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PREAMBULUM 
 

 “…a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt, tudomány mellé 

pedig mértékletességet, a mértékletesség mellé pedig tűrést, a tűrés mellé pedig kegyességet, a 

kegyesség mellé pedig atyafiakhoz való hajlandóságot, az atyafiakhoz való hajlandóság mellé 

pedig szeretetet.” 

(Péter második levele, 1: 5-7) 

 

A Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy elhívása az oktatásban:  

 

Az ősi bibliai igazság – „A bölcs tanítás az élet forrása.” (Pb.13:14.) – ma is érvényes. A 

baptista iskola célja, hogy tanulói a lehető legjobb alapokat kapják egy boldog, kiteljesedett, 

sikeres jövőhöz.  

A baptista iskola keresztény értékekre és gondolkodásra épül, így a Teremtő és a 

teremtmény tisztelete, a gyermekszeretet alapozza meg a színvonalas nevelési-oktatási munkát, és 

a tanulók személyiségének optimális fejlesztését.  

 

Az Európában 450 éves, Magyarországon több mint 160 éves Baptista Egyházra a 

kezdetektől jellemző, hogy a társadalom felé nyitott, bibliai értékeket közvetítő, családközpontú 

közösség. Felnőtt-keresztséget gyakorló, több generációs gyülekezetekből álló protestáns 

felekezet, amely az egyén döntésére, szabad akaratának tiszteletben tartására épít. A 

Magyarországi Baptista Egyház több mint száz éve működtet egyházi oktatási intézményt és a 

rendszerváltás óta tart fenn általános iskolát, óvodát és alapfokú művészeti iskolát.  

 

Keresztyén szellemű nevelésünk feladata, hogy a személyiség sokoldalú, harmonikus fejlesztése 

által gyermekeink önálló, felelősségteljes cselekvésre, őszinteségre, szabadságra törekvő, saját 

magukra a mértékletesség, másokra a türelem keresztyéni erényeit alkalmazó, helyes erkölcsi 

érzékkel rendelkező, problémamegoldó személyiséggé váljanak. 

Hisszük, hogy a szeretet a leghatékonyabb pedagógiai módszer, és ezzel támogatjuk, hogy a 

gyermekek e segítséggel találjanak rá az útra, az evangéliumi hitre, mely az Úr Jézuson keresztül 

Istenhez vezet. 

 

A baptista iskola: Több, mint iskola. Magyarország egyik legnagyobb segélyszervezete, a Baptista 

Szeretetszolgálat megalakulása óta arra törekszik, hogy minden erejével és lehetősége szerint 

segítsen a szükségben lévőknek. A Baptista Szeretetszolgálat – alaptevékenységébe jól 

illeszkedően – iskoláiban sokat tesz a hátrányos helyzetű, sajátos nevelésű igényű, és a roma 

tanulók felzárkóztatásáért, és a tehetséges diákok kibontakoztatásáért. Küldetése, hogy az általa 

fenntartott intézmény több legyen, mint iskola: az a hely, ahol a tanuló teljes körű támogatást kap 

személyisége és képességei kibontakoztatásához. 
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1.  Általános rendelkezések 
 

 

1.1 Az alkalmazottakkal szembeni alapvető elvárások    
 

 

A Széchenyi István Baptista Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium a Baptista 

Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy által fenntartott keresztény egyházi intézmény. Küldetését 

akkor töltheti be, ha szellemiségében, rendjében, megnyilatkozásaiban a Biblia tanításainak és 

Jézus Krisztus példájának követésére törekszik.  

 

Az Iskola minden tanárának és alkalmazottjának vállalása és feladata, hogy magatartásával és 

cselekedeteivel e tanításokat és ezt a példát hitelesen közvetítse az intézmény külső és belső 

környezete számára, hogy az iskola hírnevét öregbítse. 

 

A nevelőtestületet (ideértve valamennyi alkalmazottat) a közösen megalkotott és vallott egységes 

követelmények jellemzik, melyek meghatározó elemei a közös nevelői hatásoknak. Törekvésünk, 

hogy az iskola mindennapos működési gyakorlata az integritás (feddhetetlenség, tisztesség, 

becsület), hatékonyság és számon kérhetőség következetes mintaképe legyen. 

A nevelő személyiségének összhangban kell állnia az általa és az iskola által képviselt értékekkel. 

Fontos, hogy minden nevelő pontos, fegyelmezett, alapos munkát végezzen.  

 

A oktató a szakterületén, a tananyag tartalmában és átadásának metodikájában legyen kreatív és 

magasan képzett; ezért elengedhetetlen számára a folyamatos önképzés, nyitottság a kultúra 

minden területe felé, mely szellemi és lelki feltöltődést biztosít a mindennapi munkája végzéséhez.  

 

A nevelő konfliktusainak kezelésében etikusan járjon el, a szülői kapcsolatok terén az őszinteséget, 

nyíltságot és igazságosságot képviselje. A gyerekek nevelése elképzelhetetlen a szeretet, az 

elfogadás, az adás vágya és az empátia nélkül. 

 

 

1.2  A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja   
 

A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket 

a szervezeti és működési szabályzat határozza meg. Megalkotása a szakképzésről szóló 2019. év 

LXXX. törvényben foglalt felhatalmazás alapján történik. A szervezeti és működési szabályzat 

határozza meg a köznevelési intézmény szervezeti felépítését, továbbá a működésre vonatkozó 

mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. A szervezeti és 

működési szabályzat a kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékenységcsoportok és folyamatok 

összehangolt működését, racionális és hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza. 

 

A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi törvények, 

kormányrendeletek és miniszteri rendeletek: 

 

 A szakképzésről szóló 2019. év LXXX. törvény 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

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

információszabadságról 

 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 
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 a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 
 326/213. (VIII. 30.) Korm. rendelet  

 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről 

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

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

 17/2014.  (III.12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, oktató-kézikönyvvé nyilvánítás, a 

tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről  

A dolgozók a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartoznak.  

 
 

1.3.  A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése 

        

 

Jelen szervezeti és működési szabályzatot a tanulók, szüleik, a munkavállalók és más 

érdeklődők megtekinthetik az igazgatói irodában, az iskolai könyvtárban, munkaidőben, 

továbbá az intézmény honlapján. Jelen szervezeti szabályzatot az intézmény nevelőtestülete a 

2020. augusztus 31-én megtartott értekezletén fogadta el.  

 

A szervezeti és működési szabályzat és mellékleteinek betartása az intézmény valamennyi 

munkavállalójára, tanulójára – ide értve a felnőttoktatásban részt vevőket – nézve kötelező 

érvényű. A szervezeti és működési szabályzat a Baptista Szeretetszolgálat EJSZ 

jóváhagyásának időpontjával lép hatályba, és határozatlan időre szól.  
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2.  Az intézményre vonatkozó adatok, feladatai 
 

2.1 Az intézmény neve 
 

A Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 21. § (3) bekezdése, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal az alábbi 

alapító okiratot adja ki: 
 

1. Az intézmény neve:  Széchenyi István Baptista Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium 

Rövidített neve:          Széchenyi István Baptista Technikum 

 

2.   Az intézmény székhelye: 8300 Tapolca, Móricz Zsigmond u. 8.  

 Telephelye, címe:  8300 Tapolca, Berzsenyi D. u. 21.  

 

3.   Az intézmény OM azonosító száma:  037224 

 

4. Az intézmény feladatellátási és telephelyei: 

Technikumi képzés: 8300 Tapolca, Móricz Zs. u. 8. ,Tapolca, Berzsenyi D. u. 21. 

Szakképző iskolai képzés: 8300 Tapolca, Móricz Zs. u. 8. ,Tapolca, Berzsenyi D. u. 21. 

Szakgimnáziumi képzés: 8300 Tapolca, Móricz Zs. u. 8. ,Tapolca, Berzsenyi D. u. 21.  

Szakközépiskolai képzés: 8300 Tapolca, Móricz Zs. u. 8., Tapolca, Berzsenyi D. u. 21.  

Gimnáziumi képzés: 8300 Tapolca, Móricz Zs. u. 8., Tapolca, Berzsenyi D. u. 21. 

 

 

5. Az intézmény alapítója és székhelye: Veszprém Megyei Tanács Végrehajtó  

                                                                   Bizottsága  

                                                                   8200 Veszprém, Lenin tér 5. 

 

6. Az intézmény alapítási éve: 1985. 

 

7. Az intézmény fenntartója és székhelye: 

                    Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy 

   székhelye: 1111 Budapest, Budafoki út 34/b. 

 

8. Felügyeleti szerve 

  Szakmai és törvényességi felügyeletet a fenntartó, a fenntartói tevékenység   

                        törvényességi ellenőrzését a Veszprém Megye Kormányhivatala látja el. 

 

9. Az intézmény jogállása 

  önálló jogi személy 

 

 

 

10. Az intézmény típusa: 

 

Többcélú szakképző intézmény, összetett iskola: 
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3. Az intézmény gazdálkodásának jellemzői 
 

3.1 Az intézmény gazdálkodással kapcsolatos jogköre 

 

Az intézmény a fenntartó által megállapított költségvetés alapján önálló gazdálkodási 

jogkörrel rendelkezik a köznevelési törvény és az intézményre vonatkozó hatályos jogszabályok 

előírásai szerint, az intézmény igazgatójának vezetői felelőssége mellett. Az intézmény a 

gazdasági, pénzügyi, munkaügyi feladatait az intézmény a székhelyén látja el, a fenntartó által 

jóváhagyott költségvetési kereten belül önálló bérgazdálkodást folytat, de gazdálkodással 

összefüggő kötelezettséget a fenntartó jóváhagyása nélkül nem vállalhat.  

 

Az intézmény székhelyét és telephelyét képező épület és telek vonatkozásában a tulajdonosi 

jogokat Tapolca Város Önkormányzata gyakorolja. Tapolca Város Önkormányzatával kötött 

1/323-37/2012. ügyiratszámú ingatlanhasználati szerződéssel az intézmény székhelyét képező 

épületet, a telket és a feladatellátáshoz szükséges ingóságot (berendezéseket, felszereléseket, 

taneszközöket, informatikai eszközöket) leltár szerinti használatra az Önkormányzat átadta az 

intézmény számára. Az intézmény által vásárolt tárgyi eszközök és készletek felett tulajdonosként 

az intézmény vezetője rendelkezik. 

 

Az intézmény az általa használt ingatlanok tulajdonjogát nem ruházhatja át, illetve az ingatlanokat 

az illetékes tulajdonos és a fenntartó hozzájárulása nélkül nem terhelheti meg, nem adhatja bérbe. 

Az intézmény igazgatója a rábízott vagyon felhasználásáról évente beszámolót ad a fenntartónak, 

az intézmény átmeneti szabad kapacitását az igazgató az alaptevékenység sérelme nélkül a 

fenntartó hozzájárulásával jogosult bérbe adni vagy egyéb módon hasznosítani.  

 

 

3.2 Az intézmény gazdálkodási feladatainak ellátása 

 

3.2.1 A gazdasági szervezet feladatköre 

 

A köznevelési intézmény „gazdasági szervezet” elnevezéssel saját gazdálkodásának lebonyolítása 

érdekében szervezeti egységet működtet, amelynek feladata az intézmény költségvetésének 

megtervezése, a költségvetés végrehajtása, valamint a következő bekezdésben részletezett feladatok 

ellátása 

Az intézmény gazdálkodással kapcsolatos irányítási feladatait a gazdaságvezető látja el. Az 

intézmény önállóan rendelkezik a költségvetés kiemelt előirányzatai felett – személyi juttatások, 

munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások, felhalmozási, felújítási kiadások– 

vonatkoztatásában. Az intézmény vezetőjének döntése és a munkavállalók munkaköri leírásában 

meghatározottak alapján a gazdasági ügyintézők érvényesítésre, szakmai teljesítés igazolására, a 

térítési díjak beszedésére, a házipénztár kezelésére jogosultak. Az intézmény vezetője és 

helyettesei kötelezettségvállalási és utalványozási joggal rendelkeznek; ellenjegyzésre a 

gazdaságvezető jogosult. Ellenjegyzési jogával élve aláírásával igazolja, hogy a kiemelt 

előirányzatok feletti rendelkezés gazdasági szempontból jogszerű, valamint a teljesítéséhez 

szükséges anyagi fedezet rendelkezésre áll.  

 

A gazdaságvezető a gazdálkodással kapcsolatos szerződések, azok teljesítésének igazolása, a 

költségvetés végrehajtása ügyeiben az intézmény képviselőjeként járhat el.   
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4.  Az intézmény szervezeti felépítése 
 

4.1 Az intézmény vezetője 

 

4.1.1 Az intézményvezető feladatait a A szakképzésről szóló 2019. év LXXX. törvény és a 

szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet20/2012. 

(VIII.31.)határozza meg. 

A szakképző intézmény vezetője 

a) felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásért, önálló 

költségvetéssel nem rendelkező intézmény esetében a működtetővel kötött szerződésben 

foglaltak végrehajtásáért, működtető hiányában a fenntartó által rendelkezésére bocsátott 

eszközök tőle elvárható gondossággal való kezeléséért, 

b) önálló költségvetéssel nem rendelkező intézmény vezetője kivételével gyakorolja a 

munkáltatói jogokat a köznevelési intézményben foglalkoztatottak felett, 

c) dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, 

kollektív szerződés, közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe, 

d) felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért, 

e) jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját, 

f) képviseli az intézményt. 

(2) A nevelési-oktatási intézmény vezetője felel 

a) a pedagógiai munkáért, 

b) a nevelőtestület vezetéséért, 

c) a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű 

megszervezéséért és ellenőrzéséért, 

d) önálló költségvetéssel rendelkező intézmény esetében a rendelkezésre álló költségvetés 

alapján a nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek 

biztosításáért, 

e) a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért, 

f) a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a gyermekvédelmi 

jelzőrendszernek a köznevelési intézményhez kapcsolódó feladatai koordinálásáért, 

g) a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, 

h) az iskolaszékkel, a munkavállalói érdek-képviseleti szervekkel és a 

diákönkormányzatokkal, szülői szervezetekkel való megfelelő együttműködésért, 

i) a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért, 

j) a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, 

k) a oktató etika normáinak betartásáért és betartatásáért. 

 

A Szakképző intézmény intézmény vezetője jogosult az intézmény hivatalos képviseletére. 

Jogkörét indokolt esetben, helyetteseire, illetve a gazdaságvezetőre átruházhatja.  

 

Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak: az 

igazgató és az igazgatóhelyettesek minden ügyben, a gazdaságvezető, a gazdasági ügyintéző és az 

iskolatitkár a munkaköri leírásukban szereplő ügyekben, az osztályfőnök és az érettségi 

vizsgabizottság jegyzője az év végi érdemjegyek törzskönyvbe, bizonyítványba, valamint a félévi 

tanulmányi értesítőbe való beírásakor. 

Kiadmányozásra jogosultak: 

Igazgató, távolléte esetében a helyettesítési rendnek megfelelően. 
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4.1.2 Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rend   
 

Távollétében (ebben a sorrendben) a szakmai, általános igazgatóhelyettes. Az igazgatóhelyettesek 

hatásköre az intézményvezető helyettesítésekor – saját munkaköri leírásukban meghatározott 

feladatok mellett – az azonnali intézkedést igénylő döntések meghozatalára, az ilyen jellegű 

feladatok végrehajtására terjed ki. Az igazgató döntési és egyéb jogait (pl. felvételi döntések esetén) 

részben vagy egészben átruházhatja az igazgatóhelyettesekre, az iskolavezetés vagy a tantestület 

más tagjaira. A döntési jog átruházása minden esetben írásban történik, kivéve az 

igazgatóhelyettesek felhatalmazását.  

 

A szakmai igazgatóhelyettes távolléte esetén, őt az általános helyettes helyettesíti. 

Az általános helyettes távolléte esetén őt a szakmai igazgatóhelyettes helyettesíti. 

 

 

4.1.3 Az intézményvezető által átadott feladat- és hatáskörök   

 

Az intézményvezető a jogszabályok által számára biztosított feladat- és hatásköreiből átadja 

az alábbiakat: 

 

 az igazgatóhelyettesek számára az órarend készítésével kapcsolatos döntések jogát, a 

választott tantárgyak meghirdetésének jogát, a tantárgyválasztással kapcsolatos tanulói 

módosítási kérelmekkel kapcsolatos döntések jogát, 

  az általános igazgatóhelyettes számára az intézményi rendezvények szervezésével 

kapcsolatos tárgyalásokon az intézmény képviseletét és a rendezvényekkel kapcsolatos 

döntés jogát, 

 a gazdaságvezető számára – a szóbeli egyeztetést követően – az élelmiszerszállítási 

szerződések megkötését, a terembérleti és más bérleti szerződések megkötését, 

 a gazdaságvezető számára a gazdasági, ügyviteli és technikai alkalmazottak munkaidő 

beosztását, szabadságolási rendjének megállapítását, szabadságuk kiadásának jogát. 

 

 

4.2 Az intézményvezető közvetlen munkatársainak feladat- és hatásköre 

 

Az igazgató feladatait közvetlen munkatársai közreműködésével látja el.  

Az igazgató közvetlen munkatársai: 

 az igazgatóhelyettesek, 

 a gazdaságvezető. 

 

Az igazgató közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az 

intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzik. Az intézményvezető közvetlen munkatársai 

az igazgatónak tartoznak közvetlen felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel.  

 

Az igazgatóhelyetteseket a tantestület véleményezési jogkörének megtartásával az igazgató bízza 

meg. Igazgatóhelyettesi megbízást az intézmény határozatlan időre alkalmazott oktatója kaphat, a 

megbízás határozott időre szól. Az igazgatóhelyettesek feladat- és hatásköre, valamint egyéni 

felelőssége mindazon területekre kiterjed, amelyeket munkaköri leírásuk tartalmaz. Személyileg 

felelnek az igazgató által rájuk bízott feladatokért. Az igazgatóhelyettesek távollétük vagy egyéb 

akadályoztatásuk esetén teljes hatáskörrel veszik át egymás munkáját, ennek során – az intézmény 
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igazgatójával egyeztetve – bármely olyan döntést meghozhatnak, amely a távollévő 

igazgatóhelyettes hatáskörébe tartozik. 

 

 

 

Az igazgatóhelyettesek közös feladatai: 

1. az igazgató közvetlen munkatársai, segítői, 

2. az igazgatóval egyetértésben irányítják és ellenőrzik a oktatók munkáját, 

3. tartalmi és módszertani segítséget nyújtanak a oktatóknak a tantárgyak oktatása során 

felmerülő problémák megoldására, segítik a munkaközösségek tevékenységét, 

4. képviselik az iskolavezetést és a tantestületet rendezvények, előadások, tájékoztatók, 

bemutató és záró tanítások stb. alkalmával, 

5. a beiskolázással kapcsolatos tennivalók szervezése, irányítása, 

6. az osztályfőnökök munkájának irányítása, ellenőrzése az osztályfőnöki munkaközösség 

vezetőjével együttműködve, 

7. irányítják és segítik a továbbtanulási teendők elvégzését,  

8. a tanulói hiányzások és egyéb mulasztások ellenőrzése, az esetleges fegyelmi tárgyalások 

szervezése, lebonyolítása, 

9. a tantárgyfelosztás és az órarend elkészítése (a munkaközösségek véleményének 

figyelembe vételével), 

10. a tanárok adminisztratív munkájának ellenőrzése, 

11. a selejtezési eljárások felügyelete, 

12. megbeszélések, munkaértekezletek, konferenciák megszervezése, 

13. az óracserék és helyettesítések szervezése, 

14. szülői értekezletek, fogadóórák szervezése, a szülői közösség képviselőivel való 

kapcsolattartás, 

15. túlórák számontartása és adminisztrálása, 

16. esetenként részvétel a belső tematikus vizsgálatokban, 

17. a tanév során segítenek a rendezvények előkészítésében és lebonyolításában, valamint az 

iskola munkatervében nem rögzített, év közben adódó feladatok megoldásában, 

18. a tanórán kívüli foglalkozások (szakkörök, sportkörök stb.) munkájának ellenőrzése, 

19. a tanulmányi versenyekkel kapcsolatos szervezési feladatok ellátása, 

20. a szükséges nyomtatványok megrendelésének ellenőrzése. 

 

A szakmai igazgatóhelyettes egyéb feladatai: 

1. az igazgatóval egyetértésben irányítja és ellenőrzi az iskola szakmai képzését, pedagógiai 

munkáját, 

2. tartalmi és módszertani segítséget nyújt az egyes szakmai tantárgyak oktatása és 

ellenőrzése során, 

3. a szakmai kérdésekben az igazgató első számú szaktanácsadója, 

4. ellátja a szakmai képzéssel kapcsolatos tanügy-igazgatási feladatokat, 

5. kapcsolatot tart a gyakorlati képzést segítő intézményekkel, 

6. ellenőrzi a szakmai túlóra-elszámolást, 

7. a nevelők és előadók adminisztrációját alkalomszerűen ellenőrzi, 

8. külső óraadók munkájának szervezése, irányítása, ellenőrzése, 

9. a szakmai gyakorlati oktatáshoz szükséges eszközök állagának folyamatos ellenőrzése, 

javaslatot tesz a hiányok pótlására, részt vesz a leltározásban, 

10. figyelemmel kíséri az intézmény képzéssel és a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos 

kötelességeinek teljesítését, a jogszabályok rendelkezéseinek megtartását. Ezek 

megsértése esetén intézkedéseket kezdeményez, 

11. évközi külső szakmai gyakorlatok előkészítése, 
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12. megtervezi és megszervezi a szakmai vizsgákat, 

13. az érettségi vizsgák szervezésében segítséget nyújt az általános igazgatóhelyettesnek, 

14. irányítja a szakmai versenyekkel kapcsolatos feladatokat, 

15. részt vesz a munkavédelmi ellenőrzéseken. 

A gazdaságvezető szakirányú képesítéssel rendelkező személy, hatásköre és felelőssége kiterjed a 

munkaköre és munkaköri leírása szerinti feladatokra.  

 

1. Megszervezi az intézmény pénzforgalmával és számvitelével kapcsolatos ügyviteli 

munkát és annak alapjául szolgáló bizonylati rendet, gondoskodik róla, hogy az ügyvitel 

mindig a legkorszerűbb, a folyamatokon belül körülhatárolt és a felelősség szempontjából 

ellenőrizhető legyen. 

2. Felelős a belső szabályzatok elkészítéséért. 

3. Kötelezettségvállalásban ellenjegyzői és esetlegesen szakmai igazolási feladatokat lát el. 

4. Biztosítja és ellenőrzi, hogy az adatszolgáltatás alapjául szolgáló bizonylatokat helyesen 

és idejében állítsák ki, és hogy az intézmény szervezeti egysége a bizonylati és 

okmányfegyelmet tartsa be. 

5. Az intézmény vezetőjének jelent minden olyan intézkedést, amely az intézmény 

pénzforgalmi, illetve számviteli rendjét, gazdasági érdekeit sérti. 

6. Ellenőrzi, hogy a kiállított bizonylatokat és okmányokat szabályszerűen kezeljék és a 

vonatkozó jogszabályokban előírt határidőkig megőrizzék. 

7. Részt vesz az intézmény valamennyi tervének kidolgozásában és azok teljesítését a 

számviteli adatok alapján, különösen a pénzértékben kifejezhető adatok felhasználásával 

ellenőrzi. 

8. Segíti az ellenőrzés munkáját, a belső ellenőrzés működéséhez a szükséges információkat 

megadja. 

9. Gondoskodik az intézmény éves költségvetésének összeállításáról és annak 

végrehajtásáról. Elkészíti évente a számlatükör részletezettsége szerinti mérleget, 

gondoskodik annak bizonylati alátámasztásáról, valamint elkészíti az intézményi 

számszaki beszámolókat (éves, féléves). 

10. Gondoskodik róla, hogy az intézmény a fenntartójával, az állammal, hitelezőivel, egyéb 

szervekkel, valamint a hitelintézetekkel szemben fennálló kötelezettségeit hiánytalanul és 

időben teljesítse. Gondoskodik továbbá arról, hogy a fennálló kötelezettség teljesítésére 

megfelelő fedezet álljon rendelkezésre, és hogy az intézményi dolgozók részére járó 

kifizetések (illetmény, jutalom stb.) pontosan és határidőben megtörténjenek. 

11. Gondoskodik minden olyan intézkedés megtételéről, amelyek az intézmény gazdasági 

érdekeinek védelmére irányulnak. 

12. Szükség szerint, de legalább negyedévenként tájékoztatja az intézmény vezetőjét az 

intézmény pénzügyi helyzetéről, erre az időpontra összefoglaló gazdasági jelentést készít. 

A szükséges tájékoztatást a műszaki vezetőnek is megadja. 

13. Gondoskodik arról, hogy a munkaügyi területen hatályos rendelkezéseket betartsák. 

14. Gondoskodik az iskola épületeinek szabályszerű, munkavédelmi, tűzvédelmi és egyéb 

előírásoknak megfelelő működtetéséről. 

 

A gazdaságvezető távolléte esetén helyettesítése a gazdasági ügyintéző feladata. A helyettesítést 

ellátó munkavállaló döntési jogköre – a saját munkaköri leírásában meghatározott feladatok mellett 

– a helyettesítendő munkakörrel kapcsolatos azonnali intézkedést igénylő döntések meghozatalára, 

az ilyen jellegű feladatok végrehajtására terjed ki.  

 

 

.



 

4.3 Az intézmény szervezeti felépítése    

 

Az intézmény szervezeti felépítését az alábbi szervezeti diagram tartalmazza. 
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munkaközösség

Társadalom 
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munkaközösség
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munkaközösség

Idegennyelvi 
munkaközösség

Testnevelők

Könyvtáros
tanár

Szakmai 
igazgatóhelyettes

Szakmai 
elméleti

tanárok
Szakoktatók

Gazdasági 
vezető

Rendszergazda

Gazdasági 
csoport

Gondnok

Kisegítők

Gépkocsivezető

Ífjúságvédelmi 
felelős

Iskolatitkár
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4.4 Az intézmény vezetősége 

 

4.4.1 Az intézmény vezetőinek munkáját (irányító, tervező, szervező, ellenőrző, értékelő 

tevékenységét) középvezetők segítik meghatározott feladatokkal, jogokkal és 

kötelezettségekkel. A középvezetők az intézmény vezetőségének tagjai.  

 

Az intézmény vezetőségének tagjai: 

 az igazgató,  

 az igazgatóhelyettesek, 

 a gazdaságvezető,  

 a gyakorlati oktatásvezető 

 a szakmai munkaközösségek vezetői. 

 

4.4.2 Az intézmény vezetősége, mint testület konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal 

rendelkezik. Az iskola vezetősége együttműködik az intézmény más közösségeinek 

képviselőivel, így az iskolaszék képviselőivel, a szülői munkaközösség választmányával, a 

diákönkormányzat vezetőjével. A diákönkormányzattal való kapcsolattartás az igazgató feladata. 

Az igazgató felelős azért, hogy a diákönkormányzat jogainak érvényesítési lehetőségét 

megteremtse, meghívja a diákönkormányzat képviselőjét mindazokra az értekezletekre, 

amelyekhez kapcsolódóan a diákönkormányzat véleményét be kell szerezni. 

 

4.4.3 Az intézmény által kibocsátott dokumentumoknak, hivatalos leveleknek, kibocsátott 

iratoknak és szabályzatoknak aláírására az intézmény vezetője egy személyben jogosult.  

 

 Az intézmény cégszerű aláírása az intézményvezető aláírásával és az intézmény pecsétjével 

érvényes.  

 

4.5 A pedagógiai munka ellenőrzése   

 

Az intézményben folyó pedagógiai munka belső ellenőrzésének megszervezése, a szakmai 

feladatok végrehajtásának ellenőrzése az igazgató feladata. Az intézményben az ellenőrzés az 

igazgató kötelessége és felelőssége. A hatékony és jogszerű működéshez azonban rendszeres és 

jól szabályozott ellenőrzési rendszer működtetése szükséges. E rendszer alapjait az e 

szabályzatban foglaltak mellett az intézmény vezetőinek és oktatóinak munkaköri leírása, 

valamint a belső ellenőrzési szabályzat határozza meg.  

A munkaköri leírásokat legalább háromévente át kell tekinteni.  A munkaköri leírások 

kötelezően szabályozzák az alábbi feladatkört ellátó vezetők és oktatók pedagógiai és egyéb 

természetű ellenőrzési kötelezettségeit: 

 a szakmai igazgatóhelyettes, 

 az általános igazgatóhelyettes, 

 a gazdaságvezető 

 a munkaközösség-vezetők, 

 az osztályfőnökök, 

 a oktatók. 

 

A munkavállaló munkaköri leírását az érintettel alá kell íratni, az aláírt példányokat vagy azok 

másolatát az irattárban kell őrizni. Az igazgatóhelyettesek, a gyakorlati oktatásvezető, a 

gyakorlati oktatásvezető helyettes és a munkaközösség-vezetők elsősorban munkaköri 

leírásuk, továbbá az igazgató utasítása és a munkatervben megfogalmazottak szerint részt 

vesznek az ellenőrzési feladatokban. A tanév során végrehajtandó ellenőrzési területeket a 
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feladatokkal adekvát módon kell meghatározni. Az ellenőrzési területek kijelölésekor a 

célszerűség és az integrativitás a meghatározó elem.  

 

Minden tanévben ellenőrzési kötelezettséggel bírnak a következő területek: 

 a tanítási órák ellenőrzése (igazgató, igazgatóhelyettesek, munkaközösség-vezetők), 

 a gyakorlati foglalkozások ellenőrzése, 

 a tanítási órák látogatása szaktanácsadói, szakértői kompetenciával, 

 a digitális napló folyamatos ellenőrzése, 

 az igazolt és igazolatlan tanulói hiányzások ellenőrzése, 

 az SZMSZ- ben előírtak betartásának ellenőrzése az osztályfőnöki, tanári 

intézkedések folyamán, 

 a tanítási órák kezdésének és befejezésének ellenőrzése, 

 az ügyelet ellátásának ellenőrzése. 

 

 

5. Az intézmény működési rendjét meghatározó 

dokumentumok 
 

5.1 A törvényes működés alapdokumentumai és egyéb dokumentumai 

 

Az intézmény törvényes működését az alábbi – a hatályos jogszabályokkal összhangban álló – 

alapdokumentumok határozzák meg: 

 

 az alapító okirat 

 a szervezeti és működési szabályzat 

 a szakmai program 

 a házirend. 

 

Az intézmény tervezhető és elszámoltatható működésének részenként funkcionálnak az alábbi 

dokumentumok: 

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

- egyéb belső szabályzatok (helyiségek, eszközök használatának rendje). 

 

 

5.1.1 Az alapító okirat 

 

Az alapító okirat tartalmazza az intézmény legfontosabb jellemzőit, aláírása biztosítja az 

intézmény nyilvántartásba vételét, jogszerű működését.  Az intézmény alapító okiratát a 

fenntartó készíti el, illetve – szükség esetén – módosítja. 

 

 

 

5.1.2 A pedagógiai program   

 

A köznevelési intézmény pedagógiai programja képezi az intézményben folyó nevelő-oktató 

munka tartalmi, szakmai alapjait. Pedagógiai programjának megalkotásához az intézmény 

számára a Köznevelési törvény 24. § (1) bekezdése biztosítja a szakmai önállóságot.  
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Az iskola képzési programja meghatározza: 

 

  az iskolában folyó nevelés és oktatás célját, továbbá a szakképzési törvényben 

megfogalmazott elvárásokat 

  az iskola képzési programját, ennek keretén belül annak egyes évfolyamain tanított 

tantárgyakat, a kötelező, kötelezően választható és szabadon választható tanórai 

foglalkozásokat és azok óraszámait, az előírt tananyagot és követelményeket, 

 az iskola szakmai programját. 

 

A szakmai programot a nevelőtestület fogadja el, a fenntartó – Baptista Szeretetszolgálat 

EJSZ elnöke - hagyja jóvá és a fenntartó aláírásával válik érvényessé. Az iskola szakmai 

programja megtekinthető az igazgatói irodában, továbbá olvasható az iskola könyvtárában és az 

intézmény honlapján. Kérésre az iskola igazgatója tájékoztatást ad. 

 

 

5.1.3  Az éves munkaterv 

 

Az éves munkaterv az intézmény hivatalos dokumentuma, amely a hatályos jogszabályok 

betartásával, az intézmény pedagógiai programjának alapul vételével tartalmazza a nevelési 

célok, feladatok megvalósításához szükséges tevékenységek, munkafolyamatok cselekvési 

tervét a felelősök és a határidők megjelölésével.  

 

Az intézmény éves munkatervét az igazgató készíti el, a nevelőtestület fogadja el. Az 

elfogadására a tanévnyitó értekezleten kerül sor. A tanév helyi rendje a munkaterv részét képezi, 

ennek elfogadásakor be kell szerezni a szülői szervezet és a diákönkormányzat véleményét. A 

munkaterv egy példánya az informatikai hálózatban hozzáférhetően a tantestület rendelkezésére 

áll. A tanév helyi rendjét az intézmény weblapján és az iskolai hirdetőtáblán is el kell helyezni. 

 

 

 

5.2 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje 

         

 

Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszerrel (KIR)  tartott 

elektronikus kapcsolattal elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt dokumentumrendszert 

alkalmazunk a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően. Amennyiben az 

iskola rendelkezik az elektronikus aláírás lehetőségével, 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 oktatókra, óraadó tanárokra vonatkozó adatbejelentések, 

 a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések, 

 az október 1-jei oktató 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 
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rendszerben korlátozni kell, ahhoz kizárólag az intézményvezető által felhatalmazott személyek 

(az iskolatitkár és az igazgatóhelyettesek) férhetnek hozzá. 

 

5.2.1. Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje  

 

Az iskolánkban akkreditált digitális naplót használunk.  
A szülők és a tanulók a tanulmányi munkájuk figyelemmel kísérése céljából kérésükre 

betekintési jogosultságot kaphatnak. Ezt igényelniük kell. 

A digitális naplót tanév végén ki kell nyomtatni, és a papír alapú napló kezelési szabályainak 

megfelelően kell kezelni, irattárazni. Az elektronikus úton előállított, papíralapú törzslapokat az 

igazgató aláírásával hitelesíti. 

 

 

5.3 A gyermekek, tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek esetén az eljárásrend 

(Teendők bombariadó és egyéb rendkívüli események esetére)  

 

A rendkívüli események esetére a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 4. § (1)/n szakasza 

végrehajtására a következő intézkedéseket léptetjük életbe. 

 

A rendkívüli események megelőzése érdekében az iskola gondnoka és az iskola takarító 

személyzete a mindennapi feladatok végzésekor köteles ellenőrizni, hogy az épületben rendkívüli 

tárgy ami veszélyhelyzetet okozhat, szokatlan jelenség nem tapasztalható-e. Amennyiben 

ellenőrzésük során rendellenességet tapasztalnak, haladéktalanul kötelesek jelenteni az iskola 

igazgatójának vagy jelenlevő felelős vezetőnek. 

 

Az iskolában előforduló bármely rendkívüli eseményt pl.: tűzeset, súlyos tanulói sérülés, súlyos 

tanulói fegyelmezetlenség az iskola minden dolgozójának kötelessége azonnal jelenteni az iskola 

igazgatójának vagy jelenlevő felelős vezetőjének. A további intézkedéseket az iskola 

igazgatójának vagy annak távollétében a jelenlevő felelős vezetőjének kell megtennie. Ha 

szükséges a vezető elrendelheti az épület azonnali kiürítését. 

 

Bombariadó esetén a legfontosabb teendők az alábbiak: 

 

5.3.1 Ha az intézmény munkavállalója az épületben bomba elhelyezésére utaló jelet tapasztal, 

vagy bomba elhelyezését bejelentő telefonüzenetet vesz, a rendkívüli eseményt azonnal bejelenti 

az iskola legkönnyebben elérhető vezetőjének vagy a gazdasági iroda dolgozóinak. Az értesített 

vezető vagy adminisztrációs dolgozó a bejelentés valóságtartalmának vizsgálata nélkül köteles 

elrendelni a bombariadót. 

 

5.3.2 A bombariadó elrendelése a tűzriadóhoz hasonlóan az iskolai csengő szaggatott jelzésével 

történik. Lehetőség esetén a bombariadó tényét az iskolarádióban is közzé kell tenni. 

 

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

megfelelő rendben azonnal kötelesek elhagyni. A gyülekezésre kijelölt terület – ezzel ellentétes 

utasítás hiányában – a kézilabdapálya. A felügyelő tanárok a náluk lévő dokumentumokat mentve 

kötelesek a tanulók kíséretét és felügyeletét ellátni, a tanulócsoportokkal a gyülekező helyen 

tartózkodni.  
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5.3.4 A bombariadót elrendelő személy a riadó elrendelését követően haladéktalanul köteles 

bejelenteni a bombariadó tényét a rendőrségnek. A rendőrség megérkezéséig az épületben 

tartózkodni tilos! 

 

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

igazgatója haladéktanul köteles az eseményt a fenntartónak és a Kormányhivatalnak bejelenteni, 

valamint gondoskodni az érettségi vizsga mielőbbi folytatásának megszervezéséről.  

 

5.3.6 Ha a bombariadó bejelentése telefonon történik, akkor a munkavállaló törekedjék arra, 

hogy a fenyegetőt hosszabb beszélgetésre késztesse, igyekezzék minél több tényt megtudni a 

fenyegetéssel kapcsolatban.  

 

5.3.7 A bombariadó lefújása folyamatos csengetéssel és szóbeli közléssel történik. A bombariadó 

által kiesett tanítási időt az iskola vezetője pótolni köteles a tanítás meghosszabbításával vagy 

pótlólagos tanítási nap elrendelésével.  

 

Egyéb rendkívüli helyzetben az iskola kiürítése a tűzriadó tervnek megfelelően történik. 

 

6. Az intézmény munkarendje   
 

6.1 Az intézmény vezetői munkarendjének szabályozása  

 

Az intézmény vezetője vagy helyettesei közül egyiküknek az intézményben kell tartózkodnia 

abban az időszakban, amikor tanítási órák, tanulóink számára szervezett iskolai rendszerű 

délutáni tanrendi foglalkozások vannak. Ezért az igazgató vagy helyettesei közül legalább 

egyikük hétfőtől csütörtökig 7.30 és 16.00 óra között, pénteken 7.30 és 14.30 óra között az 

intézményben tartózkodik. Egyebekben munkájukat az iskola szükségleteinek és aktuális 

feladataiknak megfelelő időben és időtartamban látják el.  

Délutáni munkarend szerint szervezett gyakorlat esetén a gyakorlati oktatásvezetőnek vagy 

helyettesének az intézményben kell tartózkodnia  

 

6. 2 A oktatók munkaidejének hossza, beosztása  

 

Az intézmény oktatói – a június hónap kivételével – heti 40 órás munkaidőkeretben végzik 

munkájukat. A heti munkaidőkeret első napja (ellenkező írásos hirdetmény hiányában) 

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

munkanapot tartalmazó hetek heti munkaideje a munkanapok számával arányosan számítandó 

ki. Szombati és vasárnapi napokon, ünnepnapokon munkavégzés csak írásban elrendelt esetben 

lehetséges. Munkanapokon a rendes munkaidő hossza legalább 4 óra, de nem haladhatja meg a 

12 órát. 

 

A oktatók napi munkaidejüket – az órarend, a munkaterv és az intézmény havi programjainak 

szem előtt tartásával – általában maguk határozzák meg. Az értekezleteket, fogadóórákat 

általában hétfői napokon tarjuk, ezért ezeken a napokon a napi átlagban 8 órásnál hosszabb, 

legfeljebb azonban 12 órás munkaidőre kell számítani. A 8 órát meghaladó munkavégzést 

legalább 24 órával a munkavégzés megkezdése előtt kell közölni. Kivételt képez a rendkívüli 

esemény. 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 oktató esetén, vagy 
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oktatók meghatározott csoportja esetén is. A munkaidő-beosztás kihirdetésére ebben az esetben 

is a fentiek az irányadók. 

 

A szóbeli érettségi vizsgák ideje alatt a szóbeli érettségi vizsgán részt vevő oktatók napi 

munkaidő-beosztása napi 12 óra.  

Azok számára, akiknek a végzős osztályok miatt elmaradó kötelező óráik lesznek, 2x kéthavi 

időkeret kerül megállapításra. A tanórai és a gyakorlati foglalkozások okán keletkezett túlóra 

elszámolás április elsejétől kezdődően július 31-ig bezárólag kéthavonta történik. Az 

elszámolási időszak április –május és június- július hónapok. 

 

6.2.1 A oktatók munkaidejének kitöltése 

 

A oktatók teljes munkaideje neveléssel-oktatással lekötött munkaidőből, valamint a nevelő, 

illetve oktató munkával vagy a gyermekekkel, tanulókkal a szakfeladatának megfelelő 

foglalkozással összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll. A oktató-munkakörben 

dolgozók munkaideje tehát két részre oszlik:  

a) A neveléssel-oktatással lekötött munkaidőben ellátott feladatokra,  

b) a munkaidő többi részében ellátott feladatokra. 

 

6.2.1.1 A neveléssel-oktatással lekötött munkaidőben ellátott feladatok az alábbiak: 

 

a) tanítási órák megtartása, 

b) munkaközösség-vezetői feladatok ellátása, 

c) osztályfőnöki feladatok ellátása, 

d) iskolai sportköri foglalkozások, 

e) szakkörök vezetése, 

f) differenciált képességfejlesztő foglalkozások (korrepetálás, tehetséggondozás, 

felzárkóztatás, előkészítők stb.), 

g) magántanuló felkészítésének segítése, 

h) könyvtárosi feladatok. 

 

A oktatók a neveléssel-oktatással lekötött munkaidejébe beleszámít a munkavégzéshez 

kapcsolódó előkészítő és befejező tevékenység időtartama is. Előkészítő és befejező 

tevékenységnek számít a tanítási óra előkészítése, adminisztrációs feladatok, az osztályzatok 

beírása, tanulókkal való megbeszélés, egyeztetési feladatok, stb.). A munkaidő kiszámításánál 

a tanítási órát 60 perc időtartammal kell számításba venni.  

 

A oktatók iskolai szorgalmi időre irányadó munkaidő-beosztását az órarend, a munkaterv és a 

kifüggesztett havi programok listája tartalmazza. Az órarend készítésekor elsősorban a tanulók 

érdekeit kell figyelembe venni. A tanári kéréseket az igazgató rangsorolja, lehetőség szerint 

figyelembe veszi. 

 

 

 

 

 

6.2.1.2 A munkaidő többi részében ellátott feladatok különösen a következők 

 

a) a tanítási órákra való felkészülés, 

b) a tanulók dolgozatainak javítása, 
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c) a tanulók munkájának rendszeres értékelése, 

d) a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése, 

e) érettségi, szakmai, különbözeti, felvételi, osztályozó vizsgák lebonyolítása, 

f) kísérletek összeállítása, 

g) dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, 

h) tanulmányi versenyek lebonyolítása, 

i) tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, 

j) felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, 

k) iskolai kulturális és sportprogramok szervezése, 

l) a pótlékkal elismert feladatok (osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, 

diákönkormányzatot segítő feladatok) ellátása, 

m) az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, 

n) szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, 

o) részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, 

p) részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, 

q) a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor, 

r) tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, 

s) iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, 

t) részvétel a munkaközösségi értekezleteken, 

u) tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, 

v) részvétel az intézmény belső szakmai ellenőrzésében, 

w) iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, 

x) szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, 

y) osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. 

 

6.2.1.3 Az intézményben illetve azon kívül végezhető pedagógiai feladatok 

meghatározása 

  

A oktatók a munkaidő tanítási órákkal, foglalkozásokkal le nem kötött részében az alábbi 

feladatokat az iskolában kötelesek ellátni: 

 

 a 6.2.1.1 szakaszban meghatározott tevékenységek mindegyike 

 a 6.2.1.2 szakaszban meghatározott tevékenységek, kivéve az a, b, d, g, p, w pontokban 

leírtak. 

 

Az intézményen kívül végezhető feladatok: 

 a 6.2.1.2 szakaszban meghatározott tevékenységek közül az a, b, d, g, p, w pontokban 

leírtak. 

 

Az intézményen kívül ellátható munkaköri feladatoknak az intézmény a fentiek szerint 

határozza meg a kereteit. Ennek figyelembe vételével az iskolán kívül végezhető feladatok 

ellátásakor a oktató munkaidejének felhasználásáról – figyelembe véve a köznevelési törvény 

62.§ (5) bekezdésében 2013. szeptember 1-jétől hatályba lépő meghatározott kötött munkaidőre 

vonatkozó előírásait és a munkáltató ezzel kapcsolatos döntéseit – a oktató maga dönt. 
 

6.3 Oktatók munkarendjével kapcsolatos előírások 

 

6.3.1 A oktatók napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az 

igazgatóhelyettes javaslata alapján az igazgató állapítja meg az intézmény órarendjének 

függvényében. A konkrét napi munkabeosztások összeállításánál az intézmény 
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feladatellátásának, különösen az oktató-nevelő munka zavartalan működésének biztosítását kell 

elsődlegesen figyelembe venni. Az intézmény vezetőségének tagjai, valamint a oktatóok a fenti 

alapelv betartása mellett javaslatokat tehetnek egyéb szempontok figyelembe vételére. 

 

6.3.2 A oktató köteles 10 perccel a tanítási óra, gyakorlati foglalkozás, egyéb feladat 

megkezdése előtt a munkavégzés helyén (tanítás nélküli munkanapok programjának kezdete 

előtt annak helyén) megjelenni. A oktató a munkából való rendkívüli távolmaradását, annak 

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

intézmény vezetőjének vagy helyettesének. A hiányzó oktató köteles várhatóan egy hetet 

meghaladó hiányzásának kezdetekor a helyettesített órákkal kapcsolatos információkat ( 

tanmenet, óravázlat..) az igazgatóhelyetteshez eljuttatni, hogy akadályoztatása esetén a 

helyettesítő tanár biztosíthassa a tanulók számára a tanmenet szerinti előrehaladást. A táppénzes 

igazolást legkésőbb a táppénz utolsó napját követő 3. munkanapon le kell adni a gazdasági 

irodában. 

 

6.3.3 Rendkívüli esetben a oktató az igazgatótól kérhet engedélyt legalább két nappal előbb a 

tanítási óra (foglalkozás) elhagyására, a tanmenettől eltérő tartalmú tanítási óra (foglalkozás) 

megtartására. A tanítási órák (foglalkozások) elcserélését az igazgatóhelyettes engedélyezi. 

 

6.3.4 A tantervi anyagban való lemaradás elkerülése érdekében hiányzások esetén – lehetőség 

szerint – szakszerű helyettesítést kell tartani. Ha a helyettesítő oktatót legalább egy nappal a 

tanítási óra (foglalkozás) megtartása előtt bízták meg, úgy köteles szakszerű órát tartani, illetve 

a tanmenet szerint előrehaladni, a szakmailag szükséges dolgozatokat megíratni és 

kijavítani. 

 

6.3.5 A oktatóok számára – a kötelező óraszámon felüli – a nevelő–oktató munkával összefüggő 

rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást vagy kijelölést az intézményvezető adja 

az igazgatóhelyettes és a munkaközösség-vezetők javaslatainak figyelembe vétele után.  

 

6.3.6 A oktató alapvető kötelessége, hogy tanítványainak haladását rendszeresen 

osztályzatokkal értékelje, valamint számukra a számszerű osztályzatokon kívül 

visszajelzéseket adjon előrehaladásuk mértékéről, az eredményesebb tanulás érdekében 

elvégzendő feladatokról.  

 

 

6.3.7 A oktatók munkaidejének nyilvántartási rendje 

 

A hatályos jogszabályok alapján a oktatók munkaideje az intézmény által elrendelt kötelező és 

nem kötelező órákból, elrendelt egyéb foglalkozásokból, valamint a nevelő-oktató munkával 

összefüggő további feladatokból áll. 

A oktatók a fenntartó utasítása alapján jelenléti ívet kötelesek vezetni, melyen fel kell tüntetni az 

érkezés, távozás időpontját, valamint a naplóban rögzített, aznap megtartott órákat. 

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

egyes iskolai programok feladatkiírása tartalmazza, így ezek időpontja és időtartama az iskolai 

dokumentumokban rögzített. Az intézményen kívül végezhető feladatok időtartamának és 

időpontjának meghatározása a nevelő-oktató munkával összefüggő egyéb feladatok ellátásához 

elismert heti munkaidő-átalány felhasználásával történik. Ennek figyelembe vételével a nem 

kizárólag az intézményben elvégezhető feladatok ellátásakor a oktató munkaidejének 

felhasználásáról maga dönt, így ennek időtartamáról – ezzel ellentétes írásos munkáltatói utasítás 

kivételével – munkaidő-nyilvántartást nem kell vezetnie. Ha a oktató a kötelező óráját egyéb 
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iskolai elfoglaltság vagy a törvényben meghatározott egyéb okból nem tudja megtartani, az adott 

napra a kötelező órák megtartása alól mentesíteni kell. 

 

 

 

6.4 Az intézmény nem oktató munkavállalóinak munkarendje  

 

Az intézményben a nem oktató munkavállalók munkarendjét a jogszabályok betartásával az 

intézmény zavartalan működése érdekében az intézményvezető állapítja meg. Munkaköri 

leírásukat az igazgató és a gazdaságvezető közösen készíti el. A törvényes munkaidő és 

pihenőidő figyelembevételével az intézmény vezetői tesznek javaslatot a napi munkarend 

összehangolt kialakítására, megváltoztatására, és a munkavállalók szabadságának kiadására. A 

nem oktató munkakörben foglalkoztatottak munkarendjét az igazgató határozza meg. A 

napi munkaidő megváltoztatása az intézményvezető, adminisztratív és technikai dolgozók 

esetében az intézményvezető vagy a gazdaságvezető szóbeli vagy írásos utasításával 

történik. 

A jelenléti ív vezetése kötelező! 

 

 

6.5 Munkaköri leírás-minták 
 

Iskolánkban minden munkavállalónak névre szóló, feladataihoz szabott munkaköri leírása van, 

amelyet az alkalmazást követően megkap, átvételét aláírásával igazolja. Munkaszervezési 

okokból az osztályfőnökök munkaköri leírását külön készítjük el az osztályfőnökök számára 

azért, hogy pusztán az osztályfőnöki feladatok ellátásának megkezdése vagy a feladat 

szüneteltetése miatt ne kelljen minden alkalommal módosítanunk a oktató munkaköri leírását. 
 

 

6.5.1 Általános igazgatóhelyettes 

 
 

Dolgozó neve: 

Munkahelye: 

Munkakörének megnevezése: 

Munkaidő tartama: 

Közvetlen felettese: 

Közvetlen beosztottja: 

 
 

 

 

 

 

 

Pedagógiai feladatai 

 

1. Részt vesz az iskolavezetés értekezletein, közreműködik az iskolai szintű döntések, a 

stratégiák kialakításában.  

2. Gondoskodik a tanügyi dokumentáció feltételrendszeréről. (tanügy-igazgatási nyomtat-

ványok rendelésétől a naplók törzslapok egységes kitöltéséig) 
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3. Gondoskodik a tanuló-nyilvántartásról, a tanulókról kötelezően nyilvántartott adatok 

szolgálati titokként való kezeléséről. 

4. Részt vesz a tantárgyfelosztás elkészítésében, az órarend kialakításában, ezek 

dokumentálásáért felel. 

5. Részt vesz a tanév előkészítésében, lezárásában, valamint az értékelő munkában. 

6. A minőségbiztosítás érdekében figyelemmel kíséri a továbbképzéssel kapcsolatos 

információkat, pályázatokat, javaslatot tesz a továbbképzési tervbe való felvételre.  

7. Részt vesz a pedagógiai program készítésével, megvalósításával, felülvizsgálatával 

kapcsolatos munkálatokban, annak értékelésében. 

8. A szakközépiskolai közismereti, és a szakiskolai közismereti tantárgyak tervezése, 

ellenőrzése, gondozása. 

9. A közismereti tantárgyak vonatkozásában az iskolai versenyek szervezése, a továbbjutók 

nevezése, a felkészítésük megszervezése (OKTV., Szakmunkástanulók Közismereti 

versenye). 

10. Irányítja és szervezi az érettségi vizsgák előkészítését, lebonyolítását, valamint megszervezi 

a közismereti tárgyak vizsgáztatását. 

11. A közismereti pályázatok figyelemmel kísérése, koordinálása. 

12. Ellenőrzi a munkaközösség-vezetők által engedélyezett közismereti tanmeneteket. 

13. A közismereti tantárgyakat tanítók által létrehozott munkaközösségek munkáját ellenőrzi. 

14. Szervezi és irányítja a tantárgyi méréseket. 

15. A szakköri tevékenységek, a fakultációk beindítására a programok, valamint a 

jelentkezettek figyelembevételével javaslatot tesz. 

16. Irányítja az engedélyezett szakkörök tevékenységét, az iskolai tömegsportot, és a 

korrepetálásokat. 

 

Ügyviteli feladatai 

 

1. Beiratkozás szervezése. 

2. Előkészíti a kötelező adatszolgáltatáshoz szükséges adatokat. 

3. A jóváhagyott órabeosztás alapján szervezi a tanárok, szakoktatók, óraadók túlóra- 

elszámolását. 

4. A közvetlen irányítása alá tartozó dolgozók munkaköri leírásának elkészítésében segítséget 

ad az igazgatónak. 

5. A közismeretet tanító tanárok minősítését előkészíti. 

6. Felügyeli a tantervek és a tanmenetek szerinti haladást. 

7. Engedélyezi az ettől való eltérést. 

8. Figyelemmel kíséri az iskola honlapját, ösztönzi a folyamatos tartalmi megújulást. 

 

 

Egyéb feladatai 

 

1. Az iskola zökkenőmentes szakmai és technikai működése érdekében folyamatosan 

figyelemmel kíséri az oktatással, neveléssel, képzéssel kapcsolatos jogszabályokat, 

pályázatokat. 

2. Ellenőrzi az iskola napi tevékenységét, gondoskodik a tanítás zavartalan 

folyamatosságáról, szervezi a tanári ügyeletet az iskola főépületében. 

3. Részt vesz a rendszergazda és az iskolatechnikus munkájának koordinálásában. 

4. Gondoskodik a közvetlen irányítása alá tartozó területek dolgozóinak anyagi elismeréséről, 

javaslatot tesz kitüntetésükre, illetve fegyelmi felelősségre vonásukra. 

5. A törvény által meghatározott kötelező óraszámban tanít. 
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6. Igazgatóhelyettesként köteles órát vagy foglalkozást látogatni, a tapasztalatokat az 

érintettel megbeszélni. 

7. Az iskola területén vezetői ügyeletes tevékenységet lát el. Akadályoztatás esetén 

helyettesíti a szakmai igazgatóhelyettest. 

8. Az elvégzett munkáról, tapasztalatairól rendszeresen tájékoztatja az igazgatót a vezetői 

értekezleteken szóban, szükség esetén írásban. 

 

Járandósága 

 

 a munkaszerződésében meghatározott munkabér, 

 túlmunka elrendelése esetén a jogszabályok által meghatározott túlóradíj. 

 

 

 

6.5.2 Szakmai igazgatóhelyettes 

 

Dolgozó neve: 

Munkahelye: 

Munkakörének megnevezése: 

Munkaidő tartama: 

Közvetlen felettese: 

Közvetlen beosztottja: 

 

Az iskola igazgatójának közvetlen munkatársa, az iskolatanács tagja, a Széchenyi István 

Szakképző Iskola egyik vezetője.  Az igazgatót távolléte esetén teljes jogkörrel helyettesíti. 

 

Közvetlen szakmai irányítása alá tartoznak a szakmai elméletet tanító tanárok és a 

munkaközösség. Mellérendeltségi viszonyban van igazgatóhelyettes társával, a gazdasági 

vezetővel és a gyakorlati oktatásvezetővel. 

 

Pedagógiai feladatai 

 

1. Részt vesz az iskolavezetés értekezletein, közreműködik az iskolai szintű döntések, a 

stratégiák kialakításában. 

2. A szakközépiskolai és a szakiskolai szakmai orientációs, szakmai alapozó tantárgyak 

tervezése, ellenőrzése, gondozása. 

3. Az alapfokú (9. és 10. évfolyamok utáni) szakmai képzés, és az érettségi utáni szakképzés 

tervezése, ellenőrzése, gondozása. 

4. A szakmai jellegű (elméleti vagy gyakorlati) versenyek iskolai szervezése, a továbbjutók 

nevezése (OSZTV, SZKT). 

5. Az iskola tanulói részére a szakmai vizsgák szervezése, erről szóló jelentések elküldése.  

6. A szakmai pályázatok figyelemmel kísérése, koordinálása. 

7. A szakmai alkalmasságot elbíráló egészségügyi vizsgálatok elrendelése. 

8. Ellenőrzi a szaktanárok tanmeneteit. 

9. A szakmai munkaközösség munkáját ellenőrzi. 

10. A szakmai elméleti tantárgyak vonatkozásában a méréseket szervezi és irányítja. 

11. Részt vesz a tantárgyfelosztás elkészítésében, az órarend kialakításában. 

12. Részt vesz a tanév előkészítésében, a tanév lezárásban valamint az értékelő munkában. 
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13. A minőségbiztosítás érdekében figyelemmel kíséri a továbbképzéssel kapcsolatos 

információkat, pályázatokat, így biztosítja az irányítása alá tartozó szakmai elméleti tanárok 

és szakoktatók továbbképzését. 

14. A oktatók és a tanulók szakmai továbbfejlődése érdekében szakmai napok programjára 

javaslatot tesz. 

15. Részt vesz a pedagógiai program készítésével, megvalósításával, felülvizsgálatával 

kapcsolatos munkálatokban, annak értékelésében. 

 

 

Ügyviteli feladatok 

 

1. A távollévő kollégák helyettesítéséről gondoskodik. 

2. Előkészíti a kötelező adatszolgáltatáshoz szüksége adatokat.  

3. Felügyeli a tantervek és a tanmenetek szerinti haladást. 

4. Engedélyezi az ettől való eltérést 

5. A közvetlen irányítása alá tartozó dolgozók munkaköri leírására javaslatot tesz. 

6. A szakmai elméletet tanító kollégák minősítését előkészíti. 

7. A munkakörével kapcsolatos ügyekben levelezést folytathat, önálló aláírási joggal bír. 

8. Figyelemmel kíséri az iskola honlapját, ösztönzi a folyamatos tartalmi megújulást. 

 

Egyéb feladatai: 

 

1. Biztosítja a szakmai oktatáshoz szükséges tárgyi feltételeket (Szemléltető eszközök 

rendelése). 

2. Az intézmény zökkenőmentes szakmai és technikai működése érdekében folyamatosan 

figyelemmel kíséri a szakképzéssel és a szakképesítéssel kapcsolatos jogszabályokat, 

pályázatokat. 

3. Gondoskodik a közvetlen irányítása alá tartozó területeken dolgozók anyagi elismeréséről, 

javaslatot tesz kitüntetésükre, illetve fegyelmi felelősségre vonásukra. 

4. Szervezi az iskola tanfolyami képzéseit. 

5. A törvény által meghatározott kötelező óraszámban tanít. 

6. Az iskola szakmai igazgatóhelyetteseként köteles foglalkozást, szakkört vagy szülői 

értekezletet látogatni, a tapasztalatokat az érintettekkel megbeszélni. 

7. Az iskola területén vezetői ügyeletes tevékenységet lát el. Az elvégzett munkáról, 

tapasztalatairól rendszeresen tájékoztatja az Igazgatót a vezetői értekezleteken szóban, 

szükség esetén írásban. 

 

Járandósága 

 

 a munkaszerződésében meghatározott munkabér, 

 túlmunka elrendelése esetén a jogszabályok által meghatározott túlóradíj. 
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6.5.3 Gyakorlati oktatásvezető 

 

 

Dolgozó neve: 

Munkahelye: 

Munkakörének megnevezése: 

Munkaidő tartama: 

Közvetlen felettese: 

Közvetlen beosztottja: 

 

A gyakorlati oktatásvezető a kereskedelem, vendéglátás szakterületéhez kapcsolódó iskolai, 

szakmai gyakorlóhelyek felelős irányítója, az e területen folyó szakmai gyakorlati oktató-

nevelő munka felelős vezetője, az iskolai vezetőség tagja.  Közvetlen irányítása alá tartozik a 

tankonyha, tanétterem, kereskedelmi oktatókabinet, taniroda. 

 

- Munkáját közvetlenül a szakmai igazgatóhelyettes irányítja 

 

- Részt vesz az iskolavezetés értekezletein, közreműködik az iskolai döntések, stratégiák 

kialakításában, a rövid és hosszú távú fejlesztési terveinek kidolgozásában. Aktív szerepet 

vállal az iskolai élet kialakításában. Rendszeresen beszámol vezetői tevékenységéről. 

 

- Részt vesz a szakmai munkaközösségi értekezleteken, segíti azok tervezőmunkáját. 

 

- Szakmai segítséget nyújt a szakmai gyakorlati tantárgyak tanmeneteinek elkészítéséhez. 

Ellenőrzi a tanmenetek elkészítését.  

 

- Figyelemmel kíséri, ellenőrzi a hatáskörébe utalt szakoktatók munkáját, elősegíti szakmai 

fejlődésüket. Javaslatot tesz minősítésükre, anyagi elismerésükre, kitüntetésükre, ill. 

felelősségre vonásukra. 

 

- A közvetlen irányítása alá tartozó objektumokban gondoskodik a vagyonvédelemről, 

valamint a munka és tűzvédelmi előírások betartásáról. Figyelemmel kíséri az ott lévő 

eszközök állapotát, jelzi az aktuálissá vált felülvizsgálatokat, szükséges karbantartásokat.  

Gondoskodik a tankonyhai, tanéttermi, kabineti gyakorlati foglalkozásokhoz szükséges 

anyagok, eszközök, beszereztetéséről.  

A tankonyhai termékek értékesítésére lehetőségeket keres, árajánlatot készít.  

 

- Részt vesz az iskola által szervezett vendéglátó rendezvények előkészítésében, 

lebonyolításában 

 

- Szervezi a szakmai gyakorlati képzést elősegítő nemzetközi kapcsolatokat, figyelemmel 

kíséri az idevonatkozó pályázatokat, részt vesz a pályázatok írásában, szervezi a 

kiutazásokat  

 

- Figyelemmel kíséri, segíti a szakképzési területen folyó tehetséggondozó munkát.  

Részt vesz a helyi, regionális és országos szakmai versenyek megszervezésében, 

lebonyolításában, tanulók felkészítésében. 

 

- Közreműködik a szakmai vizsgák rendjének kialakításában, lebonyolításában. 
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- Kapcsolatot tart a szakképzésben érintett területi gazdasági kamarákkal. Ennek keretében: 

o részt vesz a kamarai értekezleteken 

o szervezi az iskolai helyszínű szintvizsgák lebonyolítását 

o közreműködik a tanulószerződések megkötésében    

 

-   Kapcsolatot tart a vendéglátó és kereskedő munkáltatókkal. Ennek keretében: 

 

o előkészíti az együttműködési szerződéseket, segíti a tanulószerződések 

megkötését. 

o munkáltatói értekezleteket szervez  

o rendszeresen felkeresi a gyakorlati képzőhelyeket, személyesen tájékozódik a 

tanulóképzésről 

o a munkáltatókat ellátja a szükséges képzési dokumentumokkal (tanév rendje, 

szakmai program, SZVK, központi tételek) 

o szükség esetén kiegészítő gyakorlati képzést szervez 

o összeállítja és a munkáltatókkal egyezteti a tanév végi  összefüggő nyári szakmai 

gyakorlatok időtervét 

o a munkáltatókat ösztönzi az iskola támogatására  

 

2. Járandósága 

 

 a munkaszerződésében meghatározott munkabér, 

 túlmunka elrendelése esetén a jogszabályok által meghatározott túlóradíj. 

 

 

 
 

 

6.5.5 Oktató munkaköri leírás-mintája 

 

A munkakör megnevezése: tanár/ idegennyelv tanár/ szakoktató 

Közvetlen felettese: az igazgató helyettes  

 

Legfontosabb feladata: a  tanulói személyiségének, képességeinek, tárgyi tudásának 

folyamatos fejlesztése, tanítványainak a szakmai vizsgára, érettségi vizsgára való sikeres 

felkészítése. 

 

1. A főbb tevékenységek összefoglalása 

 

 megtartja a tanítási órákat, 

 feladata az intézmény és a munkaközösség munkatervében rögzített szakmai és 

pedagógiai feladatok előkészítése és végrehajtása, 

 megírja a tanmeneteket, az éves óraszám 20%-nál nagyobb mértékű lemaradást jelzi az 

igazgatóhelyettesnek, 

 munkaidejének beosztását az SzMSz megfelelő szakaszai részletezik, 

 a munkaidőkeretben meghatározott munkaidőt csak írásos igazgatói utasításra lépheti 

túl, 

 legalább 10 perccel a munkaidő, illetve tanítási órája kezdete előtt köteles a 

munkahelyén tartózkodni, 
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 a tanítási órára való érkezéskor figyelmet fordít a tanterem, gyakorlati hely állapotára, 

ha az osztály elhagyja azt, akkor – ellenőrizve az állapotokat – utolsóként távozik, 

 a zárt termeket, szaktantermeket az óra elején nyitja, az óra végén zárja, 

 tanítási óráján vagy közvetlenül azt követően vezeti a digitális naplót, nyilvántartja az 

óráról hiányzó vagy késő tanulókat, 

 rendszeresen értékeli tanulói tudását, félévente legalább a heti óraszámmal megegyező 

számú, de legalább félévenkénti három darab érdemjegyet ad. 

 összeállítja, megíratja és két héten belül kijavítja a szükséges iskolai dolgozatokat, a 

témazáró dolgozat időpontjáról az osztályt (csoportot) legalább egy héttel a kijelölt 

időpont előtt tájékoztatja, 

 a tanulóknak adott osztályzatokat szóbeli értékeléskor azonnal, írásbeli dolgozatnál a 

kijavítást követő órán ismerteti a tanulókkal, 

 az érdemjegyeket folyamatosan bejegyzi a digitális naplóba, a tanuló egy írásbeli vagy 

szóbeli feleletére csak egyetlen osztályzat adható (kivételt képez a magyar nyelv és 

irodalom dolgozatok értékelése), 

 tanítványai számára az osztályzatokon kívül visszajelzéseket ad előrehaladásuk 

mértékéről, az eredményesebb tanulás érdekében elvégzendő feladatokról, 

 javaslatot tesz az iskolai munkaterv szakterületét érintő pedagógiai, szervezési, stb. 

feladataira, 

 részt vesz a tantestület értekezletein, megbeszélésein, a konferenciákon, a szakmai 

munkaközösség megbeszélésein és értekezletein,  

 évente négy alkalommal fogadóórát tart az igazgató által kijelölt időpontban, 

 a helyi tanterv alapján tanmenetet készít, szaktanári tevékenységét ennek alapján 

szervezi meg, 

 megszervezi a szükséges szemléltető eszközök, tanítási segédanyagok órai használatát, 

 az igazgató beosztása szerint részt vesz az érettségi,szakmai, felvételi, osztályozó és 

különbözeti vizsgákon, iskolai méréseken, 

 helyettesítés esetén szakszerű órát tart, ha legalább egy nappal a tanóra megtartása 

előtt bízták meg a feladattal, 

 egy órát meghaladó hiányzása esetén feljegyzést készít a helyettesítők számára az 

osztályokban elvégzendő tananyagról, várhatóan egy hetet meghaladó hiányzása előtt 

tanmeneteit – a szakszerű helyettesítés megszervezése érdekében – az 

igazgatóhelyetteshez eljuttatja, 

 bombariadó vagy egyéb rendkívüli esemény bekövetkezésekor közreműködik az épület 

kiürítésében, menti az általa használt legfontosabb dokumentumokat, 

 felelősséggel tartozik a szakmai munkához szükséges szemléltető eszközök, könyvek, stb. 

rendeltetésszerű használatának biztosításáért, 

 előkészíti, lebonyolítja és értékeli az iskolai házi tanulmányi versenyeket,  

 folyamatosan végzi a tanítványai felzárkóztatásával, korrepetálásával, 

versenyeztetésével, tehetséggondozásával kapcsolatos feladatokat, 

 elkíséri az iskola tanulóit az iskolai ünnepségekre, hangversenyre, mozilátogatásra stb. 

 szükség szerint kapcsolatot tart a tanított osztályok osztályfőnökeivel, 

 az osztályozó értekezletet megelőzően lezárja a tanulók osztályzatait,  

 beosztása esetén részt vesz a tanulmányi kiránduláson, szükség esetén ellátja a tanulók 

versenyre való kíséretét, 

 közreműködik a választható foglalkozások felvételének lebonyolításában. 

 

3. Különleges felelőssége 
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 felelős a tanulói és szülői személyiségjogok maximális tiszteletben tartásáért, 

 bizalmasan kezeli a kollégákkal, az osztályokkal és az iskolával kapcsolatos 

információkat, 

 a hatáskörét meghaladó problémákat haladéktalanul jelzi az osztályfőnöknek, illetve a 

igazgatóhelyettesnek vagy az igazgatónak. 

 «Tűz_és_balaeset» 

 a tanév első tanítási óráján ismerteti az általa tanított tantárgyak értékélési, és 

számonkérési rendjét 

 

 

 

4. Járandósága 

 

 a munkaszerződésében meghatározott munkabér, 

 túlmunka elrendelése esetén a jogszabályok által meghatározott túlóradíj. 
 

6.5.6  Testnevelő munkaköri leírás mintája 

 

A munkakör megnevezése: testnevelő 

 

Legfontosabb feladata: a tanulók személyiségének, képességeinek és tárgyi tudásának 

folyamatos fejlesztése, szemléletük formálása, az érettségi vizsgára és továbbtanulásra történő 

sikeres felkészítésük. 

 

1. A főbb tevékenységek összefoglalása 

 

 szakszerűen, legjobb tudása szerint megtartja a tanítási órákat, 

 feladata az intézmény és a munkaközösség munkatervében rögzített szakmai és pedagógiai 

feladatok előkészítése és végrehajtása, 

 a munkaközösség által elkészített, vagy saját maga által alkotott tanmeneteket betartja, a 

két hónapnál nagyobb mértékű lemaradást jelzi az igazgatónak, 

 munkaidejének beosztását az SzMSz tartalmazza, 

 a munkaidőkeretben meghatározott munkaidőt csak írásos igazgatói utasításra lépheti túl, 

 legalább 10 perccel a munkaidő, illetve tanítási órája kezdete előtt köteles a munkahelyén 

tartózkodni, 

 a tanítási órára való érkezéskor figyelmet fordít a tanterem állapotára, ha az osztály, 

elhagyja a tantermet – ellenőrizve az állapotokat – utolsóként távozik, 

 gondot fordít környezete tisztaságára; a tantermekben, folyosókon és egyéb helyiségekben 

a tanulókkal fölszedeti a szemetet, 

 a zárt termeket, szaktantermeket az óra elején nyitja, az óra végén zárja, 

 tanítási óráit két napon belül bejegyzi az osztálynaplóba, pontosan nyilvántartja az óráról 

hiányzó vagy késő tanulókat, 

 rendszeresen értékeli tanulói tudását, félévente legalább a heti óraszám + 1 osztályzatot, 

de félévenként legalább három osztályzatot ad minden tanítványának, 

 a tanulóknak adott osztályzatokat azonnal ismerteti a tanulókkal, 

 az osztályzatokat folyamatosan bejegyzi a digitális naplóba, a tanuló egy írásbeli vagy 

szóbeli feleletére csak egyetlen osztályzatot adhat, 

 tanítványai számára az osztályzatokon kívül visszajelzéseket ad előrehaladásuk 

mértékéről, az eredményesebb tanulás érdekében elvégzendő feladatokról, 
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 részt vesz a tantestület értekezletein, megbeszélésein, a konferenciákon, a szakmai 

munkaközösség megbeszélésein, az iskola rendezvényein, 

 évente három alkalommal fogadóórát tart az igazgató által kijelölt időpontban, 

 megszervezi a szükséges szemléltető eszközök, tanítási segédanyagok órai használatát, 

 az igazgató beosztása szerint részt vesz az érettségi, felvételi, osztályozó és különbözeti 

vizsgákon, iskolai méréseken, 

 helyettesítés esetén szakszerű órát tart, ha legkésőbb az óra megtartása előtti napon bízták 

meg a feladattal, 

 egy órát meghaladó hiányzása esetén feljegyzést készít a helyettesítők számára az 

osztályokban elvégzendő tananyagról, azt a munkaközösség-vezetőhöz eljuttatja, 

 bombariadó vagy egyéb rendkívüli esemény bekövetkezésekor közreműködik az épület 

kiürítésében, 

 előkészíti, lebonyolítja és értékeli az iskolai tanulmányi versenyeket,  

 folyamatosan végzi a tanítványai felzárkóztatásával, korrepetálásával, versenyeztetésével, 

tehetséggondozásával kapcsolatos feladatokat, 

 elkíséri az iskola tanulóit az iskolai ünnepségekre, hangversenyre, mozilátogatásra stb., 

 kapcsolatot tart a tanított osztályok osztályfőnökeivel, 

 a konferenciát megelőzően legalább két nappal lezárja a tanulók osztályzatait, ha a tanuló 

lezárt érdemjegye a tanuló kárára jelentősen eltér az osztályzatok átlagától, akkor erre a 

konferencia előtt felhívja az osztályfőnök figyelmét, az eltérés okát a konferencián 

megindokolja, 

 beosztása esetén részt vesz a tanulmányi kiránduláson, projektfoglalkozáson, szükség 

esetén ellátja a tanulók versenyre való kíséretét. 

 

2. Speciális feladatai 

 «Osztályfőnök», 

 «Feladat_1», 

 «Szaktanterem», 

 «Tűz_és_balaeset», 

 figyelemmel kíséri a sportversenyek kiírását, és javaslatot tesz a nevezésekre, 

 figyelemmel kiséi az öltözők állapotát, gondoskodik azok zárásáról. 

 

3. Járandósága 

 a munkaszerződésében meghatározott munkabér, 

 túlmunka elrendelése esetén a jogszabályok által meghatározott túlóradíj.  

 

 

 

6.5.7 Osztályfőnök kiegészítő munkaköri leírás mintája 

 

A kiegészítő munkakör megnevezése: Osztályfőnök 

Közvetlen felettese: igazgatóhelyettes 

Megbízatása: az igazgató bízza meg egy tanév időtartamra 

Jelen munkaköri leírás a oktatók munkaköri leírásának kiegészítéseként értelmezendő. 

 

 

1. A főbb tevékenységek összefoglalása 

 

 feladatairól és hatásköréről irányadóak az SzMSz megfelelő fejezetében leírtak, 
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 feladata az intézmény és a munkaközösség munkatervében rögzített szakmai és pedagógiai 

feladatok előkészítése és végrehajtása, 

 javaslatot tesz az iskolai munkaterv osztályát, évfolyamát érintő pedagógiai, szervezési, 

stb. feladataira, 

 a helyi tanterv alapján tanmenetet készít, az osztályfőnöki tevékenységet ennek alapján 

szervezi meg, 

 részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség megbeszélésein és értekezletein,  

 kiemelt figyelmet fordít a dokumentumok kitöltésére: digitális napló, anyakönyv, 

bizonyítványok stb., 

 vezeti a tanulók dicséretével, elmarasztalásával kapcsolatos bejegyzéseket, 

 előkészíti és megszervezi osztálya tanulmányi kirándulását, az előírt időben leadja a 

kirándulási tervet, 

 felelősséggel tartozik a szakmai munkához szükséges eszközök, CD-k, könyvek, stb. 

rendeltetésszerű használatának biztosításáért, 

 kapcsolatot tart az osztályába járó diákok szüleivel, a szülői munkaközösséggel, az osztály 

diák-önkormányzati vezetőségével, 

 biztosítja az osztály képviselőinek a diák-önkormányzati megbeszéléseken és az évi rendes 

diákközgyűlésen való részvételét, 

 folyamatos kapcsolatot tart az osztályában tanító tanárokkal, 

 az osztályozó értekezletet megelőzően legalább 3 nappal bejegyzi javaslatát a tanulók 

magatartás és szorgalom jegyére, 

 előkészíti a szülői értekezletek lebonyolítását, közreműködik az iskola szülőkkel és 

tanulókkal kapcsolatos minőségbiztosítási tevékenységében, 

 közreműködik a tanulói tankönyvtámogatások iránti kérelmek összegyűjtésében és 

elbírálásában, 

 részt vesz osztálya bemutatkozó műsorának, szalagavató műsorának, diákigazgató-

választási műsorának  stb. előkészítő munkálataiban, 

 minden tanév első hetében ismerteti osztályával az iskolai házirendet, vagy az évfolyamnak 

és a szükségleteknek megfelelően felhívja a figyelmet egyes előírásaira, 

 közreműködik a választható foglalkozások felvételének lebonyolításában, segíti osztálya 

tanulónak a felsőfokú tanulmányokra történő jelentkezését 

 folyamatos figyelmet fordít osztályának dekorációjára, a faliújság karbantartására, 

 minden év szeptemberének 10. napjáig leadja az ifjúságvédelmi felelősnek a hátrányos és 

halmozottan hátrányos, a sajátos nevelési igényű és a veszélyeztetett diákok névsorát, az 

ezzel kapcsolatos adatokat bejegyzi a digitális naplóba, 

 folyamatosan nyomon követi és aktualizálja a digitális naplóban a diákok adatainak 

változását, a bejárók, a menzások, a kollégisták adataiban bekövetkező változásokat 

 a tanév elején osztálya számára megtartja a tűz-, baleset- és munkavédelmi tájékoztatót, 

az oktatásról szóló feljegyzést aláíratja a tanulókkal. 

 

2. Ellenőrzési kötelezettségei 

 

 november, január és április hónap 8. napjáig ellenőrzi a digitális napló osztályozó 

részének állapotát, az osztályzatokat érintő hiányosságokat jelzi az igazgatóhelyettesnek, 

 figyelemmel követi a tanulók igazolt és igazolatlan hiányzását, 8 napon belül igazolja a 

hiányzásokat, elvégzi a szükséges értesítéseket,  

 a házirendben leírtak szerint figyelemmel követi a tanulók késését, szükség esetén 

elektronikus üzenetben vagy levélben értesíti a szülőket, 

 vezeti az igazolatlan hiányzások kimutatását és jelzést tesz az ifjúságvédelmi felelősnek 
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 az osztályozóértekezlet napján ellenőrzi, hogy minden tanulónak le van-e zárva az 

osztályzata, valamint a lezárt érdemjegy nem tér-e el jelentősen az osztályzatok átlagától 

a tanuló kárára. 

 

3. Különleges felelőssége 

 

 felelős a tanulói és szülői személyiségjogok maximális tiszteletben tartásáért, 

 bizalmasan kezeli a kollégákkal és az osztályokkal kapcsolatos információkat, 

 maradéktalanul betartja az adatkezelésre vonatkozó szabályokat, 

 bizalmasan kezeli az ellenőrzési tapasztalatokat, 

 a hatáskörét meghaladó problémákat haladéktalanul jelzi az igazgatóhelyettesnek vagy az 

igazgatónak. 

 

6.5.8. GYÓGYPEDAGÓGUS, FEJLESZTŐ OKTATÓ 

1. Munkaterületei 

- egyéni és kiscsoportos foglalkozások vezetése 

A SNI-vel, illetve BTM-mel küzdő gyermekek/tanulók fejlesztő foglalkoztatása, ez a probléma 

függvényében egyéni vagy kiscsoportos. 

 A foglalkozásokon az alábbi főbb területek fejlesztése történik: 

 memória fejlesztése 

 olvasáskészség fejlesztése 

 íráskészség fejlesztése 

 szövegértés fejlesztése 

 téri tájékozódás fejlesztése 

 percepció fejlesztés 

 beszéd fejlesztés 

 grafomotoros fejlesztés 

 számfogalom fejlesztése 

 

- tanácsadás: a hozzá fordulóknak, otthoni körülmények között is megvalósítható- ötleteket, 

tanácsokat, esetleg hozzáférhető szakirodalmat ajánl  a felmerülő problémák kezelése 

érdekében 

 

2. Adminisztratív munka 

 Naplót vezet 

 Egyéni lapon rögzíti a gyermekek megjelenését 

 Feljegyzéseket vezet a foglalkozások tartalmáról 
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Egyéni fejlesztési tervet készít. 

Egyéni fejlődési lapot vezet, melyet tanév végén átad az intézmény vezetőjének. 

A tanév végén a fejlesztés eredményét írásban rögzíti az intézmény által rendszeresített 

tájékoztatóval. 

 

3. Egyéb kötelezettségek 

 Kötelező óraszámon kívüli munkaidejét kapcsolattartásra, szakmai dokumentációra, 

felkészülésre, továbbképzésre használja 

 Részt vesz a munkáját segítő továbbképzéseken, önképzéséről gondoskodik 

  Titoktartási kötelezettség 

 Szakmai protokoll és szakmai etikai kódex alapelvei szerint jár el 

 Tiszteletben tartja a hozzá fordulók méltóságát, személyiségi jogait 

 A munkavállaló feladata továbbá mindaz, amellyel a munkaköréhez kapcsolódóan, a 

szakképzettségével összefüggően az intézményvezető megbízza 

A fejlesztő oktató feladatai: 

 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók esetében a Nevelési 

Tanácsadó szakvéleménye alapján tervezi, szervezi a fejlesztő foglalkozásokat 

 

.Egyéni fejlesztési tervet készít. 

 

Egyéni fejlődési lapot vezet, melyet tanév végén átad az intézmény vezetőjének. 

 

A tanév végén a fejlesztés eredményét írásban rögzíti az intézmény által rendszeresített 

tájékoztatóval. 

 

A fejlesztő foglalkozásról igazolatlanul távolmaradókat jelzi az intézményvezető-helyettesnek 

és az osztályfőnöknek 

 

A fejlesztő tevékenységhez tartozó dokumentációt folyamatosan vezeti és elzárva tartja. 

 

A foglalkozásokon használt eszközökért anyagi felelősséggel tartozik. 

 

Folyamatos kapcsolattartás a oktatóokkal, a szülőkkel. 

 

Szakmai segítségnyújtás a differenciált pedagógiai munka erősítése érdekében, 

 

Szakmai segítségnyújtás a differenciált pedagógiai munka erősítése érdekében, 
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Konzultáció, tanácsadás oktatóok részére, 

 

Taneszközök, szakkönyvek kiválasztásának segítése, 

 

Differenciált óravezetési technikák, fejlesztő játékok bemutatása, 

 

Hospitálás–egyéni megsegítéshez 

 

 

6.5.9. Gazdasági ügyintéző munkaköri leírás-mintája 

 

Munkaköre: gazdasági ügyintéző 

Közvetlen felettese: a gazdaságvezető 

Kinevezése: határozatlan időtartamra 

Munkaideje:  

Munkabére: munkaszerződése alapján 

 

A gazdasági ügyintéző munkaköri feladatainak összefoglalása 

 

 Kezeli az iskola házipénztárát. A házipénztárból kifizetést csak az iskola igazgatója, 

igazgatóhelyettese engedélyével végezhet. A házipénztárt tíznaponként ellenőrzi, 

lezárja, számítógépen rögzíti. Havonta elvégzi a szükséges zárlati feladatokat a 

könyvviteli szabályoknak megfelelően. Anyagi felelősséggel tartozik a házipénztárban 

kezelt valamennyi eszköz és egyéb értékek kezeléséért. 

 A számlák mellé csatolja a teljesítési igazolást, gondoskodik a felhasználás 

bizonylatolásáról. 

 Hó végét követően legkésőbb a következő hónap 6. napjáig a pénztárbizonylatokat 

megküldi a ………….. részére könyvelés céljából. 

 Az intézmény bevételeiről számlát állít ki (terembérlet, ételhulladék, tanfolyami díj stb.). 

 A befolyt bevételt bevételezi a házipénztárba vagy befizeti az intézmény folyószámlájára 

attól függően, hogy mennyi a házipénztár egyenlege. 

 Tartós távollét esetén a házipénztárt jegyzőkönyv alapján adja át. 

 Kezeli az intézmény munkavállalóinak személyi anyagát. 

 Munkaügyi feladatai részeként: 

o új felvétel esetén elkészíti a munkaszerződéseket az igazgatóval történő egyeztetést 

követően, 

o kiállítja az adatfelvételi lapot, elkészíti a személyi anyagot, gondoskodik arról, hogy 

a bérszámfejtés minden adatot időben megkapjon a biztosítotti bejelentéshez, 

bérszámfejtéshez,  

o munkaviszony megszüntetésekor az igazgatóval történő egyeztetetést követően 

elkészíti a megfelelő dokumentumokat és eljuttatja a bérszámfejtő részére,  

o elkészíti a megbízási szerződéseket, gondoskodik a hozzá tartozó nyilatkozatok, 

dokumentumok elkészítéséről, 

o havonként kimutatást készít a távolléti adatokról, összegyűjti a táppénzes 

dokumentumokat, szabadságengedélyeket, fizetés nélküli szabadság engedélyeket, 

majd ezeket megküldi a bérszámfejtő részére 

o folyamatosan vezeti a dolgozók szabadság nyilvántartását,  

o az igazgatóhelyettes által készített túlóra, távolléti díj, tanulókíséret, stb. 

elszámolást továbbítja a megfelelő kimutatáson keresztül a bérszámfejtő részére 
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o gondoskodik a technikai dolgozók jelenléti ívének havonkénti zárásáról 

 Részt vesz az iskola vagyonának leltározásában, selejtezésének, hulladék 

hasznosításának lebonyolításában. 

 Megrendeli, bevételezi és kiadja a tisztító- és takarító eszközöket. 

 

2. Járandóság 

 

 a munkaszerződésében meghatározott munkabér, 

 a vonatkozó jogszabályokban, illetőleg a munkavédelmi szabályzatban rögzített 

védőeszközök 

 

 

6.5.10. Takarító munkaköri leírás mintája 

 

A munkakör megnevezése: takarító 

Közvetlen felettese: az gazdaságvezető 

Kinevezése, munkaideje:  

 határozatlan időtartamra,  

 munkabére munkaszerződése szerint, 

 naponta.  

 

 

1. Legfontosabb munkaköri feladatainak összefoglalása 

 

 a  gazdaságvezető közvetlen utasításai szerint jár el az épület takarítási munkálataiban, 

 napi gyakorisággal kitakarítja a területéhez tartozó tantermeket, padlózatukat, 

felmossa, a táblákat szakszerűen megtisztítja 

 napi gyakorisággal kitakarítja a területéhez tartozó folyosórészeket, 

 gazdaságvezetői utasításra a takarítógéppel végez a nagytakarítást, 

 naponta lemossa a WC-kagylókat és az ülőkéket, naponta fertőtleníti azokat, szükség 

szerint tisztítja az ajtókat, falburkolókat, csaptelepeket, 

 a tanulók iskolába érkezését követően felmossa a folyosókat, 

 mindennemű olyan takarítási munkát szükség szerint elvégez, amely biztosítja az épület 

állandó tisztán tartását, 

 szükség szerint elvégzi az ajtók lemosását, napi gyakorisággal tisztítja a 

villanykapcsolókat, fertőtleníti az ajtókilincseket és területéhez tartozó számítógépek 

billentyűzetét, 

 napi gyakorisággal takarítja a tanulói és tanári asztalokat és székeket, rendkívüli 

esetben az asztalok lapját fertőtleníti, 

 kötelessége a tantermekben és a folyosókon elhelyezett szemétgyűjtő edényzet 

rendszeres ürítése, tisztítása, 

 porszívózza a szőnyegeket, szükség szerint fölkeni a parkettát, 

 szükség szerint öntözi a tanteremben és a folyosón lévő virágokat, 

 nagytakarítást végez a nyári, téli és tavaszi szünetben, elvégzi folyosóterületének 

súrolását, a függönyök mosását, a padok és falburkolók súrolását, 

 a nagytakarítások időszakában – a többi takarítóval közösen – az gazdaságvezető 

utasítása szerint az egész épületben elvégzi az ablakok tisztítását, 

 a nagytakarítások alkalmával – az gazdaságvezető utasítása szerint – a szokásosnál 

alaposabban elvégzi mindazokat a feladatokat, amelyek napi munkájához tartoznak 
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 a használaton kívüli tantermekben lekapcsolja a villanyt, takarékosan bánik a vízzel, 

elektromos energiával, 

 folyamatosan figyelemmel kíséri az intézmény napi működése során keletkezett, a 

biztonságos munkavégzést veszélyeztető hibákat, azt jelzi a karbantartónak, szükség 

esetén az gazdaságvezetőnek. 

«Feladat_1» 

2. Járandóság 

 a munkaszerződésében meghatározott munkabér, 

 a vonatkozó jogszabályokban, illetőleg a munkavédelmi szabályzatban rögzített 

védőeszközök. 

 
6.5.11.  Szakoktató kiegészítés 

 
Dolgozó neve: 

Munkahelye: 

Munkakörének megnevezése 

Munkaidő tartama: 

Közvetlen felettese: 

Közvetlen beosztottja: 

 
Feladatai a oktatókra vonatkozó általános munkaköri feladatokon túlmenően a következők: 

 

- A szakoktató a munkáját a gyakorlati oktatásvezetővel és a szakmai igazgatóhelyettessel 

együttműködve végzi. 

 

- A gyakorlati oktatásvezetővel együttműködve elkészíti a gyakorló helyek (tankonyha, 

tanétterem, tanműhely házirendjét, és évente aktualizálják. 

 

- A tanulók munkáját, tudását naponta értékeli és ellenőrzi.  

 

- Rendszeres kapcsolatot tart a tanulók osztályfőnökével. 

 

- Együttműködik a szakmai elméletet tanító tanárokkal, folyamatosan egyeztetnek a 

tananyag elsajátítását illetően, a tanulók érdekében. 

 

- Ébren tartja a tanulók érdeklődését, törekszik a szakma megszerettetésére. 

 

- A házirendet betartja, és betartatja a szakmai gyakorlaton részt vevő tanulókkal. 

 

- Balesetvédelmi, munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi oktatásban részesíti a 

tanulókat, amelyet a Munkavédelmi Naplóban rögzít. 

Fokozott figyelmet fordít a balesetmentes munkavégzésre. A tanulók felügyelet nélkül 

nem maradhatnak a gyakorlóhelyen. 

Felelős a gyakorlati munkahely rendjéért, a munkavédelmi, tűzvédelmi előírások 

betartásáért, a berendezések, eszközök állagának megóvásáért 

 

- Javaslatot tesz a korszerűen felszerelt munkahely megteremtésére, az alkalmazott 

gépek, berendezések felújítására, cseréjére. 
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- Ellenőrzi a tanulók egészségügyi könyvének érvényességét. Erről kimutatást készít. A 

tankonyhán, a tanétteremben csak egészséges tanuló dolgozhat.  

 

- A tanulók munkanaplója alapján ellenőrzi a gyakorlati munkahelyen végzett 

tevékenységet, regisztrálja a tanulók munkahelyi hiányzását a csoportnaplóba és az 

osztálynaplóba. 

A munkanapló aláírásával igazolja a tanuló jelenlétét a gyakorlaton. 

 

- Anyagi felelősséggel tartozik az általa átvett berendezésekért, eszközökért, azok 

épségéért, tisztántartásáért. 

 

- Kellő időben /az óra megkezdése előtt/ gondoskodik a foglalkozásokhoz szükséges 

anyagok, eszközök beszerzéséről. 

 

- A megrendeléseket a gyakorlati oktatásvezetőnek kell leadni, a felhasználás 

időpontjától számítva legalább két héttel korábban. 

 

- A megrendelt árukat át kell venni. 

 

- Szükség esetén az alapanyagot megbízás alapján megvásárolja. 

 

- Segítséget nyújt a szakmai vizsgák, szintvizsgák megszervezésében, lebonyolításában. 

 

- A tankonyha, tanétterem, tanműhely eszközei, berendezései az iskola épületéből csak 

igazgatói engedéllyel, előzetesen elkészített, aláírt leltár szerint szállíthatók ki a 

rendezvényekre, gyakorlati bemutatókra. 

 

- Részt vesz a versenyek, rendezvények előkészítésében, megvalósításban. 

 
 

6.5.14. Rendszergazda 

 

Dolgozó neve: 

Munkahelye: 

Munkakörének megnevezése: 

Munkaidő tartama: 

Közvetlen felettese: 

Közvetlen beosztottja: 

 

A munkakör célja: Az intézményben használt számítástechnikai eszközök 

működőképességének biztosítása, az állandó oktatási állapot 

fenntartása. Munkáját az iskola oktatási-nevelési feladatainak 

alárendelve, az informatikai munkaközösség tanáraival 

együttműködve és igényeiket figyelembe véve végzi. 

Jogállása: közalkalmazott 

Munkáltatói jogok gyakorlója: az intézmény igazgatója 

Közvetlen felettese: gazdasági vezető 

Munkaidő: teljes munkaidőben történő foglalkoztatás (heti 40 óra) 

 Általában 740 - 1600, esetenként igazodik az iskola munkarendjéhez 

(rendezvény, ünnepély). 
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Munkavégzés helye: Széchenyi István Baptista Középiskola (8300 Tapolca, Móricz 

Zsigmond utca 8.) és épületei (Berzsenyi úti kabinet: 8300 Tapolca, 

Berzsenyi D. utca), valamint az egyéb iskolai rendezvények 

helyszíne. 

Helyettesíteni tartozik tartós távollét esetén: Marton Péter  

Hatáskör: Hatásköre az iskola teljes informatikai rendszerének működtetésére, 

felügyeletére, karbantartására terjed ki. 

Felelősség: Felelős az iskola informatikai rendszerének zavartalan működéséért. 

Felelősségre vonható a jogszabályok, a munkahelyi fegyelem megsértéséért, 

a rendelkezésére bocsátott munkaeszközök nem rendeltetésszerű 

használatáért. 

Titoktartási kötelezettség: 

 A Mt. 6.§ 4, bekezdése- rendelkezéseiben meghatározott. 

 Mint a Széchenyi István Baptista Középiskola bizalmas beosztású, titok kezelésével 

is megbízott dolgozója, köteles a tudomására jutott szolgálati, üzleti és 

magántitkokat megőrizni, adott esetben nyilatkozatához az igazgató előzetes 

engedélyét beszerezni. 

Informatikai feladatai 

Általános feladatok 

 Az iskola informatikai rendszerének használati és biztonsági szabályzatának 

(ISZ, IBSZ) kidolgozása, folyamatos aktualizálása, melyet az intézmény 

vezetése hagy jóvá. 

 Figyelemmel kíséri az informatika legújabb vívmányait, és lehetőség szerint 

beépíti a rendszerbe, ezzel biztosítva annak folyamatos fejlődését. 

 A szükséges mértékben figyelemmel kíséri a hardver- és szoftverpiac fejlődését, 

javaslatot tesz a beszerzésekre, fejlesztésekre. 

 Az iskola oktatási céljai, a tantervek és jogszabályok alapján, az anyagi 

lehetőségek felmérésével, az informatikai munkaközösséggel folytatott 

egyeztetés során kialakítja és előterjeszti a fejlesztési koncepciókat. 

 Az állandó működőképesség érdekében biztosított számára a 

rendezőszekrényekhez, szerver helyiségbe és a számítástechnika termekbe való 

bejutás lehetősége, különösen indokolt esetben munkaidőn kívül is, 0-24 óráig. 

 Különös figyelmet fordít a számítógépek vírusmentességének fenntartására és 

a rendszeres ellenőrzésre. Vírusfertőzés esetén mindent megtesz a fertőzés 

terjedésének megakadályozására, a fertőzés megszüntetésére, illetve a 

szoftverekben okozott károk helyreállítására. Az iskola anyagi lehetőségeihez 

mérten szorgalmazza vírusvédelmi rendszer kiépítését. 

 Leltárt készít és vezet a gépekről és a hozzá tartozó programokról, a 

dokumentációkat nyilvántartja, ellenőrzi, felelősséggel tartozik értük 

Hardver – Szoftver 

 

 Elvégzi az új és korábban beszerzett gépek és egyéb hardver eszközök beállításait, majd 

rendszeres ellenőrzéseket végez az előforduló hibák felderítése érdekében. 



38 

 

 A felmerülő hibákról tájékoztatja az iskolavezetést, megjelölve az elhárítás 

legcélszerűbb módját is.  

 Ha a javítás külső szakember igénybevételét teszi szükségessé – a javítás jóváhagyatását 

követően –, gondoskodik annak elvégeztetéséről. 

 Kapcsolatot tart a szervizelő szakemberekkel, ellenőrzi az elvégzett munkát.  

 Tartja a kapcsolatot a szállító cég, a garanciális javítást végző szerviz szakembereivel, 

ellenőrzi az elvégzett munkát, a hibás teljesítést haladéktalanul jelzi az 

iskolavezetésnek. 

 Kapcsolatot tart az Internet szolgáltatóval, kiemelten a Sulinet rendszer üzemeltetőivel. 

 Rendkívüli esetben (rendszerösszeomlás, hálózat sérülése, súlyos vírusfertőzés) 

haladéktalanul elkezdi a hiba elhárítását, illetve gondoskodik az elhárítás 

megkezdéséről. (Ennek érdekében biztosított számára a rendszerhez való hozzáférés 

lehetősége a nap minden órájában, illetve munkaszüneti napokon is.) 

 Jelenti az igazgatónak a károkat és rongálásokat. Ha a károkozó személye kideríthető, 

javaslatot tesz az anyagi kártérítésre. 

 Rendszeres időközönként (havonta) köteles beszámolni a közvetlen felettesének a 

számítástechnikai termek és berendezések állapotáról, állagáról. 

 Biztosítja az intézményben az alapfeladatok ellátásához szükséges szoftverek 

működését. A meglévő szoftvereket és a hozzájuk tartozó licencszerződéseket 

nyilvántartja. Összegyűjti a licenccel nem rendelkező programokat, és javaslatot tesz a 

legalizálásra, vagy más, hasonló képességű, de ingyenes programok használatára. 

 Az intézmény által vásárolt programokat feltelepíti, beállításait elvégzi, a 

lehetőségekhez mérten biztosítja a beállítások megőrzését. 

 Az irodákban szükséges (és beszerzett) új szoftvereket installálja, elindításukat és 

használatukat bemutatja. A programok kezelésének betanítása nem feladata. 

 Az IBSZ-ben rögzített módon biztonsági adatmentést végez. 

 Szoftver telepítését visszautasíthatja, ha nem tud meggyőződni a szoftver 

jogtisztaságáról, illetve a szoftver veszélyezteti a rendszer biztonságát vagy stabilitását. 

 

Hálózat - szolgáltatások 

 Különös figyelmet fordít az iskolai számítógépes hálózat hatékony, biztonságos 

üzemeltetésére. Gondoskodik a zavartalan működésről. 

 Megtervezi a hálózat optimális struktúráját, a későbbiekben a tervet a mindenkori 

állapothoz igazítja. 

 Felhasználói dokumentációt készít, mely ismerteti az informatikai hálózat által 

nyújtott főbb lehetőségeket. 

 Szakmai dokumentációt készít a rendszer felépítéséről, működéséről. 

 Az ISZ-ben foglaltak szerint új hálózati azonosítókat ad ki, a hálózati 

felhasználókat, a felhasználói jogokat karbantartja. 

 Üzemelteti az iskola szervereit, ügyel azok lehető legmagasabb biztonsági 

beállításaira. 
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 A hálózati rendszerek belépési jelszavát (rendszergazda, root, supervisor jelszó) 

lezárt borítékban átadja az igazgatónak, és azt elhelyezik a páncélszekrényben. A 

borítékot csak különösen indokolt esetben, az igazgató engedélyével az iskola 

ilyen esetekre megbízott dolgozója bonthatja fel. 

o Biztosítja a levelezőszerver folyamatos működését, valamint biztosítja, 

hogy az iskola szerverét ne lehessen hamis feladójú levelek küldésére 

felhasználni (open relay probléma). 

 Karbantartja és fejleszti az iskola hivatalos weboldalait, a megjelenő 

információkat aktualizálja az iskolavezetés, a munkaközösségek és a titkárság 

által nyújtott anyagok alapján. 

 

Időszakos feladatai 

 Az iskolavezetés tájékoztatása szerint a számítástechnikai eszközöket igénylő versenyek, 

érettségik, vizsgák pontos időpontját nyilvántartja, és gondoskodik a gépek biztonságos 

felügyeletéről ezekben az időszakokban. 

 Részt vesz a hardver és szoftver beszerzések szakmai véleményezésében. 

 Részt vesz a géptermek kezdeti kialakításának tervezésében. 

 

 

 

 

 

 

I. Technikai feladatai 

 

 Az oktatás technikai feltételeinek elősegítése, az AV eszközök működőképes 

állapotának biztosítása (javítása, javíttatása, karbantartása). 

 Az AV eszközök igényeinek összegyűjtése, beszerzése kezelése.  

 Tanórákra eszközök kiadása, visszavétele; igény szerint előkészítése, beállítása. 

Eszközök működőképes állapotának ellenőrzése.  

 Saját ellenőrzési tevékenysége megkönnyítése, illetve az iskolai leltározás segítése 

érdekében elvégzi az oktatástechnikai eszközök, információhordozó anyagok 

nyilvántartásával, tárolásával kapcsolatos feladatokat. Szükség szerint javaslatot 

tesz a selejtezésre, illetve a oktatóok bevonásával az elkövetkező, szükséges 

eszközbeszerzésekre. 

 Igény szerint tanácsot ad az eszközök kezelésével kapcsolatban, új eszköz esetén 

bemutatót tart. Minden tőle telhetőt megtesz a helytelen eszközhasználatból fakadó 

károk megelőzéséért. 

 Biztosítja ünnepélyek, rendezvények alkalmával a hangosítást, illetve egyéb 

technikai feltételek meglétét.  
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 Iskolarádió működtetése vagy az iskolarádiót kezelő diákok segítése – tanári 

együttműködéssel.  

 A stúdió, szerverszoba helyiségét a működési időtől eltekintve zárva kell tartani, 

biztosítani kell a vagyonvédelmet.  

 A stúdióban tanulók nem tartózkodhatnak, kivéve az iskolarádiózással megbízott 

diákokat.  

 Az iskolai élet fontosabb eseményeiről felvételt készít, archivál, igény szerint 

megjelentet a honlapon. 

 

II. Egyéb szabályozások 

 

 Tanév közben az igazgató ellenjegyzésével kiadja az egyéni használatba kerülő 

eszközöket, ügyel a határidő szerinti visszavételre. 

 Az igazgató rendelkezése alapján esetenként részt vesz az iskola működési 

dokumentumainak, reklámanyagainak elkészítésében.  

 A stúdió/szerverszoba kulcsát a portán veszi fel reggel, és a munkaidő lejárta után ott 

adja le. 

 Tanév végén digitális formában archiválja az osztályok elektronikus naplóit.  

 Igazgatóhelyettesi útmutatás alapján ki is nyomtatja a naplókat. 

 Alkalmanként informatika órán igazgatói/igazgatóhelyettesítési írásbeli megbízás 

alapján helyettesítést végez, illetve órát tart maximum 7 óra/hét óraszámban. 

 Megbízási szerződés alapján heti maximum 8 órában informatika tárgyból tanítást 

végezhet, megfelelő végzettség esetén. 

5. Járandósága 

 

 a munkaszerződésében meghatározott munkabér 

 

 

6.6 A tanítási órák, óraközi szünetek rendje, időtartama 

 

6.6.1 Az oktatás és a nevelés a pedagógiai program, a helyi tantervek, valamint a 
tantárgyfelosztással összhangban levő heti órarend alapján történik a oktatók vezetésével, a 

kijelölt tantermekben. A tanítási órán kívüli foglalkozások csak a kötelező tanítási órák 

megtartása után, rendkívüli esetben (igazgatói engedéllyel) azok előtt szervezhetők. 

6.6.2 A tanítási órák időtartama 45 perc. Az első tanítási óra a házirend által meghatározott 

időben kezdődik. A kötelező tanítási órák délelőtt vannak, azokat legkésőbb általában 16.00 óráig 

be kell fejezni. 

Az intézményben tartott gyakorlati órák időtartama 45 perc, és délutáni munkarend 

szerint is szervezhetőek. 

A 18 életévet betöltött tanulók, rendezvények szervezése esetén 20 óra után is végezhetnek 

gyakorlatot. 

6.6.3 A tanítási órák engedély nélküli látogatására csak az intézmény vezetői és a tantestület 

tagjai jogosultak. Minden egyéb esetben a látogatásra az igazgató adhat engedélyt. A tanítási 

órák megkezdésük után nem zavarhatók, kivételt indokolt esetben az igazgató tehet. A kötelező 
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orvosi és fogorvosi vizsgálatok az igazgatóhelyettes által előre engedélyezett időpontban és 

módon történhetnek, lehetőség szerint úgy, hogy a tanítást minél kevésbé zavarják. 

6.6.4 Az óraközi szünetek rendjét szükség szerint beosztott oktatók felügyelik. Dupla órák 

(engedéllyel) szünet közbeiktatása nélkül is tarthatók, de csak dolgozatírás esetén, rendkívüli 

esetben. 

 

 

6.7 Az intézmény nyitva tartása, az iskolában tartózkodás rendje  

 

Az iskola szorgalmi időben reggel 6.00 órától a szervezett foglalkozások befejezéséig, de 

legalább 18.00 óráig van nyitva. Az intézmény tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart 

nyitva munkanapokon 7.30 – 12.00-ig. Az iskolát szombaton, vasárnap és munkaszüneti 

napokon – rendezvények hiányában – zárva kell tartani. A szokásos nyitvatartási rendtől való 

eltérésre – eseti kérelmek alapján – az igazgató ad engedélyt. 

 

A köznevelési intézménnyel munkavállalói és tanulói jogviszonyban nem állók (kivéve az 

iskolába járó tanulók szüleit és a fenntartó képviselőit) – vagyonbiztonsági okok miatt csak 

kísérővel, és csak az elfoglaltságuk idejére tartózkodhatnak az épületben.  
 

6.8 A dohányzással kapcsolatos előírások 

 

Az intézményben – ide értve az iskola udvarát, a főbejárat előtti 30 méter sugarú 

területrészt és az iskola parkolóját is – a tanulók, a munkavállalók és az intézménybe 

látogatók nem dohányozhatnak. Az intézményben és az iskolán kívül tartott iskolai 

rendezvényeken tanulóink számára a dohányzás és az egészségre káros élvezeti cikkek 

fogyasztása tilos. Az iskolában és az azon kívül tartott iskolai rendezvényekre olyan tanulót, aki 

– az iskolában, iskolai rendezvényen szolgálatot teljesítő személy megítélése szerint – egészségre 

ártalmas szerek (alkohol, drog, stb.) hatása alatt áll, nem engedünk be. Ha távolléte mulasztásnak 

számít, a távollétet igazolatlannak tekintjük. 

 

Az intézmény munkavállalói, az intézményben tartózkodó vendégek számára a dohányzás tilos. 

A nemdohányzók védelméről szóló1 törvény 4.§ (8) szakaszában meghatározott, az intézményi 

dohányzás szabályainak végrehajtásáért felelős személy az intézmény munkavédelmi felelőse. 

 

 

6.9 Az intézmény vezetőinek, oktatóinak valamint más alkalmazottainak feladatai  

a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésében és a baleset esetén (intézményi védő, óvó 

 előadások)   

 

A tanulók számára minden tanév első napján az osztályfőnök tűz-, baleset-, munkavédelmi 

tájékoztatót tart, amelynek során – koruknak és fejlettségüknek megfelelő szinten – felhívja a 

figyelmüket a veszélyforrások kiküszöbölésére. A tájékoztató során szólni kell az iskola 

közvetlen környékének közlekedési rendjéről, annak veszélyeiről is. A tájékoztató megtörténtét 

és tartalmát dokumentálni kell, a tájékoztatás megtörténtét a diákok aláírásukkal igazolják. 

 

A gyakorlati foglalkozásokon részt vevő tanulók részére az első foglalkozási napon a szakoktató 

munkavédelmi oktatást tart a tanműhelyben, tankonyhában lévő eszközök, berendezések 

használatával kapcsolatosan, különösen kitérve a betartandó munkavédelmi előírásokra és 

                                                           
1 Az 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről. 
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magatartási szabályokra. Az oktatás tényét a munkavédelmi naplóban rögzíti, ezt követően a 

tájékoztatás megtörténtét a diákok aláírásukkal igazolják. 

Az oktatáson jelen nem lévő tanulók számára pótlólag kell ismertetni az előírásokat. 

 

Balesetvédelmi, munkavédelmi oktatást kell tartaniuk minden tanév elején azon tantárgyak 

tanárainak, amely tantárgyak tanulása során technikai jellegű balesetveszély lehetősége áll fönn. 

Ilyen tantárgyak: fizika, kémia, biológia, számítástechnika, testnevelés. Az oktatás megtörténtét 

az osztálynaplóban dokumentálni kell. Az egyes szaktantermekben érvényes balesetvédelmi 

előírásokat belső utasítások és szabályzatok tartalmazzák, amelyeket a tanulókkal a szaktanár a 

tanév elején köteles megismertetni. Az ismertetésen jelen nem lévő tanulók számára pótlólag kell 

ismertetni az előírásokat. Az iskola számítógépeit a tanulók csak tanári felügyelet mellett 

használhatják. 

 

Külön balesetvédelmi, munkavédelmi tájékoztatót kell tartani a diákok számára minden 

olyan esetben, amikor a megszokottól eltérő körülmények között végeznek valamely 

tevékenységet (pl. osztálykirándulás, munkavégzés, stb.), vagy új berendezést, szerszámot, 

eszközt vesznek használatba. A tájékoztatást a foglalkozást vezető oktató köteles elvégezni és 

adminisztrálni. 

 

A tanulóbalesetek bejelentése a tanulók és a oktatók részéről egyaránt kötelező. Az a oktató, 

aki nem jelenti az óráján történt balesetet, mulasztást követ el. A balesetek jegyzőkönyvezését, 

nyilvántartását az igazgatóhelyettes végzi. 

 

A oktatók és egyéb munkavállalók számára minden tanév elején tűz-, baleset-, munkavédelmi 

tájékoztatót tart az intézmény munkavédelmi felelőse. A munkavédelmi felelős megbízása az 

intézmény vezetőjének feladata. A tájékoztató tényét és tartalmát dokumentálni kell. Az 

oktatáson való részvételt a munkavállalók aláírásukkal igazolják. 

 

A oktatók a tanítási órákra az általuk készített, használt technikai jellegű eszközöket csak 

külön engedéllyel vihetik be, az eszköz veszélytelenségének megállapítása az intézményvezető 

hatásköre, aki szükség esetén szakember által kiadott véleményhez kötheti az eszköz órai 

használatát. A oktatók által készített nem technikai jellegű pedagógiai eszközök a tanítási 

órákon korlátozás nélkül használhatók. 

Baleseti forrást jelentő tárgyak elhelyezése csak a munkavédelmi megbízott engedélye után 

lehetséges. 

  

 

6.10.Az iskolai sportkör, valamint az iskola vezetése közötti kapcsolattartás formája és 

rendje   

Az iskola és a diáksportkör vezetése közötti kapcsolattartás alapja a diáksportkör munkaterve, 

amelyet az iskola igazgatója a tanév munkatervének elkészítése előtt beszerez. A feladatok 

megoldásához figyelembe veszi a diáksportkör munkatervét, biztosítja a szükséges 

erőforrásokat és a megvalósításhoz szükséges feltételeket. A diáksportkör elnöke a tanév végén 

beszámol a sportkör tevékenységéről, az eredményekről listát készít, amelyet az iskola vezetése 

beemel a tanévről szóló beszámolóba, megjelenít az iskola weblapján. Egyebekben a 

diáksportkör vezetőjével napi operatív kapcsolatot tart az intézmény vezetője.  

 

 

6.11  A tanítási órán kívüli egyéb foglalkozások    
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Az iskola – a tanórai foglalkozások mellett a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei, valamint 

az intézmény lehetőségeinek figyelembe vételével tanórán kívüli egyéb foglalkozásokat szervez. 

A foglalkozások helyét és időtartamát az igazgató és helyettesei rögzítik a tanórán kívüli 

órarendben, terembeosztással együtt. A foglalkozásokról naplót kell vezetni. 

 

 Az iskolai könyvtár használatának szabályait a Könyvtár SZMSZ-e tartalmazza, 

amelynek rendelkezéseit az Iskola honlapján nyilvánosságra hozzuk.  

  

 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.  

 

 A tanulók öntevékeny diákköröket hozhatnak létre, melynek meghirdetését, 

megszervezését és működtetését a diákok végzik. A diákkörök munkája nagymértékben 

hagyatkozik a kreatív tanulók aktivitására, önfejlesztő tevékenységre. A diákkörök szakmai 

irányítását a tanulók kérése alapján kimagasló felkészültségű oktatók vagy külső 

szakemberek végzik az intézményvezető engedélyével. 

 

 Az iskola ünnepi műsorainak, megemlékezéseinek terveit az éves munkaterv tartalmazza 

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

házirend, az SzMSz és a szóbeli utasításoknak megfelelő öltözékben és rendben kötelesek 

megjelenni.  

 

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

A tanulók 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 

igazgatóhelyettes felelősek. 
 

 A felzárkóztatások, korrepetálások célja az alapképességek fejlesztése és a tantervi 

követelményekhez való felzárkóztatás. A korrepetálást az igazgató által megbízott oktató 

tartja.  

 

 Szervezett külföldi kapcsolatok révén a tanulók jobban elmélyülhetnek a tanult idegen 

nyelvekben, megismerhetik az adott országban élő embereket. Ezek során közvetlen 

tapasztalatokat szerezhetnek az Európai Unió országairól az ott folyó szakmai képzésről. 

Külföldi utazások az igazgató engedélyével és oktató vezetésével, a szülők hozzájárulásával 

szervezhetők. 

 

 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.  

 

 

6.12. A tanuló által elkészített dologért járó díjazás szabályai  

 

Amennyiben az iskola az iskolai foglalkozás keretében a tanulók által készített dolgok 

vagyoni jogát átruházza, az elkészítésben közreműködő tanulóknak díjazás jár. A 

tanulóknak kifizetett díj mértéke az önköltségen felüli rész 50 százaléka, melyet az adott 

dolog elkészítésében közreműködő tanulók között a végzett munka arányában kell 



44 

 

szétosztani. Az egyes tanulóknak járó összegről az adott iskolai foglalkozást vezető iskolai 

alkalmazott javaslata alapján, az iskolai diákönkormányzat véleményének 

figyelembevételével az iskola igazgatója dönt. 

 

7. Az intézmény nevelőtestülete és szakmai munkaközösségei, 

átruházott jogok, hagyományápolás 
 

7.1 Az intézmény nevelőtestülete 

 

7.1.1 A nevelőtestület – a köznevelési törvény 70. § alapján – a nevelési–oktatási intézmény 

oktatóainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó 

és határozathozó szerve. A nevelőtestület tagja a nevelési-oktatási intézmény valamennyi oktató 

munkakört betöltő munkavállalója, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő egyéb 

felsőfokú végzettségű dolgozója.   

 

7.1.2 A nevelési és oktatási intézmény nevelőtestülete a nevelési és oktatási kérdésekben, a 

nevelési – oktatási intézmény működésével kapcsolatos ügyekben, a köznevelési törvényben és 

más jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyébként pedig véleményező és 

javaslattevő jogkörrel rendelkezik. 

 

7.1.3 Az intézmény oktatói az iskolai könyvtár közreműködésével kölcsönzés formájában 

megkapják a munkájukhoz szükséges tankönyveket és egyéb kiadványokat. Törekedni kell arra, 

hogy a oktatók munkájuk támogatására egy-egy számítógépet kaphassanak az iskolában történő 

használatra. Ezeket a számítógépeket elsősorban az iskolában kell tartani és használni, a 

laptopokat a oktatók felkészülés és adminisztrációs célból otthonukban is használhatják. Nem 

szükséges engedély a tanári laptopok és más informatikai eszközök iskolán kívüli, a pedagógiai 

programban szereplő rendezvényen, eseményen, kulturális műsorban történő használatakor.  

 

7.2  A nevelőtestület értekezletei, osztályértekezletei 

 

7.2.1 A tanév során a nevelőtestület az alábbi állandó értekezleteket tartja: 

 tanévnyitó, tanévzáró értekezlet, 

 félévi és év végi osztályozó értekezlet, 

 tájékoztató és munkaértekezletek (általában havi gyakorisággal), 

 nevelési értekezlet (évente legalább két alkalommal), 

 rendkívüli értekezletek (szükség szerint). 

 osztályértekezlet 

7.2.2 Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze az intézmény lényeges problémáinak 

(fontos oktatási kérdések, különleges nevelési helyzetek megítélése, az iskolai életet átalakító, 

megváltoztató rendeletek és utasítások értelmezése céljából, ha azt a nevelőtestület tagjainak 

legalább 50%-a, vagy az intézmény igazgatója szükségesnek látja. A nevelőtestület döntést 

igénylő értekezletein jegyzőkönyv készül az elhangzottakról, amelyet az értekezletet vezető 

személy, a jegyzőkönyvvezető valamint egy, az értekezleten végig jelen lévő személy (hitelesítő) 

ír alá. 

 

7.2.3 A nevelőtestület egy-egy osztályközösség tanulmányi munkájának és neveltségi szintjének 

elemzését, értékelését (osztályozó értekezletek), az osztályközösségek problémáinak 

megoldását osztályértekezleten végzi. A nevelőtestület osztályértekezletén csak az adott 

osztályközösségben tanító oktatók vesznek részt kötelező jelleggel. Osztályértekezlet szükség 
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szerint, az osztályfőnökök megítélése alapján bármikor tartható az osztály aktuális problémáinak 

megtárgyalása céljából.  

 

7.2.4 A nevelőtestület döntéseit és határozatait – a jogszabályban meghatározottak kivételével – 

nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve a jogszabályban meghatározott 

személyi ügyeket, amelyek kapcsán titkos szavazással dönt. A szavazatok egyenlősége esetén az 

igazgató szavazata dönt. A döntések és határozatok az intézmény iktatott iratanyagába kerülnek. 

 

7.2.5 Augusztus végén tanévnyitó értekezletre, júniusban az igazgató által kijelölt napon 

tanévzáró értekezletre kerül sor. Az értekezletet az igazgató vagy helyettese vezeti. Félévkor 

és tanév végén – az iskolavezetés által kijelölt időpontban – osztályozó értekezletet tart a 

nevelőtestület.  

Ha a nevelőtestület döntési, véleményezési, illetve javaslattevő jogát az iskola valamennyi 

dolgozóját érintő kérdésekben gyakorolja, akkor munkavállalói értekezletet kell összehívni. 

 

A nevelőtestületi értekezleten a tantestület minden tagjának részt kell vennie. Ez alól – indokolt 

esetben – az igazgató adhat felmentést. 

 

 

 

7.3 A nevelőtestület szakmai munkaközösségei 

 

7.3.1 A köznevelési törvény 71.§ szerint a szakmai munkaközösség részt vesz az intézmény 

szakmai munkájának irányításában, tervezésében és ellenőrzésében. A munkaközösségek 

segítséget adnak az iskola oktatóinak szakmai, módszertani kérdésekben. A munkaközösség 

alapfeladata a pályakezdő oktatók, gyakornokok munkájának segítése, javaslat a gyakornok 

vezetőtanárának megbízására. A munkaközösség – az igazgató megbízására – részt vesz az iskola 

oktatóinak és gyakornokainak belső értékelésében, a próba érettségik, szintvizsgák 

lebonyolításában valamint az iskolai szintű versenyek, háziversenyek megszervezésében. 

 

7.3.2 A szakmai munkaközösség tagjai évente, de szükség esetén más időpontokban is javaslatot 

tesznek munkaközösség-vezetőjük személyére. A munkaközösség-vezető megbízása legfeljebb 

öt éves határozott időtartamra az igazgató jogköre. Az intézményben hat munkaközösség 

működik: társadalomtudományi, idegen nyelvi, természettudományi, matematikai-informatikai, 

szakképzési és osztályfőnöki munkaközösség. 

 

7.3.3 A munkaközösség-vezető feladata a munkaközösség tevékenységének szervezése, 

irányítása, koordinálása, eredményeik rögzítése, az információáramlás biztosítása az 

iskolavezetés és a oktatóok között. A munkaközösség-vezető legalább félévi gyakorisággal 

beszámol az intézmény vezetőjének a munkaközösség tevékenységéről, összeállítja a 

munkaközösség munkatervét, írásos beszámolót készít a tanév végi értékelő értekezlet előtt a 

munkaközösség munkájáról.  

 

 

7.4 A szakmai munkaközösségek tevékenysége   

 

7.4.1 A szakmai munkaközösségek feladatai 

 

 Javítják, koordinálják az intézményben folyó nevelő-oktató munka szakmai színvonalát, 

minőségét. 
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 Együttműködnek egymással az iskolai nevelő-oktató munka színvonalának javítása, a 

gyorsabb információáramlás biztosítása érdekében úgy, hogy a munkaközösség-vezetők 

rendszeresen konzultálnak egymással és az intézmény vezetőjével. Az intézmény vezetője a 

munkaközösség-vezetőket legalább évi gyakorisággal beszámoltatja. 

 A munkaközösség a tanévre szóló munkaterv alapján részt vesz az intézményben folyó 

szakmai munka belső ellenőrzésében, a oktatók értékelési rendszerének működtetésével 

kapcsolatos feladatok ellátásában. 

 Fejlesztik a szaktárgyi oktatás tartalmát, tökéletesítik a módszertani eljárásokat; a fakultációs 

irányok megválasztásában alkotó módon részt vesznek, véleményt mondanak az emelt szintű 

képzések tantervének kialakításakor. 

 Kezdeményezik a helyi pályázatok és tanulmányi versenyek kiírását, propagálják a megyei 

és országos versenyeket, háziversenyeket szerveznek tanulóink tudásának fejlesztése 

céljából. 

 Felmérik és értékelik a tanulók tudásszintjét. 

 Szervezik a oktatók továbbképzését. 

 Véleményezik a oktató álláshelyek pályázati anyagát. 

 Összeállítják az intézmény számára az osztályozó vizsgák, a próba érettségi vizsgák írásbeli 

tételsorait, ezeket fejlesztik és értékelik. 

 Javaslatot tesznek a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok 

felhasználására. 

 Támogatják a pályakezdő oktatók munkáját, fejlesztik a munkatársi közösséget; javaslatot 

tesznek az iskolában gyakorló tanítást végző főiskolai és egyetemi hallgatók 

szakirányításának ellátására. 

 Az intézménybe újonnan kerülő oktatók számára azonos vagy hasonló szakos oktató mentort 

biztosítanak, aki figyelemmel kíséri az új kolléga munkáját, tapasztalatairól negyedévente 

referál az intézmény vezetőinek. 

 Figyelemmel kísérik az intézményvezető kijelölése alapján a gyakornokok munkáját 

támogató szakmai vezetők munkáját, segítik a gyakornokok beilleszkedését. 

 

 

7.4.2 A szakmai munkaközösség-vezető jogai és feladatai 

 

 Összeállítja az intézmény pedagógiai programja és aktuális feladatai alapján a 

munkaközösség éves munkatervét. 

 Irányítja a munkaközösség tevékenységét, a munkaközösség szakmai és pedagógiai 

munkáját. 

 Az igazgató által kijelölt időpontban munkaközösség-vezető társai jelenlétében beszámol a 

munkaközösségben folyó munka eredményeiről, gondjairól és tapasztalatairól. 

 Módszertani és szaktárgyi megbeszéléseket tart, segíti a szakirodalom használatát. 

 Tájékozódik a munkaközösségi tagok szakmai munkájáról, munkafegyeleméről, intézkedést 

kezdeményez az igazgatónál; a munkaközösség minden tagjánál órát látogat. 

 Az igazgató megbízására a oktató teljesítményértékelés rendszerében szakmai ellenőrző 

munkát, továbbá óralátogatásokat végez, tapasztalatairól beszámol az intézmény 

vezetésének. 

 Képviseli állásfoglalásaival a munkaközösséget az intézmény vezetősége előtt és az iskolán 

kívül. 

 Összefoglaló elemzést, értékelést, beszámolót készít a munkaközösség tevékenységéről a 

nevelőtestület számára. 
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 Állásfoglalása, javaslata, véleménynyilvánítása előtt köteles meghallgatni a munkaközösség 

tagjait; kellő időt kell biztosítani számára a munkaközösségen belüli egyeztetésre, mert a 

közösség álláspontját a többségi vélemény alapján kell képviselnie. 

 Ha a munkaközösség véleményét kéri az igazgató, akkor a munkaközösség-vezető köteles 

tájékozódni a munkaközösség tagjainak véleményéről, ha a munkaközösség-vezető 

személyes véleményét, akkor ez számára nem kötelező. 

 

7.5 A nevelőtestület feladatainak átruházása    

 

Az egyes feladat- és jogkörök átadása 

A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból 

- meghatározott időre vagy alkalmilag - bizottságot hozhat létre, illetve egyes 

jogköreinek gyakorlását átruházhatja másra, így a munkaközösségre, az iskolaszékre 

vagy a diákönkormányzatra.  

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

szakmai munkaközösségek vezetői beszámolási kötelezettséggel tartoznak a 

nevelőtestületnek a munkatervben rögzített félévi értekezletek időpontjában. 

 

A nevelőtestület által létrehozott bizottságok 

A nevelőtestület - feladat- és jogkörének részleges átadásával - állandó bizottságokat 

hozhat létre tagjaiból. 

A nevelőtestületi jogkör gyakorlására a tanulók fegyelmezési ügyében az iskola 

fegyelmi bizottságot működtet.  

A fegyelmi bizottság tagjait (3 fő) az igazgató a nevelőtestület által átruházott 

jogkörénél fogva, az adott úgy ismeretében bízza meg. 

Az osztályközösségek nevelőtestületi megítélése 

A nevelőtestület a tanév félévenkénti értékelésén kívül a tanuló közösség tanulmányi 

munkájának értékelését, magatartási és szorgalmi problémáinak megoldását az érintett 

közösséggel közvetlenül foglalkozó oktatókra ruházza át.  

A nevelőtestület felé való beszámolási kötelezettség az osztályközösségek esetében az 

osztályfőnökre hárul. Az adott tanulói közösségért felelős osztályfőnök szükség esetén - 

a felelős vezető helyettes tudtával és részvételével - úgynevezett nevelői 

osztályértekezletet hívhat össze, melyen az osztályban tanító oktatóknak jelen kell 

lenniük. 

 

 

Az évfolyamok vagy képzési területek nevelőtestületi megítélése 

A nevelőtestület a tanév félévenkénti értékelésén kívül a tanulmányi munkájának 

értékelését, magatartási és szorgalmi problémáinak megoldását az érintett közösséggel 

közvetlenül foglalkozó oktatókra ruházza át. A nevelőtestület felé való beszámolási 

kötelezettség az osztályközösségek esetében az osztályfőnökre hárul. Évfolyami illetve 

képzési értekezletet hívhat össze az illetékes vezető helyettes.  

 

A nevelőtestület munkaközösségekre ruházott jogai 

A nevelőtestület a köznevelési törvényben meghatározott jogköréből a munkaközösségre 

ruházza át az alábbi jogköreit: 

- a pedagógiai program helyi tantervének kidolgozása,  

- a taneszközök, tankönyvek kiválasztása, 

- továbbképzésre, átképzésre, való javaslattétel, 

- jutalmazásra, kitüntetésre való javaslattétel, 
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- a határozott időre kinevezett oktatók véleményezése, 

- a munkaközösség vezető munkájának véleményezése 

 

7.6 Hagyományápolás   

 

A hagyományápolás célja 

Az intézmény hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az 

intézmény jó hírnevének megőrzése az alkalmazotti és gyermekközösség minden 

tagjának kötelessége.  

A nemzeti ünnepélyek és megemlékezések rendezése és megtartása a fiatalok nemzeti 

identitástudatát fejleszti, hazaszeretetüket mélyíti. Az intézmény egyéb helyi 

hagyományai közé tartozó rendezvények a közösségi élet formálását, a közös cselekvés 

örömét szolgálják, a fiatalokat az egymás iránti tiszteletre nevelik. 

Az iskola hagyományainak kialakítása és ezek fejlesztése, bővítése, valamint az iskola 

jó hírnevének megőrzése az iskolaközösség minden tagjának joga és kötelessége.  

 

A hagyományápolással kapcsolatos feladatok 
 

A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat, időpontokat, valamint felelősöket 

a munkaterv határozza meg. Alapelv, hogy az intézményi rendezvényekre 

(ünnepélyekre, tanulmányi és sportrendezvényekre stb.) való megfelelő színvonalú 

felkészítés és felkészülés a oktatók és a tanulók számára - a képességeket és a 

rátermettséget figyelembe véve - egyenletes terhelést adjon. Az intézményi szintű 

ünnepélyeken és rendezvényeken a oktatók és tanulók részvétele kötelező az 

alkalomhoz illő öltözékben. 

 

Nemzeti ünnepek 

 A nevelőtestület döntése alapján intézményi szintű ünnepélyt tartunk az alábbi  

  nemzeti ünnepek előtt: 

 

 Március 15. 

 Október 23.  

 

A nemzeti ünnepeken túl a köznevelés rendszerében az alábbi emléknapok jelennek meg:  

az 58/2011. (VII.7.) OGY határozat szerint a nándorfehérvári diadal emléknapja. 

 

A nevelőtestület döntése alapján az osztályközösségek szintjén tartott 

megemlékezések az alábbiak: 

 Október:  Megemlékezés az aradi vértanukról (iskolarádió útján) 

 Február:  Megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól történelem órán 

 Április:  Megemlékezés a holokauszt áldozatairól osztályfőnöki órán 

 Június   Nemzeti Összetartozás Napja: június 04. 

 

Egyházi ünnepek: A fenntartónak az adott tanév eseményeivel kapcsolatos elvárásai alapján 

szervezzük meg (reformáció napja, hálaadás napja). 

 

Az intézmény hagyományos rendezvényei 

 

 Széchenyi szobrának koszorúzása születésnapja alkalmából 

 Széchenyi Műveltségi és történelmi Verseny  
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 Szakmai nap 

 Szalagavató 

 Ballagás 

 Karácsonyi parti 

 Elsős avató 

 Diáknap 

 Tanulmányi versenyek, vetélkedők 

 Sportnap 

 Gyakorlati szintvizsgák 

 Nemzetközi és hazai versenyek 

 Iskolai véradás 

 Karácsonyi ünnep 

 

Hagyományos táborok: 

 Felnőtt és gyermek sí tábor 

 Kerékpártúra 

 Természetjáró túra 

Törekedni kell arra, hogy a pályázati lehetőségeket kihasználva a tanulóifjúságot 

bevonjuk a határon túli magyarsággal való kapcsolattartásba, valamint az Európa 

uniós országokkal közös programokba. 

 

A hagyományápolás további formái 

Az iskolaújság, az iskolarádió.  

 

A hagyományápolás külsőségei, feladatai  

 

Intézményünk jelképei 

Zászló: fehér alapú, egy oldalon aranyrojtos szegéllyel ellátva. Egyik oldalán Széchenyi 

István Baptista Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium felirattal, a másik oldalán 

Tapolca Város jelképe és Tapolca Város Önkormányzata felirattal van ellátva. 

 

Iskola bélyegzője: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kötelező viselet: 
 

A tanulóknak ünneplő ruhában kell megjelenni az iskolai ünnepségeken és a vizsgákon.  
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Ünnepi egyenruha lányok részére: 

 sötét alj és matrózblúz 

 

Ünnepi egyenruha fiúk részére: 

 sötét nadrág és fehér ing iskolai nyakkendővel. 

 

Az iskola hagyományos sportfelszerelése: 

 kék tornadressz, illetve nadrág, fehér póló.  

 

 Közoktatási intézményünk egyéb külsőségei: Az iskola épületét az érvényes 

 rendeleteknek megfelelően az uniós, az ország-és a város zászlóival kell ellátni.  

Közintézményünkön az uniós zászló, a nemzeti zászló és a település zászlója jelenti az 

épület fellobogózását, amelyért a gondnok a felelős. 

 

 

 

8. Az intézményi közösségek, a kapcsolattartás formái és 

rendje   
 

8.1 Az iskolaközösség 

 

Az iskolaközösség az intézmény tanulóinak, azok szüleinek, az alapítvány elnökének és 

kuratóriumi tagjainak, valamint az iskolában foglalkoztatott munkavállalóknak az összessége. 

 

 

8.2 A munkavállalói közösség 

 

Az iskola nevelőtestületéből és az intézménynél munkavállalói jogviszonyban álló 

adminisztratív és technikai dolgozókból áll. 

 

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

közösségekkel tart kapcsolatot: 

 szakmai munkaközösségek, 

 szülői szervezet, 

 diákönkormányzat, 

 osztályközösségek. 

 

8.3 A szülői szervezet  

 

Az iskolában működő szülői szervezet a Szülői Munkaközösség (a továbbiakban: SzM). 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     
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     módjának megállapítása. 

Mivel intézményünkben Iskolaszék nem működik, a Szervezeti és Működési Szabályzat 

elfogadásakor kikérjük a Szülői Munkaközösség véleményét.  

 

A szülői szervezet és az intézmény vezetői közötti kapcsolattartás 

 

Az intézmény vezetősége:  

- tájékoztatja az intézményben történő változásokról a Szülői 

Szervezetet, 

- kikéri véleményüket a Nemzeti Köznevelési Törvényben meghatározott 

ügyekben: Házirend, SZMSZ 

- lehetővé teszi vezetői számára, hogy a szülők nevében személyesen 

eljárjanak, szülők nézeteit kifejezésre juttassák, 

- biztosítja, hogy az intézményen belül képviseljék a szülők érdekeit 

- elősegíti a hatékonyabb együttműködést az iskola eredményes 

működése érdekében. 

- segítségét kéri az iskola és a családok közötti kapcsolattartási 

rendjének kialakításához. 

 

A szülői szervezettel való jó együttműködés elősegíti az intézmény és a szülők közötti élő 

kapcsolatot, a oktatók és a szülők kölcsönös együttműködését. 

 

 

8.4 Az iskolaszék 

Iskolaszék iskolánkban nem működik 

 

 

8.6 A diákönkormányzat    

 

8.6.1 A diákönkormányzat, a diákképviselők, valamint az iskolai vezetők közötti 

kapcsolattartás formája és rendje a diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételek 

(helyiségek, berendezések használata, költségvetési támogatás biztosítása) 

 

A diákönkormányzat az iskola diákjainak érdekvédelmi és jogérvényesítő szervezete. A 

diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény 

működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. A diákönkormányzat saját 

szervezeti és működési szabályzata szerint működik. Jogait a hatályos jogszabályok, 

joggyakorlásának módját saját szervezeti szabályzata tartalmazza. A működéséhez szükséges 

feltételeket az intézmény vezetője biztosítja a szervezet számára.  

A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény 

működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

 

A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a diákönkormányzat készíti el és a 

nevelőtestület hagyja jóvá. Az iskolai diákönkormányzat élén, annak szervezeti és működési 

szabályzatában meghatározottak szerint választott diák-önkormányzati vezető, illetve az iskolai 

diákbizottság áll.  

 

A diákönkormányzat tevékenységét a diákmozgalmat segítő tanár támogatja és fogja össze, akit 

ezzel a feladattal – a diákközösség javaslatára – az igazgató bíz meg határozott, legföljebb ötéves 

időtartamra. A diákönkormányzat minden tanévben – az iskolai munkarendben meghatározott 
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időben – diákközgyűlést tart, melynek összehívását a diákönkormányzat vezetője kezdeményezi. 

A diákközgyűlés napirendi pontjait a közgyűlés megrendezése előtt 15 nappal nyilvánosságra 

kell hozni.  

 

A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát az intézmény belső működésének 

szabályai között kell őrizni. A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, az iskola berendezéseit – 

az igazgatóhelyettessel való egyeztetés után – jelen szabályzat 6.9 fejezetében írottak szerint – 

szabadon használhatja.  

 

A diákönkormányzat véleményét – a hatályos jogszabályok szerint – be kell szerezni 

 az iskolai Házirend, SZMSZ elfogadása előtt,  

 a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt,  

 az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor,  

 az Adatkezelési szabályzat elfogadása előtt 

 

A vélemények írásos vagy jegyzőkönyvi beszerzéséért az intézmény igazgatója felelős. A 

jogszabály által meghatározott véleményeztetésen felül az intézmény nem határoz meg olyan 

ügyeket, amelyekben a döntés előtt kötelező kikérni a diákönkormányzat véleményét. 

 

A diákönkormányzat, diákképviselők és az iskolai vezetők közötti kapcsolattartás 

 

Az intézmény vezetősége: 

- támogatja, a nevelőtestület segíti, a demokráciára a közéleti 

felelősségre nevelés érdekében - a házirendben meghatározottak 

szerint - a diákönkormányzat (DÖK) létrejöttét 

- biztosítja, hogy a diákok érdekeiben tisztségviselői eljárjanak, 

véleményüket, álláspontjukat elmondják 

- kijelöli a munkájukat segítő oktatót, akit az intézményvezető bíz meg, 

- kikéri véleményüket a Nemzeti Köznevelési Törvényben meghatározott 

ügyekben pl.: Házirend, SZMSZ elfogadása előtt 

- segítségüket kéri a nevelési- oktatási munkával összefüggő 

tevékenységek megszervezésében 

- meghallgatja véleményüket az őket oktató oktatók munkájáról, 

- tájékoztatja a tanulmányaikat érintő változásokról. 

 

Az intézmény vezetősége és a diákönkormányzat jó együttműködése elősegíti a diákok és a 

oktatók közötti jó kapcsolat kialakítását, tiszteletét, az oktató-nevelő munka hatékonyságát, a 

magatartásbeli problémák megoldását. 

 

A diákönkormányzat feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola 

helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem akadályozza az iskola működését.  

 

A fenti előírásokat az igazgató/igazgatóhelyettes, a DÖK-segítő oktató és a DÖK képviselőinek 

eseti, egy-egy rendezvény előkészítését szolgáló és koordináló megbeszélés formájában,  

o az igényelt helyiség térítésmentes átengedésével,  

o a rendezvények költségeinek részleges megtérítésével,  

o díjak, jutalmak odaítélésével biztosítjuk. 
  
8.7 Az osztályközösségek 
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Az iskolai közösségek legalapvetőbb szervezete, a tanítási-nevelési folyamat alapvető csoportja. 

Döntési jogkörébe tartoznak: 

 az osztály diákbizottságának és képviselőjének megválasztása, 

 küldöttek delegálása az iskolai diákönkormányzatba, 

 döntés az osztály belügyeiben. 

 

Az osztályközösségek vezetője: az osztályfőnök 

 

Az osztályfőnököt – az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével konzultálva – az igazgató 

bízza meg minden tanév júniusában, elsősorban a felmenő rendszer elvét figyelembe véve. 

 

 

8.8  A szülők, tanulók, tájékoztatásának formái 

 

8.8.1 Szülői értekezletek 

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

értekezletet tart. 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. 

 

8.8.2 Tanári fogadóórák 

Az iskola valamennyi oktatója tanévenként – az igazgató által kijelölt időpontban – három 

alkalommal tart fogadóórát. A fogadóórák időtartama legalább 120 perc. Ha a oktatónak nem 

sikerült minden szülővel megbeszélést folytatnia, a fogadóóra időtartama az igazgató döntése 

alapján maximálisan 30 perccel meghosszabbítható. 

 

Amennyiben a szülő, gondviselő a fogadóórán kívüli időpontokban kíván konzultálni gyermeke 

tanárával, akkor erre – a rendkívüli eseteket leszámítva – telefonon vagy elektronikus levél útján 

történő időpont-egyeztetés után kerülhet sor. 

 

8.8.3 A szülők írásbeli tájékoztatása 

 

Az intézmény vezetői, a szaktanárok és az osztályfőnökök az ellenőrző könyv vezetésével 

tesznek eleget tájékoztatási kötelezettségüknek. A szülővel való kapcsolatfelvétel telefonon vagy 

elektronikus levéllel is történhet.  

A gyorsabb tájékoztatás érdekében szorgalmazni kell a szülők irányában a digitális naplón 

keresztül történő kapcsolattartást. 

 

 

8.8.4 A diákok tájékoztatása 

 

A oktató a diák tudásának értékelése céljából adott osztályzatokat az értékelés elkészültét követő 

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

értékelni kell a tanulói tudását, félévente legalább a heti óraszámmal megegyező számú, de 

legalább félévenkénti három darab érdemjegyet kell adni. E szabály alól a heti egy órás tárgyak 

kivételt képeznek, e tárgyaknál is szükséges a három osztályzat megléte a tanuló lezárásához. Az 

osztályzatok számának számbavétele naplóellenőrzéskor történik. Témazáró dolgozatok 

megírásának időpontjáról az osztályt (csoportot) legalább egy héttel a kijelölt időpont előtt 

tájékoztatni kell. Egy napon maximálisan két (lehetőség szerint csak egy) témazáró dolgozatot 

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

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

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

 

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

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

osztályfőnökétől, szaktanárától vagy a döntés hozójától. A diákközösséget érintő döntéseket 

iskolagyűlésen, valamint kifüggesztett hirdetés formájában kell a diákság tudomására hozni. 

 

 

Az igazgató és a nevelőtestület szükség szerinti gyakorisággal iskolagyűlésen tart kapcsolatot a 

diákokkal. Az iskolagyűlésen részt vesznek az iskola tanárai is. 

 

8.8.5 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 szabadon megtekinthetők, 

illetve (az alapító okirat kivételével) megtalálhatók az iskola honlapján. A hatályos alapító okirat 

a www.kir.hu honlapon található meg. A fenti dokumentumok tartalmáról – munkaidőben – az 

igazgató vagy az igazgatóhelyettesek adnak tájékoztatást. A házirendet minden tanítványunk és 

szülei számára a beiratkozáskor illetve a házirend lényeges változásakor digitális formában 

átadjuk, illetve az iskola hónlapján megtekinthető. 

 

 

8.9 A külső kapcsolatok rendszere és formája   
 

8.9.1 A külső kapcsolatok célja, formája és módja 

Intézményünk a feladatok elvégzése, a gyermekek egészségügyi, gyermekvédelmi és 

szociális ellátása, a szakmai gyakorlati képzés, valamint a továbbtanulás és a 

pályaválasztás érdekében és egyéb ügyekben rendszeres kapcsolatot tart fenn más 

intézményekkel és cégekkel.  

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

rendszeres, személyes kapcsolatot tartanak a társintézmények azonos beosztású 

alkalmazottaival, meghívás vagy egyéb értesítés alapján.  

A kapcsolattartás formái és módjai:  

- közös értekezletek tartása, 

- szakmai előadásokon és megbeszéléseken való részvétel, 

- módszertani bemutatások és gyakorlatok tartása, 

- közös ünnepélyek rendezése, 

- intézményi rendezvények látogatása, 

- hivatalos ügyintézés levélben vagy telefonon. 

 

 

8.9.2 Rendszeres külső kapcsolatok 
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Intézményünk a feladatok eredményes ellátása érdekében rendszeres munkakapcsolatot 

tart számos szervezettel. Munkakapcsolat köti az intézményt a közös fenntartásban 

működő intézményekhez és szervezetekhez.  

Az intézmény kapcsolatban áll a következő szervezetekkel: 

 a fenntartóval,  

 a Baptista Oktatási Központtal,  

 az Emberi Erőforrások Minisztériumával, 

 az MFKB-vel (Megyei Fejlesztési, Képzési Bizottság)  

- a Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálattal és Tagintézményeivel, 

 a fenntartó által finanszírozott többi közoktatási intézménnyel, 

 a városi művelődési központtal, 

 a városi könyvtár és múzeummal, 

 a gyermekek egészségügyi ellátásáról gondoskodó társintézményekkel, 

 a gyermek- és ifjúságvédelmi hatóságokkal, 

 a nevelési tanácsadó szolgálattal,  

 a családsegítő központtal, 

 a történelmi egyházak szervezeteivel, 

 szakmai gyakorlati képzőhelyekkel, 

 gazdasági kamarákkal, 

 felsőoktatási intézményekkel, 

 a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézettel, 

 a megyei középiskolákkal, 

 az intézményt támogatókkal, 

 a Kormányhivatallal, 

 a sportegyesületekkel, 

 a KVISZ-szel (Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Iskolák Szövetsége) 

 a külföldi partneriskolákkal (Stadthagen, Wroclaw, Halle), 

 a KISZI Szakképzési Alapítvánnyal. 

 

8.9.3 Az előzőekben említett szervezeteken kívül az iskola rendszeres munkakapcsolatot tart fenn 

a tanulók iskola-egészségügyi ellátását biztosító szervezettel. Az iskola-egészségügyi ellátást 

Tapolca Város biztosítja. Az iskola-egészségügyi szolgálat szakmai ellenőrzését az Állami 

Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat végzi. A kapcsolattartást az iskola igazgatója 

biztosítja az alábbi személyekkel: 

 az iskolaorvos, 

 az iskolai védőnők, 

 az ÁNTSZ tiszti-főorvosa. 

 

 

 

8.9.3.1  Az igazgató és az iskolaorvos kapcsolatának rendszere   

 

Az iskolaorvos feladatait a Köznevelési törvény, és az annak végrehajtását tartalmazó 20/2012. 

(VIII.31.) EMMI rendelet, az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1998. (IX.3.) NM- rendelet 

szerint végzi. 

 

Az iskolaorvos elvégzi a hatályos törvények és jogszabályok alapján a tanulóinak rendszeres 

egészségügyi felügyeletét és munkaegészségügyi ellátását (a Köznevelési törvény 25.§ (5) 

bekezdése alapján). Munkáját szakmailag az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 
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tiszti főorvosa irányítja és ellenőrzi, akinek munkáltatója Tapolca Város Polgármestere. Az 

iskolaorvost feladatainak ellátásában segíti az intézmény igazgatója, a közvetlen segítő munkát 

az igazgatóhelyettesek végzik. 

 

Az iskolaorvos munkájának ütemezését minden év szeptember 15-ig egyezteti az iskola 

igazgatójával. A diákok szűrővizsgálatának tervezetét október 15-ig kifüggeszti a tanári 

szobában. 

8.9.3.2 Az iskolai védőnő feladatai 

 A védőnő munkájának végzése során együttműködik az iskolaorvossal. Elősegíti az 

iskolaorvos munkáját, a szükséges szűrővizsgálatok ütemezését. Figyelemmel kíséri a tanulók 

egészségi állapotának alakulását, az előírt vizsgálatokon való megjelenésüket, leleteik 

meglétét. Elvégzi a szűrővizsgálatokat megelőző ellenőrző méréseket (vérnyomás, testsúly, 

magasság, hallásvizsgálat stb.). 

 A védőnő szoros munkakapcsolatot tart fenn az intézmény igazgatóhelyettesével.  

 Végzi a diákság körében a szükséges felvilágosító, egészségnevelő munkát, osztályfőnöki 

órákat, előadásokat tart az osztályfőnökkel együttműködve. 

 Heti két órában fogadóórát tart az iskola diákjai számára. 

 Figyelemmel kíséri az egészségügyi témájú filmeket, könyveket, folyóiratokat, azokat 

mindennapi munkájában felhasználja. 

 Munkaidejét munkáltatója, Tapolca Város Polgármestere határozza meg. 

 Kapcsolatot tart a segítő intézményekkel (Pedagógiai Szakszolgálat, Drogambulancia, 

Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Szolgálat, stb.). 

 

8.9.4. Az intézmény és a gyakorlati képzést folytatókkal a duális képző helyekkel 

történő kapcsolattartás formái és rendje:   

 

A külső gyakorlati helyeken a tanulók tanulószerződéssel vagy együttműködési megállapodás 

alapján vesznek részt, amelyek ellenjegyzését az érintett kamara végzi.  

 

Az intézmény és a gyakorlati képzésben együttműködő gazdálkodó szervezetek, partnerek 

közötti rendszeres kapcsolattartás meghatározó a gyakorlati oktatás biztosítása érdekében.  

 

A gazdálkodó szervezetekkel elsődlegesen az iskolavezetés, a gyakorlati képzésért felelős 

vezetők – gyakorlatioktatás-vezető és a szakmai igazgatóhelyettes - tartják a közvetlen 

kapcsolatot telefonon, e-mail-ben, levélben vagy személyesen, amelynek során tájékoztatást 

nyújtanak a tanév rendjéről, a szakmai és vizsgakövetelményekről, a szakképzést érintő 

változásokról, a szakmai képzések iskolai programjáról.  

 

Az operatív kapcsolatokat az iskola gyakorlati-oktatásvezetője biztosítja.  

 

Igény szerint munkamegbeszélés, tájékoztató rendezvény megszervezésére kerülhet sor, 

amelyre meghívást kapnak a gazdálkodó szervezetek vezetői, gyakorlati oktatói.  

A diákokat érintő kérdésekben a közvetlen kapcsolattartó az osztályfőnök, valamint az érintett 

szaktanárok.  

 

Az elektronikus napló is a folyamatos kapcsolattartás fóruma.  

 

Az érintett kamara szervezésében felkérésre az intézmény/tagintézmény képviselője részt vesz 

a gyakorlati képzőhelyek ellenőrzésében. A lehetőségek függvényében az 
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intézmény/tagintézmény képviseletében a gazdálkodó szervezettel történő egyeztetést 

követően sor kerülhet a gyakorlati hely látogatására, a tanuló munkájának megfigyelése 

érdekében.  

 

A gyakorlati oktatásvezető tanév végén írásos beszámolót készít a gyakorlati képzés 

alakulásáról.  

Az érintett munkahelyek képviselői meghívást kapnak az iskolai rendezvényekre, 

ünnepélyekre, tanulóversenyekre, szintvizsgára, szakmai vizsgára, szakma alkalmassági 

felvételi elbeszélgetésre. 

 

Az iskola a szakközépiskolás diákoknak a vállalati tanulófelelősök bevonásával rendszeresen 

üzemlátogatásokat szervez a gyakorlati képzőhelyekre. Célunk az elméleti szakmai képzés 

támogatása, motivációkeltés, a nyári gyakorlatok előkészítése. 

 

Az iskola segíti a gyakorlati képzést folytatók képzését azzal, hogy az iskola tanmenetét követő 

tematikát biztosít a képző helyeknek, ezáltal segítve és fejlesztve a munkájukat.  

 

Az iskola vezetéséhez a gyakorlati képzést folytatóktól érkező észrevételeket, panaszokat az 

érintettek bevonásával az iskola igazgatója vizsgálja ki és tisztázza a vitás kérdéseket, lehetőség 

szerint a jövőre nézve konszenzusos megállapodással lezárja azokat. Az egyeztetésről, 

illetve a megállapodásról emlékeztető vagy szükség esetén jegyzőkönyv készül 

 

8.9.5 Az intézmény külső kapcsolatainak rendszere, formája, módja a pedagógiai 

szakszolgálatok, pedagógiai szakmai szolgáltatók vonatkozásában  

1. A pedagógiai szakszolgálatok és a pedagógiai szakmai szolgáltató intézmények a nevelési-

oktatási intézmény partnerintézményei. 

2. A nevelési-oktatási intézménnyel tanulói jogviszonyban álló sajátos nevelési igényű, 

valamint tanulási, beilleszkedési és magatartási zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók 

magas színvonalú és eredményes ellátása érdekében az intézmény – az említett tanulók 

nevelését-oktatását, továbbá speciális ellátását végző oktatói révén – folyamatosan, az éves 

munkaterv és a szakmai munkaközösségek munkaprogramjában foglalt ütemezés szerint 

kapcsolatot tart az illetékes pedagógiai szakszolgálatokkal.     

3. A pedagógiai szakmai szolgáltatókkal való kapcsolattartás a szakmai munka színvonalának 

minél magasabb szintű ellátása érdekében az iskolavezetés által kialakított informális 

csatornákon és a különböző – a pedagógiai szakmai szolgáltató intézmények által 

meghirdetett – programokon, továbbképzéseken, konferenciákon, tréningeken és más 

rendezvényeken történő részvétel útján valósul meg.      

4. A pedagógiai szakszolgálati és szakmai szolgáltató intézményekkel való kapcsolattartásért 

az intézményvezető a felelős, aki a nevesített partnerintézmények vonatkozásában az 

együttműködés feladatainak végzésével a nevelőtestület egyes tagjait bízza meg. 

5.  A kapcsolattartás főbb formái: 

- az iskolavezetés döntése alapján rendszeresen részt vesznek az iskola oktatói a pedagógiai 

szakmai szolgáltatók által rendezett különböző konferenciákon, tanácskozásokon, 

műhelymunkákon, továbbképzéseken, tréningeken, szakértői konzultációkon és más 

szakmai rendezvényeken; 
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- a pedagógiai szakmai szolgáltató intézmények szaktanácsadói, szakértői megsegítésének 

igénybevétele a szakmai munkaközösségek kezdeményezésére; 

- vizsgálatok, kontrollvizsgálatok révén a gyermekek, tanulók részképesség-fejlődésének 

diagnosztizálása és a szükséges iskolai fejlesztésük előírása a mindennapi kapcsolattartás 

szintjét képezi a pedagógiai szakszolgálatokkal; 

- évente több alkalommal megbeszélés folytatása a pedagógiai szakszolgálatok 

munkatársaival az általuk foglalkoztatott gyermekekről, tanulókról; 

- esetmegbeszéléseken való részvétel az intézmény oktatói, az osztályfőnökök, a 

gyermekvédelmi felelős, és fejlesztőpedagógusok bevonásával. 

 

6. Az intézmény figyelemmel kíséri a tanulók veszélyeztetettségének megelőzésével és 

megszüntetésével kapcsolatos feladatokat. Az ifjúságvédelem az intézmény összes 

dolgozójának alapvető feladata. Ennek végzése során az intézmény kapcsolatot tart fenn a 

gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat ellátó más személyekkel, intézményekkel 

és hatóságokkal. A tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén az iskola igazgatója eljárást indít 

rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása érdekében. 

 

 

10. A tanulók ügyeinek kezelésével kapcsolatos szabályok 
 

10.1 Versenyen, nyílt napon részt vevő tanulókat megillető kedvezmények 

 

10.1.1 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 OKTV 2. és 3. fordulójába valamint az SZKTV elődöntőjébe jutott diákok a 

versenyek előtt öt napot fordíthatnak a felkészülésre. A megyei és országos szervezésű versenyek 

iskolai fordulójára szabadnap nem jár, a kedvezményekre vonatkozóan a következő bekezdésben 

foglaltak tekintendők irányadónak. 

 

10.1.2 Iskolai vagy városi versenyen résztvevő tanuló két órával (120 perc), megyei versenyen 

résztvevő tanuló a szaktanára által meghatározott időpontban mehet el a tanítási órákról. A 

szaktanár köteles tájékoztatni az osztályfőnököt és az érintett szaktanárokat a versenyzők 

nevéről, és a hiányzás pontos idejéről. Az OKTV és SZKTV iskolai fordulóján részt vevő 

tanulóink 12 órától kapnak felmentést az iskolai foglalkozásokon való részvétel alól. 

 

10.1.3 Sportversenyekkel és egyéb esetekkel kapcsolatban – a szaktanár javaslatának 

meghallgatása után – az igazgató dönt. A döntést követően a szaktanár és az osztályfőnök az 

előzőekben leírt módon jár el. 

 

10.1.4 A felsőoktatási intézmények által szervezett nyílt napokon való részvételre egy tanuló 

legföljebb két tanítási napot vehet igénybe. 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. 

 

 

10.2 Tájékoztatás, a szülő behívása, értesítése  
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A szülők tájékoztatása, értesítése a Az Szkt. 58. § (1) bekezdéséhez a szakképzésről szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 163.§ előírásai szerint történik. 

 

 

10.2.1. tanköteles tanuló esetében: 

 első és további igazolatlan óra után: a szülő iktatott postai levélben történő értesítése, 

megítélés szerint a gyermekjóléti szolgálat értesítése is. 

 tízedik igazolatlan óra után: a szülő, gyermekjóléti szolgálat ismételt iktatott postai 

levélben történő értesítése, valamint a település illetékes járási hivatala 

gyámhivatalának értesítése; 

 harminc igazolatlan óra után a szülő, gyermekjóléti szolgálat ismételt iktatott postai 

levélben történő értesítése, valamint a település illetékes járási hivatalának 

gyámhivatala, illetve minden harminc óra után a szabálysértési hatóságának 

értesítése; 

 ötven igazolatlan óra után a szülő, gyermekjóléti szolgálat ismételt iktatott postai 

levélben történő értesítése, valamint a település illetékes járási hivatala 

gyámhivatalának értesítése. 

 

Az értesítésben minden alkalommal fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás 

következményeire.  

 

 10.2.2. nem tanköteles kiskorú tanuló esetében: 

 

 első igazolatlan óra után a diák és a szülő postai úton történő értesítése (a 

másodpéldányt az irattárban kell őrizni) 

 a tízedik igazolatlan óra után: a diák és szülő postai úton történő értesítése (a 

másodpéldányt az irattárban kell őrizni) 

 a huszadik igazolatlan óra után: a diák és a szülő postai úton történő értesítése (a 

másodpéldányt az irattárban kell őrizni) 

 a harmincadik igazolatlan óra után: a tanulói jogviszony megszüntetése. 

 

Az értesítést a tanulói jogviszony megszűnését megelőzően legalább két alkalommal postai úton 

is ki kell küldeni, ebben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás 

következményeire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 A tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályai   
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A fegyelmi eljárás 

A fegyelmi eljárás célja: az események tisztázása, törvényes elbírálása. 

1, Az igazgató dönt a fegyelmi eljárás megindításáról. 

2. A fegyelmi tárgyalást a nevelőtestülettől kapott átruházott jogkörénél fogva az igazgató 

által kijelölt legalább háromtagú bizottság folytatja le. 

3.A fegyelmi bizottság elnökét a fegyelmi bizottság saját tagjai közül választja meg. 

 A fegyelmi bizottság dönt a fegyelmi büntetésről. 

 

4.A fegyelmi eljárás lefolytatása a 20/2012.(VIII.31.) EMMI Rendelet 53.-61.§, valamint a 

2011.évi CXC.törvény 58.§ (3)-(14) bekezdés és az 59.§ (1)-(4) bekezdés alapján történik.  

 
 

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 4.§ (1)/q szakaszában foglaltak alapján a tanulóval 

szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályait az alábbiakban határozzuk meg. 

 

 A fegyelmi eljárás megindítása a tanuló terhére rótt kötelességszegést követő 30 napon 

belül történik meg, kivételt képez az az eset, amikor a kötelességszegés ténye nem derül 

ki azonnal. Ebben az esetben a kötelességszegésről szóló információ megszerzését 

követő 30. nap a fegyelmi eljárás megindításának határnapja. 

 A fegyelmi eljárás megindításakor az érintett tanulót és szülőt személyes megbeszélésen 

kell tájékoztatni az elkövetett kötelességszegés tényéről, valamint a fegyelmi eljárás 

megindításáról és a fegyelmi eljárás lehetséges kimeneteléről. 

 A fegyelmi tárgyaláson a vélt kötelességszegést elkövető tanuló, szülője (szülei), a 

fegyelmi bizottság tagjai, a jegyzőkönyv vezetője, továbbá a bizonyítási céllal 

meghívott egyéb személyek lehetnek jelen. A bizonyítás érdekében meghívott 

személyek csak a bizonyítás érdekében szükséges időtartamig tartózkodhatnak a 

tárgyalás céljára szolgáló teremben. 

 A fegyelmi tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról írásos jegyzőkönyv készül, amelyet 

a tárgyalást követő három munkanapon belül el kell készíteni és el kell juttatni az 

intézmény igazgatójának, a fegyelmi bizottság tagjainak és a fegyelmi eljárásban 

érintett tanulónak és szülőjének. 

 A fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyvét a fegyelmi eljárás dokumentumaihoz kell csatolni, 

az iratot az iskola irattárában kell elhelyezni. 

 A fegyelmi eljárással kapcsolatos iratok elválaszthatatlanságának biztosítására az 

iratokat egyetlen irattári számmal kell iktatni, amely után (törtvonal beiktatásával) meg 

kell jelölni az irat ezen belüli sorszámát. 

 

 

 

 

10.4 A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályai 
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Egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a sérelmet elszenvedő fél, kiskorú 

sérelmet elszenvedő fél esetén a szülő, valamint a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló, 

kiskorú kötelességszegéssel gyanúsított tanuló esetén a szülő egyetért. 

A fegyelmi eljárás megindítását megelőzően a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló, ha a 

kötelességszegéssel gyanúsított tanuló kiskorú, a szülője figyelmét írásban fel kell hívni az 

egyeztető eljárás igénybevételének lehetőségére. Ebben a levélben meg kell nevezni az 

egyeztető eljárást lefolytató nagykorú személyt is. A tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az 

értesítés kézhezvételétől számított öt tanítási napon belül írásban jelentheti be, ha kéri az 

egyeztető eljárás lefolytatását. 

Az egyeztető eljárás vezetését bármely nagykorú személy vezetheti, akit a sérelmet elszenvedő 

fél és a kötelességszegő tanuló egyaránt elfogad. Az egyeztető eljárás vezetésére az igazgató 

kéri fel az intézményben dolgozó nagykorú személyt, majd az érintett felek írásbeli 

értesítésében megnevezi az egyeztető eljárás lefolytatására felkért személyt. Amennyiben az 

igazgató által felkért személyt valamelyik fél nem fogadja el, új személyről kell gondoskodni. 

Ha az egyeztető eljárás lefolytatását nem kérik, továbbá, ha a bejelentés iskolába, (kollégiumba) 

történő megérkezésétől számított tizenöt napon belül az egyeztető eljárás nem vezetett 

eredményre, a fegyelmi eljárást le kell folytatni. Harmadszori kötelességszegés esetén a 

fegyelmi jogkör gyakorlója az egyeztető eljárás alkalmazását elutasíthatja. 

Ha a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló és a sérelmet elszenvedő fél az egyeztető eljárásban 

írásban megállapodott a sérelem orvoslásáról, bármelyik fél kezdeményezésére az írásbeli 

megállapodás mellékelésével a fegyelmi eljárást a sérelem orvoslásához szükséges időre, de 

legfeljebb három hónapra fel kell függeszteni. Ha a felfüggesztés ideje alatt a sérelmet 

elszenvedő fél, kiskorú sérelmet elszenvedő fél esetén a szülő nem kérte a fegyelmi eljárás 

folytatását, a fegyelmi eljárást meg kell szüntetni. 

Ha a sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban a felek kiköti, az egyeztető eljárás 

megállapításait és a megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő tanuló osztály-

közösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli megállapodásban meghatározott körben 

nyilvánosságra lehet hozni. 

Az egyeztető eljárás lefolytatás technikai feltételeinek biztosításáról (így különösen megfelelő 

terem rendelkezésre bocsátása, egyeztető felkérése, értesítő levél kiküldése) az igazgató 

feladata. 

  

11. Az iskolai közösségi szolgálat megszervezése 

 

Jogszabályi háttér: 

A nemzeti köznevelésről  szóló  2011.  évi  CXC  törvény,  a  110/2012.  (VI.04.) 

Kormányrendelet (NAT), a 20/2012. (VII.31.) EMMI rendelet, az 1068/2012. (III.20.) Korm. 

határozat (nemzeti önkéntes stratégia 2011-2020). 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 6.§ (4) bekezdése: „A középiskola 

elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi vizsgák megkezdésének 

feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása, kivéve: 

- a felnőttoktatásban részt vevő tanulókat és  

- azon sajátos nevelési igényű tanulókat, akiket a szakértői bizottság javaslata alapján a 

közösségi szolgálat alól az igazgató határozatban mentesített.” 

 

4.§ (15) bekezdés:”közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi 

közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, 

egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása” 

 



62 

 

A törvénynek megfelelően iskolánk a 9-12. évfolyamok számára szervezi meg a közösségi 

szolgálatot. 

A közösségi szolgálat keretei között a következő területeken folytatható közösségi munka: 

a) egészségügyi, 

b) szociális és jótékonysági, 

c) oktatási, 

d) kulturális és közösségi, 

e) környezet- és természetvédelmi, 

f) katasztrófavédelmi, 

g) óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, idős emberekkel közös 

sport és szabadidős területen 

A közösségi szolgálatot koordináló oktató legfeljebb öt órás felkészítő, majd legfeljebb öt órás 

záró foglalkozást tart. A fogadó intézménynek mentort kell biztosítania. 

A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, 

milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott. 

A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése alkalmanként egy, 

legfeljebb háromórás időkeretben végezhető. 

A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő 

azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről való hazautazás nem számítható be a 

teljesítésbe. 

18 éves kor alatt 14 óra pihenőidőt kell két nap között biztosítani. 

16 éves kor alatt naponta 3 órát és hetente 12 órát tevékenykedhet a tanuló 1 nap pihenéssel. 

16 és 18 éves kor között 4 és fél órát lehet naponta tevékenykedni, hetente összesen 18 órát. 

 
 

 

12. Záró rendelkezések 
 

12.1 Jelen szervezeti és működési szabályzatot (SZMSZ) csak a nevelőtestület módosíthatja 

az iskolaszék, a szülői munkaközösség és a diákönkormányzat véleményének kikérésével.  

 

12.2 Az intézmény eredményes és hatékony működtetéséhez szükséges további 

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

bizonylatolás rendjét, az intézményi gazdálkodás szabályait – önálló szabályzatok 

tartalmazzák. E szabályzatok, mint igazgatói utasítások jelen SZMSZ változtatása nélkül 

módosíthatók. 

 

Tapolca, 2020. augusztus 31. 

 

 

 …………………………

     

 igazgató  
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Függelék: 
 

A SZÉCHENYI ISTVÁN BAPTISTA TECHNIKUM, 

SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM könyvtárának 

működési szabályzata 
 

Érvényes: 2016. szeptember 01-től 

 

I. Fenntartás, irányítás, elhelyezés 
 

Az alapítás ideje: 1985  

Jogelődje: -  

Fenntartója: Baptista Szeretetszolgálat, Egyházi Jogi Személy. 

Működtetője: Széchenyi István Baptista Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium, 

rövidített neve Széchenyi István Baptista Technikum 

A könyvtár típusa: iskolai; korlátozottan nyilvános.  

 

Szakmai kapcsolatok 

- környező oktatási intézményekkel: a város általános iskoláival és a Gimnáziummal 

-  könyvtárakkal: Wass Albert Városi Könyvtár és Múzeum, Eötvös Károly Megyei 

Könyvtár. 

- pedagógiai szakmai szolgáltatókkal: Tapolcai pedagógiai szakmai szolgáltató.  

Épületen belüli elhelyezés: Emelet 

A tulajdonbélyegző leírása: 

Körbélyegző: Széchenyi István Baptista Középiskola Könyvtára – Tapolca; címer középen. 

 

Intézményen belül a könyvtár működéstét az iskola igazgatója irányítja és ellenőrzi a 

nevelőtestület, a szülői és a diákközösség javaslatának meghallgatásával. 

 

A működéshez szükséges anyagi feltételeket az intézmény előre tervezetten biztosítja.  

A könyvtáros hozzájárulása nélkül a gyűjteménybe dokumentum nem vásárolható. 

  

II. A könyvtár alapfeladatai 
       

A könyvtár gyűjteményét az iskola igényei szerint és a minőség elvét érvényesítve 

folyamatosan fejleszti, gondozza. A nyomtatott dokumentumokon (könyv, időszaki kiadvány, 

tartós tankönyv, segédkönyv, stb.) kívül gyűjti az iskola kéziratos pedagógiai anyagát (helyi 

pedagógiai program és tanterv, kísérleti dokumentáció, szervezeti és működési szabályzat, 

pályamunkák stb.) és a nem nyomtatott ismerethordozókat. (diafilm, hanglemez, hang- és 

videokazetta, zenei CD, CD-ROM, számítógépes floppy, multimédia CD stb.)   

  

Tankönyvtárat hoz létre a tartós tankönyvekből és segédkönyvekből, nyilvántartja és 

kölcsönzi az állomány kész anyagát.     

 

Egységes gyűjteményét hozzáférhetővé teszi a könyvtárhasználók (tanulók, oktatók, 

technikai és adminisztratív dolgozók) részére és biztosítja a különböző információhordozók 

használatához szükséges technikai eszközöket. Gyűjteményéből – az igényeknek és 

lehetőségeknek megfelelően – letéteket helyez el az iskola különböző helyszínein.   
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Gyűjteményét feldolgozza, feltárja az érvényes könyvtári szabványok szerint, 

információs tartalmukról sok szempontúan, gyorsan, pontosan visszakereshető helyi adatbázist 

épít számítógépes könyvtári program, adatbázisból letölthető rekordok felhasználásával. 

  

 

Lehetőséget ad a különböző dokumentumok másolására, sokszorosítására, új oktatási 

anyagok összeállítására (oktatócsomag), új dokumentumok előállítására. (hang-, videofelvétel, 

fotófelvétel, Internetről letöltött tartalmak stb.)  

Gyűjteményén, eszközein és tájékoztató forrásain alapuló szolgáltatásaival kielégíti az 

iskola tevékenységéből eredő információs igényeket.    

 

Kielégíti a oktatók alapvető szakirodalmi és információs igényeit, tájékoztatást ad az 

iskolai, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekben működő könyvtárak, ill. 

a nyilvános könyvtárak dokumentumairól, szakirányú szolgáltatásairól.    

A dokumentumok iránti igények kielégítésében és tájékoztató feladatai ellátásához saját 

eszközein kívül közvetíti és felhasználja a könyvtári rendszer szolgáltatásait, részt vesz a 

könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében. (MOKKA, Országos Dokumentum-

ellátási Rendszer, a könyvtárközi kölcsönzés)   

 

Saját gyűjteményén és eszközein kívül felhasználja a helyi, regionális, ill. világméretű 

hálózaton hozzáférhető bibliográfiai és teljes szövegű információs forrásokat.  

 

A Nemzeti alaptanterv és a kerettantervek könyvtárhasználati követelményei alapján 

közreműködik a helyi könyvtár-pedagógiai program, könyvtár-használati tantervek 

kidolgozásában, és ösztönzi, szervezi, segíti minden műveltségterületen gyakorlati 

megvalósítását, miközben maga is részt vállal a könyvtárismereti és - használói képzésben.  

         

Tanórai foglalkozások és a tanítást követő egyéni és csoportos foglalkozás keretében 

megalapozza eszközeivel és szolgáltatásaival a tanulók könyvtárhasználati felkészültségét, 

használói szokásait, felkészíti őket a korszerű könyvtári információs technikákra.   

 

Pedagógiai aktivitással központi helyet tölt be a nevelőtestülettel szoros 

együttműködésben a tanulók információszerző, - kezelő, kommunikációs képességeinek 

fejlesztésében, a kívánatos olvasási, tanulási szokások kialakításában.   

 

Mint az iskola nyitott kommunikációs centruma, demokratikus fóruma lehetőséget ad a 

könyvtárhoz kapcsolódó programok megszervezésére, a diákok öntevékenységére.   

 

A könyvtár igazodik a műveltségi területek követelményrendszeréhez és az iskola 

tevékenységének egészéhez.  

 

A gyűjtemény folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása és rendelkezésre 

bocsájtása a könyvtár fő feladata. 

 

Egyéni és csoportos helyben használat biztosítása.  

 

Könyvtári dokumentumok kölcsönzésének biztosítása (beleértve a tartós tankönyvek, 

segédkönyvek kölcsönzését is). 

 

Közreműködés az iskolai tankönyvellátás megszervezésében és lebonyolításában.  
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Az iskolai könyvtár állománya vétel és ajándék útján gyarapodik. Az állomány 

gyarapítására szánt összeget az iskola költségvetésében kell előirányozni. A könyvtárba érkező 

(a gyűjtőkörébe tartozó) dokumentumok nyilvántartásba vétele a Szirén Integrált Könyvtári 

Rendszer segítségével történik. Az állományból évente legalább egy alkalommal ki kell vonni 

az elavult tartalmú, a fölöslegessé vált és a természetes elhasználódás következtében 

alkalmatlanná vált, valamint az elveszett dokumentumokat is.  

 

III.1. Az állománnyal kapcsolatos feladatok 
 

1) Az állomány fejlesztésével, gondozásával kapcsolatos feladatok: 

 - a használók tájékoztatása után vagy kérése alapján a gyűjtőkörbe illő dokumentumok 

beszerzése 

 - a szépirodalom és a szakirodalom optimális arányára való törekvés (kb. 30% - 70%) 

 - a dokumentumok épségének megóvása  

- a kölcsönzési fegyelem megtartatása 

- ennek érdekében az intézményből távozó olvasókat az iskolatitkár felszólítja 

esetleges könyvtári tartozásuk rendezésére  

- a kártérítés az intézményben alkalmazott kártérítési rend szerint zajlik 

 - az elavult dokumentumok törlése. 

 

2. Az állomány őrzésével kapcsolatos feladatok: 

 - a raktári rend megóvása (folyamatosan és a leltározás alkalmával) 

 - a letétek kihelyezése, ellenőrzése, a róluk készült nyilvántartás vezetése 

- a könyvtár kulcsaival az alábbi személyek rendelkeznek: könyvtáros, portás, takarító; 

másnak csak rendkívüli esetben feljegyzés készítése után adható ki. 

 

A dokumentumok elhelyezése az alábbi állományrészekben történik: 

- kézikönyvtár – szakrendben  

- szakirodalom – szakrendben  

- szépirodalom – rendszó szerint betűrendben  

- elektronikus dokumentumok – leltári szám szerinti sorrendben  

- folyóiratok – címek sorrendjében  

- tankönyvek – tantárgyak szerint  

- segédkönyvek– tantárgyak szerint; ETO alapján készített raktározási táblázat szerint vannak 

rendszerezve 

 

A könyvtár fokozottan tűzveszélyes terület, ennek megfelelően a tűzvédelmi 

utasításokat be kell tartani. Gondoskodni kell a helyiség megfelelő takarításáról, 

hőmérsékletéről és páratartalmáról. 

 

3. Az állomány nyilvántartásával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok:  

Az állomány nyilvántartása, leltározása és az állományból való kivonás a vonatkozó 

rendeleteknek megfelelően történik, ezért csak a helyi sajátosságokat ismertetjük: 

- a tulajdonbélyegző elhelyezése: 

 - a leltári szám feltüntetése: 

  - könyveken 

  - folyóiratokon 

  - elektronikus dokumentumokon: 

- a raktári hely és a Cutter-szám feltüntetése: 
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- beszerzett dokumentumokról egyedi leltári nyilvántartás készítése a Szirén könyvtári 

elektronikus program és leltárkönyv segítségével. 

  - a tartós megőrzésre szánt dokumentumokról: könyvek (betűjel nélküli leltári 

számúak), amelyek várhatóan 3 évnél tovább maradnak használatban 

  - a nem tartós megőrzésre szánt dokumentumokról: elektronikus dokumentumok 

(CD, CD-ROM, DVD betűjelű leltári számúak), tankönyvek (T betűjelű leltári számúak), 

periodikumok (U betűjelű leltári számúak), amelyek várhatóan 3 évnél tovább nem maradnak 

használatban 

 - a selejtezett dokumentumok listázása, jóváhagyatása és törlése a nyilvántartásból 

 - a leltározás elvégzése a vonatkozó jogszabályban meghatározott időközönként. 

 

   

4. Az állomány feltárásával kapcsolatos feladatok: 

 - a gép alapján történő visszakeresés biztosítása, az ebben való segítségnyújtás 

- a felhasználók felkészítése a keresők használatára könyvtárhasználati óra keretében. 

 

III.2. Az állományra épülő szolgáltatások 
 

Az állomány egyéni és csoportos használata általában nyitvatartási időben és kizárólag a 

könyvtári személyzet jelenlétében történik. Az állománycsoportos használatát előre be kell 

jelenteni. A könyvtár pedagógiai programban szereplő órák megtartásáért a könyvtáros tanár 

felel, azok éves beosztását az éves munkaterv tartalmazza, melyet a szaktanárokkal egyeztet. A 

helyi pedagógiai programban szereplő könyvtári szakórák időpontját az érdekelt szaktanár előre 

egyezteti a könyvtáros tanárral. 

 

IV. A könyvtár kiegészítő feladatai 
 

A könyvtár lehetővé teszi, hogy az intézményben működő tanórán kívüli foglalkozások 

(szakkörök, klubok) keretében állományát, helyiségét a tanulók és a oktatóok használhassák.  

A felhasználóknak olvasói számítógépeket, nyomtatót, fénymásolási és szkennelési 

lehetőséget, internetelérést biztosítunk. A könyvtár anyagából oktatási célra másolatokat 

készítünk. Más könyvtárak és elektronikus könyvtárak szolgáltatásainak elérésében, az 

adatbázisok használatában segítséget nyújtunk; az ODR tagjaként vagy a Szirén központi 

adatbázisának segítségével könyvtárközi kölcsönzésben részt veszünk (kérőként vagy 

szolgáltatóként).  

A tartós használatba adott tankönyvek kölcsönzésével, a könyvtárból kölcsönözhető 

dokumentumok nyilvánosságra hozatalával (elektronikus katalógus) közreműködünk az iskolai 

tankönyvellátásban. 

Gondozzuk és folyamatosan bővítjük az iskolatörténeti gyűjteményt. 

 
V. Használati Szabályzat 
 A Használati Szabályzat rögzíti a használók jogait és kötelességeit. A Működési 

Szabályzat része. Nyilvánosságra hozandó. Ez egyben a könyvtár házirendje is. Meghatározza: 

 a. a használatra jogosultak körét 

 b. a használat módját – a beiratkozás módját 

 c. a könyvtár szolgáltatásait 

 

a. A könyvtár korlátozottan nyilvános, melyet az iskola tanulói, oktatói, adminisztrátorai 

és technikai dolgozói a nyitvatartási időben használhatják. 
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Minden könyvtárhasználó köteles a könyvtár rendjét megőrizni. A könyvtárba tan-

szereken kívül más nem vihető. 

 

Az iskolai könyvtár minden, az iskolába beiratkozott tanulót egyidejűleg a 

könyvtárba beiratkozottnak is tekint, és felveszi a beiratkozottak listájára. 

 

A beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele díjtalan.  

 

A könyvtárhasználó köteles bejelenteni szóban az adataiban történő módosításokat 

15 munkanapon belül.  

 

b. A helyben használat feltételeit a könyvtáros tanárnak kell biztosítania. (Kutató-

olvasóhelyek, technikai berendezések). A helyben használt dokumentumokat az egyéni 

kölcsönzési nyilvántartásban nem kell rögzíteni. A következő dokumentumok csak helyben 

használhatók: olvasótermi, kézikönyvtári állományrész, külön gyűjteménybe tartozó 

dokumentumok - melyeket a szaktanárok egy-egy tanítási órára, indokolt esetben a nyitva tartás 

idejére kikölcsönözhetik.  

  

Az elveszett vagy erősen megrongált dokumentumokat az olvasó köteles egy 

kifogástalan példánnyal vagy a könyvtár számára szükséges más művel pótolni.      

 

c. Az iskolai könyvtár szolgáltatásait és használati rendjét a helyi pedagógiai programnak, 

a könyvtárhasználati tanterveknek megfelelően, ill. a könyvtári rendszer által nyújtott 

lehetőségek és a helyi adottságok figyelembevételével szervezi meg.   

 

A dokumentumok védelme, illetőleg a könyvtárhasználók jogainak érvényesítése 

érdekében a könyvtárhasználat részletes feltételeit a házirend rögzíti, amelyet nyilvánosságra 

kell hozni.   

 

Az iskolai könyvtár feladata, hogy a tanítási napokon biztosítsa használói (tanulók, 

oktatóok, a nevelő, oktató munkát közvetlenül segítő dolgozók, adminisztratív alkalmazottak) 

számára a könyvtárhasználat jogát, megfelelő időpontban a nyitva tartást.   

A könyvtár szolgáltatásai: 

 

 A könyvtár gyűjteményének, tájékoztató és technikai eszközeinek egyéni és csoportos 

helyben használata,   

 A helyi pedagógiai programban megtervezett könyvtárhasználati órák megtartása, 

közreműködés a könyvtárra épülő szakórák előkészítésében és megtartásában,    

 Olvasószolgálat, tájékoztató szolgálat (tájékoztatás a könyvtárhasználat módjáról, a 

könyvtár gyűjteményéről, irodalomkutatás, témafigyelés, pedagógiai szaktájékoztatás, 

közhasznú, közérdekű tájékoztatás stb.),    

 Könyvtári dokumentumok kölcsönzése,  

 Könyvtári dokumentumok másolása, közreműködés új ismerethordozók elő-állításában,  

 Számítógépes informatikai szolgáltatások biztosítása, 

 Tájékoztatás az iskolai könyvtárak, a pedagógiai gyűjtőkörű, valamint az iskola szak-

mai profiljának megfelelő szakkönyvtárak dokumentumairól, szolgáltatásairól,  

 Részvétel a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében,  

 A tartós tankönyvek nyilvántartása, kölcsönzése.  
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A könyvtár nyitva tartását úgy kell megtervezni, hogy a képzési időben és a tanítási órát 

követően biztosítani tudja a könyvtárhasználati, könyvtárra épülő szaktárgyi órák és egyéb 

foglalkozások zavartalan megtartását, az óravezetéshez szükséges könyvek és egyéb 

dokumentumok kölcsönzését, és lehetőséget adjon az egyéni, csoportos olvasótermi helyben 

használatra, tájékozódásra, olvasásra, tanulásra, kölcsönzésre.  

 

A könyvtár kölcsönzési ideje:  

 

   

Az iskolai könyvtár elsődleges feladata, hogy gyűjteményével és szolgáltatásaival az 

iskolában folyó oktató-nevelő munkát segítse. Ennek megfelelően a könyvtár mind a 

oktatóoknak, mind a tanulóknak lehetővé teszi a teljes állománya egyéni és csoportos 

használatát.  

 

A csak helyben használható dokumentumok kivételével állományát kölcsönzi. Kivételes 

esetben a kézikönyveket zárástól nyitásig, hazavihetik.  

   

A könyvtáros tanárnak szakmai segítséget kell adnia:  

    - az információhordozók közötti eligazodásban,  

    - az információk kezelésében,  

    - a szellemi munka technikájának alkalmazásában,  

    - a technikai eszközök használatában.  

 

A könyvtár egyéb szolgáltatásai (igénytől- és felszereltségtől függő)  

  - információszolgáltatás  

    - témafigyelés  

  - ajánló bibliográfia készítése  

  - letétek telepítés  

  - fénymásolás 

 

 

A szabályzat a jogszabályi környezet változása esetén felülvizsgálandó, szükség esetén 

módosítandó. 

 

 

VI. Gyűjtőköri szabályzat 
 

I. A gyűjtőköri szabályzat kialakítását befolyásoló tényezők 

 

1. Az intézmény szerkezete és profilja 

A képzés típusa: szakközépiskolai, szakiskolai. 

Emelt óraszámú vagy tagozatos tantárgyak: idegen nyelv (angol, német), matematika, magyar 

irodalom, vendéglátás, marketing, kereskedelem.  

 

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 

8 -11 9-12 10-12 10-12 8-12 

13-15 13-15 13-15 13-15  
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2. Nevelési és oktatási céljai 

A felkészítés célja: A tanulók felkészítése az érettségi-, illetve a szakmai vizsgákra.  

Elérni kívánt értékek: Minél magasabb százalék elérése.  

 
3. Helyi tanterve, tantárgyi követelményrendszere 

Az alkalmazott tanterv(ek): A szakgimnáziumi, szakközépiskolai és szakmai képzés tantervei, 

szakmai programok. 

 

4. Tehetséggondozási, felzárkóztatási programja 
A tehetséggondozási formái és területei az intézményben: tanulmányi, szakmai versenyek. 

A felzárkóztatási formái és területei az intézményben: korrepetálás, felzárkóztatás, képességek 

szerinti csoportbontás.  

 
5. Külső tényezők:  

Más könyvtárak, számítógépes szolgáltatások, adatbázisok igénybe vétele: 

- központi lelőhely adatbázis (pl. Szirén) 

- könyvtárközi kölcsönzés 

- közeli könyvárakkal való jó kapcsolat. 

6.Állományelemzés 

Az állományegységek (szépirodalom, szakirodalom, kézikönyvtár, elektronikus 

dokumentumok) aránya megfelelő. Korrekcióra nincs szükség  

 
 

 

II. Gyűjtőköri szabályzat 

 

 A könyvtár állománya vétel, ajándék és csere alapján gyarapodik. 

 

 A gyűjtött dokumentumok formája lehet: 

  - könyv 

  - periodikum 

  - brosúra 

  - tankönyv 

  - segédkönyv 

  - elektronikus  

  - oktatócsomag 

 

 A könyvtár gyűjtőkörét a nevelés és oktatás céljai határozzák meg.  Ennek megfelelően 

a főgyűjtőkörbe kerülnek az ehhez közvetlenül felhasználható dokumentumok, az ehhez 

lazábban kapcsolódóak pedig a mellékgyűjtőkörbe. A könyvtári költségvetésből elsődlegesen 

a főgyűjtőkörbe tartozó dokumentumok beszerzésére kell forrást biztosítani. 

 

Szépirodalom  

Tartalom Mélység 

házi és ajánlott olvasmányok a teljesség igényével 

nagy példányszámban   

átfogó irodalmi antológiák kiemelten 

a tananyagban szereplő szerzők művei  kiemelten 

a tananyagban nem szereplő szerzők művei  válogatással 
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tematikus irodalmi antológiák válogatással 

regényes életrajzok, történelmi regények erős válogatással 

gyermek- és ifjúsági irodalom erős válogatással 

az iskolában oktatott nyelvek irodalma (idegen nyelven) erős válogatással 

az emelt óraszámú formában oktatott nyelvek irodalma válogatással 

 

 

Kézikönyvek  

Tartalom Mélység 

általános lexikonok és enciklopédiák tematikus teljességgel 

a tudományok alap /középszintű elméleti és történeti 

összefoglalói 

a teljesség igényével 

a tantárgyakhoz kapcsolódó középszintű / felsőfokú 

ismereteket tartalmazó összefoglaló jellegű művek, 

lexikonok, enciklopédiák 

tematikus teljességgel 

az emelt óraszámú formában tanított tantárgyakhoz 

kapcsolódó középszintű / felsőfokú ismereteket 

tartalmazó összefoglaló jellegű művek, lexikonok, 

enciklopédiák 

teljességre törekedve 

 

Szakirodalom  

Tartalom Mélység 

a tananyaghoz közvetlenül kapcsolódó szakkönyvek tematikus teljességgel 

az emelt óraszámú formában tanított tantárgyakhoz 

közvetlenül kapcsolódó szakkönyvek 

tematikus teljességgel 

a tananyaghoz közvetve kapcsolódó szakkönyvek válogatva 

az emelt óraszámú formában tanított tantárgyakhoz 

közvetve kapcsolódó szakkönyvek 

tematikus teljességgel 

a tanulókat érintő pályaválasztási és felvételi kiadványok teljességre törekedve 

helytörténeti vonatkozású művek válogatva 

az iskolára vonatkozó művek  teljességgel 

 

Kéziratok  

Tartalom Mélység 

az iskola tanárainak és tanulóinak az iskolával vagy az 

iskolai élettel kapcsolatos dokumentumai 

teljességre törekedve 

 

Pedagógiai gyűjtemény  

Tartalom Mélység 

pedagógiai kézikönyvek teljességgel 

pedagógiai szakkönyvek válogatva 

tantárgyi módszertani segédkönyvek teljességre törekedve 

pedagógiához kapcsolódó tudományágak szakkönyvei erősen válogatva 

Hivatali segédkönyvtár  

Tartalom Mélység 

az iskola működtetéséhez nélkülözhetetlen igazgatási, 

gazdasági, jogi, ügyviteli dokumentumok 

tematikus teljességgel 
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az iskola speciális feladatainak (pl. gyermek- és 

ifjúságvédelem) ellátásához és intézményeinek 

működtetéséhez szükséges jogi és  módszertani 

kiadványok, segédletek, szabályzatok 

tematikus teljességgel 

 

A könyvtáros segédkönyvtára  

Tartalom Mélység 

az iskolai könyvtárra vonatkozó szabályzatok, 

táblázatok, módszertani segédletek 

teljességgel 

 

Tankönyvek, segédkönyvek  

Tartalom Mélység 

az iskolában használatos tankönyvek kis példányszámban – 

teljességgel 

az iskolában használt tartós használatú vagy ingyenesen 

biztosított tankönyvek 

igényeknek megfelelő 

példányszámban – 

teljességgel 

munkáltató eszközként használatos művek nagy példányszámban  

– kiemelten 

 

Nem hagyományos dokumentumok  

Tartalom Mélység 

a tantárgyak oktatásához rendszeresen felhasználható 

nem hagyományos dokumentumok 

válogatva 

 

Periodikum  

Tartalom Mélység 

az oktatáshoz közvetlenül felhasználható, illetve 

pedagógiai és a tantárgyaknak megfeleltethető szakmai 

folyóiratok 

válogatva 

 

 

Mindezeken felül az intézmény jellegének megfelelően kiemelten gyűjtjük a vallással, 

hitélettel, vallástörténettel kapcsolatos különböző típusú dokumentumokat.  

Az állam által az iskolák számára ingyenesen átadott szépirodalmi, tudományos, szakmai és 

egyéb könyvek, folyóiratok. 

 

 

A gyűjtőkörbe nem tartozó művek: 

 

 - kizárólag szórakoztató irodalmi, zenei stb. alkotások 

 - egy-egy szakma nem oktatott részterületét érintő szakirodalmi művek 

 - tartalmilag elavult dokumentumok. 

 

Gyűjtőkörbe nem tartozó művek még ajándékozás útján sem kerülhetnek az állományba. 
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VII. Könyvtári házirend 
 

A könyvtár használói az intézmény tanulói és dolgozói. 

A beiratkozás ingyenes, az olvasó adatainak (név, osztály, lakcím, anyja neve) 

felvételével történik. Az adatokban bekövetkezett változásról a legközelebbi kölcsönzéskor az 

olvasó köteles a könyvtáros tanárt tájékoztatni. Az olvasók adatainak kezelésére a mindenkori 

adatvédelmi szabályok érvényesek. 

A reprográfiai szolgáltatások térítési díja az intézményben szokásos módon történik. 

A beiratkozott olvasók a könyvtár minden dokumentumát és szolgáltatását 

használhatják, illetve a később szabályozott módon azokról másolatot készít(tet)hetnek. 

Kölcsönözni a kézikönyvtári állomány kivételével minden dokumentumot lehet. A könyvtárból 

csak a könyvtáros tanár tudtával vihető el bármilyen dokumentum. 

A kölcsönzési idő általában 5 óra, de ettől a használat sajátosságai alapján el lehet térni. 

Egyszerre tetszőleges számú dokumentum kölcsönözhető. 

A könyvtár használója anyagi felelősséggel tartozik az általa használt 

dokumentumokért, berendezési tárgyakért. Köteles a könyvtár rendjét megőrizni. 

A könyvtárban található fénymásoló csak a könyvtári dokumentumokból történő 

másolás céljára vehető igénybe. A másolás feltételei az egész intézményben azonosak. 

Elektronikus dokumentumok másolása abban az esetben lehetséges, ha a másoláshoz szükséges 

adathordozót az igénylő biztosítja. 

Mindenfajta másolás a szerzői jogi előírások figyelembevételével történik. 

A könyvtár tanítási napokon a használók igényéhez igazodva a tanítási idő alatt és utána 

is nyitva van. A nyitvatartási idő tanévenként változhat. 

A könyvtár nyitva tartását a bejárati ajtónál ki kell függeszteni.  

A könyvár minden használója köteles megőrizni a könyvtár rendjét, tisztaságát, a 

dokumentumok és a felszerelések épségét; valamint tiszteletben tartani a többi használó 

könyvtárhasználati igényeit.    

 

VIII. Munkaköri leírás 

 
A könyvtáros tanár feladatai 
 

A munkaköri leírás a könyvtári SZMSZ- BEN meghatározott alap és kiegészítő feladatok, 

valamint a könyvtár vezetésével kapcsolatos ellátásáról rendelkezik. 

 

Ezek az alábbiak 

1) Az állományra és annak használatára vonatkozóak 

- a beszerzések előkészítése 

- a raktári rend és a dokumentumok épségének megóvása 

- jelzetezés 

- a beszerzett dokumentumok gépi adatfelvétele 

- leltározás 

- a selejtezett és az elavult dokumentumok listázása /valamint törlése a katalógusból  

- részvétel az éves munkaterv, beszámoló kidolgozásában, a könyvtári alapdokumentumok 

felülvizsgálatában 

- folyóiratok nyilvántartása, adatbevitele 

- tartós tankönyvek nyilvántartása 

- tartós tankönyvek kölcsönzése, visszavétele és raktározása 

- a letétek és a kölcsönzési nyilvántartások kezelése, felszólítások 
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- tanév végén a tartozások behajtása 

- a kölcsönzői nyilvántartások vezetése 

- az érettségihez szükséges könyvtári dokumentumok biztosítása 

- dokumentumok kölcsönzése 

 

2) Olvasószolgálattal és rendezvényekkel kapcsolatosak 

- a felhasználók segítése a gépi keresők használatában 

- helyben olvasás, olvasószolgálat 

- irodalomjegyzék készítése, anyaggyűjtés 

- reprográfia szolgáltatás 

- tájékoztatás az új beszerzésekről, folyóiratokról 

- dekoráció 

- faliújság 

- versenyfelkészítés (pl. Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny) 

- az iskola életével kapcsolatos dokumentumok gyűjtése, bemutatása, feldolgozása 

- az iskola életével kapcsolatos folyamatosan keletkező dokumentumok gyűjtése, bemutatása 

- az iskola életével kapcsolatos folyamatosan keletkező dokumentumok publikálása 

- a munkaközösségi foglalkozások látogatása 

- könyvtári szakórák és rendezvények megtartásának elősegítése 

- könyv- és könyvtárhasználati órák megtartása és nyilvántartása az iskola tantervében leírtak 

alapján 

- könyvtárközi kölcsönzésben szolgáltatóként való részvétel 

- könyvtárközi kölcsönzés kezdeményezése 

 

3) Könyvtárvezetői feladatok  

- a könyvtár munkájának megszervezése 

- a rendelések nyilvántartása és lebonyolítása 

- az éves statisztika elkészítése 

- az éves munkaterv, beszámoló, nyitvatartási rend kidolgozása 

- a könyvtári alapdokumentumok felülvizsgálata 

- folyóiratok megrendelése 

 

A könyvtáros tanárok munkaköri kötelezettségeire mindezeken felül a oktatóok munkaköri 

leírásában szereplő általános (nem a tanítási órákra vonatkozó) előírások érvényesek. A 

tanítási órákra vonatkozó előírásokat a könyvtári órák megtartásakor kell alkalmazni. 

 

A munkaidőre, a munkaidő megosztására a vonatkozó jogszabályok érvényesek. 
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IX. Katalógusszerkesztési szabályzat 
 

A könyvtár a Szirén integrált könyvtári program folyamatosan frissített verzióját használja. 

 

Bevitelkor egyszerűsített címleírást alkalmazunk, azaz feltüntetjük a szakjelzetet, címet 

(egyéb címadatokat), szerzőt, megjelenési helyet, kiadót, évet, lelőhelyet, terjedelmet, 

sorozatot, ISBN-számot, beszerzési időt és módot, beszerzési és feltüntetett árat, tárgyszót, 

ETO-t, Cutter-számot. Tankönyv esetében a raktári számot is. 

 

A tárgyszó meghatározásakor elsősorban a(z) OSZK.-ban szereplő tárgyszavak alkalmazására 

törekszünk. 

 

A selejtezési jegyékeket folyamatosan vezetjük, külön jegyzéket alkalmazunk a tartós és az 

ideiglenes nyilvántartású dokumentumokra. 

 

 

X. Tankönyvtári szabályzat 
 

1) A tanuló jogai és kötelességei 

 

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

segédanyagot stb., továbbiakban tankönyv, tanévkezdéskor kapja kézhez. A tankönyvet köteles 

megőrizni és rendeltetésszerűen használni, távozásakor a könyvtárnak visszaszolgáltatni. Ebből 

fakadóan elvárható tőle, hogy az általa használt tankönyv tanulmányai végéig használható 

állapotban legyen. Az elhasználódás mértéke ennek megfelelően: 

- az első év végére, amelyben tényleges használat történt2, legfeljebb 25 %-os 

- a második év végére, amelyben tényleges használat történt, legfeljebb 50 %-os 

- a harmadik év végére, amelyben tényleges használat történt, legfeljebb 75 %-os 

- A negyedik év végére, amelyben tényleges használat történt, 100 %-os lehet. 

Az elhasználódás mértékének és indokoltságának megállapítása a könyvtáros feladata. Vitás 

esetben az igazgató szava döntő. 

Abban az esetben, ha az elhasználódás mértéke a megengedettnél indokolatlanul nagyobb, 

a tanulónak a tankönyv átvételekor érvényes vételárának megfelelő hányadát kell kifizetnie: 

- az első év végén a tankönyv árának 75 %-át  

- a második év végén a tankönyv árának 50 %-át 

- a harmadik év végén a tankönyv árának 25 %-át. 

A támogatásként kapott ingyenes tankönyvet a tanuló a fent meghatározott avulás 

figyelembevételével megvásárolhatja. 

A használatra kapott tankönyveket a tantárgy tanulásának végeztével vagy a tantárgyból 

letett vizsga teljesítésekor vissza kell szolgáltatni. 

 

2) A könyvtár feladata a tartós használatba adott tankönyvekkel kapcsolatban 

 
A tanulók számára ingyenesen kiadott tankönyvek külön gyűjteményt alkotnak. Ez a 

tankönyvtár Excel-táblázatban történik. Szintén a könyvtári állomány ezen részét képezik a 

                                                           
2 Tényleges használat alatt azt értjük, hogy a tanuló a tankönyvet munkájához napi/heti 

rendszerességgel használja. 
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tanárok részére munkaeszközként kiadott tankönyvek, segédkönyvek, elektronikus 

dokumentumok. 

A tankönyvtár állományára vonatkozó adatokat az éves statisztikában szerepeltetni kell. 

 

A tankönyvrendelés befejezésekor a tankönyvfelelős közli a könyvtárral, hogy milyen 

tankönyvekre lesz szükség a következő tanévben. A tankönyvtár állományából ezután a 

feleslegessé vált tankönyveket selejtezni kell.  

 

Legkésőbb a tankönyvrendelés lezárásakor a tankönyvfelelős táblázatban listát készít (osztály, 

név, tankönyv, ár lebontásban) a könyvtár részére arról, hogy a támogatott tanulóknak milyen 

tankönyvet rendelt meg. Ez a lista lesz a későbbi kölcsönzés és leltári nyilvántartás alapja.  

 

A tanulók tanulmányuk végeztével visszaviszik a könyvtárba a tartós használatba kapott 

tankönyveket; a visszakapott, már nem használható tankönyveket a nyilvántartásból törölni 

kell. A tankönyvtárban lévő még használható tankönyvekről minden tanév végén, de még a 

tankönyvrendelés lezárása előtt lista készül, amelyet át kell adni a tankönyvfelelősnek. Ezeket 

a tételeket az iskola tankönyvrendelésében figyelembe kell venni. 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Pakuts Andrea Eszter, könyvtáros tanár 
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