorlati oktatási formák (felkészítő 

tanulmányi versenyre, szakkör) tematikájának meghatározása, a tevékenység tervezése 

(önálló, a szakmai munkaközösséggel egyeztetett koncepció szerint a szakmai 

igazgatóhelyettes útmutatása figyelembe vételével). 

Bevezető foglalkozások felkészült, előkészített megtartása. 

A tanulók ellátása megfelelő mennyiségű és minőségű munkafeladattal, a tanulók 

munkájának figyelemmel kísérése, szükség szerinti segítségnyújtás. 

A tanműhely, tankonyha, tankert rendezett, használatra alkalmas, esztétikus állapotban 

tartása. 

A tanulók teljesítményeinek pedagógiai elvek szerinti ellenőrzése, értékelése, a tanulói 

munkanaplók figyelemmel kísérése, értékelése, az osztályzatok megállapítása. 

Értékeli a tanulók szorgalmát, magatartását, gyakorlati előmenetelét, és a megállapított 

érdemjegyeket havonta az osztálynaplóba is bevezeti. 

Ügyeleti illetve készenléti szolgálat ellátása a gyakorlati oktatási időkereten belül. 

Szükség szerinti helyettesítés. 

A haladási és osztályozó napló vezetése. 

Közreműködik a tanműhelyi munkafeladatok műszaki előkészítő munkálataiban. 

Közreműködés a tanműhely gazdaságos működésének a hatáskörébe tartozó feladataiban, az 

ésszerű anyag, szerszám, mérőeszköz, energia felhasználást eredményező oktatási 

tevékenységek és módszerek kimunkálásával. 

Szükség esetén közreműködés tanulói fegyelmi eljárásban. 

A tanulók munkanaplóit rendszeresen ellenőrzi, és a hibákat kijavítja. A tanuló gyakorlati 

oktatásról történő mulasztásairól értesíti az osztályfőnököt (az osztálynaplóba történő 

bejegyzéssel). 

A nevelő-oktató munka eredményessége érdekében rendszeresen kapcsolatot tart 

tanítványainak szüleivel, osztályfőnökével és nevelőtanárával. 
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Segíti a gyakorlati munkahely egészségügyi, munkavédelmi és ifjúságvédelmi feladatainak 

végrehajtását. Óvja a tanulók egészségét, testi épségét. 

Munkájukat az általános feladatrendszer keretén belül a szakmai igazgatóhelyettes közvetlen 

irányításával, a szakmai munkaközösségek pedagógiai, módszertani, szakmai koordináló, 

segítő tevékenységének figyelembevételével végzik. 

Szakoktatói feladatok 

1. Munkáját a gyakorlati oktatás tantervi követelményei szerint tervezi meg, konzultálva 

a szakmai munkaközösséggel a szakmai igazgató helyettes jóváhagyásával. 

2. Tartson rendszeres kapcsolatot a tanulók osztályfőnökével, illetve mindazokkal a 

tanárokkal, akik részt vesznek tanítványai szakelméleti képzésében, valamint a 

kollégiumi nevelőkkel. 

3. Ismertesse meg a tanulókkal a munkahely szervezetét és rendjét, a gyakorló helyek 

felszerelését, a munkával kapcsolatos szerszámok és gépek szerelését, célszerű és 

biztonságos használatát. 

4. Felelős a tanulók munkavédelmi, baleset-megelőzési foglalkozásainak rendszeres 

megtartásáért. 

5. Kísérje figyelemmel a tanulók rendszeres munkaellátottságát. 

6. Törekedjen a bevezető foglalkozások szakmai, pedagógiai szempontból megalapozott 

levezetésére, kísérje figyelemmel a gyakorló szakaszban különböző szinteket elérő 

tanulók teljesítményét, gondoskodjon arról, hogy a foglalkozás befejező szakaszában 

egyéni és csoportértékelés is legyen, típushibákra hívja fel a figyelmet. 

7. Működjön közre a tanműhely gazdaságos tevékenységének kialakításában. 

8. Készítse elő a szakmai vizsga gyakorlati részét (dokumentáció, anyag, szerszám). 

9. A szakmai igazgatóhelyettes rendelkezése szerint ügyleti szolgálatot lát el. 

10. Vegyen részt továbbképzéseken, fejlessze tudását, az új ismereteket adja át 

tanítványainak. 

11. A szülő tájékoztatása érdekében vegyen részt a szülői értekezleten, szülői 

fogadónapokon. 

4.3.3. A kollégiumi nevelő munkaköri feladatai 

1. A kollégiumi nevelőtanár a nevelőtestület tagjaival és vezetőivel szoros szakmai 

együttműködésben végzi munkáját. 

2. Korszerű szakmai ismereteit rendszeres önképzéssel, és szervezett továbbképzéseken 

folyamatosan csiszolgatja. Képes a nevelési folyamat megtervezésére, 

megszervezésére, irányítására, ellenőrzésére, értékelésére; jártas a különböző 

pedagógiai eljárások, módszerek alkalmazásában. 

3. Egyéniségével, megjelenésével, felkészültségével, műveltségével, életmódjával 

követendő példaként szolgálhat a kollégisták számára, valamint megfelelő empátiával 

rendelkezik. 
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4. Nevelői eljárásaiban, pedagógiai kommunikációjában a tanulók iránti tiszteletet, 

bizalmat és szeretetet helyezi előtérbe. 

5. Képes a diákok helyzetének, személyiségének megismerésére, megértésére, a 

diákokkal őszinte, bizalmon alapuló viszonyt alakít ki. Képes a konfliktusok 

eredményes kezelésére, és folyamatosan együttműködik munkája során a tanulók 

közösségeivel, a nevelésükben résztvevő személyekkel, intézményekkel, kisebbségi 

szervezetekkel, önkormányzatokkal, a szülőkkel és más, a tanulók nevelésében 

érintett partnerekkel. 

Feladatai: 

1. Etikai, világszemléleti értékelésre nevelés 

2. A műveltség, a tudás, a tanulás elfogadására nevelés 

3. Egészséges életmódra nevelés 

4. A természeti értékek védelmére való nevelés 

5. A világ globális problémáinak megértésére nevelés 

6. Minden kollégiumi tanár tudatosan figyel arra, hogy „szülőpótló”, nevelő és 

gyermekvédelmi feladatokat is ellát a kollégiumban. 

7. Feladata, hogy megfelelő pedagógiai felkészültséggel, felelősséggel, önállóan és 

céltudatosan válassza ki és használja fel a kollégiumi élet által biztosított nevelő 

hatásokat és nevelési lehetőségeket a fiatalok személyiségének sokoldalú 

kibontakoztatása érdekében. 

8. Közreműködik a kollégium közösségeinek kialakításában, továbbfejlesztésében. 

9. Törekedjék az őszinte, nyílt tanár-diák kapcsolat kialakítására és megerősítésére. 

10. Hivatásából eredő kötelessége pedagógiai, pszichológiai, szaktárgyi és általános 

műveltségét fejleszteni. 

11. Munkáját a kollégiumvezető által meghatározott munkabeosztás szerint végzi. 

12. Pihenő- és munkaszüneti napokon (szükség szerint éjszaka) is teljesít szolgálatot. 

13. A kollégium rendjére, nevelési, oktatási, fegyelmezési kérdéseire minden kollégiumi 

tanár bármelyik szolgálatban van is, rendszeresen ügyel. 

14. Tájékoztat és tájékozódik minden a kollégiummal és iskolával kapcsolatos szervezési, 

nevelés, oktatási ügyben. 

15. Rendszeresen konzultál az iskolai tanárokkal, elsősorban az osztályfőnökökkel és a 

kollégiumvezetővel. 

16. Minden felfedezett rendellenességet jelez, észrevételez, és igyekszik önállóan 

megoldani. 

17. Egyéni döntés joga, felelőssége van: önállóságát, cselekvésének jogát érvényesíti, 

szükség esetén konzultál kollégáival, kolléganőivel. 

18. Folyamatosan tájékoztatja a szülőket a csoportjába tartozó tanulók iskolai és 

kollégiumi tevékenységéről, előmeneteléről. 

19. Ismeri tanulóit, elsősorban a csoportjába tartozókat figyeli, hogy milyen problémái 

vannak, hogyan oldják meg azokat, illetve segít a problémák megoldásában. 

20. Minden kollégiumi tanár köteles elvégezni mindazon a kollégium, a kollégisták, 

önmaga és a nevelőtestület érdekében szükséges feladatot, amelyet a nevelőtestület 

szükségesnek ítél, és az igazgató, vagy a kollégiumvezető megbízást adnak rá. 

A kollégiumi nevelőtanár napi teendőit részletesen a kollégium nevelési programja 

tartalmazza.  
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4.3.4. Az osztályfőnök munkaköri feladatai 

1. Tevékenyen részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában. 

2. Megtervezi a tanév nevelési feladatait. 

3. Megismeri osztálya tanulóit, és figyelemmel kíséri személyiségük, képességeik 

alakulását. 

4. Figyelemmel kíséri az osztály tanulóinak tanulmányi és fegyelmi helyzetét. 

5. Koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. 

6. Figyelemmel kíséri az osztályozó napló érdemjegyeit, tekintettel a folyamatos 

értékelés követelményeire. 

7. Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: napló vezetése, ellenőrzése, 

félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, törzslap és bizonyítványok megírása, 

továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása, 

közösségi szolgálattal kapcsolatos dokumentáció vezetése. A szaktanári órabeírást és a 

tanulói hiányzások vezetését hetente ellenőrzi, a hiányokat pótoltatja. Az 

osztálynaplóban a tanulók személyi adatait kitölti, az aktuális változásokat átvezeti. 

8. Rendszeresen ellenőrzi a tanulók iskolai és iskolán kívüli magatartását. 

9. Megállapítja – az osztályban tanító pedagógusok véleményének kikérése után – a 

magatartás és szorgalmi jegyeket. 

10. Ellátja a mulasztások igazolásával kapcsolatos teendőket. Tanítványai napi hiányzását 

ellenőrzi, s a hiányzásról a szülőt három napon belül értesíti. 

11. Állandó kapcsolatot tart a szülőkkel, félévente szülői értekezletet és rendszeresen 

fogadóórát tart, együttműködik az osztály szülői munkaközösségével. 

12. Fegyelmező intézkedéseket, fegyelmi eljárást kezdeményez a tanulókkal szemben. 

13. Dicséretre javasol arra érdemes tanulókat. 

14. Tanév elején a tanuló kérésére iskolalátogatási igazolásokat állít ki. 

15. Az osztályközösséget érintő kérdések tárgyalásakor a szülői értekezletre meghívja az 

osztály tanulóinak képviselőit is. 

16. A végzős osztályban kiemelt feladata a pályairányítás, a záróvizsgára és a 

továbbtanulásra, a felvételire történő jelentkezések lebonyolítása. 

17. Felelős osztálya záróvizsgájának technikai lebonyolításáért. 

18. Rendkívüli szülői értekezlet összehívását kezdeményezi. 

19. Az osztályfőnökök feladataikat az igazgatóhelyettesek és az osztályfőnöki 

munkaközösség vezetőjének irányításával végzik, együttműködve az osztályban tanító 

tanárokkal, szakoktatókkal és a szülői munkaközösséggel. 

4.3.5. A csoportvezető kollégiumi nevelőtanár 

1. A kollégiumi tanár nevelő és oktató munkáját elsődlegesen csoportvezető 

nevelőtanárként látja el. 

2. Mint minden kollégiumi nevelőtanár „szülőpótló”, nevelő és gyermekvédelmi 

feladatokat is ellát a kollégiumban. 

3. Feladata, hogy megfelelő pedagógiai felkészültséggel, felelősséggel, önállóan és 

céltudatosan válassza ki és használja fel a kollégiumi élet által biztosított nevelő 

hatásokat és nevelési lehetőségeket a fiatalok személyiségének sokoldalú 

kibontakoztatása érdekében. 

4. Közreműködik a kollégium közösségeinek kialakításában, továbbfejlesztésében. 

5. Törekedjék az őszinte, nyílt tanár-diák kapcsolat kialakítására és megerősítésére. 
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6. Munkáját a kollégiumvezető által meghatározott munkabeosztás szerint végzi. 

7. Pihenő- és munkaszüneti napokon (szükség szerint éjszaka) is teljesít szolgálatot. 

8. A foglalkozásokra felkészül, és elvégzi a munkájához tartozó adminisztrációt. 

9. A kollégium rendjére, nevelési feladataira - bármely szolgálatban van is- rendszeresen 

ügyel.  

10. Minden felfedezett rendellenességet jelez, észrevételez, és szükség szerint igyekszik 

megoldani. 

11. Ismerje meg csoportjának minden tagját. A megismeréshez használja fel az emberi 

érintkezés szabályaiban elfogadott formákat; a szokásos pedagógiai, pszichológiai és 

szociálpszichológiai vizsgálódásokat, lehetőség szerint rögzítse ismereteit. 

12. Csoportja tagjainak ismeretében készítsen nevelési tervet. 

13. Csoportja tagjainak személyes problémáival, egyéni gondjaival - empátiás készségét 

felhasználva – külön is foglalkozzék, igyekezzen bensőséges kapcsolatra törekedni 

növendékeivel. A tudomására jutott intim dolgokat, egyéni és családi titkokat 

bizalmasan kezeli, másnak tudomására nem hozza. A gyermekvédelmi eseteket is csak 

szükség esetén a kollégiumvezetővel közli a minél jobb, gyorsabb és hatékonyabb 

megoldás érdekében. 

14. A csoportvezető céltudatosan összehangolja a nevelési tényezőket, figyelemmel kíséri 

növendékei iskolai munkáját, ellenőrzi a tanulók eredményeit, osztályzatait. 

15. Rendszeres kapcsolatot tart a tanulók összes tanárával, de legfőképpen az 

osztályfőnökökkel. 

16. Félévenként, szükség esetén sűrűbben tájékoztatja a szülőket a gyermek kollégium 

tevékenységéről, magatartásáról. Saját belátása szerint behívja a szülőt tájékoztató 

megbeszélésre. 

17. Rendszeresen értékeli a tanulók teljesítményét egyéni és csoportszinten. 

18. Az osztályfőnökökkel és a szülőkkel kapcsolatot tartva segíti a csoport tagjainak 

pályaválasztását. 

19. Szorgalmazza csoportja tagjainak részvételét a kollégiumi és iskolai fakultatív, 

tájékoztató, műveltségfejlesztő programokon. 

20. Ellenőrzi csoportja tagjainak tanulószobai, tanulmányi munkáját. 

21. Csoportfoglalkozást tart, heti rendszerességgel ellenőrzi a személyes tárgyaik rendben 

tartását. 

22. Tudja és figyelemmel kíséri, hogy csoportjának tagjai milyen kötelező vagy fakultatív 

iskolai programokon vesznek részt. Regisztrálja, hogy ki milyen egyéb- - az iskolai 

munkához tartozó – szakkörökön, előkészítőkön vesz részt, valamint engedélyezi, 

hogy egyéb – nem konkrétan a tanulással összefüggő – programokon kívánnak jelen 

lenni. Pedagógiailag felelős azért, hogy kit hova enged el, természetesen nem 

csorbítva a tanulók jogait. 

23. Folyamatosan figyelemmel kíséri csoportja új tagjainak (különösen az elsősök) 

beilleszkedését, mind a kollégiumi, mind az iskolai életben. Az ezzel kapcsolatosan 

felmerülő problémákat a kollégiumvezetővel, kollégáival, illetve az iskolai tanárokkal 

megbeszélve igyekszik megoldani. 

24. Saját tanári szakjaiból csoportja tagjainak, szükség esetén a többi kollégistának is 

korrepetálást, egyetemi előkészítőt, tudományos vagy ismeretterjesztő tájékoztatást 

tart. 

25. A kollégium belső rendszabályainak és a közösen megállapított és elfogadott rendnek 

megfelelően ellenőrzi a napi szobarendet, a heti nagytakarítást, és értékeli a csoport 

fegyelmi helyzetét. 

26. Javaslatot tesz csoportja tagjainak jutalmazására, dicsérésére, büntetésére, 

fegyelmezésére is.  
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4.3.6. A munkaközösség-vezetők munkaköri feladatai 

A munkaközösség-vezetői megbízásból adódó feladatok 

1. A munkaközösség tagjainak javaslatait figyelembe véve elkészítik a közösség éves 

munkatervét, javaslatot tesznek az iskolai munka tervezéséhez. 

2. Irányítja a munkaközösség szakmai-tartalmi tevékenységét. Részt vesz a 

tantárgyfelosztás elkészítésében. 

3. Félévenként beszámol a munkaközösségek munkájáról. 

4. Összehívja és vezeti a munkaközösség értekezleteit. 

5. Segíti a munkaközösség tagjait a tanmenetek készítésében. A tanmeneteket 

összegyűjti, majd jóváhagyásra továbbítja az illetékes iskolavezetőségi taghoz. 

6. A pályakezdők, az új pedagógus munkatársak munkájának segítésére patronáló 

tagokat jelölnek ki. 

7. Figyelemmel kíséri a szakirodalmat, s erről informálja a munkaközösség tagjait. 

8. Szervezi a kölcsönös óralátogatásokat, bemutató- és nyílt foglalkozásokat. 

9. Javaslatot tesz az igazgatónak a közösségi tagok anyagi és erkölcsi elismerésére. 

10. Képviseli a munkaközösséget az iskolavezetőség értekezletein. 

11. Javaslatot tesz a helyi tantervek kidolgozásához s annak gyakorlati alkalmazásához. 

12. Megszervezi és lebonyolítja az iskolai tantárgyi versenyeket. 

13. Szorgalmazza a tehetséges tanulók megyei és országos versenyekre való kiválasztását, 

segíti azok felkészítését. 

14. Kezdeményezi az egységes értékelés és osztályozás gyakorlatának kimunkálását. 

15. Koordinálja a szemléltetőeszközök, módszertani kiadványok, szakkönyvek 

beszerzését, a tantermek, szertárak szakmai díszítését, a tanórán kívüli 

tevékenységeket. 

16. Gondoskodik, illetve javaslatot tesz a munkaközösség tagjainak szakszerű 

helyettesítéséről. 

4.4. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 

A nevelő-oktató munka belső ellenőrzése a tanítási órákon, gyakorlati foglalkozásokon kívül 

kiterjed a tanórán kívüli foglalkozásokra is. 

A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésének megszervezéséért és hatékony működtetéséért az 

igazgató felelős. 

Az ellenőrzés területeit, konkrét tartalmát, módszerét és ütemezését a tanévenként 

elkészítendő ellenőrzési terv tartalmazza. 

Az ellenőrzési tervet nyilvánosságra kell hozni.  

Az ellenőrzési tervekben rögzíteni kell, hogy az ellenőrzést végzők közül ki, mikor, milyen 

területet, mely személynél ellenőriz. 

Az ellenőrzést végzők tapasztalataikat minden esetben közlik a látogatott pedagógussal, 

illetve alkalmazottal. Az esetleg kirívó, azonnali intézkedést kívánó problémákat szóban vagy 

írásban közlik az igazgatóval. Az általános tapasztalatokról tantestületi értekezletek előtt az 

igazgató részére írásbeli tájékoztatást készítenek. 

Az ellenőrzési tervben nem szereplő eseti ellenőrzések lefolytatásáról az igazgató dönt. 
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A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésére jogosultak: 

1. az igazgató, 

2. az igazgatóhelyettesek, 

3. a kollégium vezető, 

4. a munkaközösségi vezetők külön megbízás szerint. 

Az ellenőrzésre jogosultak tanévre szóló látogatási tervet készítenek, amelyek tartalmazzák a 

látogatás szempontjait, az ellenőrzés módját és területeit. 

A vezetői ellenőrzés célja közvetlen információk szerzése, tények megismerése, tájékozódás, 

segítségnyújtás, feladatok, utasítások végrehajtásának ellenőrzése, eredményesség, 

hatékonyság, problémák feltárása. 

Az igazgató az intézményben folyó valamennyi tevékenységet ellenőrizheti. 

Közvetlenül és folyamatosan ellenőrzi a napi munkakapcsolatokon és beszámolókon keresztül 

vezetőtársai tevékenységét, ennek keretében önállóságukat, az általuk irányított belső 

szervezeti egységben végzett munkát, tárgyalókészségüket, megbízható munkavégzésüket. 

Egyéni beszélgetés alapján ellenőrzi a nevelőtestület tagjainak tevékenységét, 

kapcsolatteremtő és együttműködési készségét, pontosságát, figyelmét, szakmai ismeretekben 

való jártasságukat, írásbeli és szóbeli kifejező készségüket, felelősségérzetüket. Az igazgató 

ellenőrzi az iskola működésével, gazdálkodásával, kapcsolattartásával összefüggő minden 

olyan tevékenységet, amelyet nem utal vezetőtársai hatáskörébe. 

Az igazgatóhelyettesek, a kollégium vezetője az ellenőrzési tevékenységüket a vezetői 

feladatmegosztásból következő saját területükön végzik. 

A munkaközösség-vezetők az ellenőrzési feladatokat a munkaközösség tagjainál a 

szaktárgyukkal összefüggő területeken látják el. Tapasztalataikról folyamatosan tájékoztatják 

az illetékes igazgatóhelyettest. 

4.4.1. Az ellenőrzés módszerei, területei és formái 

1. a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások, gyakorlati foglalkozások, kollégiumi 

foglakozások látogatása, 

2. az írásos dokumentumok (tanmenetek, óravázlatok), munkatervek vizsgálata, 

3. a tanulói munkák (témazáró dolgozatok, iskolai füzetek) ellenőrzése, vizsgálata, 

4. adminisztratív munkák (osztálynaplók, törzslapok, bizonyítványok, helyettesítési 

naplók, túlóra-elszámolási lapok) ellenőrzése, vizsgálata, 

5. összetett vizsgálat egy-egy tantárgy, tantárgycsoport, nevelési területre vonatkozóan, 

6. beszámoltatás szóban vagy írásban. 

Az ellenőrzés tapasztalatait a pedagógusokkal egyénileg, szükség esetén a munkaközösség 

tagjaival meg kell beszélni. 

Az általánosítható tapasztalatokat - a feladatok egyidejű meghatározásával – tantestületi 

értekezleten összegezni és értékelni kell. Az értékeléshez, az esetlegesen feltárt hibák 

kiküszöbölésére, hiányosságok pótlására határidős feladatokat kell megfogalmazni.  
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Az ellenőrzés legfontosabb területei 

  

Tanítási órákon minden alkalommal figyelmet kell fordítani 

1. a tanulók órán tanúsított magatartására,(amennyiben az órát tartó pedagógus az általa 

alkalmazható összes fegyelmező eszközzel sem tud egy adott tanulót arra rábírni, hogy 

működjön együtt a foglalkozás eredményes megtartása érdekében, a pedagógus a 

foglalkozásra behívhatja az illetékes területvezetőt, annak akadályoztatása esetén az 

igazgatót) 

2. a pedagógusnak a tanulókhoz való kapcsolatára,  

3. tanítási órájának, gyakorlati foglalkozásának légkörére, 

4. a tanterem rendjére, biztonságára.  

A látogatások alkalmával esetenként vizsgálni kell 

1. a tanulói tudásszint mérés és értékelés módját, az erre fordított időt, 

2. az adott házi feladat mennyiségének, kijelölésének módját, a megoldáshoz nyújtott 

segítséget, 

3. az anyag tárgyalásához használt bemutató, szemléltető és technikai eszközöket, 

4. a tárgyalt szakelméleti anyagnak a szakmai gyakorlathoz való kapcsolatát, 

5. a tanmenetben rögzített oktatási anyag, idő- és sorrendben való tárgyalását, 

6. a rendelkezésre álló idővel való gazdálkodást, 

7. a tanulók aktivizálását. 

Komplex ellenőrzés során vizsgálni kell, hogy 

1. a munkaközösség tagjainak oktató-nevelő munkájában milyen mértékben 

érvényesülnek az egységes eljárások, 

2. az oktatási eszközök használata milyen mértékű, 

3. egy évfolyam egy tantárgyát oktató pedagógusok adott időszakban mennyire térnek el 

a tanmeneti anyag tárgyalásában egymástól, 

4. a kínálkozó nevelési lehetőségek az anyag tárgyalása során milyen mértékben 

kerülnek felhasználásra, 

5. milyen mértékű egy osztály, csoport napi, heti leterhelése, 

6. mekkora a kapott házi feladatok mennyisége. 

A csoportos gyakorlati foglalkozásokon minden alkalommal figyelmet kell fordítani 

1. a munkahely rendjére, 

2. a tanulóknak szerszámokkal, tanmenet szerinti szakmunkával, anyaggal való 

3. ellátottságára, 

4. a munkavédelmi oktatás tartalmára, 

5. a tanulók tisztálkodási és étkezési lehetőségeire, 

6. az elméleti és gyakorlati képzés összhangjára. 

A tanórán kívüli foglalkozásokon ellenőrizni kell 

1. a foglalkozások időben történő megtartását, 

2. a tervezett szakköri, sportköri stb. témakörök feldolgozásának módját, 
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3. a foglalkoztatott tanulók létszámát, 

4. a tanulók aktivitását. 

A kollégiumi foglalkozásokon ellenőrizni kell 

1. a foglalkozások időben történő megtartását, 

2. a tervezett témakörök feldolgozásának módját, 

3. a foglalkoztatott tanulók létszámát, 

4. a tanulók aktivitását.  

4.4.2. A pedagógusok oktató-nevelő munkájának értékelése 

Az Nkt. 64. § alapján: A köznevelési intézmény munkavállalói, közalkalmazottai (a 

továbbiakban: alkalmazott) tekintetében – a munkáltatótól függően – a Munka 

Törvénykönyvét vagy a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényt e törvény 

rendelkezéseivel együtt kell alkalmazni. 

A fenti jogszabályokban megfogalmazottakon túl a pedagógusok munkájának értékelésénél, a 

kitüntetések odaítélésénél, jutalmazáskor az alábbiakat kell figyelembe venni: 

1. az iskola működési szabályzatában megfogalmazott munkaköri feladatok 

maradéktalan teljesítését, 

2. a tantestület által elfogadott iskolai munkaprogram megvalósításában végzett 

példamutató munkát, 

3. a tanórai munka szakmai értékelését a szaktanácsadás és iskolavezetés részéről, 

4. a tanulók felkészítésének eredményességét 

– az érettségi-, alapműveltségi vizsgákon, 

– a szakmai vizsgákon, 

– a különböző tanulmányi, kulturális-és sportversenyeken, 

– a tantárgyi szintfelméréseken, 

5. a tantárgyi vagy szakmai munkaközösségben kifejtett aktív tevékenységet, 

6. az intézeti célfeladatok eredményes végzését, 

7. az intézeti rendezvényeken (osztálykiránduláson, klubdélutánon, sport-kulturális 

megmozdulásokon) való részvételt, s ezen rendezvényekre való mozgósítást, 

8. a munkatársakkal, a tanulókkal és a szülőkkel kialakított jó kapcsolatot, 

9. a hivatali és magánéletben példamutató magatartást. 

A fenti szempontok alapul szolgálhatnak a tartósan magas színvonalú munkavégzést vagy 

kiemelkedő teljesítményt nyújtó pedagógus megítélésénél is. 

A jutalmazásnál kizáró okként szerepelnek 

1. fegyelmi büntetés vagy elmarasztaló bírósági ítélet, 

2. igazolatlan mulasztás, 

3. a pedagógus csoportjában súlyos baleset fordult elő, és a pedagógus mulasztása 

megállapítható, 

4. a pedagógusok munkaköri feladatának hiányos végzése, 

5. elmarasztaló szakfelügyeleti, intézetvezetőségi vélemény. 
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5. Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai 

Az iskolát a külső kapcsolatokban az igazgató képviseli. Az igazgatóhelyettesek a vezetői 

feladatmegosztás szerint tartanak kapcsolatot a külső szervekkel. 

Az iskola rendszeres kapcsolatot tart: 

1. a fenntartóval, 

2. a helyi önkormányzat képviselőtestületével és a polgármesteri hivatallal, és 

intézményeivel. 

3. a pedagógiai – szakmai szolgáltatást biztosító szaktanácsadással, a pedagógusok 

önképzését, szakmai tájékoztatását segítő pedagógiai intézettel, 

4. az oktatási intézmények vezetőivel és tantestületeivel, 

5. a nevelési tanácsadással, 

6. a termelő gazdálkodó szervezetekkel, vállalkozásokkal, egyénekkel, 

7. a gyermek illetve ifjúsági szervezetekkel, gyermekjóléti szolgálattal, 

8. a helyi és megyei, esetleg országos társadalmi egyesületekkel, 

9. a tanulók egészségügyi, alkalmassági vizsgálatát végző rendelőintézettel, 

10. külföldi iskolákkal, 

11. a szakmai kamarákkal,  

12. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitánysággal,  

13. a Debreceni Lövészdandárral, 

14. a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadóval, 

15. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei és a helyi Munkaügyi Központtal. 

Nkt. 24§ (3) A nevelési-oktatási intézmény helyiségeiben, területén párt, politikai célú 

mozgalom vagy párthoz kötődő szervezet nem működhet, továbbá az alatt az idő alatt, amíg 

az óvoda, iskola, kollégium ellátja a gyermekek, tanulók felügyeletét, párt vagy párthoz 

kötődő szervezettel kapcsolatba hozható politikai célú tevékenység nem folytatható.  

6. Etikai előírások 

1. az iskola valamennyi dolgozójának mind az iskolában, mind az iskolán kívül 

példamutatóan kell élnie, 

2. az iskola dolgozója tanulóktól vagy azok hozzátartozóiktól jogtalan előnyt nem 

fogadhat el, részükre jogtalan előnyt nem biztosíthat, 

3. tanulókat magáncélú munkavégzésre igénybe vennie nem szabad, 

4. tilos a tanulók és a szülők között mindennemű pénzgyűjtés. A tilalom nem vonatkozik 

a jogszabályban meghatározott térítési díjakra (étkezés, diákotthoni elhelyezés, 

sportkör), a tankönyvek és a tanulói biztosítás költségeire, 

5. iskolai dolgozó a tanulók pénzét csak írásbeli megbízás alapján kezelheti, 

6. az iskolai dolgozók, ügynökök, üzletszerzők, egyéb személyek részére az iskola 

területén kereskedelmi tevékenység folytatására jogtalan előny nem biztosítható, 

7. az iskola minden dolgozója köteles a szolgálati titoktartás kötelezettségeinek eleget 

tenni, egymás, a tanulók, azok hozzátartozói kapcsolataiban elvszerűen eljárni, a 

nevelőtestület és az iskola tekintélyét megóvni, 

8. a pedagógus saját tanulóit magántanítványként díjazás ellenében nem taníthatja. 
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III.  rész 

M Ű K Ö D É S I  S Z A B Á L Y O K  

1. A tanév munkarendje 

A tanév rendjéről évenként miniszteri rendelet rendelkezik. E rendelkezés alapján az iskola 

vezetősége - a nevelőtestület, az iskola közösségei véleményének és a gazdálkodó szervek 

javaslatának figyelembevételével - elkészíti a tanév helyi rendjét. 

A tanév helyi rendjében kell meghatározni 

1. a tanév fő célkitűzéseit, 

2. a tanítás nélküli munkanapok időpontját, felhasználását, 

3. a záró vizsgák rendjét, 

4. az oktatási miniszter által megszabott kereten belül a tanítási szünetek időtartamát, 

5. a szülői értekezletek, diákközgyűlések rendjét, 

6. a munkaközösség-vezetői megbízásokat, 

7. a megemlékezéseket és azok felelőseit, 

8. a nemzeti ünnepeket, 

9. a szakkörök, felzárkóztató foglalkozások engedélyezését, 

10. az iskolai hagyományok megünneplésének módját és időpontját, 

11. a tanulmányi versenyek, házi bajnokságok ütemezését, 

12. az iskolai sportkörök működésének módját, 

13. a nevelőtestületi értekezletek időpontját, témáját, 

14. az iskolavezetőségi értekezletek ütemezését. 

A szorgalmi idő, a tanítási év – záróvizsga évét kivéve – minden évfolyamon, a tanév 

rendjéről kiadott miniszteri utasításban van rögzítve. 180 - 185 tanítási napból áll. Az 

elméleti és gyakorlati oktatás minden iskolatípusban a helyi tantervekben meghatározott 

óraszámok alapján történik. 

Szorgalmi időben tanítási nap, illetve tanítási óra csak rendkívül indokolt esetben maradhat el. 

Ebben az esetben a nevelő-oktató munkában keletkezett lemaradást pótolni kell. Ugyancsak 

pótolni kell a bombariadó miatt elmaradt tanítási órákat is. 

Ha az iskola fenntartójának intézkedése alapján elrendelt rendkívüli szünet miatt a nevelő-

oktató munkában keletkezett lemaradást az utolsó tanítási napig várhatóan nem sikerült 

pótolni, úgy az igazgató kérelmezi az önkormányzat jegyzőjénél a szorgalmi idő 

meghosszabbítását.  

A tanítási napokat és az egyes tantárgyakból megtartott órákat, a gyakorlati foglalkozásokat 

az osztálynaplóban illetve a csoportnaplóban sorszámozni kell. 

Az iskolában csak olyan versenyre, vetélkedőre stb. kerülhet sor, amelyet a tanév helyi 

rendjében a nevelőtestület meghatározott és elfogadott. 
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1.1  Az elméleti oktatás rendje, nyitva tartás, vezetők intézményben való 

benntartózkodásának rendje 

Az iskolai szorgalmi időben munkanapokon hétfőtől-péntekig reggel 6.00 órától délután 

18.00 óráig (pénteken 14.30-ig) tart nyitva. 

Az iskolát szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon zárva kell tartani. 

Rendezvények esetén a nyitva tartásra, valamint a szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre 

az igazgató ad engedélyt. 

Az iskolában folyó zavartalan oktató-nevelő munkát az órarendben feltüntetett ügyeletes 

tanárok hivatottak biztosítani. A váratlan - aznapi - hiányzó pedagógus helyettesítéséről a 

területileg illetékes igazgatóhelyettesek gondoskodnak. 

A tanítás kezdete 8 óra. A tanítási óra 45 perces. A szünetek idejét, valamint a tanulói 

ügyelet rendjét a Házirend határozza meg. Az óraközi szünetek a tanulók pihenésére, a 

helyiségek szellőztetésére szolgálnak. 

A folyosókon, az iskola udvarán 7.30 órától a tanítás kezdetéig, valamint az óraközi 

szünetekben tanári ügyelet működik. 

A tanítási órák idejét a tantárgyfelosztás és az órarend tartalmazza. 

A tanítási idő végén a tanulók – a tömegközlekedési eszközök indulásának megfelelő 

időben távoznak az iskolából. A tanuló a tanítási idő alatt csak az igazgató írásos 

engedélyével hagyhatja el az iskolát. 

A hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik, a kiírás szerint a tanulók, 

dolgozók számára, szülők és egyéb szervezetek számára 7.30 – 16.00 óráig. 

Az iskolába belépő szülőket, illetőleg látogatókat el kell igazítani, amelyről a portaszolgálat 

gondoskodik. 

1. A tanítási óra zavartalansága érdekében a tanárt és a tanulókat az óráról kihívni nem 

szabad. 

2. A tanítási órára idegen személy csak az igazgató (vagy helyettese) engedélyezésével 

mehet be. 

3. A tantermek, tornatermek, tornatermi öltözők nyitását, illetve zárását a tanítási óra 

megkezdése előtt és után az órát tartó tanár végzi. 

4. A tantermek kulcsait a tanári szobában kell elhelyezni. 

5. Az iskolai foglalkozásokon kívül a tanulók csak tanári felügyelettel tartózkodhatnak 

az épületben, az iskola területén, a tömegközlekedési eszköz indulásáig. 

Az ügyeleti időn kívül csak a beosztásuk szerint munkát végzők tartózkodhatnak az 

épületben. A nyári tanítási szünetben a pedagógusok ügyeleti rendjét az igazgató tanévenként 

határozza meg. 

A reggeli nyitva tartás kezdetétől a vezető beérkezéséig az ügyeletre beosztott pedagógus 

jogosult és köteles az intézmény működési körében szükségessé váló halaszthatatlan 

intézkedések megtételére. A 16.00-kor távozó vezető után a szervezett foglalkozást tartó 

pedagógus tartozik felelősséggel az intézmény rendjéért. 

Az elméleti oktatás rendjének további szabályzását az iskola házirendje tartalmazza. 

Az iskola nyitvatartási idején belül reggel 7.30 óra és 16.00 óra között az igazgató és 

helyettesei közül egy vezetőnek az iskolában kell tartózkodnia. 
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Az iskola vezetősége tanítási szünetekben a tanulók ügyeinek intézésére minden hét 

szerdáján 9.00 órától 13.00 óráig terjedő időszakban ügyeletet lát el. 

1.2. A gyakorlati oktatás rendje  

Az iskolai tanműhelyben a gyakorlati oktatás 8.00-kor kezdődik és 15.45-kor fejeződik be. 

Pénteken 8.00-kor kezdődik és 14.00-kor fejeződik be, ebédszünet nélkül. Az iskolában a 

gyakorlati képzést folyamatosan – hatvanperces tanítási órákkal – kell megszervezni. 

A tanulócsoportok munkaidő beosztása a gyakorlati órarend szerint történik, ezért az 

ebédszünet a meghatározott időpontoktól eltérhet.  

Az üzemi gyakorlati oktatáson résztvevő tanulók munkarendjét a gazdálkodó szervezetek 

(vállalkozások) állapítják meg jogszabályi kereteken belül. 

A gyakorlati foglalkozások megkezdése előtt a szakoktatók 15 perccel, a tanulók 5 perccel 

előbb munkaruhába öltözve kötelesek megjelenni. 

1.3. A kollégium rendje  

a) Hétfő - csütörtök 

A 

tevékenység 

ideje 

A tevékenység megnevezése A tevékenység részletezése 

06.30 Ébresztő-önállóan  

06.45 – 7.30 Reggeli  

07.30 Szobaellenőrzés  éjszakai felügyelő tanár által 

07.30 Indulás az iskolába  

08.00 – 13.30 Kollégium zárva tart  

12.30 – 14.30 Ebéd  

13.30 – 15.40 Ebéd után kimenő, szabadfoglalkozás  

15.00 – 15.45 Tematikus foglalkozások Mentors- minden nap  

Kötelező és szabadon választott 

foglalkozások – minden nap 

15.45 Létszám- és szobaellenőrzés  

16.00 – 17.00  KÖTELEZŐ SZILENCIUM Mentors-, KRESZ gyakorló foglalkozások 

Manualart foglalkozás - hétfő, szerda, 

csütörtök 
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17.10 – 18.10 KÖTELEZŐ SZILENCIUM Mentors-, KRESZ gyakorló foglalkozások 

18.10 – 19.00 Vacsora  

19.00 – 19.45 Tematikus foglalkozások  Kötelező és szabadon választott 

foglalkozások 

20.00 – 21.00 KÖTELEZŐ ESTI SZILENCIUM Mentors-, KRESZ gyakorló foglalkozások 

21.00 – 21.45 Esti teendők  

21.45 Létszámellenőrzés  

22.00 Takarodó, villanyoltás  

 

b) Péntek 

A 

tevékenység 

ideje 

A tevékenység megnevezése A tevékenység részletezése 

06.30 Ébresztő-önállóan  

06.45 – 7.30 Reggeli  

07.30 Szobaellenőrzés -  éjszakai felügyelő tanár által 

07.30 Indulás az iskolába  

08.00– 13.00 Kollégium zárva tart  

12.30 – 14.30 Ebéd  

13.00 – 15.00 Hazautazás  

 

c) Vasárnap 

A 

tevékenység 

ideje 

A tevékenység megnevezése A tevékenység részletezése 

16.00 – 20.00 Visszaérkezés  a visszaérkezett tanulók részére 

szabadfoglalkozás, nevelői engedéllyel 

kimenő 

20.00– 21.00 KÖTELEZŐ ESTI SZILENCIUM Mentors-, KRESZ gyakorló foglalkozások 

21.00 – 21.45 Esti teendők  
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21.45 Létszámellenőrzés  

22.00 Takarodó, villanyoltás  

 

A kollégium elsődleges feladata a tanulók nyugodt iskolába járásának és az iskolai munkára 

való felkészülés nyugodt körülményeinek biztosítása, ezért a napirend az órarendhez 

igazodóan rugalmasan változhat. 

Haza- és visszautazási rend  

A házirendben leírt, a kollégium heti rendjében szereplő általános eltávozás ideje pénteken 

15.00 órától vasárnap 20.00 óráig tart, az ettől eltérő időpontokban csak szülői és 

nevelőtanári engedéllyel lehet hazautazni, illetve visszaérkezni. 

A szülőnek a tanév elején nyilatkoznia kell gyermeke visszautazásáról. A visszaérkezés 

történhet a tanítást megelőző napon 20.00 óráig, vagy ha visszautazását a tanítást megelőző 

nap 20.00-ig megoldani nem tudja, a tanítási nap reggelén 07.30 óráig. 

A visszaérkezés akadályoztatásáról 6 órán belül a csoportvezető nevelőtanárt, vagy a 

kollégium vezetőjét a szülőnek/gondviselőnek értesítenie kell 

A haza- és visszautazás során a tanuló csak a tömegközlekedési eszközöket, illetve a szülő 

által vezetett személygépkocsit veheti igénybe. Minden egyéb közlekedési eszköz és forma 

(pl. autóstop) igénybevételét az iskola megtiltja, az a tanuló illetve szülei felelősségére 

történik.  

A tanuló kérheti a kollégium nyitva tartásának megváltoztatását, ha a hazautazása 

akadályoztatva van (közlekedés, vagy bármely ok), vagy egyéb más kötelezettségét teljesíti 

(vizsga, kirándulás). Szándékát köteles előzetesen jelezni a kollégium vezetőjének. A 

kollégium rendkívüli nyitva tartásáról a kollégiumvezető javaslatára az igazgató dönt.  

A kollégiumból való hazautazás megtiltásának kötelező esetei 

Indokolt esetben a kollégium nevelőtestülete és az iskola igazgatója megtilthatja a 

hazautazást. Ilyen esemény lehet például természeti katasztrófa, időjárás okozta közlekedési 

probléma (hóvihar) vagy iskolai kötelező rendezvény. 

A hazautazás megtiltásáról a szülőt értesíteni kell.  

2. Az iskolai létesítmények és helyiségek használatának rendje 

Az iskola létesítményeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően, az állagmegóvás szem 

előtt tartásával kell használni. 

Az iskola és a kollégium épületét címtáblával, nemzeti színű zászlóval, a tantermeket a 

Magyar Köztársaság címerével kell ellátni. 

Ünnepeken az épület lobogózása a műszaki vezető feladata. 

A tanulók és az intézmény valamennyi dolgozója minden esetben köteles betartani az iskola 

belső rendjére vonatkozó rendelkezéseket. Kötelesek megóvni a berendezési és felszerelési 

tárgyak épségét. 
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Az iskola minden dolgozója és tanulója felelős 

1. a közösségi tulajdon védelméért, állagának megőrzéséért, 

2. az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért, 

3. az energia-felhasználással való takarékoskodásért, 

4. a tűz- és balesetvédelem, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért, 

5. az iskola szervezeti és működési szabályzatában, valamint a tanulói házirendben 

megfogalmazott előírások betartásáért. 

Az iskola egész területén a dohányzás szigorúan tilos! 

A tanulók az intézmény létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi felügyelettel 

használhatják. Ez alól csak az iskola igazgatója adhat felmentést. 

A tantermek rendjéért, berendezéséért az osztályfőnökök felelősek. Az erre vonatkozó 

kimutatást a tanév helyi rendje tartalmazza. 

Tanítási idő után tanuló csak külön engedéllyel vagy szervezett foglalkozás keretében 

tartózkodhat az iskolában. A tanítási időn kívüli rendszeres foglalkozásokon való részvételt a 

szülő a tanuló ellenőrző könyvébe történő bejegyzés útján kéri, amit az osztályfőnök hagy 

jóvá. A továbbiakról a házirend rendelkezik. 

A szaktantermekben, műhelytermekben, számítógépteremben a felszereléseket, műszereket 

csak szaktanár, szakoktató irányításával lehet használni. ( L.: szakterem használati 

szabályzat!) 

A tantermek, műhelytermek, kollégiumi helyiségek használatának rendjét az egyes 

házirendek szabályozzák. 

A szertárakat az igazgató által megbízott tanárok kezelik. 

A tanórai foglalkozások után az intézmény tantermeiben, különböző helyiségeiben 

pedagógusi felügyelettel elsősorban tanórán kívül szervezett foglalkozások (tanulószoba, 

szakkör, korrepetálás, klubdélután, stb.) tarthatók. A helyiségek rendjéért, biztonságáért, a 

berendezések épségéért az igénybe vevők felelősek. 

Az iskola szertárait, a tornatermeket, a tanműhelyt zárva kell tartani, és csak a tanár 

jelenlétében lehet kinyitni, illetőleg oda belépni. 

A vagyonvédelmi okok miatt a tanítás után, ahol arra lehetőség van, a tantermeket zárni 

kell.  

Az iskolai könyvtár használati rendjét a könyvtár működési szabályzata tartalmazza. 

Az orvosi rendelőbe a tanulók csak orvos vagy védőnő hívására léphetnek be, ott felügyelet 

nélkül nem tartózkodhatnak. 

Az intézmény helyiségeit, amennyiben az a működést nem zavarja, más szervek részére át 

lehet engedni, tartós bérlet formájában vagy alkalomszerűen. 

Az iskolai helyiségek nem oktatási célra való bérbeadásáról, alkalomszerű átengedéséről a 

nevelőtestület véleményének meghallgatásával az igazgató dönt. 

Bérleti szerződés alapján lehet átadni az intézmény területén működő konyhát és kiszolgáló 

helyiségeit, valamint az egy feladat ellátására, rendszeres használatra átengedett helyiségeket. 

Az alkalmanként átengedhető helyiségek: a tornaterem és kiszolgáló helyiségei, a sportudvar, 

a tanebédlő és helyiségei, ebédlő, a kollégium és helyiségei. 

A helyiségek egyszeri használatára megállapodást kell kötni, amely tartalmazza az átengedés 

feltételeit. A fizetendő díjakat, jogokat és kötelességeket a mindenkor érvényben levő 
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jogszabályok alapján kell meghatározni. A bérleti szerződések, az egyszeri átengedésről szóló 

megállapodások megkötése az igazgató és a gazdasági igazgatóhelyettes feladata. 

Kötelező a helyiségek átengedése: a városi önkormányzat által megjelölt feladatokra, 

országgyűlési választásokra, honvédelmi-polgárvédelmi rendezvényekre. 

Az iskolához nem tartozó külső igénybe vevők csak a helyiségek átengedéséről szóló 

megállapodás szerinti időben tartózkodhatnak az épületben. Az igénybe vevőket 

vagyonvédelmi kötelezettség terheli, és kártérítési felelősséggel tartoznak. Kötelesek 

betartani az iskolai munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat. 

A tantermekben, az iskola folyosóin, a tornateremben és a tanműhelyekben minden esetben 

biztosítani kell a felügyeletet. A felügyeletet az ügyeletes tanár és az ügyeletes tanulók 

biztosítják. A tanműhelyben a munkaköpeny, munkaruha és a hajleszorító sapka használata 

kötelező. 

A sportudvaron és a tornateremben tanítási idő alatt a tanuló csak pedagógus felügyeletével 

tartózkodhat. 

A kollégium tanulói a tornatermeket, a sportudvart szabadidős tevékenységre a „helyiségek 

órarendje” szerint vehetik igénybe, de csak nevelőtanári felügyelettel. 

2.1.Nem jogviszonyban állók belépése 

Az iskola bejáratán keresztül belépni csak a portás engedélyével lehet. A portás a belépő 

nevét, a belépés és a távozás idejét az erre a célra szolgáló naplóban rögzíti. Külön naplóba 

kerül rögzítésre a dolgozók, a kirendelt dolgozók, a tanfolyamokra érkező hallgatók és a 

vendégek érkezése és távozása. Azok a tanulók, akik 8 óra után késve érkeznek, illetve 14 óra 

15 előtt távoznak, szintén regisztrálásra kerülnek. A portás a szülőket, vendégeket a megjelölt 

helyre küldi. 

A kollégiumba idegenek csak a portás engedélyével léphetnek be. 

Az iskola portáján keresztül gépkocsival belépővendég a parkolóban helyezi el gépkocsiját. A 

portás a gépkocsi rendszámát, a beléptetés és a távozás idejét az erre rendszeresített naplóban 

rögzíti. 

Az iskola belső udvarára csak külön igazgatói engedéllyel jöhet fel gépjármű. 

2.2.Az iskolai vagyon kezelése 

Az intézet a tulajdonában vagy kezelésében lévő valamennyi vagyontárgy védelméről, 

rendeltetésszerű használatáról 

1. a számviteli nyilvántartások, 

2. az intézet működési sajátosságaihoz igazodó ügyviteli eljárások, 

3. vagyonvédelmi berendezések, 

4. tűzvédelmi előírások betartása útján gondoskodik. 

A számviteli nyilvántartásokat a mindenkor érvényben lévő pénzügyi-számviteli előírásoknak 

megfelelően kell kialakítani. 
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Az ügyrendben kell szabályozni a vagyontárgyak használatával kapcsolatos eljárásokat. 

(Leltározási szabályzat, Selejtezési szabályzat, stb.) 

Az oktató-nevelő munka során használatos eszközöket egyéni felelősséggel kell használatba 

adni. Így pl. a szemléltetőeszközöket, szertári felszereléseket. 

A szakmai munkaközösség szertárában elhelyezett eszközöket a munkaközösség tagjai 

közösen használják. 

A munkaközösség tagjai közül 

1. szaktanterem felelősöket és 

2. szemléltetőeszköz felelőst választ, 

akik felelősek az eszközök helyi nyilvántartásáért, megőrzéséért. 

A munkaközösség a használatában lévő valamennyi vagyontárgyért anyagilag kollektívan 

felelős. 

Nagy értékű gépek, munkaeszközök, szerszámok egyéni felelősséggel használhatók. 

Az intézmény gépjárművei igazgatói engedéllyel használhatók. 

A használat közben szándékosan okozott kárt meg kell téríteni. 

A vagyonvédelmi berendezések biztosítása, karbantartása a műszaki vezető feladata. 

A tűzvédelmi feladatokat az intézet dolgozói közül megbízott tűzrendészeti felelős látja el. 

Munkáját a mindenkor érvényes törvényes előírásoknak megfelelően teljes anyagi- és erkölcsi 

felelősséggel végzi. 

3. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyomány ápolással kapcsolatos feladatok 

Az iskolai ünnepélyek, megemlékezések, rendezvények a tanítási év során a következők 

lehetnek: 

1. az iskola működésével kapcsolatos rendezvények, 

2. tanévnyitó, tanévzáró ünnepély, 

3. szalagavató, 

4. ballagás, 

5. állami ünnepek, 

6. az iskola képzésével összefüggő szakmai napok, 

7. diáknap, 

8. kulturális és sportrendezvények. 

Az első tanítási napot megelőzően tanévnyitó (az első tanítási napon tanév eleji tájékoztató), 

az utolsó tanítási napot követő héten pedig tanévzáró ünnepély tartható. 

Az ünnepélyek, megemlékezések, rendezvények időpontját, a rendezésért felelősöket az 

iskolai munkaterv tartalmazza. 

Az iskolai ünnepélyeken a nevelőtestület és a tanulóifjúság megjelenése kötelező. 

A tanítási idő alatt megtartott ünnepélyeket, megemlékezéseket az osztályfőnök az 

osztálynaplóba bejegyzi. 

A nemzeti ünnepet megelőző utolsó munkanapon az iskolában központi ünnepséget kell 

szervezni, amelynek műsorszámait az iskola tanulói és pedagógusai adják. 
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Öt évenként érettségi találkozó megszervezéséhez az iskola segítséget nyújt, ezzel is tartja a 

kapcsolatot a volt tanítványokkal.  

4. A tanulói jogviszony létesítése 

A tanulók felvétele 

A tanév rendjéről kiadott, az illetékes miniszter által szabályozott módon történik a felvételi 

eljárás rendje, az általános felvételi eljárás rendje az általános felvételi eljárás keretében. 

Az iskolánkba jelentkezett tanulók felvételét az igazgató által kijelölt ügyintéző végzi felvételi 

szabályzat alapján. 

A tanulók beiratkozása 

Az iskola 9. évfolyamára felvett tanulónak személyesen kell beiratkoznia. Beiratkozáskor a 

tanuló köteles bemutatni személyi igazolványát, valamint szakközépiskolai (13-14. évfolyam) 

és szakiskolai (11. évfolyam) tanulók esetében az egészségügyi alkalmasságot igazoló 

vizsgálat eredményét. 

A beírás idejét az iskola a felvételi értesítésben közli. Ha a tanuló a felvételi értesítésben 

megjelölt időpontban elfogadható ok miatt nem iratkozott be, a pótbeírás alkalmával kell 

beírni. 

A beírás ideje a tanév rendjében meghatározott napokon, a pótbeírás a tanév kezdetét 

megelőző munkanapon történik. 

A beíró bizottság a bemutatott okiratok alapján egyezteti a tanuló adatait. 

Az átvett bizonyítványokat az osztályfőnökök szeptember 30-ig átvételi elismervény 

ellenében, visszaadják a tanulónak. A beírás tényét a tanuló felvétele alapjául szolgáló 

bizonyítványba be kell jegyezni. 

A tanévzáró után az osztályfőnökök a tanévet eredményesen befejező tanulókat átírják a 

következő magasabb évfolyamba, a javítóvizsga után ez hasonlóképpen az osztályfőnökök 

feladata. 

A létszámot az első tanítási napon az osztályfőnökök egyeztetik. 

Az évfolyamismétlésre bukott tanulók osztályba sorolásáról az illetékes igazgatóhelyettes 

dönt.  

A tanév közben más iskolából áthelyezett tanulót a megküldött törzslap alapján kell beírni. 

Iskolaváltoztatás, más iskolából azonos szakra és évfolyamra, munkahely-változtatás 

A tanuló átvételére a tanítási év során bármikor lehetőség van. Átvételkor a tanuló a 

beiratkozáshoz szükséges iratokat köteles bemutatni. 

Szakmaváltoztatás csak a következő tanév elején lehetséges. Iskolaváltoztatás vagy a tanulói 

jogviszony szüneteltetése vagy megszűnése esetén, a tanuló a használatra kapott felszerelési 

tárgyakkal köteles elszámolni. 
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Gyakorlati képzőhely 

Szakmaváltoztatás csak a következő tanév elején lehetséges. Gyakorlati képzőhely 

változtatásra csak a „Tanulószerződés”-t vagy az „Együttműködési Megállapodás”-t aláírók 

közös megegyezésével történő módosítás alapján kerülhet sor. 

5. A kollégiumi tagsági viszony létesítése és megszűnése: 

A kollégiumi elhelyezést iskolánk leendő tanulója: 

1. a mindenkori felvételi eljárási rend szerint az iskolai felvételi jelentkezési lapon jelzi, 

2. majd az erre a célra rendszeresített kollégiumi felvételi jelentkezési lapon, írásban 

kéri. 

3. A már kollégista tanulónak az írásbeli kérelmet minden tanévben előzetesen 

meghatározott időben, kiskorú tanuló esetén szülői aláírással együtt kell az intézmény 

vezetőjének benyújtani.  

4. A kollégiumi elhelyezést a gyámhatóság is kezdeményezheti.  

5. A felvételről a kollégiumvezető javaslatára az intézmény igazgatója dönt. 

  

A kollégiumi tagság egy tanévre szól. A kollégiumi tagság jogokkal és kötelességekkel 

jár. 

A kollégiumi tagság megszűnik: 

1. A mindenkori tanév végén (augusztus 31.). 

2. A tanulóviszony megszűnésével. 

3. A szülő írásos kérvénye alapján. 

4. Fegyelmi eljárás következtében, ha azt a fegyelmi büntetés előírja. 

5. A tanuló és a szülő közös írásos kérvénye alapján, amennyiben a tanuló kiskorú és 

közös háztartásban él szüleivel. 

6. A tanuló írásos kérvénye alapján, amennyiben nagykorú és önálló háztartásban él. 

7. A gyermek és ifjúságvédelmi szervek, pártfogók írásos kérése alapján.  

6. A mentességet kapott tanulókra vonatkozó vizsgák lebonyolításának helyi szabályai 

A kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel alól felmentett tanulók az igazgató által 

meghatározott időben, a nevelőtestület által meghatározott módon adnak számot a tudásukról. 

A tanuló minősítéséről, magasabb évfolyamba lépéséről a nevelőtestület dönt. 

A tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie 

- félévkor és tanév végén 

1. ha felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, 

2. ha engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy 

tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 

– a félévi osztályzat megállapításakor 

1. ha az iskola igazgatója engedélyezte a más iskolából való átvételt, 
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– tanév végén 

1. ha az egy tanítási évben az elméleti tanítási óráról való igazolt és igazolatlan 

mulasztása együttesen meghaladja a kétszázötven órát, vagy az adott tantárgy tanítási 

óráinak harminc százalékát, amennyiben a vizsgát a nevelőtestület engedélyezte, 

2. az esti tagozaton tanulmányokat folytató hallgatók. 

Az osztályozó vizsgákra január 3-tól a félév zárás napjáig, valamint május 20-tól az utolsó 

tanítási napig terjedő időszakban kerül sor, illetve augusztus 21. és 31. között. 

Osztályozó vizsga a szakképző iskolában – a szakképzésre vonatkozó rendelkezések szerint – 

szervezett beszámoltató vizsga is. 

A beszámoltató vizsgával kapcsolatos előírásokat a 8/1993. (XII. 30.) MüM. Rendelet 6-7. §-

ai tartalmazzák. 

Ha a tanuló gyakorlati képzésről való mulasztása egy tanévben meghaladja a gyakorlati 

képzési idő húsz százalékát, a tanuló tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével 

folytathatja. A fenti esetben az évfolyam megismétlésétől el lehet tekinteni, ha a tanulónak 

igazolatlan mulasztása nincs, és szorgalma, elért teljesítménye alapján úgy ítélhető meg, hogy 

mulasztását a következő tanév megkezdéséig pótolja, illetőleg az előírt gyakorlati 

követelményeket teljesíteni tudja. Az ügyben a szakképző iskola nevelőtestülete dönt (a 

gazdálkodó szervezetnél folyó gyakorlati képzés esetén a gazdálkodó szervezet javaslatára). 

Az alapszakmán belüli, vagy az azonos szakmacsoporton belüli szakmaváltoztatás esetén a 

tanulók különbözeti vizsgát tesznek. 

Különbözeti vizsgát kell tenni, ha a tanuló a szakközépiskola első és második évfolyamának 

elvégzése után megy át szakmunkásképző iskolába. 

A különbözeti vizsgára szeptember 1-től december 20-ig terjedően az igazgató által kitűzött 

időpontban kerül sor. 

A tanulmányok alatti vizsgák (osztályozó-, különbözeti-, javítóvizsgák) lebonyolításának 

előírásait a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 21-27. §-ai tartalmazzák. Többek között előírják, 

hogy a tanulmányok alatti vizsgát háromtagú vizsgabizottság előtt kell letenni. A 

vizsgabizottság elnökét és tagjait az iskola igazgatója bízza meg. 

Ha a tanuló a tanév végén 1 vagy két tárgyból elégtelen osztályzatot kapott, javítóvizsgát 

tehet. A javítóvizsga időpontja az augusztus 21-től augusztus 31-ig terjedő időszak. 

Javítóvizsga letételével folytathatók a tanulmányok akkor is, ha a tanuló az osztályozó 

vizsgáról, a különbözeti vizsgáról távol maradt, vagy azt nem fejezte be, illetve az előírt 

időpontig nem tette le. 

Újabb vizsgát csak a következő javítóvizsga időszakban tehet. 

Javítóvizsgán a bizottság tagja lehetőleg a tanuló szaktanára, és vele azonos szakú nevelő 

legyen. 

Ha a tanuló a tantervi követelményeket egy-két tárgyból szorgalmi időben nem teljesíti, csak 

akkor léphet magasabb évfolyamba, ha a javítóvizsgán megfelel. 

Ha a tanuló az augusztus 21. és 31. közötti vizsgaidőszakban a vizsgán igazoltan nem tud 

megjelenni, a vizsgát az igazgató által kijelölt időpontban teheti le. 

A tanulót és szüleit a vizsgák időpontjáról a vizsgák előtt legalább 15 nappal értesíteni kell. 

A tanulmányok alatti vizsgákon készített osztályozó íveket, jegyzőkönyveket iktatottan 

irattárban kell tárolni. 
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A vizsgák formáját – írásbeli, szóbeli vagy mindkettő – az határozza meg, hogy milyen a 

tantárgy záróvizsgán történő számonkérésének formája, illetőleg van-e tanterv által előírt 

dolgozatírási kötelezettség. A vizsga tételeit, feladatait a szakmai munkaközösségek állítják 

elő. 

Nem mentesül a kötelező tanórai látogatás alól az a tanuló, akinek nyelvvizsgája van, 

mert a 2005/2006. tanévtől a nyelvvizsga nem váltja ki az érettségit.  

7. A tanulók távolmaradásának, mulasztásának igazolására vonatkozó rendelkezések  

A tanuló tanítási óráról történő mulasztását az órát tartó tanár az osztálynaplóba, a gyakorlati 

oktatásról való mulasztást a szakoktató a csoportnaplóba, majd onnan az osztálynaplóba 

köteles bejegyezni a következő hónap 5. napjáig. 

Az osztályfőnök összesíti az előző havi hiányzásokat minden hónap 15. napjáig. 

A tanuló havi mulasztásait az osztályfőnöknek a napló megfelelő rovatában a hónap elteltével 

összesítenie kell. 

A mulasztások igazolásának elfogadására az osztályfőnök és a szakoktató jogosult.  

7.1. A mulasztás igazolása 

1. orvosi igazolással, 

2. szülői igazolással (a szülő előre az ellenőrzőbe történt bejegyzéssel kérhet számára 

távolmaradási engedélyt, de ez egy tanévben nem haladhatja meg a három napot). Az 

engedély megadásáról tanévenként három napig terjedően az osztályfőnök, ezen túl az 

igazgató dönt. A döntés során figyelembe kell venni a tanuló tanulmányi előmenetelét, 

magatartását, addigi mulasztását, 

3. hivatalos igazolással (rendőrség, közlekedési váll.), 

4. a tanuló előzetes engedélykérés nélkül csak indokolt esetben maradhat távol az iskolából. 

A tanuló az igazolást a hiányzást követő első napon köteles bemutatni. Ha távolmaradását 

nem igazolja, a mulasztás igazoltatlan. Minden további késés újabb igazolatlan órának számít. 

Továbbá három igazolatlan késés, egy igazolatlan óra hiányzásnak számít. Tizenöt percen 

belül késést, tizenöt percen túl mulasztást kell beírni. 

Kollégiumból való mulasztás igazolása 

1. A hiányzásokat igazolhatja a szülő, gondviselő, családorvos, szakorvos.  

2. A hiányzások igazolása történhet az ellenőrző könyvben vagy a tanulók kollégiumi 

ellenőrzőjében, minden esetben a szülő vagy nevelőtanár aláírásával. 

3. A felmerülő kollégiumi távollétet be kell jelenteni a csoportot vezető nevelőtanárnak, az 

ő távollétében a kollégiumban szolgálatot teljesítő pedagógusnak. 

4. Eltávozáskor a tanulók kollégiumi ellenőrzőjébe az ügyeletes nevelőtanár köteles 

bejegyezni az eltávozás időpontját, melyet a szülő, vagy törvényes gondviselő a tanuló 

hazaérkezésekor a kollégiumba való visszautazás időpontjának bejegyzésével illetve 

szülői, gondviselői aláírással lát el. (Ez a rendelkezés a 18-dik életévüket be nem töltött 

tanulókra vonatkozik) 
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5. Ha a tanuló engedély nélkül marad távol a kollégiumból (csoport, tanköri 

foglalkozásokról) ellene fegyelmi eljárás kezdeményezhető.  

Az igazolatlan mulasztásokkal kapcsolatos teendők ellátása az osztályfőnök feladata. A 

megtett intézkedéseket dátummal ellátva az osztálynapló jegyzet rovatában írásban kell 

rögzítenie.  

Az igazolatlanul mulasztott tanulót a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott 

iskolai büntetések megfelelő fokozatában kell részesíteni és ezt az ellenőrző könyvön 

keresztül a szülő tudomására kell hozni. 

Az osztályfőnök vagy a szakoktató köteles értesíteni a szülőt, ha a tanuló két napon – 

mulasztása a 10 órát eléri – keresztül nem jelentik meg az oktatáson. 

Az értesítést a harmadik napon kell elküldeni. 

Az osztályfőnök vagy a szakoktató értesíti a szülőt a tanköteles korú tanuló esetében az első 

igazolatlan hiányzáskor, nem tanköteles kiskorú tanuló esetében 10 órai igazolatlan 

hiányzáskor. Ha az iskola értesítése eredménytelen maradt, és a tanuló ismételten 

igazolatlanul mulaszt, az iskola a Gyermekjóléti Szolgálat közreműködését igénybe véve 

megkeresi a tanuló szülőjét. 

Ha a tanköteles korú tanuló egy tanévben 10 óránál többet mulaszt igazolatlanul, az iskola 

értesíti a gyermek lakóhelye szerint illetékes jegyzőt. 

Az osztályfőnök engedélyével a tanuló részt vehet társadalmi, kulturális vagy 

sportrendezvényeken, de három napon túli távollétet csak igazgató engedélyezhet. 

A gyakorlati oktatásról való hiányzást a gazdálkodó szervezet is nyilvántartja. Erről az iskola 

az ellenőrző könyvön keresztül minden azt követő hónap 10. napjáig értesítést kér. 

A tanórán kívüli foglalkozásoknál történő távolmaradást is igazolni kell. A tanórán kívüli 

foglalkozásokról ismételten igazolatlanul mulasztó tanuló az igazgató engedélyével a 

foglalkozásról kizárható.  

8. A fegyelmeztető intézkedések, a fegyelmi büntetések formái  

Azt a tanulót, aki a Házirend előírásait, iskolai munkarenddel kapcsolatos kötelezettségeit 

szándékosan megszegi, vagy igazolatlanul mulaszt, vagy bármely módon árt az iskola jó 

hírnevének, fegyelmező intézkedésben kell részesíteni az Nkt. 58. § alapján. 

A fegyelmi eljárás szabályait a 20/2012. EMMI rendelet 53.§-60.§ része tartalmazza. 

A fegyelmező intézkedés a fegyelmi büntetést megelőző nevelési eszköz. 

Alkalmazásakor figyelembe kell venni a tanulók életkori sajátosságait és a terhére rótt 

kötelességszegés súlyát. 

A fegyelmező intézkedések alkalmazásánál a fokozatosság elvét kell érvényesíteni. 

A tanulóval szemben a következő fegyelmező intézkedések hozhatók: 

1. szóbeli vagy írásbeli figyelmeztetés, 

2. osztályfőnöki vagy igazgatói írásbeli intés, 

3. megbízatás visszavonása. 

A fegyelmező intézkedések közül figyelmeztetést a nevelőtestület minden tagja adhat. Az 

írásbeli figyelmeztetéseket, intéseket az ellenőrző könyvbe kell írni. A fegyelmező 
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intézkedéseket és a hozzájuk rendelhető következményeket az iskola „Házirend”-je 

tartalmazza. 

Ha a tanuló kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli 

határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. 

A fegyelmi eljárást egyeztető eljárás előzheti meg, melynek szabályait a 206/2012. EMMI 

rendelet 53.§ és 54.§ -ai részleteznek.  

A fegyelmi büntetés lehet: 

1. megrovás, 

2. szigorú megrovás, 

3. meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, illetőleg megvonása, 

4. áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, 

5. eltiltás a tanév folytatásától, 

6. kizárás az iskolából. 

Tanköteles tanulóval szemben az 5. és 6. pontban meghatározott fegyelmi büntetés nem 

alkalmazható, az áthelyezés másik iskolába pedig csak akkor, ha az iskola igazgatója a másik 

iskola igazgatójával megállapodott. 

A fegyelmi büntetést megrovás, szigorú megrovás és meghatározott kedvezmények, 

juttatások csökkentése esetén az igazgató, a többi esetben a nevelőtestület hozza. 

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

már megállapították. 

Ha a kizárás az iskolából fegyelmi büntetést megállapító határozat a tízedik évfolyam, 

illetőleg a középiskola utolsó évfolyamának sikeres elvégzése vagy a szakképző iskola utolsó 

szakképzési évfolyamának sikeres elvégzése után válik végrehajthatóvá, a tanuló nem 

bocsátható érettségi vagy szakmai vizsgára. A megkezdett vizsgát nem fejezheti be addig az 

időpontig, amíg a kizárás fegyelmi büntetés hatálya alatt áll. 

A fegyelmi eljárásba, ha a tanuló tanulószerződést kötött, be kell vonni az érdekelt 

munkáltatói érdekképviseleti szervet. A fegyelmi eljárás során a tanulóközösség véleményét 

is be kell szerezni. 

A fegyelmi eljárás során a tanulónak joga van arra, hogy meghallgassák, és biztosítani kell, 

hogy védekezhessen. Az eljárás során a szülő vagy megbízottja jelenlétét biztosítani kell. 

A gyakorlati képzés során elkövetett kötelességszegésért a fegyelmi eljárást az iskolában kell 

lefolytatni. 

A tanulóval szemben ugyanazért a kötelességszegésért csak egy fegyelmi büntetés állapítható 

meg. Nem lehet fegyelmi eljárást indítani, ha a kötelezettségszegéstől számítva három hónap 

eltelt. 

A fegyelmi tárgyalás nyilvános. Az eljárás megindításáról és a tárgyalás időpontjáról a 

kiskorú tanuló szülőjét értesíteni kell. 

A fegyelmi büntetés hatálya meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, illetve 

megvonása fegyelmi büntetés esetén hat hónapnál, áthelyezés másik osztályba, 

tanulócsoportba vagy iskolába, eltiltás a tanév folytatásától és a kizárás fegyelmi büntetések 

esetén tizenkettő hónapnál nem lehet több. 
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A fegyelmi büntetés végrehajtása legfeljebb hat hónap időtartamra felfüggeszthető. 

Végrehajtani csak jogerős fegyelmi határozatot lehet. 

A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni, valamint az osztálynapló 

megjegyzés rovatába be kell jegyezni. 

8.1. A kollégista tanulókra vonatkozó fegyelmező intézkedések formái és rendje 

Azt a tanulót, aki tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, a házirend előírásait 

megszegi, igazolatlanul mulaszt, vagy viselkedésével árt az iskola jó hírnevének, fegyelmező 

vagy fegyelmi intézkedésben kell részesíteni. 

Ha a tanuló kötelességét vétkesen súlyosan megszegi, vele szemben fegyelmi eljárást kell 

indítani. 

Súlyos és kiemelkedően veszélyes jogellenességnek minősülő tevékenységek: 

1. agresszió; 

2. mások tulajdonának elvétele (lopás); 

3. az iskolai vagy egyéb tulajdon szándékos megrongálása; 

4. mások emberi méltóságának súlyos és szándékos megsértése; 

5. kábítószer használata, terjesztése; 

6. gyógyszerrel, mérgező anyaggal, mások testi épségét veszélyeztető eszközzel való 

visszaélés; 

7. alkoholfogyasztás; 

8. a dohányzási tilalom megszegése. 

A fegyelmi eljárást a közoktatási törvény fegyelmi szabályzatban foglaltaknak megfelelően az 

iskolai Házirendben foglaltak betartásával kell lebonyolítani. 

8.2.Tanulók kártérítési felelőssége 

Ha a tanuló tanulmányai folytatásával összefüggésben az iskolának vagy a gyakorlati képzés 

szervezőjének jogellenesen kárt okoz, kártérítéssel tartozik. 

Az iskola igazgatója az okozott kár felmérése után a tanulót vagy kiskorú tanuló esetén a 

szülőt tájékoztatja, és ezzel egyidejűleg felszólítja az okozott kár megtérítésére. 

Ha a felszólítás nem vezet eredményre, az iskola a szülő ellen pert indíthat. 

A kártérítés mértékét a 20/2012. EMMI rendelet 61.§ és az Nkt. 59.§ (1)-(2) alapján kell 

meghatározni. 

Ha a tanulót éri kár az iskolai tanulmányok folytatásával összefüggésben vagy a gyakorlati 

képzés során, az iskola vagy a gyakorlati képzés szervezője köteles a kárt megtéríteni, kivéve 

ha kárt a működési körén kívül eső elháríthatatlan ok illetve a károsult szándékos magatartása 

okozta. 

Arra a tanulóra, aki tanulószerződést kötött, a gyakorlati képzés szervezőjének illetve a 

tanulónak okozott kár megtérítésére a szakképzési törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 
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9. A térítési díj, tandíj befizetésére vonatkozó rendelkezések 

A térítési díj fizetése intézetünkben a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendeletalapján történik. 

Mindenkori mértéke szakmai feladatra számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának 

meghatározott százaléka. 

A tanórai részvételért fizetendő térítési díj és tandíj mértékét az éves költségvetés alapján a 

törvényben, valamint az iskolai térítési díj és tandíj számításának szabályzatában 

meghatározottak alapján évenként állapítják meg.  

A tandíjat egy összegben fizetik be az iskola számlájára a fizetésre kötelezettek a tanév 

kezdetén, de legkésőbb október 1-jéig. Részletfizetés iránti kérelmet a rászorulók az 

igazgatónak nyújthatnak be, aki egyéni elbírálás alapján dönt a kérelem jogosságáról. 

Az étkezési térítési díjat minden hónap 10-ig kell befizetni előre. A hónap ténylegesen 

igénybe vett szolgáltatásának elszámolásakor a túlfizetés a következő hónapra jóváírandó. 

Az igazgató dönt – az önkormányzat rendeletében foglaltak szerint – az Nkt. 83,89. §-ában 

meghatározottakon kívül további ingyenes ellátásról, a térítési díj és a tandíj összegéről, a 

tanulmányi eredmények alapján járó és a szociális helyzet alapján adható kedvezményekről. 

A tandíj és a térítési díj összege az éves költségvetési törvény értelmében évente kerül 

meghatározásra. Ugyancsak évente változik az önkormányzati rendelkezéseknek megfelelően 

az ebédtérítés díja is. 

A rászoruló diákoknak: 

1. a lakóhely szerinti önkormányzat a szociális alapjából támogatást nyújthat.  

2. A kérelmeket az iskola titkárságára kell benyújtani. A kérelmet a szülőnek 

(gondviselőnek) is alá kell írnia. 

3. A kérelmeket véleményezi az osztályfőnök, az ifjúságvédelmi felelős, a DÖK-ot 

segítő tanár és az DB-titkár is. 

4. A kérelmeket az iskola igazgatója kísérőlevéllel továbbítja az illetékes önkormányzat 

felé. 

A tanulói jogviszony bármely okból történő megszűnése vagy szünetelése esetén a 

többletfizetés visszatérítéséről a megszűnést, illetőleg szünetelés kezdetét követő egy 

hónapon belül az iskola intézkedik. 

Az iskolában szervezett önköltséges szakkörök térítési díját a tanuló akkor igényelheti vissza, 

ha a szakkörön való részvétel önhibáján kívüli okból hiúsult me,g és a szakköri foglalkozások 

több mint felén nem tud részt venni.  

10. A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái, rendje, időbeosztása 

Az iskola – a tanórai foglalkozások mellett a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei, 

valamint az intézmény lehetőségeinek figyelembe vételével - tanórán kívüli egyéb 

foglalkozásokat szervez. A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés önkéntes, 

az év elején történik, és egy tanévre szól. A foglalkozások helyét és időtartamát az igazgató és 

helyettesei rögzítik a tanórán kívüli órarendben, terembeosztással együtt. A foglalkozásokról 

naplót kell vezetni. A szakkörök, egyéb délutáni foglalkozások időrendjének kialakításakor az 

érintett tanárok és tanulók számára legalább 15 perc ebédszünetet kell biztosítani. 
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A tehetséggondozás keretéül szolgáló csoportokat a magasabb szintű képzés igényével a 

munkaközösség-vezetők és az igazgató egyeztetése után lehet meghirdetni. Ezek vezetőit az 

igazgató bízza meg. A foglalkozások időpontjáról és a látogatottságról naplót kell vezetni. 

Az intézményben a tanulók számára az alábbi – az iskola által szervezett tanórán kívüli 

rendszeres foglalkozások működnek: 

1. kollégiumi szilencium, 

2. kollégiumi szabadon választható foglalkozás, 

3. tantárgyi szakkörök, tehetséggondozás, 

4. iskolai sportkörök, 

5. gyógy-testnevelés, 

6. tanulmányi, szakmai, kulturális sportversenyek, 

7. korrepetálás, felzárkóztató foglalkozások, 

8. továbbtanulásra előkészítő foglalkozás, 

9. diáknapok, 

10. klubdélutánok, énekkar, 

11. iskolai könyvtár, 

12. tanfolyamok, 

13. tanulmányi kirándulás, 

14. étkezési lehetőség. 

Kollégiumi szilencium szervezése minden évfolyamon történik. A szorgalmi időszak alatt 

működik tanítási napokon, a tanórákra történő felkészítés és felzárkóztatás céljából 16.00 – 

19.00 óráig kollégiumban lakó tanulók részére, amelyen a részvétel - a szabadszilenciumos 

tanuló kivételével - kötelező. Indokolt esetben a tanuló tanulószobai felvétele tanév közben is 

lehetséges. A tanulószobára minden jelentkező tanulót fel kell venni. 

Kollégiumi szabadon választható foglalkozás: pedagógus által irányított foglalkozás, 

amelyet a lehetséges kollégiumi kínálatból választott tanulói igény alapján a kollégium 

köteles megszervezni, és amelyen a tanuló választása alapján köteles részt venni. A 

kollégiumi neveléshez és oktatáshoz, a szabadidő eltöltéséhez szervezett legalább nyolc 

tanulóból álló, pedagógus vagy a kollégium vezetője által megbízott személy által irányított 

tanulóközösség számára tartható tevékenység, melynek időkerete 60 perc. 

A szakköri foglalkozásokon a szakkörvezetők segítséget nyújtanak a tehetséges tanulóknak 

ahhoz, hogy a kötelező tananyag elsajátítása mellett azokhoz kapcsolódó, azt kiegészítő 

ismeretekre tegyenek szert. Az iskola a hagyományoknak megfelelő szakköröket hirdeti meg, 

de a tanulók és a szülők újak szervezését is kezdeményezhetik. Az indítandó szakkörök 

számát az iskolai anyagi lehetőségek és a diákok érdeklődése szabja meg. Arról, hogy mely 

szakkörök legyenek térítésmentesek, a szakmai munkaközösség véleményének 

meghallgatásával az igazgató dönt. A szakköri foglalkozások legkésőbb októberben 

kezdődnek, és a szorgalmi időszak végéig tartanak. A szakkörök munkaterv alapján 

működnek, amelyet pályázat formájában nyújtanak be. 

A szakkörök vezetőit az igazgató bízza meg. 

A szakkörvezetők a foglalkozásokról szakköri naplót vezetnek. 

A tanulók tanórán kívüli sporttevékenységét a testnevelő tanárok szervezik. A tanulók 

részvétele önkéntes. Törekedni kell arra, hogy a foglalkozásokon minél nagyobb számban 

vegyenek részt a minőségi sport-utánpótlás nevelése érdekében. A sportkörök vezetőjét az 

igazgató bízza meg. 
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A sportkörök működéséhez szükséges sportköri támogatás összegét tanévenként a tantestület 

egyetértésével kell megállapítani. 

A tanulók részt vehetnek iskolán kívüli szervezet, sportegyesület munkájában. A részvételt az 

osztályfőnöknek be kell jelenteni. 

Az osztályfőnök azt a tanulót, akinek iskolán kívüli tevékenysége káros a fejlődésére, 

tanulmányi előmenetelére, javasolhatja a sport és egyéb tevékenységtől való eltiltásra. 

A mindennapos testedzés keretén belül történik az iskola lehetőségének és hagyományainak 

megfelelően kialakult sportágakban a háziversenyek, az iskolák közötti versenyek és 

házibajnokságok lebonyolítása. 

A szakkörök és sportkörök vezetőjét az igazgató bízza meg. 

A megbízást ellátók szakmailag és pedagógiailag felelősek a szakkörök és sportkörök 

működéséért. Éves munkaprogramot dolgoznak ki, amelyet a területekért felelős 

igazgatóhelyettesek hagynak jóvá. 

Az iskola tanulói rendszeresen bekapcsolódhatnak a különböző megyei, országos szakmai, 

tantárgyi versenyekbe. 

Ezeket megelőzően a munkaközösségek házi tanulmányi versenyeket szervezhetnek. 

Az igazgató gondoskodik arról, hogy a különböző tanulmányi, sport és kulturális 

versenyeken győztes, illetőleg helyezést elért tanulók eredményes szereplését az egész 

iskolaközösség megismerje. 

A gyógytestnevelési foglalkozásra kötelezettek névsorát az iskolaorvos készíti el a védőnő 

közreműködésével. A foglalkozáson való megjelenés kötelező, a tanulók ellenőrzése az 

osztályfőnök és testnevelő tanár feladata. 

A gyógy-testnevelésre való beosztással egyidejűleg a tanuló nem kap felmentést az iskolai 

testnevelés órákon való részvétel alól. 

Tantárgyi korrepetálások a pénzügyi lehetőségek figyelembevételével, a szaktanárok 

javaslatai alapján szervezhetők. 

Az érettségi vizsgára, alapvizsgára, a szakmai vizsgára történő felzárkóztató vagy felkészítő 

foglalkozásokat elsősorban a gyenge előképzettségű és az előírt tananyag elsajátításában 

lemaradást mutató tanulók részére kell szervezni. 

Tanfolyamokat az iskola a tanulók érdeklődésének és a szaktanár vállalkozásának 

függvényében indít. Az iskola által szervezett tanfolyamokon való részvételt a szülő írásban 

kéri. A tanfolyamok önköltségesek, a térítési díj félévenként előre fizetendő. 

A nem kötelező tanórai foglalkozásokat az iskola a közoktatási törvény által biztosított 

heti időkeretben szervezi, és ezt a tantárgyfelosztásban megtervezi. 

Az egyéni képességek és igények kielégítése érdekében szervezett csoportok átlaglétszáma 

11-12 fő. 

A versenyeken való részvétel a diákjaink képességeinek kialakítását és fejlesztését célozza. 

A tanulók intézményi, városi, kistérségi és országos meghirdetésű versenyeken vehetnek 

részt, szaktanári felkészítést igénybe véve. A meghirdetett országos versenyekre a 

felkészítésért, a szervezésért, a nevezésért a szaktárgyi munkaközösségek és az 

igazgatóhelyettesek felelősek. 
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A helyi versenyek megszervezéséért, a résztvevő tanulók felkészítéséért a szakmai 

munkaközösségek, illetve a szaktanárok a felelősek.  

A munkaközösség-vezető gondoskodik arról, hogy a különböző tanulmányi, sport és 

kulturális versenyeken győztes, illetőleg helyezést elért tanulók eredményes szereplését az 

egész iskolaközösség megismerje.  

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

műsor elkészítéséért felelős pedagógus megnevezésével. Az ünnepségeken az iskola tanulói a 

Házirend, az SZMSZ és a szóbeli utasításoknak megfelelő öltözékben és rendben kötelesek 

megjelenni. 

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

együttműködik a területileg illetékes történelmi egyházakkal. Megfelelő létszámú 

foglalkozáshoz tantermet biztosít. A tanulók hit- és vallásoktatását az egyházi jogi személy 

által kijelölt hitoktató végzi. 

Az iskola énekkara sajátos diákkörként működik, vezetője az igazgató által megbízott 

kórusvezető tanár. Elsősorban az egyén közös éneklésének igényét hivatott kielégíteni, de az 

iskolai, kistérségi és városi kulturális rendezvények színesítését is szolgálja. A kóruspróbák, 

zenekari próbák meghatározott időben tarthatók. Ez időben egyéb foglalkozások csak az 

igazgató vagy helyettesének külön engedélyével szervezhetők. 

Az iskola könyvtára nyitvatartási idejében, valamint könyvtári tanórákon áll a tanulók 

rendelkezésére. Használati rendjéről a Házirend intézkedik.  

Tanulmányi kirándulások 

A diákok részére tanulmányi kirándulásokat lehet szervezni, melynek célja: 

 a természet és a hazai kulturális örökség megismerése, 

 a tanulók közösségi életének fejlesztése, 

 a tananyag speciális elsajátítása, bővítése. 

A tanmenetekben tervezett tanulmányi kirándulás igazgatói engedéllyel szervezhető. Egy-egy 

órára a szaktanár, az illetékes igazgatóhelyettes előzetes engedélyével üzemlátogatást, 

múzeumlátogatást szervezhet. 

A gyakorlati oktatás tanmenetében ütemezett tanulmányi kirándulás, üzemlátogatás a 

szakoktató szervezésében a szakmai igazgatóhelyettes előzetes engedélyével történhet. 

A tanulmányi kirándulás az iskolai élet, a közösségek kialakításának és fejlődésének szerves, 

pótolhatatlan része. Ezért az iskola mindent megtesz a kirándulások igényes és egyben olcsó 

megszervezése és problémamentes lebonyolítása érdekében. A tanulmányi kirándulások 

szervezésének és lebonyolításának kérdéseit igazgatói utasításban kell szabályozni. 

A tanulmányi kirándulásokkal kapcsolatos szabályok: 

1. a kirándulásra részletes tervezetet kell készíteni, jóváhagyásra le kell adni az 

igazgatónak; 

2. osztálykirándulásra két tanítási nap használható fel; 

3. a szülőkkel szülői értekezleten kell egyeztetni a kirándulás szervezési kérdéseit; 

4. költségkímélő megoldást kell választani; 

5. a kirándulás várható költségeiről a szülőket az ellenőrző útján kell tájékoztatni, és 

írásban nyilatkoztatni a kirándulás költségeinek vállalásáról; 
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6. a szorgalmi időben szervezett kirándulás minden tanuló számára ajánlott. Aki 

elfogadható okkal itthon marad, annak a párhuzamos osztály óráit kell látogatni. A 

jelzés nélküli távolmaradást igazolatlan hiányzásnak kell tekinteni; 

7. a kiránduláshoz annyi kísérőt kell biztosítani, amennyi a program zavartalan 

lebonyolításához szükséges - a kísérő pedagógusok száma 20 fő alatt 1 fő, azon felül 

minden 20 fő esetén  plusz 1 fő; 

8. a kiránduláson részt vevő pedagógusok elszámolásáról külön jogszabály rendelkezik; 

9. a kirándulás, tanítási napnak minősül. A tanár a kiránduláson az órarend szerint óráit 

teljesíti; 

10. a kirándulások előtt a tanulókkal ismertetni kell a balesetvédelemre vonatkozó 

előírásokat, és fel kell hívni a tanulók figyelmét a közlekedési szabályok betartására és 

a lehetséges baleseti forrásokra; 

11. a kirándulásra a kísérő pedagógusok elsősegélynyújtó felszerelést kötelesek vinni; 

12. a kirándulást úgy kell szervezni, hogy az semmiképpen ne essen az utolsó tanítási 

hétre. 

Külföldi utazások, kirándulások 

Szervezett külföldi kapcsolatok révén a tanulók jobban elmélyülhetnek a tanult idegen 

nyelvekben, megismerhetik az adott országban élő embereket. Külföldi utazások az igazgató 

engedélyével és pedagógus vezetésével, a szülők hozzájárulásával szervezhetők. Az 

intézményvezető által megbízott nevelő cserelátogatásokat szervez a külföldi 

testvériskolákba. Tanítási időben a külföldi utazáshoz – melynek célja tanulmányi 

továbbképzés, kulturális, sport és szakmai rendezvény – az igazgató engedélye szükséges. A 

kérelmet egyéni utazás előtt a szülő, csoportos utazás esetén a csoport vezetője az utazás előtt 

legalább 1 hónappal köteles az igazgatónak írásban benyújtani. Külföldi kirándulásra 

maximum 5 tanítási nap biztosítható. 

Külföldi tanulmányi lehetőség 

Amennyiben a szülő külföldi közoktatási intézményben kívánja taníttatni gyermekét – a 

gyermek tanulói jogviszonya a magyarországi iskolában szünetel, amelyről az iskola 

igazgatója határozat formájában dönt. 

A tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását a gyermek nyilvántartása, 

tankötelezettsége teljesítésének céljából be kell jelenteni a lakóhely szerint illetékes járási 

hivatalnak, hogy a gyermek 3 hónapon túl külföldön tartózkodik. 

A külföldön megkezdett tanulmányok Magyarországon történő folytatása esetén a külföldi 

tanulmányok beszámításáról és a különbözeti vizsgatételi kötelezettségről a hazai iskola 

igazgatója dönt. Diákjainknak hazaérkezésük után a külföldön töltött idő, illetve a tantárgyak 

beszámíthatósága alapján osztályozó-, illetve különbözeti vizsgát kell tenniük az igazgató 

által meghatározott időben, és a nevelőtestület által meghatározott módon, a megadott 

feltételek szerint. 

Kulturális programok látogatása 

Az osztályfőnökök alapvető feladata közé tartozik tanulóik ízlés- és jellemformálása, 

művészeti nevelése, amelyhez nagy segítséget nyújtanak a múzeum-, színház-, mozi-, 

kiállítás- és tárlatlátogatások. Ezekhez az igazgató engedélye szükséges. Ha a kulturális 

rendezvény látogatása anyagi vonzattal jár, be kell szerezni a szülők engedélyét. 
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Egyéb programok, rendezvények szervezése 

Az iskola tanulói közösségei (osztályközösségek, diákkörök, szakkörök, stb.) egyéb 

rendezvényeket is szervezhetnek. Az egyéb jellegű rendezvények lebonyolításához akkor kell 

kérvényt benyújtani az intézmény vezetőjéhez, ha a tanulók az iskola helyiségeit igénybe 

kívánják venni, illetve amennyiben a rendezvény időtartama érinti a tanítási időt. 

11. Kedvezmények nyelvvizsgára, nemzetközi vizsgára 

Nyelvvizsgára és egyéb nemzetközi vizsgára történő intenzív felkészülés céljából a tanuló a 

vizsganapokon kívül két tanítási napot vehet igénybe. A és B típusú nyelvvizsgára egyaránt 

két-két nap felkészülési időt biztosítunk. Feltétele: a tanulónak be kell mutatnia az írásbeli és 

szóbeli vizsga, egyéb nemzetközi vizsga időpontját tartalmazó hivatalos levelet az 

osztályfőnöknek. A tanuló hiányzásának okát be kell jegyezni a napló megfelelő rovatába, és 

a havi összesítésnél figyelembe kell venni a mulasztott órák számát. Abban a kérdésben, hogy 

az igénybe vehető kedvezmény szempontjából mely egyéb vizsga számítható be, az 

igazgatónak van döntési jogköre. Ha a nyelvvizsga, egyéb nemzetközi vizsga sikertelen, a 

további próbálkozások előtt a tanuló újabb két napot kaphat a felkészülésre. Az újabb írásbeli 

és szóbeli vizsgán való részvételét az előzetesen leírt módon engedélyezi és rögzíti az 

osztályfőnök. 

11.1.  Versenyen, nyílt napon részt vevő tanulókat megillető kedvezmények 

1. Megyei versenyek döntője előtt a verseny napjain kívül két, országos versenyek előtt 

három tanítási napot fordíthat felkészülésre, ha a szaktanár és az igazgató ezt 

indokoltnak látja. Az igénybevétel módját és idejét szaktanár határozza meg. A 

szaktanár tájékoztatja az osztályfőnököt a felkészítésre fordított napok számáról és 

dátumáról, valamint a verseny időtartamáról. Az országos középiskolai versenyek 2. 

és 3. fordulójába jutott diákok a versenyek előtt három napot fordíthatnak a 

felkészülésre. A megyei és országos szervezésű versenyek iskolai fordulójára 

szabadnap nem jár, a kedvezményekre vonatkozóan a következő bekezdésben 

foglaltak tekintendők irányadónak.  

2. Iskolai vagy városi versenyen résztvevő tanuló a verseny előtt két órával (120 perc), 

megyei versenyen résztvevő tanuló a szaktanára által meghatározott időpontban 

mehet el a tanítási órákról. A szaktanár köteles tájékoztatni az igazgatóhelyettest, az 

osztályfőnököt és az érintett szaktanárokat a versenyzők nevéről és a hiányzás pontos 

idejéről.  

3. Sportversenyekkel és egyéb esetekkel kapcsolatban a szaktanár javaslatának 

meghallgatása, vagy kikérő alapján az igazgató dönt. A döntést követően a szaktanár 

és az osztályfőnök az előzőekben leírt módon jár el.  

4. A felsőfokú oktatási intézmények által szervezett nyílt napon egy tanuló legfeljebb 

három intézményben vehet részt. Ettől csak igen indokolt esetben lehet eltérni az 

osztályfőnök javaslata s az igazgatóhelyettes döntése alapján. A nyílt napon való 

részvételt rögzíteni kell a naplóban, és ezt a hiányzást is figyelembe kell venni az 

összesítésnél.  
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Az 1. 4. szakaszokban szabályozott esetekben az osztályfőnök a hiányzást iskolaérdekből 

történő távollétnek minősíti a naplóban, és a tanítási napokról, órákról való távolmaradást 

minden esetben figyelembe veszi a hiányzások havi összesítésénél.  

12. A mindennapi testedzés formái, a sportkör és az iskola vezetése közötti 

kapcsolattartás formái és rendje 

Az Nkt. 27. §-a kötelező iskolai feladatként fogalmazza meg a mindennapi testedzés 

megszervezését és az iskolai sportkör működtetését. 

A mindennapi testedzés lényege, hogy az iskola legalább negyvenöt perc időtartamban 

lehetővé tegye minden tanulója részére a testmozgás és a sportolás lehetőségét. Annak 

igénybevétele azonban már a tanuló választásán múlik. Az iskola a mindennapi testedzést a 

kötelező tanórai foglalkozások mellett a diáksportkörök működésének támogatásával, azaz a 

szabadon választható délutáni sportfoglalkozásokon biztosítja. 

A délutáni foglalkozásokat az iskolai diáksportkör és a tömegsport keretében kell 

megszervezni. Ezeken az iskola minden tanulója jogosult részt venni. 

Az iskolai diáksportkör diákönkormányzatként működik, melynek munkáját az iskola 

igazgatója által megbízott testnevelő tanár segíti. 

Az iskolai diáksportkör foglalkozásait a tanévenkénti munkatervben meghatározott napokon 

és időben az ott meghatározott sportágakban felnőtt vezető irányításával kell megszervezni. 

Az iskola biztosítja továbbá, hogy őszi és tavaszi időszakban a sportudvar pályái, téli 

időszakban a tornatermek, a kondicionáló helyiségek – testnevelő tanár és a kollégiumi 

nevelőtanár felügyelete mellett – a tanulók rendelkezéseire álljanak naponta délutánonként 

legalább két órás időtartamban, a testnevelő tanárok és a kollégiumi nevelőtanárok által 

összeállított program szerint. A tömegsport foglalkozások pontos idejét tanévenként az iskolai 

munkatervben kell meghatározni. 

13. Tanulmányok alatti vizsgák szabályzata 

13.1. A vizsgaszabályzat célja. Általános szabályok 

A vizsgaszabályzat célja a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái lebonyolítási rendjének 

szabályozása a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet ide vonatkozó paragrafusainak (64-72. §) 

figyelembevételével. 

Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz: 

– osztályozóvizsgákra 

– különbözeti vizsgákra 

– javítóvizsgákra 

– és pótló vizsgákra vonatkozik. 

 

A vizsga a vizsgázó számára díjtalan, azzal a kitétellel, hogy a vendégtanulói jogviszony 

keretében vizsgázók esetében a vizsgadíjból adott kedvezmény mértékéről az igazgató 

határozat formájában dönt. 
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Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára: 

– aki osztályozóvizsgára jelentkezik 

– akit a nevelőtestület határozatával osztályozóvizsgára utasít 

– aki különbözeti vizsgára jelentkezik 

– akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít. 

Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott 

tagjaira. 

13.2. Osztályozóvizsga 

A felsőbb évfolyamba lépéshez szükséges osztályzatai megállapításához, vagy egy adott 

tantárgyból félévi vagy év végi osztályzat megszerzéséhez a tanulónak osztályozóvizsgát kell 

tennie, ha 

– előrehozott érettségire kíván jelentkezni, de még nem teljesítette az adott tantárgy 

tanulmányi vizsgakövetelményeit; nem szerezte meg a helyi tantervben előírt 

osztályzatot; 

– a jogszabályban megengedett időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése 

alapján osztályozóvizsgát tehet;  

– külföldi tartózkodás, magántanulói státusz illetve egyéb ok miatt az igazgató 

engedélyezte számára az osztályozóvizsga letételét; 

– felmentették a kötelező foglalkozásokon való részvétel alól, de osztályozóvizsga 

letételére kötelezték (pl. sportolók esetében testnevelés); 

– tanulmányi idejének megrövidítését engedélyezték (egy vagy több tantárgyból, illetve 

valamennyi tantárgyból az előírtnál rövidebb idő alatt tehet);  

– más iskolából lépett át, és az előzőekben nem tanult tantárgyakból (pl. idegen nyelv) 

vizsga letételére kötelezték; 

– a tanórákon nem tanult tantárgyból, de az iskola helyi tantervében szereplő tantárgyból 

osztályozóvizsga letételére jelentkezett. 

Az osztályozóvizsgával kapcsolatban a következők szerint kell eljárni: 

– Osztályozóvizsga évente 2 vizsgaidőszakban tehető: októberben és áprilisban az 

aktuális tanév munkatervében megjelölt időpontban. Az igazgató ettől eltérő időpontot 

is kijelölhet. A vizsga pontos időpontjáról a vizsgázó, illetőleg a szülő minimum a 

vizsga előtt két héttel értesítést kap (honlap és papír alapú értesítés). 

– Egy vizsgaidőszakban általában 2 évfolyam tananyagából tehető osztályozóvizsga. 

– Három évfolyam anyagából csak rendkívül indokolt esetben, igazgatói engedéllyel 

lehet vizsgázni. 

– Az osztályozóvizsga letételét az igazgató engedélyezi. Az osztályozóvizsgára való 

jelentkezés kérelmét az októberi időszakra szeptember 30-ig, az áprilisi 

vizsgaidőszakra március 31-ig kell beadni az iskola által készített 

formanyomtatványon. 

– Az igazgató a vizsgázó külön kérelmére engedélyezheti, hogy a vizsgázó az előre 

meghatározott időponttól eltérő időben tegyen vizsgát. 

– Abból a tantárgyból, amely az iskola pedagógiai programjában nem szerepel, 

igazgatói engedéllyel más iskolában, vendégtanulói jogviszonyban lehet 

osztályozóvizsgát tenni.  
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– (A vendégtanulói jogviszonyt a fogadó intézmény igazgatója létesíti a tanulóval.) Ez 

esetben az osztályozóvizsgákra a fogadó intézmény vizsgaszabályzatának 

rendelkezései vonatkoznak. 

– Vendégtanulói jogviszonyban az iskolánkban vizsgázó tanuló vizsgáira e 

vizsgaszabályzat vonatkozik. 

– Indokolt esetben a tanuló más iskolában is jelentkezhet a vizsga letételére. Erre az 

engedélyt az igazgató adja. 

– Az osztályozóvizsga napján a tanuló mentesül a tanórák látogatásának kötelezettsége 

alól. 

13.3. Különbözeti vizsga 

Csoportváltoztatás, osztályváltás, iskolaváltoztatás, külföldi tanulmányok magyarországi 

folytatása feltételeként előírhatja az intézmény a különbözeti vizsga letételét. Abból a 

tantárgyból vagy tantárgyrészből kell különbözeti vizsgát tennie a tanulónak, amelyet 

iskolánkban a megkezdeni tervezett évfolyamtól alacsonyabb évfolyamon tanítunk, s amely 

tantárgy, tananyag ismerete feltétele a sikeres továbbhaladásnak, a magasabb évfolyamba 

lépésnek. 

A különbözeti vizsgák időpontját az igazgató határozza meg. Alapesetben az 

osztályozóvizsgák számára kijelölt időpont. 

A különbözeti vizsga tantárgyainak, tartalmának meghatározása során mindig egyedileg kell 

az igazgatónak határozatot hoznia a jelentkező tanuló ügyében. A vizsga letétele feltétele 

lehet az adott évfolyamon, adott csoportban/osztályban a következő évfolyamba lépésnek.  

13.4. Javítóvizsga 

Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha 

– a tanév végén - legfeljebb három tantárgyból - elégtelen osztályzatot kapott, 

– az osztályozóvizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol 

marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik. 

Javítóvizsga augusztus 15. és augusztus 31. között szervezhető. A vizsganapokat az aktuális 

tanév munkaterve határozza meg. Különleges esetben ettől eltérő időpontot az igazgató a 

tanuló kérésére kijelölhet. 

A tanulót a vizsga eredményéről tájékoztatni kell legkésőbb az adott vizsgaidőszak utolsó 

szóbeli vizsgáját követő napon.  

 

A javítóvizsgával kapcsolatosan az alábbiak szerint kell eljárni: 

– A javítóvizsgára utasított tanuló az igazgató által megállapított napon javítóvizsgát 

tehet. 

– A javítóvizsga követelményeiről, témaköreiről a tanuló a vizsgára utalást követő két 

héten belül, de legkésőbb július 5-ig írásbeli tájékoztatást kap. A tájékoztatás formája 

lehet honlap és/vagy papír alapú. 
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– A vizsga pontos időpontjáról a vizsgázó, illetőleg a szülő a vizsga előtt minimum két 

héttel értesítést kap (honlap és/vagy papír alapú, tanévzáró ünnepségen szóban). A 

vizsgák időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő jelentkezéskor írásban tájékoztatni 

kell a 20/2012 EMMI rendelet 65.§ alapján. 

– A javítóvizsga indokolatlan elmulasztása osztályismétlést jelent. 

– A tanuló bizonyítványával megjelenik a vizsgabizottság előtt, legalább 15 perccel a 

vizsga előtt. 

– A rendkívüli okból, igazgatói engedéllyel elhalasztott javítóvizsgára készülő 

tanulónak részt kell vennie a következő felsőbb osztály tanulmányi munkájában, 

mulasztásait szabályosan igazolnia kell, munkáját a többi tanulóhoz hasonlóan kell 

elbírálni. A javítóvizsga sikeres letétele után a tanuló az osztálynak végleges tagja 

lesz, sikertelen vizsga esetén az előző osztályt kell megismételnie. 

– Ha a vizsgáról neki felróható okból elkésik, távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról 

engedély nélkül eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné, vizsgája eredménytelen, 

így az osztályismétlést von maga után. Szabálytalanság esetén az érettségi 

vizsgaszabályzatban foglaltakhoz hasonlóan kell eljárni. 

13.5. Pótló vizsga 

Pótló vizsgát tehet a vizsgázó, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, 

vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné. A 

vizsgázónak fel nem róható ok minden olyan, a vizsgán való részvételt gátló esemény, 

körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a vizsgázó szándékos vagy 

gondatlan magatartására. 

Az igazgató hozzájárulhat ahhoz, hogy az adott vizsganapon vagy a vizsgázó és az intézmény 

számára megszervezhető legközelebbi időpontban a vizsgázó pótló vizsgát tegyen, ha ennek 

feltételei megteremthetők. 

A vizsgázó kérésére a vizsga megszakításáig a vizsgakérdésekre adott válaszait értékelni kell. 

A pótló vizsgára jelentkezéskor a tanuló írásban nyilatkozik arról, hogy az eddig teljesített 

vizsgarész beszámítását kéri-e. 

A pótló vizsga időpontját egyéni elbírálás alapján az igazgató jelöli ki. 

13.6. Független vizsgabizottság előtt zajló vizsga 

A köznevelésről szóló törvény 46.§ (6) bekezdés ’m’ pontja a tanuló alapvető jogaként 

mondja ki, hogy tanulmányai során tehet az intézménytől, annak pedagógusaitól független 

tanulmányok alatti vizsgát, amely osztályozóvizsga és javítóvizsga lehet. A vizsgára való 

jelentkezés szabályait a 20/2012. EMMI rendelet 73. §-a szabályozza. 

A független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vizsgát a kormányhivatal 

szervezi. A tanuló - kiskorú tanuló esetén a szülője - a félév vagy a tanítási év utolsó napját 

megelőző harmincadik napig, a rendelet 51. § (7) bekezdésében meghatározott esetben az 

engedély megadását követő öt napon belül jelentheti be, ha osztályzatának megállapítása 

céljából független vizsgabizottság előtt kíván számot adni tudásáról. A bejelentésben meg kell 

jelölni, hogy milyen tantárgyból kíván vizsgát tenni. Az iskola igazgatója a bejelentést nyolc 

napon belül továbbítja a kormányhivatalnak, amelyik az első félév, valamint a tanítási év 

utolsó hetében szervezi meg a vizsgát. 
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A tanuló - kiskorú tanuló esetén a szülője - a bizonyítvány átvételét követő tizenöt napon 

belül kérheti, hogy amennyiben bármely tantárgyból javítóvizsgára utasították, akkor azt 

független vizsgabizottság előtt tehesse le. Az iskola a kérelmet nyolc napon belül továbbítja a 

kormányhivatalnak. 

A kormányhivatal által szervezett független vizsgabizottságnak nem lehet tagja az a 

pedagógus, akinek a vizsgázó hozzátartozója, továbbá aki abban az iskolában tanít, amellyel a 

vizsgázó tanulói jogviszonyban áll. 

Akkor is, ha a tanuló független vizsgabizottság előtt ad számot tudásáról, magasabb 

évfolyamra jutásáról – a vizsgabizottság által adott osztályzat figyelembevételével – az 

Intézmény dönt.  

13.7. Egyéb rendelkezések 

A tanulmányok alatti vizsgán sajátos nevelési igényű tanulónál a vizsga során lehetővé kell 

tenni mindazon mentességek, kedvezmények érvényesítését, amelyet a tanuló megfelelő 

vizsgálat, szakértői vélemény alapján kapott. 

A tanulmányok alatti vizsgán elért eredmény csak akkor támadható meg, ha az Intézmény 

nem a Pedagógiai Programban meghatározott követelményeket kéri számon, vagy a 

vizsgáztatás során olyan eljárási hiba történt, amely vélhetőleg a tanuló teljesítményét 

hátrányosan befolyásolta. A jogorvoslatra a 20/2012. EMMI rendelet rendelkezésinek 

megfelelően van lehetőség. 

 

14. A rendszeres egészségügyi felügyelet és az ellátás rendje 

Az iskola vezetősége az iskolánkhoz beosztott orvos segítségével megszervezi a tanulók 

rendszeres iskolaorvosi szűrését. 

Védőnő minden munkanapon a tanulók rendelkezésére áll. 

A szakmai alkalmassági vizsgálatot a szakképző évfolyamokon az iskolaorvos éves 

munkaterv szerint végzi. Az általánosítható tapasztalatokról tanévenként tájékoztatja az 

iskolavezetést. 

 

Az iskola egészségügyi feladatai 

1. a tanulók egészségvédelme, az egészségügyi előírások és rendszabályok betartása az 

iskola minden dolgozójának kötelessége; 

2. az iskolaorvosi rendelő és védőhelyiség céljára megfelelő helyiségről az igazgató 

gondoskodik; 

3. a kollégium egészségvédelmével kapcsolatos kérdéseket külön rendelkezés 

szabályozza; 

4. az intézmény valamennyi balesetveszélyes helyiségében mentődobozt kell elhelyezni; 

5. az iskolaorvos törekszik a fertőző betegségek megelőzésére; 
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6. az iskolai ápolónő megszervezi és ellenőrzi a dolgozók évenkénti kötelező 

szűrővizsgálaton való megjelenését; 

7. az iskolaorvos és az iskolai védőnő egészségügyi felvilágosító előadásokat tarthat; 

8. az iskolai védőnő gondoskodik a beteg tanulók ellátásáról; 

9. ha a tanuló üzemi baleset miatt a szakma folytatására alkalmatlanná válik, az iskola 

elősegíti, hogy tanulmányait más szakmában folytathassa. 

A kötelező időszakos orvosi vizsgálatra vonatkozó térítési díjakat a mindenkor 

érvényben lévő rendeletek szabályozzák. 

A kollégium egészségügyi feladatai 

Ha a tanuló bármilyen betegség tüneteit észleli magán (láz, hasmenés, kiütés), az ügyeletes 

tanárnál kell jeleznie (a továbbiakban az illetékes tanár). 

Az illetékes tanár kötelessége: 

a szükséges intézkedéseket megteszi: 

1. sürgős esetben az iskolaorvostól orvosi ellátást kér vagy mentőt hív; 

2. enyhe tünetek esetén a tanulót vagy tanulókat az ügyeletes nevelő az iskolaorvoshoz 

irányítja vizsgálatra; 

3. Lázas beteg esetén a gépjármű-ügyintézőtől gépjárművet igényel, és gondoskodik a 

tanuló orvoshoz szállításáról; 

4. A tünetekkel jelentkező tanuló nevét, azonosító adatait és a jelzett betegség tüneteit a 

betegnaplóba bejegyzi. A betegnaplót az orvosi vizsgálatra jelentkező tanulók 

kötelesek magukkal vinni, vizsgálatkor az orvosnak átadni, illetve az ügyeletes 

nevelőnek visszaszolgáltatni. 

Amennyiben a diák az iskolában szorul orvosi ellátásra, és hazautazása ekkor válik 

szükségessé, hazautazásáról köteles közvetlenül vagy közvetve az osztályfőnök által 

tájékoztatni a kollégium vezetőjét vagy csoportnevelőjét. 

Betegség esetén a tanuló a kollégium elkülönített betegszobájában kap elhelyezést. A 

felügyeletről a kollégium gondoskodik. 

A szükséges orvosi ellátásról gondoskodás után az illetékes tanár, vagy a kollégiumvezető 

értesíti a szülőt, hogy a beteg gyermekéért érte jöhet és otthonába szállíthatja. 

Az egészségügyi ellátás igénybevétele érdekében minden tanuló köteles magánál tartani a 

TAJ-kártyáját. 

Az iskolavédőnőt a tanulók egyéni kérdéseikkel az orvosi szoba ajtaján kifüggesztett 

időpontokban felkereshetik, és tanácsot kérhetnek.  

15. Munkavédelem 

Az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtéséért, tervszerű 

javításáért, a munkavédelmi felkészültség rendszeres ellenőrzéséért, továbbá a dolgozók és a 

tanulók egészségét és testi épségét fenyegető veszélyek elhárításához szükséges megelőző 

intézkedések megtételéért az iskola igazgatója egy személyben felelős. Az igazgató a jogkörét 

az igazgatóhelyettesre, munkavédelmi vezetőre csak a felelősségének érintetlenül hagyása 

mellett ruházhatja át. (MVSZ. II. fejezet) 
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Az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételének biztosításáért saját munkaterületén 

minden vezető felelős, (igazgatóhelyettes, szakmai igazgatóhelyettes, kollégiumvezető, 

műszaki vezető, javítóműhely-vezető, tanár, szakoktató, tanulót foglalkoztató dolgozó). 

A gépek, berendezések üzemeltetési engedélyét az iskola műszaki vezetője adja ki, amelyet 

előzőleg az igazgató érvényesít. 

Megbízás alapján a munkavédelmi vezető végzi az intézmény egészére kiterjedően a MVSZ-

ban rögzített tevékenységet.  

16. Felnőttoktatás (esti, levelező képzés) 

A felnőttoktatást a 2011. évi CXC. köznevelési törvény 60. §-ban meghatározottak 

alapján végezzük. 

16.1. Az esti tagozat működése 

Esti tagozaton a tanulmányi idő négy év. Az esti tagozatra felvehető és középiskolai 

végzettséget szerezhet, érettségi vizsgát tehet az, aki általános iskolai bizonyítvánnyal, 

szakmunkás-bizonyítvánnyal rendelkezik. 

A szakmunkás-bizonyítvánnyal rendelkezők esetében a tanulmányi idő lerövidíthető. Egyéni 

elbírálás után az igazgató dönthet úgy, hogy a jelentkező tanulmányait 10. vagy 11. 

osztályban kezdi, különbözeti vizsgával vagy a nélkül. A döntést a szakmunkás bizonyítvány 

minősítése, valamint kiállításának éve határozza meg.  

A tanulmányi irányítás feladatait az igazgatóhelyettes látja el: 

Ellátja a tanulók beírásával, nyilvántartásával, kimaradásával, törlésével kapcsolatos 

feladatokat. 

A nevelő-oktató munkát elsősorban az iskola tanárai végzik, kötelező óraszámuk terhére vagy 

megbízás alapján. 

16.2. Az esti tagozat munkarendje 

A tanítás a hét három munkanapján (a tanulók igényeihez alkalmazkodva) 17 és 20 óra között 

folyik, a tanítási órák 35 percesek. 

A tanév közi beszámoltatások tanítási időben történnek. Az esti tagozat munkarendje igazodik 

az iskola munkarendjéhez. A tanítási hetek száma 30 hét, az utolsó évfolyamon 28 hét. 

A tanítás befejezhető, ha az egyes tantárgyak óraszáma eléri a tantervben előírt óraszám 90%-

át. A Nkt. 60§ 9. bekezdés (a) pontja alapján az iskolai oktatás egyéni felkészülésre is épülhet. 
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16.3. A tanulók felvétele, átvétele, továbbhaladása 

A tagozatra a jelentkezés szabályosan kitöltött "Jelentkezési lap" kitöltésével és beadásával 

történik minden év augusztus 20-ig. 

A tanulók beiratkozására augusztus utolsó hetében az igazgató által kijelölt időpontban kerül 

sor. 

Beíráskor a hallgató köteles bemutatni születési anyakönyvi kivonatát, személyi igazolványát, 

a felvételre jogosító bizonyítványát. 

A tanulótól átvett bizonyítványt az iskola őrzi és bármikor kikérhető. 

A magasabb osztályba lépő hallgatókat nem kell újra beírni. A tagozat felsőbb osztályába 

léphet az a tanuló, aki eredményesen fejezte be a tanévet. 

Tanulmányait csak az osztály ismétlésével folytathatja az a tanuló, 

 aki az osztályvizsgán kettőnél több tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott és a 

nevelőtestület nem engedélyezte, hogy javítóvizsgát tegyen, 

 aki javítóvizsgán elégtelen osztályzatot kapott, 

 akit töröltek a tanulók névsorából. 

 

Törölni kell a tanulók névsorából azt, aki beszámoló kötelezettségének nem tesz eleget. Ha a 

tanuló igazoltan és igazolatlanul mulasztott óráinak száma meghaladja a kötelező tanórai 

foglalkozások húsz százalékát, akkor csak a nevelőtestület engedélyével tehet 

osztályozóvizsgát. 

A tanulók átvétele hasonló típusú iskolából a tanév közben bármikor lehetséges. 

A tanuló volt iskolájából ebben az esetben be kell szerezni addigi tanulmányi eredményeinek 

dokumentumait.  

 

16.4. A tanulók tudásának értékelése 

A beszámolók rendjét az iskola igazgatója szabályozza. 

A tanulók tanulmányi munkájának ellenőrzése a beszámolókon történik. A tanulók tudásának 

értékelése a tanév közbeni beszámolókon és az év végi vizsgákon történik. 

A javítóvizsgára minden évben augusztus 21. és 31. között kerül sor. 

Az elmulasztott vagy megszakított beszámolók letételére az igazgatóhelyettes engedélyt 

adhat. Az írásbeli vizsga időtartama 90 perc, egy napon legfeljebb két tárgyból lehet írásbeli 

vizsgát tenni. Az írásbeli vizsgákon és beszámolókon tanári felügyeletet kell biztosítani. 

 

 

 

 



64 

 

16.5. Iskolarendszeren kívüli szakképzés, felnőttképzés 

Iskolánk a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény bekezdésében foglaltak szerint 

munkaerő-piaci felkészítés, felnőttoktatás folytatására jogosult, regisztrált képzőhely, 

valamint külön jogszabály alapján felnőttképzési akkreditációval rendelkezik. 

Az alapító okiratnak megfelelően a munkaügyi nyilvántartásban szereplő OKJ képzésekre és 

akkreditált programmal rendelkező szakmai képzésekre továbbképzésekre szervezhető 

oktatás. 

A 139/2008 (X. 22.) FVM rendelet alapján, mint „Képző szervezet” jogosult az iskolánk az 

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához tartozó kötelező és 

nem kötelező képzések folytatására. 

Az OKJ-s képzéseket a központi programból kialakított helyi képzési programok alapján kell 

végezni, a kötelező képzéseket a NAKVI által akkreditált képzési programok alapján.  

A mezőgazdasági vontatóvezető képzés a 24/2005 (V.21) GKM rendeletben meghatározott 

követelmény szerint történik a képzés és vizsgáztatás. 

Az oktatásban elsősorban a saját dolgozóinkat foglalkoztatjuk végzettségüknek megfelelően, 

megbízási szerződéssel. Azokon a szakterületeken, ahol saját dolgozóink közül nem tudjuk 

biztosítani az oktatáshoz szükséges szakembert, ott külsős szakemberek munkáját vesszük 

igénybe vállalkozási vagy megbízási szerződéssel. 

A szakmai vizsgáztatást a 2011. évi CLXXXVII. évi szakképzési törvény alapján végezzük, a 

mindenkori hatályos szakmai és vizsgáztatási követelmény meghatározásai alapján. A 

felnőttképzés irányítását adminisztrátorok segítségével a felnőttképzési referens végzi. 

17. Az iskolai tanügyigazgatás rendje 

17.1. A tanulók nyilvántartása 

Az iskolába felvett tanulókról csak az 2011. évi CXC. törvény 41.§-ban meghatározott adatok 

tarthatók nyilván. 

A felvett tanulókat beiratkozáskor a beírási naplóba kell beírni, amely egyben a 

tanköteles tanulók nyilvántartására is szolgál. 

A kimaradt vagy kizárt tanulót a beírási naplóból törölni kell, egyidejűleg a kimaradás okát és 

idejét a megjegyzés rovatban fel kell tüntetni. 

Az osztályismétlésre utasított tanulót törölni kell az eredeti beírási naplóból, és az új 

osztálynak megfelelő naplóba kell átvezetni. 

A beírási napló tartalmát a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szabályozza. 

A törvényi rendelkezések alapján a beírási naplót az iskola vezetője által kijelölt – nem 

pedagógus-munkakörben foglalkoztatott – alkalmazott vezeti. 

A felvett tanulókat az iskola mindezek mellett számítógépes nyilvántartásba veszi.  
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17.2. Osztálynapló, törzslap, bizonyítvány, ellenőrző könyv 

Az osztályfőnök vezeti az osztálynaplót, a törzslapot és kiállítja a bizonyítványt, valamint az 

ellenőrző könyvet. 

Osztálynapló 

Az osztálynaplót nem fakuló tintával kell kitölteni! 

A mulasztások igazolása és összesítése, a jutalmazások és fegyelmi büntetések, egyéb 

záradékok bejegyzése az osztályfőnök feladata. 

Vegyes szakmai osztályok részére a szakmai elméleti tantárgyak oktatásakor a mulasztások és 

a tanulmányi előmenetel nyilvántartására csoportnaplót kell rendszeresíteni. A csoportnaplóba 

beírt érdemjegyek átvezetése havonta az osztályfőnök feladata. 

Az osztálynapló haladási részét havonta, osztályozó részét a tanév végén (a záradék kelte a 

szorgalmi időszak utolsó napja) le kell zárni. Az üres oldalakat áthúzással érvényteleníteni 

kell. 

A foglalkozási naplót az igazgató illetve az igazgatóhelyettesek ellenőrzik, az ellenőrzés 

megtörténtét aláírásukkal igazolják. 

Törzslap 

A törzslapot az osztályfőnök az első osztályban október 1-ig tölti ki. Az anyakönyvbe a tanuló 

adatait nyilvántartásból kapott adatok alapján, - de a tanuló személyi igazolványával 

ismételten egyeztetve - tölti ki. 

A törzslapot értelemszerűen kell kitölteni. A törzslapon fel kell tüntetni a tanuló év végi 

osztályzatait és a tanulóval kapcsolatos összes döntést és határozatot. A felesleges rovatokat 

vízszintes vonallal át kell húzni. A törzslapon rövidíteni és nem az előírt záradékot alkalmazni 

tilos! Egyedi esetekben az iskola létrehozhat saját záradékot. 

A törzslapot az igazgató minden tanév végén ellenőrzi. A törzslapokat osztályok szerint a 

nyilvántartóban kell tartani és az iskolából elvinni nem szabad. 

A megsemmisült vagy elveszett törzslap helyett - a rendelkezésre álló adatok alapján -

póttörzslapot kell kiállítani.  

Bizonyítvány 

Az osztályvizsga, a javítóvizsga eredményét a bizonyítványba kell jegyezni, majd a 

vizsgabizottság elnöke vagy az igazgató aláírásával, valamint az iskolai körbélyegzővel 

hitelesíteni kell. 

Az elveszett vagy megsemmisült bizonyítványról a törzslap alapján másodlatot kell kiállítani. 

A másodlatért külön jogszabály szerint illetéket kell leróni. 

A másodlat kiadását a törzslapra be kell jegyezni. Törzslap hiányában az egyéb meglévő 

nyilvántartások alapján kérelemre pótbizonyítvány állítható ki. 

A pótbizonyítvány azt tanúsítja, melyik évfolyamot, mikor végezte el. 
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Ha minden nyilvántartás megsemmisült, a pótbizonyítványba csak azt lehet feltüntetni, hogy a 

megjelölt személy az iskola tanulója volt. 

Ilyen esetben a volt tanuló írásban nyilatkozik arról, hogy a megjelölt tanévben az iskola mely 

évfolyamán tanult. A nyilatkozathoz csatolni kell volt tanárának, vagy két évfolyamtársának 

igazolását, akik kötelesek bemutatni bizonyítványaikat. 

A törzslap, a bizonyítvány és a napló adatainak egyeztetéséért az osztályfőnök és az igazgató 

által kijelölt két pedagógus felelős. 

A bizonyítvány záradékainak meg kell egyezni a törzslap záradékaival. 

Valamennyi záradékot keltezéssel, aláírással, bélyegzővel kell ellátni. 

A hibás bejegyzéseket valamennyi tanügyi nyilvántartásban áthúzással kell érvényteleníteni, 

oly módon, hogy olvasható maradjon. 

A hibás bejegyzést helyesbíteni kell. A javítást az igazgató aláírásával, keltezéssel és az iskola 

körbélyegzőjével hitelesíteni kell. 

Ellenőrző könyv 

Az iskola és a szülők közötti kapcsolattartás egyik formája az ellenőrző könyv használata. A 

tanév első félévének eredményéről, valamint az igazolt és igazolatlan hiányzásokról az 

osztályfőnök körbélyegzővel és aláírásával hitelesített értesítést köteles küldeni.   

17.3. A kollégiumban használt nyomtatványok 

A kollégium által használt nyomtatványok: 

a) a kollégiumi csoportnapló, 

b) a kollégiumi napló (ügyeleti napló), 

c) a kollégiumi törzskönyv. 

A kollégium által évenként kialakított csoportok foglalkozásairól a pedagógus kollégiumi 

csoportnaplót vezet. 

A kollégiumi csoportnaplón fel kell tüntetni a kiállító intézmény nevét, címét, OM 

azonosítóját, a megnyitás és lezárás időpontját, a pedagógus és az igazgató aláírását, 

papíralapú dokumentum esetén az intézményi körbélyegző lenyomatát is. 

A kollégiumi csoportnapló a mindenkor érvényes törvényi szabályozásnak megfelelő 

tartalommal bír. 

A kollégiumi napló a kollégiumban folytatott pedagógiai tevékenységek dokumentálására 

szolgál. A kollégiumi napló szervezeti egységenként külön is vezethető. 

A kollégiumi naplón fel kell tüntetni a kiállító intézmény nevét, címét, OM azonosítóját, a 

megnyitás és lezárás időpontját, az igazgató aláírását, papír alapú dokumentum esetén az 

intézmény körbélyegzőjének lenyomatát. 

A kollégiumi napló a mindenkor érvényes törvényi szabályozásnak megfelelő tartalommal 

bír. 

A kollégiumi törzskönyv a kollégiumban elhelyezett tanulók nyilvántartására szolgál. A 

törzskönyvet tanítási évekre lebontva kell vezetni. 
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A kollégiumi törzskönyvben fel kell tüntetni a kiállító intézmény nevét, címét, OM 

azonosítóját, a megnyitás és lezárás időpontját, az igazgató aláírását, papír alapú dokumentum 

esetén az intézményi körbélyegző lenyomatát. 

A kollégiumi törzskönyv a mindenkor érvényes törvényi szabályozásnak megfelelő 

tartalommal bír. 

17.4.  Egyéb iskolai okmányok, nyomtatványok 

Minden tanuló részére a tanítási év első napján ellenőrző könyvet kell kiállítani. Az ellenőrző 

könyv vezetésének rendszeres ellenőrzése az osztályfőnökök feladata. 

A diákigazolványt minden év elején az iskolatitkártól átvett bélyeggel lehet érvényesíteni. 

Eseti gyakorisággal kell kinyomtatni a tanuló által elért eredményeket, az igazolt és 

igazolatlan órák számát, a záradékokat tartalmazó iratot (törzskönyv, bizonyítvány, beírási 

napló) iskolaváltás vagy az arra jogosult hivatalos szerv kérésére. 

17.5. Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje 

17.5.1.  Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok 

kezelési rendje 

  

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

tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt 

dokumentumrendszert alkalmazunk a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet előírásainak 

megfelelően. A rendszerben alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást kizárólag az 

intézmény igazgatója alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére. Az elektronikus rendszer 

használata során feltétlenül ki kell nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni az alábbi 

dokumentumok papír alapú másolatát: 

 az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása, 

 az alkalmazott pedagógusokra, óraadó tanárokra vonatkozó adatbejelentések, 

 a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések, 

 az október1-jei pedagógus és tanulói lista. 

Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és az 

igazgató aláírásával hitelesített formában kell tárolni. 

 

Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem szükséges. A 

dokumentumokat a KIR rendszerében, továbbá az iskola informatikai hálózatában egy külön e 

célra létrehozott mappában tároljuk. A mappához való hozzáférés jogát az informatikai 

rendszerben korlátozni kell, ahhoz kizárólag az intézményvezető által felhatalmazott 

személyek (az iskolatitkár és az igazgatóhelyettesek) férhetnek hozzá. 
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17.5.2. Az elektronikus úton előállított, papír alapú nyomtatványok hitelesítési rendje 

A digitális napló bevezetése esetén az arra vonatkozó szabályozás az SZMSZ mellékletében 

szerepel. 

Havi gyakorisággal ki kell nyomtatni a pedagógusok jelenléti ívét, amelyet a pedagógusok 

kötelesek aláírni. 

Havi gyakorisággal ki kell nyomtatni a pedagógusok által az adott hónapban megtartott órák, 

helyettesítések és egyéb tevékenységekről készített kimutatást (munkaidő-nyilvántartást, 

kollégiumi túlóra nyilvántartást), azt az intézmény igazgatójának és az illetékes 

területvezetőnek alá kell írnia és irattárazni kell.  

18. A költségvetésen kívüli pénzeszközök kezelésére vonatkozó szabályok 

Az intézetben kezelt, meghatározott feladatok ellátására, bizonyos célok megvalósítása 

érdekében létrehozott pénzalapok nyilvántartására, elszámolására, a vele kapcsolatos 

felelősségekre a pénzforgalomra vonatkozó általános előírások érvényesek. 

Ezek bevételéről, kiadásairól az intézetben kötelező pénztári nyilvántartást kell vezetni, 

melyet a szigorú számadás keretében az iskola gazdasági csoportja biztosít, és a gazdasági 

vezető hitelesít. 

A kollégiumi diáktanács, a szülői munkaközösség, a diáksport körök pénztárkönyveinek 

kezelésére vonatkozó szabályokat az iskola Ügyrendjében kell megfogalmazni. 

A költségvetésen kívüli pénzek kezelését, ügyviteli munkáját évenként egyszer függetlenül a 

felügyeleti revíziótól, intézeti belső ellenőrzés formájában a gazdasági igazgatóhelyettes 

leellenőriz. 

 

19. A tankönyvtámogatás szabályai 

A fenntartó által az iskola részére eljuttatott támogatás elosztására a nevelőtestület minden 

tanév elején bizottságot hoz létre. A bizottság a tanulók által benyújtott kérvények alapján, a 

szociális rászorultságot figyelembe véve dönt a támogatás elosztásáról. 

A tankönyvtámogatás mértéke lehet teljes vagy részleges. A tankönyvek árának 

visszatérítése – utólag- az iskola pénztárán keresztül történik. A tankönyv vásárláshoz 

biztosított állami támogatás szétosztásának módjáról és működéséről évente a nevelőtestület 

dönt. 

A visszatérítendő összeget kiskorú tanuló esetében csak a szülő veheti át. 

Ha az iskola számára biztosított támogatási összeg szociális alapon nem osztható szét, a 

fennmaradó összeget normatív alapon a szociális támogatásban nem részesülő tanulók kapják. 

A támogatás felhasználható tankönyvek vásárlására az iskolai könyvtár részére. 

A tankönyvtámogatás módjáról minden tanév végén - az osztályfőnökök segítségével - a 

szülőket tájékoztatni kell. 
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19.1. A tankönyvellátás rendje 

Az iskolai tankönyvellátás megszervezéséért az igazgatóhelyettesek felelősek. 

Az iskola éves munkatervében rögzíteni kell a felelős dolgozó(k) nevét, aki(k) az adott 

tanévben 

1. elkészíti(k) az iskolai tankönyvrendelést,  

2. részt vesz(nek) az iskolai tankönyvterjesztésben. 

A tankönyvrendelésben illetve a tankönyvterjesztésben résztvevő munkatársakkal az iskola 

igazgatója megállapodást köt. 

A megállapodásnak tartalmaznia kell: 

1. a felelős dolgozók feladatait, 

2. a szükséges határidőket, 

3. a tankönyvterjesztés módját, helyét, idejét, 

4. a felelős dolgozók díjazásának módját és mértékét. 

A tankönyvmegrendeléssel kapcsolatos határidőket a havi eseménynaptár tartalmazza az 

alábbi szabályok figyelembevételével: 

1. a tankönyvjegyzék megjelenését követő három napon belül a területileg felelős 

igazgatóhelyettes a tankönyvjegyzéket megküldi a szakmai munkaközösségeknek; 

2. a pedagógusok döntésük előtt ismertetik elképzeléseiket a tanulókkal, illetve az esti 

tagozat hallgatóival, majd megjelölik azokat a könyveket és segédkönyveket, 

amelyeket következő tanévben alkalmazni kívánnak; 

3. a tankönyvterjesztésért-, rendelésért felelős dolgozók a pedagógusok által elkészített 

javaslatok alapján az iskolai ütemtervben rögzített határidőig összeállítják az iskolai 

tankönyv és segédkönyv rendelést, és továbbítják a könyvkiadók felé; 

4. a tankönyvrendelés, a tankönyvterjesztés zavartalan lebonyolításához az 

osztályfőnökök adnak segítséget; 

5. a tankönyvtámogatás szabályait, a tankönyvellátás rendjét illetően a szülői 

munkaközösséget egyetértési jog illeti meg. 

Az iskolai tankönyvrendelés elkészítésénél figyelembe kell venni 

A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezéseit 

A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII törvény rendelkezéseit 

A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

szóló 16/2012. (II.28.) EMMI rendelet előírásait. 

20. Az intézmény munka- és tűzvédelemmel kapcsolatos feladatai 

Az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtéséért, a 

munkavédelmi felkészültség rendszeres ellenőrzéséért, továbbá a dolgozók és a tanulók 

egészségét és testi épségét fenyegető veszélyek elhárításához szükséges megelőző 

intézkedések megtételéért az iskola igazgatója egy személyben felelős.  
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A munka- és tűzvédelemmel kapcsolatos feladatok szakszerű ellátása érdekében a törvényi 

előírásoknak megfelelően az intézmény igazgatója megfelelő végzettséggel és jogkörrel 

rendelkező munkavédelmi és tűzvédelmi szakembert bíz meg. 

A munkavédelemmel kapcsolatos feladatokat az intézmény munkavédelmi szabályzata 

tartalmazza. A munkavédelmi szabályzat melléklete a védőruha juttatásának szabályzata. 

A tűzvédelemmel kapcsolatos feladatokat az intézmény tűzvédelmi szabályzata határozza 

meg, amely melléklete a tűzriadó terv. 

A szabályzatok hatálya kiterjed az intézmény működési területén végzett valamennyi 

tevékenységre, az iskola tanulóira, valamennyi munkaviszonyban álló dolgozójára. Az 

egészséges és biztonságos munkavégzés feltételének biztosításáért saját munkaterületén 

minden vezető felelős (igazgatóhelyettes, szakmai igazgatóhelyettes, kollégiumvezető, 

műszaki vezető, javítóműhely-vezető, tanár, szakoktató, tanulót foglalkoztató dolgozó). 

Védő, óvó intézkedések, teendők baleset esetén 

Az intézményben a nyitvatartási időben biztosítani kell a gyermekek, tanulók felügyeletét, 

védelmét, figyelemmel a baleset-megelőzés szempontjaira. 

A balesetek megelőzése érdekében a tanulókat és dolgozókat előzetes és ismétlő munka- és 

tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni. A tanulók oktatását a munka és tűzvédelmi megbízott 

által biztosított oktatási tematikák alapján az osztályfőnökök, szaktanárok, szakoktatók 

végzik. Pedagógusok, technikai dolgozók oktatását a munkahelyi vezetők illetve a munka- és 

tűzvédelmi megbízottak végzik. 

Az intézmény dolgozóinak teendői baleset bekövetkezésekor 

A tanulók felügyeletét ellátó nevelőnek a tanulót ért bármilyen baleset, sérülés vagy rosszullét 

esetén haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket: 

 a sérült tanulót elsősegélyben kell részesítenie, ha szükséges, orvost kell hívnia; 

 a balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell szüntetni; 

 minden tanulói balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell az iskola 

igazgatójának, igazgatóhelyettesének. 

E feladatok ellátásában a tanulóbaleset színhelyén jelenlévő többi nevelőnek is részt kell 

vennie. 

A balesetet szenvedett tanulót elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a sérülttel csak annyit 

tehet, amihez biztosan ért. Ha bizonytalan abban, hogy az adott esetben mit kell tennie, akkor 

feltétlenül orvost kell hívnia, és a beavatkozással meg kell várnia az orvosi segítséget. 

Az iskolában történt mindenféle balesetet, sérülést ki kell vizsgálni. A vizsgálat során 

tisztázni kell a balesetet kiváltó okokat és azt, hogyan lett volna elkerülhető a baleset. A 

vizsgálat eredményeképpen meg kell állapítani, hogy mit kell tennie a hasonló balesetek 

megelőzése érdekében, és a szükséges intézkedéseket végre kell hajtani. 

A tanulóbalesetekkel kapcsolatos iskolai feladatok a magasabb jogszabály alapján: 

Ha baleset következett be az iskolában, a balesetet a felügyelő vagy órát tartó pedagógusnak 

az eseményt követően azonnal jelenteni kell az igazgatónak, vagy helyettesének és a 

munkavédelmi felelősnek. A 8 napon túl gyógyuló baleset körülményeit ki kell vizsgálni, 
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arról jegyzőkönyvet kell felvenni 3 példányban. A jegyzőkönyv 1 példányát a tanuló 

szüleinek, 1 példányát a fenntartónak kell elküldeni, 1 példányát az iskola iktatja. 

Az intézmény dolgozóinak balestét is azonnal jelenteni kell. A munkabalesetek és az üzemi 

balesetek kivizsgálását, jegyzőkönyv felvételét az iskola munkavédelmi megbízottja végzi. 

Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők 

Az iskola működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem 

látható eseményt, amely a nevelő és oktató munka szokásos menetét akadályozza, illetve az 

iskola tanulóinak és dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az intézmény épületét, 

felszerelését veszélyezteti. 

Rendkívüli eseménynek minősül különösen 

 a természeti katasztrófa (pl. villámcsapás, földrengés, árvíz), 

 a tűz, 

 a robbantással történő fenyegetés. 

Az épületek minden helyiségében, jól látható helyre ki kell függeszteni a Tűzriadó tervet. 

A Tűzriadó terv a termek kötelező dokumentumtartozéka. 

Meglétét az osztályfőnökök folyamatosan figyelemmel kísérni kötelesek. 

Az épületek kiürítését a tűzriadó tervben és a bombariadó tervben szereplő kiürítési terv 

alapján évente legalább egy alkalommal gyakorolni kell. A gyakorlat megszervezéséért az 

iskola igazgatója a felelős. 

Amennyiben az intézmény bármely tanulójának vagy dolgozójának az iskola épületét vagy a 

benne tartózkodó személyek biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló tény jut a 

tudomására, köteles azt azonnal közölni az iskola igazgatójával, illetve valamely intézkedésre 

jogosult felelős vezetővel. 

Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők: 

 igazgató, 

 igazgatóhelyettesek, 

 ügyeletes vezető. 

A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell: 

 a fenntartót, 

 tűz esetén a tűzoltóságot, 

 robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget, 

 személyi sérülés esetén a mentőket, 

 egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi, illetve katasztrófa-

elhárító szerveket, ha ezt az iskola igazgatója szükségesnek tartja. 

Az épületben tartózkodó személyeket riasztani kell. A jelzés módja a tűzvédelmi 

szabályzatban meghatározott jelzés. A jelzést követően haladéktalanul hozzá kell látni a 

veszélyeztetett épület kiürítéséhez. A tanulócsoportoknak a "Tűzriadó terv" terv 

mellékletében található Kiürítési Terv alapján kell elhagyniuk az épületet. 
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A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan ügyelni kell a következőkre: 

 Az épületből minden tanulónak távoznia kell, ezért az órát, a foglalkozást tartó 

nevelőnek a tantermeken kívül (pl. mosdóban, szertárban, stb.) tartózkodó gyerekekre 

is gondolnia kell. 

 A kiürítés során a mozgásban, cselekvésben korlátozott személyeket az épület 

elhagyásában segíteni kell. 

 A tanulókat a tanterem elhagyása előtt és a kijelölt várakozási helyre történő 

megérkezéskor a nevelőnek meg kell számolnia. 

Az igazgatónak, illetve az intézkedésre jogosult felelős személynek a veszélyeztetett épület 

kiürítésével egyidejűleg - felelős dolgozók kijelölésével - gondoskodnia kell az alábbi 

feladatokról: 

 a "Tűzriadó terv"-ben szereplő kijáratok kinyitásáról; 

 a közművezetékek (gáz, elektromos áram) elzárásáról; 

 a vízszerzési helyek szabaddá tételétől; 

 az elsősegélynyújtás megszervezéséről; 

 a rendvédelmi, illetve katasztrófa elhárító szervek (rendőrség, tűzoltóság, 

tűzszerészek, stb.) fogadásáról. 

Az épületbe érkező rendvédelmi, katasztrófa elhárító szerv vezetőjét az iskola igazgatójának 

vagy az általa kijelölt dolgozónak tájékoztatnia kell a rendkívüli eseményről, végrehajtott 

intézkedésekről. A rendvédelmi, illetve katasztrófa elhárító szervek helyszínre érkezését 

követően a szerv illetékes vezetőjének igénye szerint kell intézkednie az intézmény 

vezetőjének. Az illetékes szerv vezetőjének utasításait az intézmény minden dolgozója és 

tanulója köteles betartani.  

21. Szakiskolai képzésben a szakmai gyakorlati képzést folytatókkal és szervezőkkel 

történő kapcsolattartás 

A szakiskolai képzés szakmai gyakorlatainak oktatása történhet iskolai tanműhelyeiben, 

tangazdaságban valamint gazdálkodó szerveknél tanulószerződés vagy együttműködési 

megállapodás formájában. 

A tanműhelyekben és a tangazdaságban történő gyakorlati oktatás a szakmai képzések 

kerettantervei alapján történik, irányításáért és elenőrzéséért felelős a szakmai igazgató 

helyettes. 

A tanulószerződést a gazdálkodó szervezet köti a tanulóval. A tanulószerződések 

ellenjegyzését, a gyakorlati képzőhelyek minősítését és ellenőrzését az illetékes kamara végzi. 

Az elméleti képzést folytató intézmény feladatai: 

 közvetít a tanulók és a gazdálkodó szervezet között; 

 a gazdálkodó szervezet számára biztosítja a gyakorlati képzés tananyagát; 

 biztosítja és ellenőrzi a tanuló foglalkozási naplóját;  

 a havonta lezárt érdemjegyeket átvezeti az osztálynaplóba. 

A gazdálkodó szervezet, az illetékes kamara és az iskola közötti kapcsolatokért felelős 

személy a szakmai igazgatóhelyettes. 
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Együttműködési megállapodással magasabb törvényi szabályozás alapján a gyakorlatok 

része illetve összefüggő szakmai gyakorlat teljesíthető. Az együttműködési megállapodást az 

iskola köti a gazdálkodó szervezettel. Az együttműködési megállapodások ellenjegyzését és 

minősítését az illetékes kamara végzi.  

A képző intézmény feladatai: 

 a gyakorlati képzőhelyekre a tanulók közvetítése; 

 együttműködési megállapodás megkötése; 

 a gyakorlati képzés tananyagának biztosítása a képzőhely számára; 

 kapcsolattartás, ellenőrzés a gazdálkodó szervezetekkel; 

 hiányzás és érdemjegyek átvezetése az osztálynaplóba. 

A gyakorlati képzőhelyekkel történő kapcsolattartásért az együttműködési megállapodások 

megkötéséért felelős a szakmai igazgatóhelyettes.  
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M E L L É K L E T E K  

1. sz. melléklet: Az iskolai könyvtár működési szabályzata 

Az iskolai könyvtár gyűjtőkörét meghatározó tényezők 

Könyvtárhasználati szabályzat 

2. sz. melléklet: Adatkezelési Szabályzat 

3. sz. melléklet: Az intézmény szervezeti felépítése, vezetési szerkezete  
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1. sz. melléklet 

A Vay Ádám Gimnázium, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és 

Kollégium Könyvtárának 

Tankönyvkezelési szabályzata 

Az ingyenes tankönyvek kezelésének szabályai  

1. Törvényi rendelkezések az ingyenes tankönyvi ellátás rendjéről: 

 2001. XXXVII. Törvény a tankönyvpiac rendjéről 

 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelete a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, 

valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

2. A Vay Ádám Gimnázium Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium a következő 

módon tesz eleget az ingyenes tankönyvi ellátás kötelezettségének: 

 Az ingyenes tankönyvre jogosult diákok az iskolai könyvtár nyilvántartásába felvett 

tankönyveket kapják meg használatra. 

 Ezeket a tankönyveket a diákok a könyvtár kölcsönzési szabályai szerint kölcsönzik ki, és 

a könyvtári könyvekre vonatkozó szabályok alapján használják. 

3. Az ingyenes tankönyvek csoportjai: 

1. csoport: a 4  ill. 5 évig használt tankönyvek, ide tartozik: Történelmi atlasz, Földrajzi atlasz 

2. csoport: meghatározott tanévre szóló tankönyvek (1, 2 esetleg 3 évig használatos 

tankönyvek) 

3. csoport: munkafüzetek, munkatankönyvek, amelyekben kitöltendő írásbeli feladatok 

vannak 

4. A kölcsönzés rendje: 

1. csoport: 4  ill. 5 évre lehet kikölcsönözni, ill., akkor kell visszahozni a könyvtárba,amikor a 

tanulói jogviszony megszűnik. 

2. csoport: 1 évre (vagy ahány évre a tankönyv szól) lehet kikölcsönözni, ill. szaktanári 

javaslat alapján ezt meg lehet hosszabbítani, amíg az oktatás az adott tankönyvből folyik. 

3. csoport: használat után a tankönyvek leselejtezésre kerülnek, majd utána a tanulók 

visszakaphatják.  

5. A nyilvántartás rendje: 

Az 1. és 2. csoport tankönyveit a könyvtár nyilvántartásába kell venni. A 3. csoport 

tankönyvei ideiglenes nyilvántartásba kerülnek a mellékelt leltárív alapján. Ezek a könyvek 

minden év végén automatikusan leselejtezendőek. 
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2. sz. melléklet 

VAY ÁDÁM GIMNÁZIUM, MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ 

ISKOLA ÉS KOLLÉGUM 

Adatkezelési szabályzat 

A Vay Ádám Gimnázium, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium szervezeti és 

működési szabályzatának 2. sz. melléklete. 

Elfogadta a Vay Ádám Gimnázium, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 

nevelőtestülete 2013. október 22-én 
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1. Általános rendelkezések 

A Magyar Köztársaság Országgyűlése Magyarország európai uniós jogharmonizációs 

kötelezettségeinek teljesítése érdekében megalkotta az információs önrendelkezési jogról és 

az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt.  

1.1 Adatkezelési szabályzatunk jogszabályi alapja és célja 

Az intézményünkben folyó adatkezelés és továbbítás rendjét jelen adatkezelési szabályzat 

határozza meg, mivel iratkezelési szabályzat készítését a jogszabály nem rendeli el. 

a) Adatkezelési szabályzatunk az alábbi jogszabályok alapján készült: 

 az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény 

 a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

 a100/1997. (VI.13.) Kormányrendelet az érettségi vizsgaszabályzatáról. 

b) Az adatkezelési szabályzat legfontosabb céljai az alábbiak: 

 az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény végrehajtásának biztosítása, 

 az intézményi adatkezelés és adatfeldolgozás szabályainak rögzítése, 

 azon személyes és különleges adatok körének megismertetése az intézménnyel 

jogviszonyban állókkal, amelyeket az iskola tanulóiról, munkavállalóiról az intézmény 

nyilvántart, 

 az adattovábbításra meghatalmazott munkavállalók körének rögzítése, 

 az adatok továbbítási szabályainak rögzítése, 

 a nyilvántartott adatok helyesbítési, törlési rendjének meghatározása, 

 az adatnyilvántartásban érintett személyek jogai és érvényesítésük rendjének közlése 

 a szolgálati titok védelmével kapcsolatos rendelkezések meghatározása.  

Összefoglalva tehát szabályzatunk célja az adatkezelésben érintett személyek – egyértelmű 

és részletes – tájékoztatása az adataik kezelésével kapcsolatos minden tényről, így 

különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra 

jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az 

adatokat. 

1.2 Az adatkezelési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése 

a) A Vay Ádám Gimnázium, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 

működésére vonatkozó adatkezelési szabályzatot az intézmény vezetőjének előterjesztése 

után a nevelőtestület 2013. október 22-i értekezletén elfogadta. 

Az elfogadást követően a jogszabályban meghatározottak szerint véleményezési jogát 

gyakorolta a Szülői Munkaközösség és a Diákönkormányzat, amelyet a záró fejezetben 

aláírásukkal igazolnak. 
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b) Jelen adatkezelési szabályzatot a fenntartó, Vidékfejlesztési Minisztérium hagyta jóvá az 

intézmény szervezeti és működési szabályzatának részeként. 

c) Jelen adatkezelési szabályzatot a tanulók, szüleik megtekinthetik az iskola honlapján, 

valamint az igazgatói irodában. Tartalmáról és előírásairól a tanulókat és szüleiket szervezett 

formában tájékoztatni kell, egyéb esetekben az igazgató ad felvilágosítást.  

1.3 Az adatkezelési szabályzat személyi és időbeli hatálya 

a) Az adatkezelési szabályzat betartása az intézmény igazgatójára, valamennyi 

munkavállalójára és tanulójára nézve kötelező érvényű. 

b) Az adatkezelési szabályzata fenntartó jóváhagyásának időpontjával lép hatályba, és 

határozatlan időre szól. 

c) Adatkezelési szabályzatunkat a jóváhagyást követő dátummal létesített tanulói jogviszony 

esetén a tanuló – a kiskorú tanuló szülője – köteles tudomásul venni, a beiratkozáskor az 

intézmény adatkezelési tevékenységéről a tanulót és a szülőt írásban tájékoztatni kell. A 

tanulói adatkezelés időtartama a középiskolába való jelentkezéstől kezdődően legfeljebb a 

tanulói jogviszony megszűnését követő harmadik év december 31-ig terjedhet. Kivételt képez 

ez alól a nem selejtezhető törzskönyv, a beírási napló, amelyekre vonatkozóan az irattári 

őrzési idő az irányadó. Az irattári őrzési idő leteltével az adatkezelést meg kell szüntetni. 

d) Adatkezelési szabályzatunkat a jóváhagyást követő dátummal létesített munkavállalói 

jogviszony esetén a munkavállaló köteles tudomásul venni, erről a Munka törvénykönyve 

46.§ (1) szakasza szerint készült írásos tájékoztatóban figyelmét fel kell hívni. A 

munkavállalók adatainak kezelése a jogviszony kezdetétől a jogviszony megszűnését követő 

harmadik év december 31-ig terjedhet. Kivételt képeznek ez alól a jogszabályok által 

kötelezően megőrzendő dokumentumok. Az irattári őrzési idő leteltével az adatkezelést meg 

kell szüntetni. 

2. Az intézményben nyilvántartott adatok köre 

A nyilvántartott adatok körét a köznevelési törvény 43-44.§-ai rögzítik. Ezek az adatok 

kötelezően nyilvántartandóak az alábbiak szerint. 

2.1 Az intézmény nyilvántartja és kezeli a munkavállalók alábbi adatait 

2.1.1 Az intézmény kezeli a Közoktatás Információs Rendszerében nyilvántartott, a 

jogszabály által meghatározott munkavállalói adatokat 

a) nevét, anyja nevét, 

b) születési helyét és idejét, 

c) oktatási azonosító számát, pedagógus igazolvány számát, 
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d) végzettségére és szakképzettségére vonatkozó adatokat: felsőoktatási intézmény nevét, a 

diploma számát, a végzettséget, szakképzettséget, a végzettség, szakképzettség, a pedagógus 

szakvizsga, PhD megszerzésének idejét, 

e) munkaköre megnevezését, 

f) a munkáltató nevét, címét, valamint OM azonosítóját,  

g) munkavégzésének helyét, 

h) jogviszonya kezdetének idejét, megszűnésének jogcímét és idejét,  

i) vezetői beosztását, 

j) besorolását, 

k) jogviszonya, munkaviszonya időtartamát,  

l) munkaidejének mértékét, 

m) tartós távollétének időtartamát, 

n) óraadó esetében az oktatott tantárgy, foglalkozás megnevezését. 

2.1.2 Kezeli továbbá a munkavállalással és alkalmassággal kapcsolatos további 

adatokat: 

a) családi állapota, gyermekei születési ideje, egyéb eltartottak száma, az eltartás kezdete, 

b) állampolgárság, 

c) TAJ száma, adóazonosító jele, 

d) a munkavállalók bankszámlájának száma, 

e) családi állapota, gyermekeinek születési ideje, 

f) állandó lakcíme és tartózkodási helye, telefonszáma, 

g) munkaviszonyra, munkavállalói jogviszonyra vonatkozó adatok, így különösen 

- iskolai végzettség, szakképesítés, alkalmazási feltételek igazolása, 

- munkában töltött idő, munkaviszonyba beszámítható idő, besorolással kapcsolatos adatok, 

korábbi munkahelyek megnevezése, a megszűnés módja és időpontja, 

- a pedagógus továbbképzésben való részvétellel, a várakozási idő csökkentésével kapcsolatos 

adatok, idegen nyelv ismerete, 

- a munkavállaló jelenlegi besorolása, annak időpontja, FEOR - száma, 

- a munkavállaló minősítésének időpontja és tartalma, 

- a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítványszáma, kelte, 

- az alkalmazott egészségügyi alkalmassága, 

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

- munkakör, munkakörbe nem tartozó feladatra történő megbízás, munkavégzésre irányuló 

további jogviszony, fegyelmi büntetés, kártérítésre kötelezés, 

- munkavégzés ideje, túlmunkaideje, munkabér, illetmény, továbbá az azokat terhelő tartozás 

és annak jogosultja, 
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- szabadság, kiadott szabadság, 

- alkalmazott részére történő kifizetések és azok jogcímei, 

- az alkalmazott részére adott juttatások és azok jogcímei, 

- az alkalmazott munkáltatóval szemben fennálló tartozásai, azok jogcímei, 

- a többi adat az érintett hozzájárulásával. 

2.2 A tanulók nyilvántartott és kezelt adatai 

2.2.1 Az intézmény kezeli a Közoktatás Információs Rendszerében nyilvántartott, a 

jogszabály által meghatározott tanulói adatokat 

a) nevét,  

b) nemét, 

c) születési helyét és idejét, 

d) társadalombiztosítási azonosító jelét,  

e) oktatási azonosító számát, 

f) anyja nevét, 

g) lakóhelyét, tartózkodási helyét,  

h) állampolgárságát, 

i) sajátos nevelési igénye, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézsége tényét,  

j) diákigazolványának számát, 

k) jogviszonyával kapcsolatban azt, hogy magántanuló-e, tanköteles-e, jogviszonya 

szünetelésének kezdetét és befejezésének idejét, 

l) jogviszonya keletkezésének, megszűnésének jogcímét és idejét,  

m) nevelési-oktatási intézményének nevét, címét,OM azonosítóját,  

n) jogviszonyát megalapozó köznevelési alapfeladatot, 

o) nevelésének, oktatásának helyét, 

p) felnőttoktatás esetében az oktatás munkarendjével kapcsolatos adatokat, 

q) tanulmányai várható befejezésének idejét,  

r) évfolyamát. 

2.2.2 Kezeli továbbá a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos további adatokat 

a) a tanuló állampolgársága, 

b) állandó lakásának és tartózkodási helyének címe és telefonszáma, 

c) nem magyar állampolgár esetén a tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat 

megnevezése, száma; 
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d) szülő neve, állandó lakásának és tartózkodási helyének címe, telefonszáma; 

e) a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok, így különösen 

- felvételivel kapcsolatos adatok, 

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

- a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok, 

- a sajátos nevelési igényre vonatkozó adatok, és ezzel összefüggő mentességek, 

- beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló rendellenességére vonatkozó 

adatok, 

- hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetre vonatkozó adatok  

f) a tanulói balesetekre vonatkozó adatok, 

g) a tanuló személyi igazolványának száma,  

h) a tanuló fényképét a digitális naplóban, 

i) többi adatot az érintett hozzájárulásával.  

3. Az adatok továbbításának rendje 

3.1 A pedagógusok adatainak továbbítása 

Az intézmény alkalmazottainak a 2.1. fejezet szerint nyilvántartott adatai továbbíthatók 
a fenntartónak, a kifizetőhelynek, bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, helyi 

önkormányzatnak, államigazgatási szervnek, a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések 

ellenőrzésére jogosultaknak, a nemzetbiztonsági szolgálatnak. 

3.2 A tanulók adatainak továbbítása 

Az intézmény csak azokat a tanulói adatokat továbbítja, amelyeket jogszabály rendel el. Az 

elrendelést a Köznevelési törvény 44.§ - a rögzíti. Ennek legfontosabb és iskolánkban 

leggyakoribb eseteit közöljük az alábbiakban: 

A tanulók adatai továbbíthatók: 

a) fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, önkormányzat, államigazgatási szerv, 

nemzetbiztonsági szolgálat részére valamennyi adat; 

b) tanulási nehézségre, magatartási rendellenességre, a beilleszkedési zavarra, sajátos nevelési 

igényre vonatkozó adatok a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek; 

c) a magatartás, szorgalom és tudás értékelésével kapcsolatos adatok az érintett osztályon 

belül, a nevelőtestületen belül, a szülőnek, a vizsgabizottságnak, iskolaváltás esetén az új 

iskolának, a szakmai ellenőrzés végzőjének; 

d) a diákigazolvány - jogszabályban meghatározott – kezelője részére a diákigazolvány 

kiállításához szükséges valamennyi adat; 

e) a tanuló iskolai felvételével, átvételével kapcsolatosan az érintett iskolához, felsőoktatási 

intézménybe történő felvétellel kapcsolatosan az érintett felsőoktatási intézményhez és vissza; 
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f) az egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó intézménynek a tanuló egészségügyi 

állapotának megállapítása céljából; 

g) a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermek- és 

ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek, intézménynek a gyermek, tanuló 

veszélyeztetettségének feltárása, megszüntetése céljából; 

h) az állami vizsgák alapján kiadott bizonyítványokat nyilvántartó szervezetnek a 

bizonyítványok nyilvántartásacéljából. 

Az intézmény nyilvántartja továbbá azokat az adatokat, amelyek a jogszabályokban biztosított 

kedvezményekre való igényjogosultság (pl. ingyenes tankönyv-ellátás, tanulók 50%-os 

étkezési kedvezménye, stb.) elbírálásához és igazolásához szükségesek. E célból azok az 

adatok kezelhetők, amelyekből megállapítható a jogosult személye és a kedvezményre való 

jogosultsága.  

4. Az adatkezeléssel foglalkozó munkavállalók körének meghatalmazása 

Az intézmény adatkezelési tevékenységéért, jelen adatkezelési szabályzat 

karbantartásáért az intézmény igazgatója a felelős. Jogkörének gyakorlására az ügyek 

alább szabályozott körében helyetteseit, az egyes pozíciókat betöltő pedagógusokat, a 

gazdasági vezetőt és az iskolatitkárt hatalmazza meg. 

A nem szabályozott területeken az adatkezeléssel kapcsolatos feladatokat az intézmény 

igazgatója személyesen vagy– utasítási jogkörét alkalmazva– saját felelősségével látja el. 

Az igazgató személyes feladatai: 

 a 2.1. fejezetben meghatározott adatok továbbítása, 

 a 2.2. fejezetben meghatározott adatok továbbítása, 

 a 2.1. és 2.2. fejezetekben meghatározott adatok kezelésének rendszeres ellenőrzése, 

 a 2.1. és 2.2. fejezetekben meghatározott adattovábbítás rendszeres ellenőrzése, 

 a 2.2. fejezet e) szakaszában meghatározottak közül a magatartás, szorgalom és tudás 

értékelésével kapcsolatos adatok továbbítása iskolaváltás esetén az új iskolának, a 

szakmai ellenőrzés végzőjének, 

 a 2.2. fejezet h) szakaszában meghatározott egyéb adatok kezelésének elrendelése, az 

érintettek hozzájárulásának beszerzése. 

Az intézményben folyó adatkezelési tevékenység során adatkezelői feladatokat látnak el 

az alábbi munkavállalók a beosztás után részletezett tevékenységi körben. 

Igazgatóhelyettesek: 

a munkaköri leírásukban meghatározott felosztás szerint felelősek 

 a 2.2.2fejezete), f) szakaszaiban meghatározott adatok kezeléséért, 

 a 2.2 fejezet e), f) szakaszaiban szereplő adattovábbítás. 

Gazdasági vezető: 

a beosztottainak az érvényes munkaköri leírások szerint feladatait továbbadhatja, az 

adatkezelői feladatkörért azonban személyes felelősséggel tartozik az alábbi körben, 
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 a 2.1fejezetben meghatározott munkaviszonyra, munkavállalói jogviszonyra vonatkozó 

összes adat kezelése, 

 a 2.1 fejezetben részletezett adatok továbbítása a 3.1 fejezetben meghatározott 

esetekben kezeli a munkavállalók bankszámlájának számát. 

Iskolatitkárok: 

 tanulók adatainak kezelése a 2.2fejezetben meghatározottak szerint, 

 a tanulók felvételire vonatkozó adatainak kezelése a 2.2 e) szakasza szerint, 

 a pedagógusok és munkavállalók adatainak kezelése a 2.1.1 a) b) és c) szakaszai szerint, 

 a pedagógusok és munkavállalók személyi anyagának kezelése, 

 a pedagógusok erkölcsi bizonyítványának nyilvántartása a 2.1.2 g) szakasza szerint, 

 adatok továbbítása a 2.2.2 f) szakaszában meghatározott esetben. 

Osztályfőnökök: 

 a 2.2.2 fejezet e) szakaszában szereplők közül az alábbiakat: a magatartás, szorgalom és 

tudás értékelésével kapcsolatos adatok az érintett osztályon belül, a nevelőtestületen 

belül, a szülőnek, 

 a 2.2.2 fejezet f) szakaszában meghatározott tanulói baleseteket a tudomásszerzés napján 

köteles továbbítani a munkavédelmi felelősnek. 

Gyermek-és ifjúságvédelmi felelős: 

 a 2.2.2 fejezet e) szakaszában szereplő adatok, 

 a 2.2.2 fejezet d) szakaszában szereplő adattovábbítás. 

Munkavédelmi felelős: 

 2.2.2 fejezet f) szakaszában meghatározott nyilvántartás vezetése és az adatok 

jogszabályban előírt továbbítása. 

Az érettségi és szakmai vizsgabizottság jegyzője: 

 a 2.2.2fejezet e) szakaszában meghatározottak közül a magatartás, szorgalom és tudás 

értékelésével kapcsolatos adatok továbbítása az érintett osztályon belül, a 

nevelőtestületen belül, adattovábbítás a vizsgabizottság számára. 

Az iskolai weblap szerkesztésével megbízott pedagógusok, rendszergazda: 

 beszerzi a hozzájárulást a honlapra kerülő olyan pedagógusoktól, diákoktól és szülőktől, 

akikről a weblapon személyes adatokat tartalmazó információk jelennek meg, 

 beszerzi a hozzájárulást a honlapra kerülő olyan pedagógusoktól és diákoktól, akikről 

kiemelten a személyüket ábrázoló fénykép jelenik meg a honlapon (a csoportképeken 

szereplő személyektől hozzájárulást kérni nem szükséges), 

 a fentiekben említett hozzájárulás általában szóbeli, kritikus esetekben írásos.  
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5. Az adatkezelés technikai lebonyolítása 

5.1 Az adatkezelés általános módszerei 

Az intézményünkben kezelt adatok nyilvántartási módja a következő lehet: 

 nyomtatott irat, 

 elektronikus adat, 

 elektronikusan létrehozott, de papír alapon archivált adat, 

 az iskola weblapján elhelyezett (elektronikus) adat, fénykép. 

Az adatkezelő lapok hagyományos nyomtatott formában vagy számítógépes módszerrel is 

vezethetők. Az oktatásért felelős miniszter az elektronikus módszert kötelezően is 

elrendelheti. 

5.2 A munkavállalók személyi iratainak vezetése 

5.2.1 Személyi iratok 

Személyi irat minden – bármilyen anyagon, alakban és bármilyen eszköz felhasználásával 

keletkezett – adathordozó, amely a munkaviszony létesítésekor, fennállása alatt, 

megszűnésekor, illetve azt követően keletkezik, és a munkavállaló személyével 

összefüggésben adatot, megállapítást tartalmaz. 

A személyi iratok köre az alábbi: 

 a munkavállaló személyi anyaga, 

 a munkavállaló tájékoztatásáról szóló irat, 

 a munkavállalói jogviszonnyal összefüggő egyéb iratok (pl. illetményszámfejtéssel 

kapcsolatos iratok), 

 a munkavállaló bankszámlájának száma, 

 a munkavállaló saját kérelmére kiállított vagyonként átadott adatokat tartalmazó iratok. 

5.2.2 A személyi iratokra csak olyan adat és megállapítás vezethető, amelynek alapja: 

 a közokirat vagy a munkavállaló írásbeli nyilatkozata, 

 a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásbeli rendelkezése, 

 bíróság vagy más hatóság döntése, 

 jogszabályi rendelkezés. 

5.2.3 A személyi iratokba való betekintésre az alábbi személyek jogosultak: 

 az intézmény vezetője és helyettesei, 

 az intézmény gazdasági vezetője és – munkaköri leírásuk alapján– beosztottai, 

 az iskolatitkár, mint az adatkezelés végrehajtója, 

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

 saját kérésére az érintett munkavállaló.  
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5.2.4 A személyi iratok védelme 

A személyi iratok kezelői kizárólag az alábbi személyek lehetnek: 

 az intézmény igazgatója, 

 az intézmény gazdaságvezetője, 

 az adatok kezelését végző iskolatitkár. 

A személyi iratokat és a személyi adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, 

megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a 

véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Ha az adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb 

informatikai eszköz útján történik, a személyes adatok technikai védelmének biztosítása 

érdekében az adatkezelőnek és az adat továbbítójának külön védelmi intézkedéseket 

(ellenőrzés, jelszavas védelem, az elküldés után a hálózatról való törlés, stb.) kell tennie. 

5.2.5 A személyi anyagvezetése és tárolása 

A munkavállalói jogviszony létesítésekor az intézmény vezetője gondoskodik a munkavállaló 

személyi anyagának összeállításáról, s azt a vonatkozó jogszabályok és jelen szabályzat 

szerint kezeli. A személyi anyagban az 5.2.1 fejezetben felsoroltakon kívül más anyag nem 

tárolható. A személyi anyagot tartalmuknak megfelelően csoportosítva, keletkezésük 

sorrendjében, az e célra személyenként kialakított gyűjtőben zárt szekrényben kell őrizni. 

A személyi anyag része a munkavállalói alapnyilvántartás. Az alapnyilvántartás első 

alkalommal papíralapon készül, majd a továbbiakban számítógépes módszerrel is vezethető. 

A számítógéppel vezetett munkavállalói alapnyilvántartást ki kell nyomtatni a következő 

esetekben: 

 a munkaviszony első alkalommal való létesítésekor; 

 a munkaviszony megszűnésekor 

 ha a munkavállaló adatai lényeges mértékben megváltoztak. 

A munkavállaló az adataiban bekövetkező változásokról 8 napon belül köteles tájékoztatni a 

munkáltatói jogkör gyakorlóját, aki 8 napon belül köteles intézkedni az adatok átvezetéséről. 

A személyi anyag vezetéséért és rendszeres ellenőrzéséért az intézmény vezetője a felelős. 

Utasításai és a munkavállalók munkaköri leírása alapján az anyag karbantartását a 

gazdaságvezető és az iskolatitkár végzik.  

5.3 A tanulók személyi adatainak vezetése 

5.3.1 A tanulók személyi adatainak védelme 

A tanulók személyi adatainak kezelői kizárólag az alábbiak lehetnek 

 az intézmény igazgatója, 

 az igazgatóhelyettesek, 

 az osztályfőnök, 

 az intézmény gazdasági vezetője, 

 az iskolatitkár(ok). 
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Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, 

nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és 

sérülés ellen. Ha az adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján 

történik, a személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében az adatkezelőnek és 

az adattovábbítójának külön védelmi intézkedéseket (ellenőrzés, jelszavas védelem, az 

elküldés után a hálózatról való törlés,stb.) kell tennie. 

5.3.2 A tanulók személyi adatainak vezetése és tárolása 

A tanulói jogviszony létesítésekor az intézmény vezetője gondoskodik a tanulók személyi 

adatainak összeállításáról, s azt a vonatkozó jogszabályok és jelen szabályzat szerint kezeli. A 

diákok személyi adatai között az 2.2. fejezetben felsoroltakon kívül más anyag nem tárolható. 

A személyi adatokat osztályonként csoportosítva az alábbi nyilvántartásokban kell őrizni: 

 összesített tanulói nyilvántartás, 

 törzskönyvek, 

 bizonyítványok, 

 beírási napló, 

 osztálynaplók, 

 a diákigazolványok nyilvántartó dokumentuma. 

5.3.2.1 Az összesített tanulói nyilvántartás 

Célja az iskolában tanuló diákok legfontosabb adatainak napra kész tárolása, a szükséges 

adatok biztosítása, igazolások kiállítása, tanügy-igazgatási feladatok folyamatos ellátása 

céljából. Az összesített tanulói nyilvántartás a következő adatokat tartalmazhatja: 

 a tanuló neve, osztálya, 

 a tanuló azonosító száma, diákigazolványának száma, 

 születési helye és ideje, anyja neve, 

 állandó lakcíme, tartózkodási helye, telefonszáma, 

 a tanuló általános iskolájának megnevezése. 

A nyilvántartást az igazgató utasításait követve az iskolatitkár(ok) vezeti(k). A tanulói 

nyilvántartás minden év szeptember1-jéig első alkalommal papíralapon készül, majd a 

továbbiakban digitális módszerrel vezethető. A számítógéppel vezetett tanulói nyilvántartás 

folyamatosan pontos és teljes vezetéséért az iskolatitkár(ok) felelős(ek). Tárolásának 

módjával biztosítani kell, hogy az adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá. Az 

elektronikus formában vezetett tanulói nyilvántartás másodpéldányban történő tárolását 

biztosítani kell. 

A tanuló és szülője a tanuló adataiban bekövetkező változásokról 8 napon belül köteles 

tájékoztatni az osztályfőnököt, aki 8 napon belül köteles intézkedni az adatok átvezetéséről. 

5.4 A szolgálati titok védelmével kapcsolatos rendelkezések
1
 

                                                 
1
 Lásd a 100/1997.(VI.13.)Kormányrendelet60/A.§ előírásait 
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Az intézmény minden munkavállalójának kötelessége az adatkezelés jogszabályokban és e 

szabályzatban meghatározott rendjének betartása. Az adatkezelők, illetve az iskola tanárai, 

vezetői feladatkört ellátó munkavállalói felelősek a tudomásukra jutott adatok védelméért. A 

tanulók és munkavállalók személyi adatait kizárólag az e szabályzatban meghatározott 

személyek az itt meghatározott módon továbbíthatják. A személyi adatok bármely más jellegű 

(szóbeli, telefonon történő, írásos vagy bármely más módon történő) továbbítása szigorúan 

tilos. 

Az érettségi vizsga, szakmai vizsga „korlátozott terjesztésű” minősítésű feladatlapjait –

amennyiben azokat az erre jogosult minősítő szolgálati titoknak minősítette, a minősítés 

érvényességi ideje alatt a szolgálati titokra vonatkozó rendelkezések szerint kell kezelni. Az 

érettségi/szakmai vizsgákkal kapcsolatos tanulói adatok (a dolgozatok pontszáma, eredménye, 

a szóbeli feleletekre vonatkozó adatok) szintén szolgálati titkot képeznek. Hasonlóképen 

szolgálati titoknak minősülnek a szóbeli és írásbeli érettségi/szakmai vizsgatételekre és 

feladatlapokra vonatkozóan a vezetők vagy munkavállalók birtokába jutott információk, 

továbbá az érettségizők szereplésével és eredményeivel kapcsolatos bármely adat. A 

szolgálati titok védelmének kötelezettsége az érettségi/szakmai vizsga minden adatára 

vonatkozóan érvényes.  

5.5. Az adatnyilvántartásban érintett munkavállalók, tanulók és szülők jogai és 

érvényesítésük rendje 

5.5.1 Az érintettek tájékoztatása, kérelem az érintett adatainak módosítására 

Az adatkezelés által érintett személlyel az adat felvétele előtt közölni kell, hogy az 

adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az 

adatkezelést elrendelő jogszabályt is.  

A munkavállaló, a tanuló vagy gondviselője tájékoztatást kérhet személyes adatainak 

kezeléséről, valamint kérheti személyi adatainak helyesbítését illetve kijavítását, amelyet az 

adatkezelő köteles teljesíteni. A munkavállaló, a tanuló illetve gondviselője jogosult 

megismerni, hogy az adatkezelés során adatait kinek, milyen célból és milyen terjedelemben 

továbbították. 

A munkavállaló a közokirat, illetve a munkáltató döntése alapján bejegyzett adatok 

helyesbítését vagy törlését csak közokirat, illetve a munkáltató erre irányuló nyilatkozata vagy 

döntésének az illetékes szervek által történt megváltoztatása alapján kérheti. 

Az érintett munkavállaló, tanuló illetve gondviselője kérésére az intézmény vezetője 

tájékoztatást ad az intézmény által kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által 

feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó 

nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és 

milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az intézmény igazgatója a kérelem 

benyújtásától számított 30 napon belül írásban, közérthető formában köteles megadni a 

tájékoztatást.  
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5.5.2 Az érintett személyek tiltakozási joga 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha 

a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő 

jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény 

rendelte el; 

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény 

kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; 

c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. 

Az intézmény igazgatója –az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a 

kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt 

megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a 

tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és 

adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az 

annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett 

személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog 

érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett a meghozott döntéssel nem ért egyet, az 

ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – az adatkezelési törvény szerint bírósághoz 

fordulhat.  

5.5.3 A bírósági jogérvényesítés lehetősége 

Ha az intézmény adatkezelési tevékenysége során az érintett jogait megsérti, az érintett 

munkavállaló, tanuló vagy annak gondviselője az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A 

bíróság az ügyben soron kívül jár el. 
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3. sz. melléklet

 


