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1. BEVEZETÉS		

A	nemze,	köznevelésről	szóló	2011.	évi	CXC.	törvény	25.	§	(1)	bekezdésében	és a  Szakképzésről szóló 

2019.	év	LXXX.	törvény	32.§	kapoH	felhatalmazás	alapján	a		

Garabonciás  Kreatív szakmák Technikuma,- 
művészeti Szakgimnázium, Szociális szakképző 

iskola, Gimnázium Budapest    
   

(hivatalosan használható rövidebb neve: Garabonciás Középiskola Budapest)  

intézmény	belső	és	külső	kapcsolataira	vonatkozó	rendelkezéseket	jelen	szerveze,	és	működési	szabályzat	
(továbbiakban:	SZMSZ)	határozza	meg.		

1. A	SZMSZ	CÉLJA,	TARTALMA 	 	

A	többcélú	szakképzési	 intézmény	működésére,	belső	és	külső	kapcsolataira	vonatkozó	rendelkezéseket	a	
szerveze,	és	működési	szabályzat	határozza	meg.	Megalkotása	a	2019.	évi	LXXX.	törvény	a	szakképzésről	
32§	(1)	bekezdésben	foglalt	felhatalmazás	alapján	történik.	A	szerveze,	és	működési	szabályzat	határozza	
meg	 a	 szakképzési	 intézmény	 szerveze,	 felépítését,	 továbbá	 a	 működésre	 vonatkozó	 mindazon	
rendelkezéseket,	 amelyeket	 jogszabály	 nem	utal	más	 hatáskörbe.	 A	 szerveze,	 és	működési	 szabályzat	 a	
kialakítoH	 cél-	 és	 feladatrendszerek,	 tevékenység-csoportok	 és	 folyamatok	 összehangolt	 működését,	
racionális	és	hatékony	kapcsola,	rendszerét	tartalmazza.	

A	SZMSZ	tartalma	nem	állhat	ellentétben	jogszabályokkal,	sem	egyéb	intézményi	alap	dokumentumokkal,	
szabályozókkal,	nem	vonhat	el	törvény	vagy	rendelet	által	biztosítoH	jogot,	nem	is	szűkíthe,	azt,	kivéve,	ha	
maga	a	jogszabály	erre	felhatalmazást	ad.	

2. JOGSZABÁLYI	HÁTTÉR 	 	

A	 szerveze,	 és	 működési	 szabályzat	 létrehozásának	 jogszabályi	 alapjai	 az	 alábbi	 törvények,	
kormányrendeletek	és	miniszteri	rendeletek.	

A	SZMSZ	szabályozási	körét	meghatározó	jogszabályok:	

❖ 2011.	évi	CXC.	törvény	a	Nemze,	köznevelésről	

❖ A	szakképzésről	szóló	Szakképzésről szóló 2019.	év	LXXX.	törvény	

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

❖ 1999.	évi	XLII.	törvény	a	nemdohányzók	védelméről	

❖ 2001.	évi	XXXVII.	törvény	a	tankönyvpiac	rendjéről	
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❖ 20/2012.	(VIII.31.)	EMMI	rendelet	a	nevelési-oktatási	intézmények	működéséről	

❖ a	tankönyvvé	nyilvánítás,	a	tankönyvtámogatás,	valamint	az	iskolai	tankönyvellátás	rendjéről	
szóló	20/2019.	(VIII.	30.)	EMMI	rendelet	20.§	Egyes	köznevelési	tárgyú	miniszteri	rendeletek	
módosításáról	és	hatályon	kívül	helyezéséről		

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

❖ A	felnőHképzésről	szóló	2013.	évi	LXXVII	törvény.	

További,	az	adoH	intézmény	működését	meghatározó	fontosabb	jogszabályok:	

❖ Magyarország	közpon,	költségvetéséről	szóló	mindenkori	törvények		

❖ A	gyermekek	védelméről	és	a	gyámügyi	igazgatásról	szóló	1997.	évi	XXXI.	törvény		

❖ A	nemze,ségek	jogairól	szóló	2011.	évi	CLXXIX.	törvény		

❖ A	munkavédelemről	szóló	1993.	évi	XCIII.	törvény		

❖ A	közalkalmazoHak	jogállásáról	szóló	1992.	évi	XXXIII.	törvény		

❖ A	munka	törvénykönyvéről	szóló	2012.	évi	I.	törvény		

❖ Az	illetékekről	szóló	1990.	évi	XCIII.	törvény		

❖ A	köziratokról,	a	közlevéltárakról	és	a	magánlevéltári	anyag	védelméről	szóló	1995.	évi	LXVI.	
törvény		

❖ A	Polgári	Törvénykönyvről	szóló	2013.	évi	V.	törvény	?	

❖ Az	oktatási	igazolványokról	szóló	362/2011.	(XII.	30.)	Korm.	rendelet		

❖ A	 pedagógus-továbbképzésről,	 a	 pedagógus-szakvizsgáról,	 valamint	 a	 továbbképzésben	
résztvevők	juHatásairól	és	kedvezményeiről	szóló	277/1997.	(XII.	22.)	Korm.	rendelet		

❖ a	nemze,	 köznevelési	 törvény	 végrehajtásáról	 szóló	 229/2012.	 (VIII.	 28.)	 Korm.	 rendelet	 (a	
továbbiakban:	Nkt.	Vhr.)		

❖ 12/2020.	(II.	7.)	Korm.	rendelet	a	szakképzésről	szóló	törvény	végrehajtásáról	

❖ Az	éreHségi	vizsga	vizsgaszabályzatának	kiadásáról	szóló	100/1997.	(VI.	13.)	Korm.	rendelet		

❖ A	 szabályozoH	 elektronikus	 ügyintézési	 szolgáltatásokról	 és	 az	 állam	 által	 kötelezően	
nyújtandó	szolgáltatásokról	szóló	83/2012.	(IV.	21.)	Korm.	rendelet		

❖ A	Szakmajegyzéki	jegyzék	

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

❖ Az	oktatásért	felelős	miniszter	mindenkori	rendelete	a	tanév	rendjéről		

3. A	SZMSZ	HATÁLYA 	

3.1. SZMSZ	HATÁLYA	

A	SZMSZ	hatálya	kiterjed	az	intézménnyel	jogviszonyban	álló	személyekre,	a	tanulók	törvényes	képviselőire	
valamint	mindazokra,	akik	belépnek	az	Intézmény	területére,	használják	helyiségeit,	létesítményeit.		

A	SZMSZ	előírásai	érvényesek	az	intézmény	területén	a	benntartózkodás	ideje	alaH,	valamint	az	intézmény	
által	külső	helyszínen	szervezeH	rendezvényeken	a	rendezvények	ideje	alaH.	
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3.2. 	A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADÁSA, 
JÓVÁHAGYÁSA, MEGTEKINTÉSE 	

Jelen	 szerveze,	 és	 működési	 szabályzatot	 a	 tanulók,	 szüleik,	 az	 munkavállalók	 és	 más	 érdeklődők	
megtekinthe,k	az	igazgatói	irodában	munkaidőben,	továbbá	az	intézmény	honlapján.		

A	szerveze,	és	működési	szabályzat	és	a	mellékletét	képező	szabályzatok,	igazgatói	utasítások	betartása	az	
intézmény	valamennyi	munkavállalójára,	tanulójára	–	ide	értve	a	felnőHoktatásban	részt	vevőkre	–	nézve	
kötelező	érvényű.	A	szerveze,	és	működési	szabályzat	illetve	annak	módosításai	az	igazgató	aláírása	után	a	
nyilvánosságra	hozás	napján	lép	életbe.	Az	SZMSZ	elfogadásánál	legí,mációs	jog	ille,	meg		

	 -	az	oktatói	testületet	-		egyetértés	jog	

	 -	a	fenntartót	-	egyetértés	jog	

	 -	a	képzési	tanácsot	-	véleményezési	jog	

	 -	a	diákönkormányzatot	-	véleményezési	jog 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II. INTÉZMÉNYI	ALAPADATOK		

1. INTÉZMÉNYI	AZONOSÍTÓK	

Hivatalos név:  
Garabonciás  Kreatív szakmák Technikuma,- művészeti Szakgimnázium, 

Szociális szakképző iskola, Gimnázium Budapest 

Feladatellátási	hely:	1074	Budapest,	Szövetség	u.	35.,	

Telephely:	1071	Damjanich	u.	7	

Alapító	okirat	száma:	19/1	

Alapító	okirat	kelte:	2020	június	1		

Alapítás	időpontja:	1993	augusztus	17.	

Intézmény	jogállása:	önálló	jogi	személy	

Nyilvántartási	szám:	TSz1055	

OM	azonosító:	102635	

Iskola	felnőHképzési	azonosító	száma:E-001263/2015	

KSH	azonosító:	18170816-8532-599-01	

Adóalanyiság:	személyi	jövedelemadó,		társasági	adó,	szociális	hozzájárulás,			

Adószám:	18170816-1-42	

Bankszámlaszám:	CIB	Bank	10700347-25085303-51100005,	

Fenntartó:	E-	médiainforma,ka	Nonprofit	Kp.	

Fenntartó	címe:		1074	Budapest,	Szövetség	u.	35.,	

2. AZ	INTÉZMÉNY	TEVÉKENYSÉGEI.	

2.1. AZ	INTÉZMÉNY	ALAPTEVÉKENYSÉGEI	A	TEÁOR	BESOROLÁS	SZERINT		

TEÁOR Alaptevékenységbe tartozó szakfeladatok
8531 Általános	középfokú	oktatás
8532 Szakmai	középfokú	oktatás
85.5 Egyéb	oktatás

8559 Máshová	nem	sorolható	felnőH	és	egyéb	oktatás
8551 Sport,	szabadidős	képzés	(diáksport)
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2.2. AZ	INTÉZMÉNY	FELADATAI	AZ	ISKOLARENDSZERŰ 	KÉPZÉS	KERETÉBEN		

Technikumi	 képzés	 9-13.évfolyamon	 (az	 1/9	 T,	 2/10	 T,	 3/11	 T,	 és	 4/12T	 évfolyamokon	 közismere,	 és	
szakmai,)		a	5/13	évfolyamon	éreHségi	és	szakmai	vizsgára	történő	felkészüléssel	
Technikumi	képzés	13-14.évfolyamon	(az	13/1	T,	14/2	T,	szakmai	vizsgára	történő	felkészüléssel	
Szakgimnáziumi	 	párhuzamos	képzés	keretén	és	 	belül	9-13	évfolyamon:	5	évfolyam	(az	1/9,	2/10,	3/11,	
és	4/12	évfolyamokon	közismere,	és	szakmai,)		a	5/13	évfolyamon	szakmai	vizsgára	történő	felkészüléssel			
Szakgimnáziumi	 éreHségi,	 szakmai	 éreHségi	 vizsgához,	 vagy	 szakmai	 előképzeHséghez	 kötöH	 oktatás	
szakképzési	évfolyammal	(1/13,	2/14,	3/15	évfolyamon)	
Gimnáziumi	képzés	9-12	évfolyam	
Szakképző	iskolai	képzés	9-11.	évfolyamon	szakmai	végzeHséget	adó	(1/9	SZ,	2/10	SZ,	3/11	SZ)	

2.3. AZ	ALAPTEVÉKENYSÉGHEZ	KAPCSOLÓDÓ	KIEGÉSZÍTŐ	TEVÉKENYSÉGEI		

❖ 	Hazai	és	EU-	s	pályázatokon	való	részvétel	

❖ 	Digitális	oktatási	anyagok,	jegyzetek	készítése	

❖

2.4. AZ	ISKOLARENDSZEREN	KÍVÜLI	OKTATÁS	KERETÉBEN	ELLÁTANDÓ	
TEVÉKENYSÉG		

❖ 	 -	felnőHképzési	tevékenység		

3. VÁLLALKOZÁSI	TEVÉKENYSÉG	

Az	 Iskola	az	alapítás	céljainak	elérése	finanszírozására	—	pénzügyi	 források	megteremtése	érdekében	—	
vállalkozási	tevékenységet	is	folytathat,	mely	nem	haladhatja	meg	az	adózási	jogszabályokban	a	nonprofit	
szervezetek	részére	meghatározoH	mindenkori	adómentes	értékhatárt.	

4. AZ	INTÉZMÉNY	GAZDÁLKODÁSÁNAK	JELLEMZŐI:	

Az	 intézmény	 az	 E-médiainforma,ka	 Nkp.	 által	 megállapítoH	 költségvetés	 alapján	 részben	 önálló	
gazdálkodási	 jogkörrel	 rendelkezik,	 a	 köznevelési	 törvény	 és	 az	 intézményre	 vonatkozó	 hatályos	
jogszabályok	előírásai	szerint,	az	intézmény	igazgatójának	vezetői	felelőssége	melleH.		

Az	 intézmény	 a	 gazdasági,	 pénzügyi,	 munkaügyi	 feladatait	 az	 intézmény	 a	 székhelyén	 kívül	 látja	 el,	 a	
Fenntartó	által	jóváhagyoH	költségvetési	kereten	belül	önálló	bérgazdálkodást	folytat,	de	a	gazdálkodással	
összefüggő	kötelezeHséget	a	Fenntartó	jóváhagyása	nélkül	nem	vállalhat.		
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Az	intézmény	székhelyét	képező	épület	és	telek	a	fenntartó	által	határozatlan	időre	bérelt	ingatlan	melyet	
használatra	 az	 iskola	 rendelkezésére	 bocsájt.	 Az	 intézmény	 telephelye	 a	 fenntartó	 tulajdonában	 álló	
ingatlanban	határozatlan	idejű	bérle,	szerződés	keretében	használja.	

Az	 intézmény	az	 általa	használt	 ingatlanok	használa,	 jogát	nem	 ruházhatja	 át,	 illetve	 az	 ingatlanokat	 az	
illetékes	 tulajdonos	 és	 a	 Fenntartó	 hozzájárulása	 nélkül	 nem	 terhelhe,	 meg,	 nem	 adhatja	 bérbe.	 Az	
intézmény	 igazgatója	 a	 rábízoH	 vagyon	 felhasználásáról	 évente	 beszámolót	 ad	 a	 Fenntartónak,	 az	
intézmény	 átmene,	 szabad	 kapacitását	 az	 igazgató	 az	 alaptevékenység	 sérelme	 nélkül	 a	 Fenntartó	
hozzájárulásával	jogosult	bérbe	adni	vagy	egyéb	módon	hasznosítani.		

Az	 intézmény	 önállóan	 rendelkezik	 a	 költségvetés	 kiemelt	 előirányzata	 feleH	 –	 személyi	 juHatások,	
munkaadókat	terhelő	járulékok,	vonatkoztatásában.	Az	intézmény	vezetőjének	döntése	és	a	munkavállalók	
munkaköri	leírásában	meghatározoHak	alapján,	szakmai	teljesítés	igazolására,	vonatkoznak.	Az	intézmény	
vezetője	 kötelezeHségvállalási	 és	 utalványozási	 joggal	 rendelkezik.	 Ellenjegyzésre	minden	 esetben	 a	 a	 a	
fenntartó	által	megbízoH,	fenntartói	feladatokért	felelős	oktatási	igazgató		jogosult	és	köteles.	Ellenjegyzési	
jogával	élve	aláírásával	igazolja,	hogy	az	előirányzatok	felez	rendelkezés	gazdasági	szempontból	jogszerű,	
valamint	a	teljesítéséhez	szükséges	anyagi	fedezet	rendelkezésre	áll.	 

III. SZERVEZETI	FELÉPÍTÉS	

Az	iskolaközösséget	az	iskolával	jogviszonyban	álló	alkalmazoHak,	tanulók	és	szüleik,	gondviselőik	alkotják.		

1. AZ	ISKOLAI	KÖZÖSSÉGEK	JOGAI	 

Az	egyes	közösségeket,	 illetve	azok	képviselőit	 jogszabályokban	meghatározoH	esetekben	az	alábbi	 jogok	
ille,k	meg:		

❖ Részvételi	 jog	 ille,	meg	az	intézmény	minden	dolgozóját	azokon	a	programokon,	amelyekre	
meghívót	kap.		

❖ Javasla^ételi	jog	ille,	meg	az	intézmény	életével	kapcsolatban	a	dolgozókat,	azok	közösségét,	
tanulói	közösségeket,	az	iskolával	kapcsolatban	álló	szülőt,	jogi	személyt.		

❖ Véleményezési	 jog	 ille,	 meg	 az	 egyes	 személyt	 és	 közösséget.	 Az	 elhangzoH	 véleményt	 a	
döntés	előkészítése	 során	a	döntési	 jogkör	 gyakorlójának	mérlegelnie	 kell.	A	döntési	 jogkör	
gyakorlójának	 az	 elhangzó	 véleménnyel	 kapcsolatos	 álláspontját	 a	 véleményezővel	 közölni	
kell.		

❖ Egyetértési	 jog	 ille,	 meg	 oktatói	 testület	 és	 az	 intézmény	 fenntartóját	 és	 működtetőjét	 a	
jogszabályban	meghatározoH	kérdésekben.		

❖ Döntési	 jog	 ille,	 meg	 az	 iskola	 különböző	 közösségeit	 a	 magasabb	 jogszabályokban	
meghatározoH	 esetben.	 A	 döntési	 jogkör	 gyakorlásának	 módját	 iskolai	 belső	 szabályzatok	
határozzák	meg.		

Az	 intézmény	 különböző	 közösségeinek	 tevékenységét	 –	 a	 vezetői	 feladatokkal	megbízoH	 alkalmazoHak	
(kibővíteH	 iskolavezetőség)	 és	 a	 választoH	 közösségi	 képviselők	 segítségével	 –	 az	 iskola	 igazgatója	 fogja	
össze.		



�11

2. AZ	ISKOLAI	DEMOKRATIKUS	KÖZÖSSÉGE	 

Az	 iskolai	demokra,kus	közössége	a	képzési	tanács	amely	a	szülök	képviselőiből,	a	tanulók	képviselőiből,		
az	oktatók	képviselőiből	és	a	 fenntartó	képviselőjéből	álló	közösség	Az	 igazgató	a	kezdeményezésére	kell	
megalakítani.	

A	képzési	tanácsot	az	intézményvezető	hívja	össze	mindazon	esetekben,	amikor	ezt	jogszabály	előírja,	vagy	
az	 intézmény	 egész	 működését	 érintő	 kérdések	 tárgyalására	 kerül	 sor.	 A	 képzési	 tanács	 értekezleteiről	
tartalmi	jegyzőkönyvet	kell	készíteni.		

Az	iskola	alkalmazoHainak	jogait	és	kötelességeit,	juHatásait,	munkavégzésük	főbb	szabályait	a	magasabb	
jogszabályok	(ágaza,	és	munkajogi	jogszabályok)	valamint	a	munkaköri	leírások	rögzí,k.		

Az	 oktatói	 testület	 véleményt	 nyilváníthat,	 vagy	 javaslatot	 tehet	 az	 iskola	 működésével	 kapcsolatos	
valamennyi	kérdésben,	szóban	vagy	írásban.		

A	szóbeli	véleménynyilvánítás	formái:	szakmai	konzultációkon;	értekezleteken;	egyéb	megbeszélése-ken.		

Az	 írásbeli	 észrevételek	 lehetséges	 formái:	 félévente	 történő	 beszámolókban;	 a	 problémák,	 javaslatok	
írásban	történő	megfogalmazása	esetleges	megoldási	javaslatokkal.	

3. A	VEZETŐK	KÖZÖTTI	FELADATMEGOSZTÁS	(LÁSD	SZERVEZETI	ÁBRA)	

FENNTARTÓ

GIMNÁZIUM FELNŐTTKÉPZÉS

Titkárság

Művészeti Tagozat

SZAKGIMNÁZIUMI 
ÉVFOLYAMOK

FELNŐTTKÉPZÉSI TECHIKUMI KÉPZÉS 
Szakiskolai képzés

Informatikai tagozat

SZAKGIMNÁZIUM      TECHNIKUM

Általános igh. Szakmai igh.

Párhuzamos művészeti 
képzés

Érettségire épülő képzés

Szakképzés közismeret 
nélkül

Szakképzés 
közismerettel

Érettségire felkészítő 
képzés

Szakmajegyzék szerinti 
képzések

Akkreditált képzések

Pályázatok

GIMNÁZUMI         
ÉVFOLYAMOK

Ügyfélszolgálat         Igazgató

GARABONCIÁS KÖZÉPISKOLA 
SZERVEZETI ÁBRA 

2020 július
Gazdasági és ügyviteli csop. 

külső
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4. AZ	INTÉZMÉNY	VEZETŐJE		

Az	iskola	igazgatóját	az	E-médiainforma,ka	Nkp.	taggyűlése	határozoH	időtartamra	nevezi	ki	és	bízza	meg	
az	intézmény	dolgozói	felez	munkáltatói	jogkör	gyakorlásával.		

4.1. A	VEZETŐI	MEGBÍZÁS	KÖVETELMÉNYE:		

❖ az	iskola	}pusának	megfelelő	egyetemi	iskolai	végzeHség				

❖ 	szükséges	mértékű	szakmai	gyakorlat		

❖ intézményvezetői	szakképzeHség,	

A	határozoH	idejű	vezetői	megbízatás	lejárta	előH	vagy	után,	abban	az	esetben,	ha	a	vezetői	megbízatást	
az	igazgató	munkáltatója	egy	új	kollégának	adja	vagy	az	igazgató	elfogadható	indokkal	lemond,	a	leköszönő	
igazgató	továbbra	is	a	tantestület	tagja	marad.		

A	többcélú	szakképzési		intézmény	vezetője	–	a	Szakképzési	törvény	előírásai	szerint	–	felelős	az	intézmény	
szakszerű	és	törvényes	működéséért,	a	takarékos	gazdálkodásért,	gyakorolja	a	munkáltatói	jogokat,	és	dönt	
az	 intézmény	 működésével	 kapcsolatban	 minden	 olyan	 ügyben,	 amelyet	 jogszabály	 nem	 utal	 más	
hatáskörébe.		

4.2. AZ	INTÉZMÉNYVEZETŐ	FELELŐSSÉGE	

Az	intézmény	vezetője	egy	személyben	felelős:		

❖ az	intézmény	szakszerű	és	törvényes	működéséért;		

❖ az	ésszerű,	takarékos	gazdálkodásért;		

❖ a	pedagógiai,	szakmai	munkáért;		

❖ az	intézmény	ellenőrzési,	értékelési	feladatainak	megfeleléséért;		

❖ a	gyermek-	és	i~úságvédelmi	feladatok	megszervezéséért	és	ellátásáért;		

❖ a	nevelő-és	oktató	munka	egészséges	és	biztonságos	feltételeinek	megteremtéséért;		

❖ a	tanulói	balesetek	megelőzéséért;		

❖ a	 tanulók	 iskola-egészségügyi	 ellátásáért,	 a	 rendszeres	 egészségügyi	 vizsgálatának	
megszervezéséért;		

❖ a	 katasztrófavédelmi,	 munkavédelmi,	 tűzvédelmi	 előírások,	 illetve	 a	 bombariadó	 esetén	
szükséges	teendők	meghatározásáért;		

❖ a	 rendkívüli	 szünetek	 elrendeléséért	 minden	 olyan	 esetben,	 amikor	 rendkívüli	 időjárás,	
természe,	 csapás	 vagy	 más	 elháríthatatlan	 ok	 miaH	 az	 intézmény	 működése	 nem	
biztosítható	 (erről	a	szülőket	és	a	diákokat	értesí,	az	 iskolai	honlap	kezdő	oldalán	abban	az	
esetben,	ha	erre	más	lehetőség	nem	kínálkozik).		

Az	intézmény	vezetőjének	felelősségét	a	fel	nem	sorolt	és	konkrét	esetekben	a	Szakképzési	törvény	alapján	
kell	értelmezni.		
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4.3. AZ	INTÉZMÉNYVEZETÉS	JOGKÖREI	ÉS	FELADATAI		

Az	intézmény	vezetőjének	jogkörét	és	feladatait	a	Szakképzési	és	Köznevelési	törvény,	valamint	a	fenntartó	
határozza	meg.		

Az	 intézmény	vezetőjének	döntési	 jogköre	van	az	 intézmény	működésével	kapcsolatban	minden	ügyben,	
amelyet	 jogszabály	 nem	 utal	 más	 hatáskörbe.	 Az	 alkalmazoHak	 foglalkoztatására,	 élet-és	
munkakörülményeire	 vonatkozó	 kérdések	 tekintetében	 jogkörét	 jogszabályban	 előírt	 egyeztetési	
kötelezeHség	megtartásával	gyakorolja.	Az	intézmény	vezetőjének	kizárólagos	jogköre	a	munkáltatói	jogok	
gyakorlása.		

4.4. AZ	INTÉZMÉNYVEZETŐ	FELADATAI	ÉS	JOGKÖREI		

❖ az	intézmény	képviselete;		

❖ a	kötelezeHségvállalási	jogkör	gyakorlása;		

❖ az	oktatói	testület	vezetése;		

❖ az	alkalmazoHak	felez	munkáltatói	jog	gyakorlása;		

❖ a	nevelő	és	oktatómunka	irányítása	és	ellenőrzése;		

❖ az	 oktatói	 testület	 jogkörébe	 tartozó	 döntések	 előkészítése,	 végrehajtásuk	 szakszerű	
megszervezése	és	ellenőrzése;		

❖ a	 rendelkezésre	álló	költségvetés	alapján	az	 intézmény	működéséhez	 szükséges	 személyi	és	
tárgyi	feltételek	biztosítása;		

❖ a	DiákönkormányzaHal,	a	Képzési	tanáccsal,	az	intézményt	támogató	más	intézményekkel	és	
jogi	személyekkel	való	együHműködés;		

❖ az	 intézmény	 belső	 rendjének,	 a	 munkaterületek	 együHműködésének	 kialakítása,	 a	 tanév	
rendjének	meghatározása;		

❖ a	nemze,	és	iskolai	ünnepek	munkarendhez	igazodó,	méltó	megszervezése;		

❖ az	i~úságvédelmi	munka	irányítása;		

❖ a	tanulóbalesetek	megelőzésével	kapcsolatos	tevékenység	irányítása;		

❖ együHműködés	a	tanulók	egészségügyi	ellátását	biztosító	egészségügyi	szolgáltatással;		

❖ a	vagyonvédelem	megszervezése;		

❖ az	előírt	szabályzatok	elkészítése	és	naprakészen	tartása.		

Az	 intézmény	 vezetője	 összehangolja,	 éves	 munkatervben	 rögzí,	 a	 szerveze,	 egységek	 munkáját.	 A	
munkatervet	 illetően	 előzetesen	 egyezte,	 	 az	 illetékes	 iskolai	 szervezetekkel.	 Tanulmányozza	 a	 tanév	
rendjére	vonatkozó	utasításokat	 (miniszteri	 rendeletek,	 fenntartó	előírásai).	A	 tanévet	megelőző	nyitóér-
tekezleten	 a	 nevelőtestület	 elé	 terjesz,	 a	 különböző	munkaterületek	 aktuális	 teendőit.	 A	Munkaterv	 az	
intézmény	önálló	belső	szabályzata,	s	tartalmazza	a	határidőket	és	a	feladatok	végrehajtásáért	felelősöket.		
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4.5. AZ	INTÉZMÉNYVEZETŐ	AKADÁLYOZTATÁSA	ESETÉN	ÉRVÉNYES	HELYETTESÍTÉSI	
REND	

Távollétében	az	általános	igazgatóhelyeHes	helyeHesí,,	amennyíben	Ő	is	akadályoztatva	van	úgy	a	szakmai	
igazgatóhelyeHes	 helyeHesí,.	 Az	 igazgatóhelyeHesek	 hatásköre	 az	 intézményvezető	 helyeHesítésekor	 –	
saját	munkaköri	 leírásában	meghatározoH	 feladatok	melleH	 –	 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	 igazgatóhelyeHesekre,	az	 iskolavezetés	
vagy	 a	 tantestület	 más	 tagjaira.	 A	 döntési	 jog	 átruházása	 minden	 esetben	 írásban	 történik,	 kivéve	 az	
igazgatóhelyeHesek	felhatalmazását.		

A	 szakképzési	 intézmény	 vezetője	 jogosult	 az	 intézmény	 hivatalos	 képviseletére.	 Az	 intézményvezető	
jogkörét	 esetenként,	 vagy	 az	 ügyek	 meghatározoH	 körében	 helyeHeseire,	 vagy	 az	 intézmény	 más	
munkavállalójára	átruházhatja.		

Az	 intézményi	bélyegzők	használatára	 a	 következő	beosztásban	dolgozók	 jogosultak:	 az	 igazgató	 és	 az	
igazgatóhelyeHesek	 minden	 ügyben,	 az	 iskola,tkár	 a	 munkaköri	 leírásukban	 szereplő	 ügyekben,	 az	
osztályfőnök	és	az	éreHségi	vizsgabizoHság	jegyzője	az	év	végi	érdemjegyek	törzskönyvbe,	bizonyítványba,	
valamint	a	félévi	tanulmányi	értesítő	iratba	való	beírásakor.	

5. AZ	INTÉZMÉNY	VEZETŐSÉGE		
5.1. AZ	INTÉZMÉNY	KIBŐVÍTETT	VEZETŐSÉGE	

Az	 intézmény	 vezetőinek	 munkáját	 (irányító,	 tervező,	 szervező,	 ellenőrző,	 értékelő	 tevékenységét)	
középvezetők	 segí,k	 meghatározoH	 feladatokkal,	 jogokkal	 és	 kötelezeHségekkel.	 A	 középvezetők	 az	
intézmény	vezetőségének	tagjai.		

Az	intézmény	vezetőségének	tagjai:	

❖ az	igazgató,		

❖ az	igazgatóhelyeHesek.	

Az	 intézmény	 vezetősége	 mint	 testület	 konzulta}v,	 véleményező	 és	 javaslaHevő	 joggal	 rendelkezik.	 Az	
iskola	vezetősége	együHműködik	az	intézmény	más	közösségeinek	képviselőivel,	 így	a	képzési	tanáccsal	a	
diákönkormányzat	 vezetőjével.	 A	 diákönkormányzaHal	 való	 kapcsolaHartás	 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.	

5.2. AZ	INTÉZMÉNY	VEZETŐSÉGÉNEK	FELADATAI		

Az	 intézmény	 vezetőjének	 munkáját	 (irányító,	 tervező,	 szervező,	 ellenőrző,	 értékelő	 tevékenységét)	
igazgatóhelyeHesek	segí,k	meghatározoH	feladatokkal,	jogokkal	és	kötelezeHségekkel.	A	vezető-helyeHesi	
megbízást	 az	 intézmény	 vezetője	 adja	 a	 fenntartó	 előzetes	 egyetértési	 jogának	 kikérése	 melleH.	 A	
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vezetőhelyeHesek	 munkájukat	 munkaköri	 leírásuk	 alapján	 végzik,	 az	 intézmény	 vezetőjének	 közvetlen	
irányítása	 melleH.	 Hatáskörük	 kiterjed	 a	 munkakörük	 egészére.	 A	 vezető-helyeHesek	 személyes	
felelősséggel	tartoznak	az	intézmény	vezetőjének.	Beszámolási	kötelezeHségük	kiterjed	az	intézmény	egész	
működésére,	a	feladatkörök	belső	ellenőrzésére,	a	tapasztalatok	és	az	egész	intézményt	érintő	problémák	
jelzésére.		

Az	intézményvezető-helyeHesi	munkakörök		

❖ általános	igazgatóhelyeHes		

❖ szakmai	igazgatóhelyeHes		

Az	intézmény	nevelési-oktatási	vezető-helyeHesei	az	igazgatóhelye^esek		

IgazgatóhelyeHes	az	intézmény	határozatlan	időre	alkalmazoH	munkatársa	lehet.	Az	igazgatóhelyeHesnek	
rendelkeznie	 kell	 a	 törvényben	 meghatározoH	 felsőfokú	 végzeHséggel	 és	 szakképzeHséggel,	 valamint	
legalább	öt	év	pedagógus	munkakörben	szerzeH	gyakorlaHal.	Az	igazgatóhelyeHes	megbízása	visszavonásig	
érvényes.	

5.3. AZ	ÁLTALÁNOS	ÉS	SZAKMAI	IGAZGATÓHELYETTESEK	KIEMELT	FELADATAI:		

❖ az	intézmény	stratégiai	tervéhez	javaslaHétel	

❖ az	intézmény	beiskolázási	tervének	évenkén,	meghatározása	és	a	megvalósításban	való	ak}v	
részvétel	

❖ az	intézmény	szakmai	céljainak	megvalósításában	való	krea}v	ak}v	részvétel	

❖ az	 iskola	 oktatói	 és	 tanulói	 közösségének	 felelősségteljes	 összehangolt	 szakmai	 és	 emberi	
fejlesztése		

❖ az	 intézményi	 alkalmazoHak	 jogainak	 kötelességeinek	 egységben	 való	 kezelése	 és	
amennyiben	szükséges	a	felelősségre	vonás	megtétele	

❖ közös	felelősségvállalás	az	iskolai	vagyon	megóvásában	

❖ az	órarendkészítésben,	tantárgyfelosztásban	való	ak}v	részvétel;		

❖ a	felügyeletük	alá	tartozó	oktatók	munkájának	szervezése,	ellenőrzése;		

❖ a	szaktanárok	és	osztályfőnökök	pedagógiai,	szakmai		munkájának	irányítása,	felügyelete;		

❖ az	egyéni	tanári	teljesítmények	folyamatos	követése,	módszertani,	pedagógiai	segítése;		

❖ a	nevelési-oktatási	folyamatok	dokumentumainak	ellenőrzése;		

❖ az	iskolai-	és	évfolyamszintű	á�ogó	vizsgálatok,	felmérések	szervezése;		

❖ az	 osztályozó,	 javító,	 pótló	 illetve	 különböze,	 vizsgák	 szervezése,	 előkészítése	 tantestüle,	
döntésre;		

❖ rendezvények	előkészítése;		

❖ a	tanév	rendjében	meghatározoH	feladatok	megvalósulásának	segítése.		

6. 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	



�16

felelőssége.	 A	 hatékony	 és	 jogszerű	 működéshez	 azonban	 rendszeres	 és	 jól	 szabályozoH	 ellenőrzési	
rendszer	 működtetése	 szükséges.	 E	 rendszer	 alapjait	 az	 e	 szabályzatban	 foglaltak	 melleH	 az	 intézmény	
vezetőinek	 és	 pedagógusainak	 munkaköri	 leírása,	 valamint	 az	 intézmény	 az	 oktatói	 értékelési	 rendszer	
részeként	teljesítményértékelési	rendszer	terem,	meg.		

A	munkaköri	leírásokat	legalább	háromévente	át	kell	tekinteni.	Munkaköri	leírásuk	kötelezően	szabályozza	
az	alábbi	feladatkört	ellátó	vezetők	és	oktatók	pedagógiai	és	egyéb	természetű	ellenőrzési	kötelezeHségeit:	

❖ közismere,	igazgatóhelyeHes		

❖ szakmai	igazgatóhelyeHes		

❖ az	osztályfőnökök,	

❖ a	pedagógusok.	

A	munkavállalók	munkaköri	leírását	az	érinteHel	alá	kell	íratni,	az	aláírt	példányokat	vagy	azok	másolatát	az	
iraHárban	kell	őrizni.	Az	 igazgatóhelyeHesek	és	a	munkaközösség-vezetők	elsősorban	munkaköri	 leírásuk,	
továbbá	 az	 igazgató	 utasítása	 és	 a	munkatervben	megfogalmazoHak	 szerint	 részt	 vesznek	 az	 ellenőrzési	
feladatokban.	Az	 intézmény	vezetőségének	 tagjai	és	a	munkatervben	a	oktatói	 teljesítményértékelésben	
való	 közreműködéssel	 megbízoH	 pedagógusok	 szükség	 esetén	 –	 az	 igazgató	 külön	 megbízására	 –	
ellenőrzési	 feladatokat	 is	 elláthatnak.	 A	 rájuk	 bízoH	 ellenőrzési	 feladatok	 kizárólag	 szakmai	 jellegűek	
lehetnek.		

A	tanév	során	végrehajtandó	ellenőrzési	területeket	a	feladatokkal	adekvát	módon	kell	meghatározni.	Az	
ellenőrzési	területek	kijelölésekor	a	célszerűség	és	az	integra,vitás	a	meghatározó	elem.		

6.1. MINDEN	TANÉVBEN	ELLENŐRZÉSI	KÖTELEZETTSÉGGEL	BÍRNAK	A	KÖVETKEZŐ	
TERÜLETEK: 	

❖ tanítási	órák	ellenőrzése	(igazgató,	igazgatóhelyeHesek,	munkaközösség-vezetők),	

❖ 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.	

7. PEDAGÓGUSOK	KÖZÖSSÉGEI	

Az	 oktatói	 testület	 (közfeladatot	 ellátó	 személyeinek)	 közössége,	 nevelési	 és	 oktatási	 kérdésekben	
legfontosabb	tanácskozó	és	határozathozó	szerve.	Az	oktatói	testület	tagja	az	 intézmény	valamennyi	ped	
oktatói	munkakört	betöltő	alkalmazoHja.		
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7.1. AZ	OKTATÓI	TESTÜLET	FELADATAI	ÉS	JOGAI		

Az	oktatói	testület	döntési	jogkörébe	tartozik:		

❖ a		Szakmai	Program	és	módosításának	elfogadása;		

❖ a	Szerveze,	és	Működési	Szabályzat	és	módosításának	elfogadása;		

❖ az	éves	munkaterv	előkészítése;		

❖ az	intézmény	munkáját	á�ogó	elemzések,	értékelések,	beszámolók	elfogadása;		

❖ a		oktatói	testület		képviseletében	eljáró	pedagógus	kiválasztása;		

❖ a	Házirend	elfogadása;		

❖ a	tanulók	magasabb	évfolyamba	lépésének	megállapítása;		

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

❖ jogszabályban	meghatározoH	egyéb	ügyek.		

Az	óraadó	 tanár	oktatói	 testület	döntési	 jogkörébe	 tartozó	ügyekben	–	a	 tanulók	magasabb	évfolyamba	
lépésének	 megállapítása,	 a	 magatartás	 és	 a	 szorgalom	 osztályzatainak	 eldöntése,	 a	 tanulók	 fegyelmi	
ügyeiben	 való	döntés,	 és	 a	 tanulók	osztályozóvizsgára	bocsátása	 kivételével	 –	nem	 rendelkezik	 szavaza,	
joggal.		

A	oktatói	 testület	véleményezési	és	 javaslaHevő	 jogkörrel	 rendelkezik	minden,	az	 intézményt	érintő	és	a	
Szakmai	program	megvalósítását	 szolgáló	 kérdésben,	ügyben.	Az	oktatói	 testület	 	 véleménynyilvánításra	
jogosult	többek	közöH:		

❖ a	tantárgyfelosztás	elfogadása	előH;		

❖ az	egyes	pedagógusok	külön	megbízásainak	elosztása	során;		

❖ az	igazgatóhelyeHesek	megbízása,	illetve	a	megbízás	visszavonása	előH;		

❖ az	 intézmény	 költségvetésében	 szakmai	 célokra	 rendelkezésre	 álló	 pénzeszközök	
felhasználásának	megtervezésében;		

❖ az	intézmény	beruházási	és	fejlesztési	terveivel	kapcsolatban;		

❖ a	középiskolai	felvételi	követelmények	meghatározásakor;		

❖ külön	jogszabályban	meghatározoH	ügyekben.		

7.2. A	OKTATÓI	TESTÜLET	ÉRTEKEZLETEI		

Az	 oktatói	 testület	 feladatainak	 ellátása	 érdekében,	 Munkatervben	 rögzíteH	 időpontú	 és	 egyéb	
értekezleteket	tart	a	tanév	során.		

A	tanév	rendes	(Munkatervben	rögzíteH)	értekezletei:		

❖ tanévnyitó	értekezlet;		

❖ félévi	és	év	végi	osztályozó	értekezlet;		

❖ őszi	és	tavaszi	nevelési	és	szakmai		értekezlet;		

❖ tanévzáró	értekezlet.		
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Rendkívüli	 értekezlet	 hívható	 össze,	 ha	 az	 oktatói	 tagjainak	 25%-a,	 valamint	 az	 intézmény	 vezetője	 és	
vezetősége	szükségesnek	tartja.		

Az	oktatói	 testüle,	 	 értekezletekre	 vonatkozó	 szabályokat	 kell	 alkalmazni	 akkor,	ha	az	 aktuális	 feladatok	
miaH	 csak	 az	 oktatói	 testület	 egy	 része	 (többnyire	 az	 azonos	 beosztásban	 dolgozók)	 vesz	 részt	 egy-egy	
értekezleten.	Ilyen	értekezlet	lehet:		

❖ egy	osztályban	oktatók	értekezlete,		

❖ egy	évfolyamon	oktatók	értekezlete,		

❖ ugyanazon	tantárgyat	oktatók	értekezlete,		

❖ projekt-értekezlet,		

7.3. A	OKTATÓI	TESTÜLET	DÖNTÉSEI	ÉS	HATÁROZATAI		

Az	 oktatói	 testület	 döntéseit	 és	 határozatait	 általában	 -a	 jogszabályokban	meghatározoHak	 kivételével	 -	
nyílt	 szavazással	és	minősíteH	szótöbbséggel	hozza.	Az	oktatói	 testület	akkor	szavazatképes,	ha	a	oktatói	
testület	 legalább	 2/3-a	 jelen	 van	 (ezért	 az	 oktatói	 testület	 értekezlet	 jegyzőkönyvéhez	 a	 jelenlé,	 ívet	 is	
csatolni	 kell).	 Titkos	 szavazás	 esetén	 szavazatszámláló	 bizoHságot	 kell	 kijelölni	 az	 oktatói	 testület	 tagjai	
közül.	Az	oktatói	testület	 	értekezletről	jegyzőkönyvet	kell	vezetni.	A	jegyzőkönyvet	az	intézmény	vezetője,	
a	 jegyzőkönyvvezető	 és	 az	 oktatói	 testület	 jelenlévő	 tagjai	 közül	 két	 hitelesítő	 írja	 alá.	 A	 döntések	 az	
intézmény	iktatoH	iratanyagába	kerülnek.		

7.4. AZ	OKTATÓI	TESTÜLET	SZAKMAI	MUNKACSOPORTJAI	

Az	azonos	műveltségi,	szakképzési	területen	dolgozó	oktatók	munkájuk	szakmai	minősége	és	módszertani	
fejlesztésére,	 annak	 tervezésére,	 szervezésére	 és	 ellenőrzésére	 szakmai	 csoportokat	 hozhatnak	 létre.	 A		
csoport	szakmai,	módszertani	kérdésekben	segítséget	ad	az	 intézményben	folyó	nevelő	és	oktató	munka	
tervezéséhez,	 szervezéséhez,	 ellenőrzéséhez	 és	 értékeléséhez.	 A	 szakmai	 csoport	 	 tagjai	 a	 csoport	 saját	
tevékenységének	 irányítására,	 koordinálására	 csoport	 vezetőt	 választhatnak,	 akit	 az	 intézmény	 vezetője	
bízz	meg	a	feladatok	ellátásával.	A	munkacsoportok	állandó	és	ese,	jelleggel	is	létrehozhatók.	

7.5. AZ	INTÉZMÉNY		MUNKACSOPORTJAI		ÉS	KIEMELT	FELADATAIK:		

7.5.1. KÖZISMERETI	MUNKACSOPORT	

❖ szakkör	(diákszínjátszó	kör);		

❖ műveltségi	versenyek,	vetélkedők;		

❖ iskolai	ünnepélyek,	megemlékezések;		

❖ felkészítés	az	országos	középiskolai	tanulmányi	versenyekre;		

❖ emelt	szintű	éreHségi	vizsgára	történő	felkészítés;		

❖ felzárkóztatás,	tehetséggondozás;		

❖ az	iskolai	tudásszint-mérésben	való	ak}v	közreműködés;		

❖ a	munkacsoport	tagjainak	szakmai	támogatása;		

❖ továbbképzések;		

❖ önképzés.		
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7.5.2. SZAKMAI	MUNKACSOPORT	

❖ pályázatok;		

❖ szakmai	versenyek,	vetélkedők;		

❖ iskolai	ünnepélyek,	megemlékezések;		

❖ felkészítés	az	országos	szakmai	tanulmányi	versenyekre;		

❖ 	ágaza,	alapvizsgára,	szakmai	vizsgára,	szakképesítő	vizsgára	történő	felkészítés;		

❖ felzárkóztatás,	tehetséggondozás;			

❖ a	munkacsoport	tagjainak	szakmai	támogatása;		

❖ továbbképzések;		

❖ önképzés.		

7.5.3. NEVELŐ-OKTATÓ	MUNKÁT	SEGÍTŐ	ALKALMAZOTTAK		

❖ iskola,tkár.	

❖ rendszergazda,	

❖ fejlesztőpedagógus,		

❖ műszaki	vezető	
  

8. A	TANULÓK	KÖZÖSSÉGEI		

A	diákok	 legkisebb	közösségi	 formája	az	osztályközösség.	Egy	osztályközösség	az	osztályfőnök	pedagógiai	
irányításával	 végzi	 iskolai	 tevékenységeit.	 Az	 osztályfőnök	 köteles	 informálni,	 tájékoztatni	 az	
osztályközösséget	 és	 a	 közösség	 egyes	 tagjait	 az	 őket	 érintő	 valamennyi	 iskolai	 eseményről,	 az	 osztályt	
érintő	kérdésekről.		

Az	 osztályfőnököt	 az	 igazgatóhelyeHesek	 	 javaslatának	 figyelembe	 vételével	 az	 igazgató	 bízza	 meg	 az	
osztályfőnöki	teendők	ellátására.	Az	osztályfőnököt	feladatainak	ellátásáért	a	plusz	díjazás	ille,	meg.		

Az	osztályközösség,	mint	az	 intézmény	diákönkormányzatának	legkisebb	egysége,	megválasztja	az	osztály	
diákbizoHságának	tagjait,	valamint	delegálják	őket	az	intézmény	diákönkormányzatának	vezetőségébe.		

Tanulócsoportban	 vesznek	 részt	 az	 osztályközösség	 diákjai	 (vagy	 az	 évfolyam	 diákjai)	 azokon	 a	 tanítási	
órákon,	amelyeknél	a	szakmai	érdekek	indokolHá	teszik	a	kisebb	tanulólétszámot	(idegen	nyelvek,	idegen	
nyelven	szervezeH	szakmai	tantárgyi	órák	stb.).	A	tanulócsoportok	bontását	-	az	oktatói	testület	javaslatára	
-	az	intézmény	vezetője	hagyja	jóvá,	figyelembe	véve	az	iskola	gazdálkodási	keretét,	anyagi	lehetőségeit.		

9. SZŰLŐI	SZERVEZETEK	(KÖZÖSSÉGEK)		

Iskolánkban	a	szülők	 jogaik	érvényesítése,	kötelességeik	 teljesítése	érdekében,	az	 intézmény	működését,	
munkáját	érintő	kérdésekben	véleményezési,	javaslaHevő	joggal	rendelkező	szülői	szervezetet	(közösséget)	
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hozhatnak	létre.	A	szülői	szervezetek	és	a	diákönkormányzatok	ak}v	részesei	és	anyagi	támogatói		az	iskolai	
színtű	 kulturális,	 sport,	 és	 szabadidős	 rendezvényeknek.	 Intézményünkben	 a	 szülők	 a	 következő	 szülői	
közösségeket	alakítoHák	ki:		

9.1. OSZTÁLY	SZÜLŐI	SZERVEZET		

Egy	osztály	szülői	szervezete	az	osztályfőnökkel	tart	közvetlen	kapcsolatot.	Az	osztály	szülői	közössége	két	
személyt	delegálhat	az	 intézmény	Szülői	Munkaközösségébe(nevüket	és	elérhetőségüket	az	 iskolavezetés	
rögzí,).	 Az	 osztály	 szülői	 közösségének	 véleményét,	 javaslatait	 a	 képviselők	 útján	 juHathatja	 el	 az	
intézmény	vezetőségéhez,	illetve	a	Szülői	Választmány	elnökéhez.		

9.2. SZÜLŐI	MUNKAKÖZÖSSÉG		

Az	intézmény	vezetője	a	Szülői	Munkaközösség	elnökével	közösen,	a	Munkatervben	rögzíteH	időpontokban	
összehívja	a	Szülői	Munkaközösséget.	Az	intézmény	vezetője	tájékoztatást	ad	az	intézmény	munkájáról	és	
feladatairól,	 valamint	 meghallgatja	 a	 szülői	 szervezet	 véleményét,	 javaslatait.	 Az	 iskolai	 szülői	 szervezet	
figyelemmel	 kíséri	 a	 tanulói	 jogok	 érvényesülését,	 a	 pedagógiai	 munka	 eredményességét.	
Megállapításairól	 tájékoztatja	 a	 nevelőtestületet	 és	 a	 fenntartót.	 A	 tanulók	 nagyobb	 csoportját	 érintő	
bármely	kérdésben	tájékoztatást	kérhet	az	 intézmény	vezetőjétől,	az	e	körbe	tartozó	ügyek	tárgyalásakor	
képviselője	tanácskozási	joggal	részt	vehet	a	nevelőtestület	értekezletein.		

A	 Szülői	 Munkaközösség	 	 elnöke	 közvetlen	 kapcsolatot	 tart	 az	 intézmény	 vezetőjével,	 részt	 vesz	 az	
intézmény	 életét	 meghatározó	 területek	 ülésein	 (diákközgyűlés),	 beszámol	 a	 szülői	 közösség	
tevékenységéről.		

9.2.1. A	SZÜLŐI	MUNKAKÖZÖSSÉG	VÉLEMÉNYEZÉSI	LEHETŐSÉGEI:		

Az	Alaptörvénye.	IX.	cikk.	(1)	Mindenkinek	joga	van	a	véleménynyilvánítás	szabadságához.	Az	ehhez	való	
jogot	csak	az	emberi	méltóság	,szteletben	tartása	korlátozza.	Az	 iskolai	szülői	szervezet	(közösség)	tehát	
véleményt	 nyilváníthat	 a	 gyermekek	 nevelésével,	 oktatásával	 kapcsolatos	 valamennyi	 kérdésben.	 De	 a	
véleménynyilvánítást	 nem	 szabad	 összetéveszteni	 a	 véleményezési	 joggal,	 pedig	 a	 keHő	 közöH	 nagy	 a	
különbség.	 Amíg	 a	 véleménynyilvánítási	 jog	 azt	 jelen,,	 hogy	 a	 szülő	 vagy	 a	 Szülői	 Szervezet	 szabadon	
előadhatja	 az	 álláspontját	 egy	 kérdést	 illetően,	 addig	 a	 véleményezési	 jog	 azt	 jelen,,	 hogy	 bizonyos	
döntések	meghozatala	során	kötelező	beszerezni	a	véleményezésre	jogosult	álláspontját,	véleményét.		

A Szülői Munkaközösség véleményét ki kell kérni különösen:  
❖ a	Házirend,		

❖ az	iskola	Munkaterve,		

❖ az	iskola	SZMSZ-ének	a	tanulókat	és	a	szülőket	érintő	kérdéseiben,		

❖ és	minden	egyéb	olyan	esetben,	amelyet	jogszabály	előír.		

A Szülői Munkaközösség javaslattevő jogköre:  
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A	 Szülői	 Munkaközösség	 minden	 olyan	 kérdésben	 javaslatot	 tehet,	 amely	 a	 tanulók	 és	 a	 szülők	
kompetenciájába	tartozik.	A	javaslatot	személyesen	vagy	a	szülői	közösségek	képviselőin	keresztül,	írásban	
kell	eljuHatni	az	érinteH	pedagógusnak	vagy	az	iskolavezetés	bármely	tagjának.	A	javaslaHal	érdemben	kell	
foglalkoznia	az	érinteH	pedagógusnak	vagy	az	iskola	vezetésének.		

A	Szülői	Munkaközösséget	véleményezési	jog	ille,	meg:		

❖ az	iskola	alapfeladatai	

❖ az	iskola	neve	

❖ az	SZMSZ	

❖ a	Házirend	

❖ az	iskola	átszervezése	tekintetében	

A	Szülői	Munkaközösség	dönt:  

❖ saját	szerveze,	és	működési	rendjéről,		

❖ munkatervének	elfogadásáról,		

❖ ,sztségviselőinek	megválasztásáról,	és		

❖ képviseletéről.		

A	Szülői	Munkaközösség		döntéseit	egyszerű	szótöbbséggel	hozza.		

IV. A	 VEZETŐK	 ÉS	 A	 SZERVEZETI	 EGYSÉGEK	 KÖZÖTTI	 KAPCSOLATTARTÁS	 RENDJE,	
FORMÁJA	 	

Az	iskolai	vezetők	és	a	szerveze,	egységek	közöz	kapcsolaHartás	megvalósul:		

❖ mindennapos	szóbeli	kapcsolaHartás	formájában;		

❖ az	 igazgató	 és	 az	 igazgatóhelyeHesek	 munkanapokon	 történő	 meghatározoH	 rend	 szerin,	
benntartózkodása	során;		

❖ az	igazgatóhelyeHesekkel	és	munkacsoportokkal	történő	munkamegbeszélések	útján;		

❖ vezetői	megbeszélések,	egyeztetések	alkalmával;		

❖ kibővíteH	 iskolavezetőségi	üléseken	és	munkaértekezleteken	való	 részvétel	 (szükség	 szerint)	
révén;		

❖ szakmai	csoportok	munkamegbeszélései	során;		

❖ az	 iskolai	 munkatervben	 szereplő	 oktatói	 testület	 értekezleteken,	 konferenciákon,	
rendezvényeken,	programokon;		

❖ a	feladatok	elvégzésének	határidejétől	függően	változó	rendszerességgel	megtartoH	szakmai	
megbeszéléseken,	konzultációkon		

❖ problémamegoldó	fórumokon,	esetmegbeszélések	révén;		

❖ az	iskolai	bemutató	foglalkozásokon	történő	közreműködésben.		
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1. 	A	KIADMÁNYOZÁS	ÉS	A	KÉPVISELET	SZABÁLYAI		

Az	 intézményben	 bármilyen	 területen	 kiadmányozásra,	 a	 kiadványok	 továbbküldhetőségének	 és	
iraHárazásának	 engedélyezésére	 az	 intézményvezető	 jogosult.	 Kimenő	 leveleket	 csak	 az	 intézmény	
vezetője	 írhat	alá,	kivéve	azokat	amelyekben	 írásos	felhatalmazást	ad	képviseletre.gazdálkodási,	ügyviteli	
szolgáltatások	 körébe	 tartozó	 ügyeket.	 Az	 intézményvezető	 akadályoztatása	 esetén	 a	 kiadmányozási	 jog	
gyakorlója	az	az	általános	helyeHesítési	feladatokkal	megbízoH	igazgatóhelyeHes	látja	el.	

Az	intézmény	ügyintézésével	kapcsolatban	keletkező	ügyiratoknak	az	alábbiakat	kell	tartalmazniuk:		

❖ az	intézmény	adatai	(név,	cím,	irányítószám,	telefonszám,	faxszám,	e-mail	cím),		

❖ az	irat	iktatószáma,		

❖ az	ügyintéző	neve.		

A	kiadvány	jobb	felső	részében	a	következőket	kell	feltüntetni:		

❖ az	irat	tárgya,		

❖ az	esetleges	hivatkozási	szám,		

❖ a	mellékletek	száma.		

A	kiadványokat	erede,	aláírással	vagy	hitelesíteH	kiadványként	lehet	elküldeni.	Ha	a	kiadványozó	erede,	
aláírására	van	szükség,	a	kiadvány	szövegének	végén,	a	keltezés	alaH,	a	kiadványozó	nevét,	alaHa	pedig	a	
hivatali	beosztását	kell	feltüntetni.		

1.1. A	KÉPVISELET	SZABÁLYAI		

Az	 intézmény	 képviseletéről	 a	 fenntartó	 –	 indokolt	 esetben	 –	 meghatározoH	 ügyek	 tekintetében	 saját	
döntése	 alapján	 rendelkezhet.	 Az	 intézményvezető	 a	 képvisele,	 jogát	 –	 aláírásával	 és	 az	 intézmény	
bélyegzőjével	 ellátoH	 írásos	 nyilatkozatában	 –	 az	 általa	 kijelölt	 személyre	 ruházhatja	 át,	 kivéve	 a	
munkajogviszony	 létesítésével,	módosításával	és	megszüntetésével	kapcsolatos	nyilatkozatok	megtételét.	
A	 képvisele,	 jog	 átruházásáról	 szóló	 nyilatkozat	 hiányában	 –	 amennyiben	 az	 ügy	 elintézése	 azonnali	
intézkedést	 igényel	 –	 a	 nyilatkozaHételre	 az	 a	 személy	 jogosult,	 akit	 erre	 a	 szerveze,	 és	 működési	
szabályzat	helyeHesítésről	szóló	rendelkezései	az	intézményvezető	helyeH	történő	eljárásra	feljogosítanak.		

A képviseleti jog az alábbi területekre terjed ki: 

-jognyilatkozatok	megtétele	az	intézmény	nevében		

❖ tanulói	jogviszonnyal,		

❖ az	 intézmény	 és	 más	 személyek	 közöz	 szerződések	 megkötésével,	 módosításával	 és	
felbontásával,		

❖ munkáltatói	jogkörrel	összefüggésben;		

-az	intézmény	képviselete	személyesen	vagy	meghatalmazoH	útján	hivatalos	ügyekben:		

❖ települési	önkormányzatokkal	való	ügyintézés	során,		

❖ állami	szervek,	hatóságok	és	bíróság	előH,		

❖ 	az	intézményfenntartó	előH;		
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-	Intézményi	közösségekkel,	szervezetekkel	való	kapcsolaHartás	során:		

❖ a	nevelési-oktatási	intézményben	működő	egyeztető	fórumokkal,	 így	az	oktatói	testüleHel,	a	
szakmai	munkaközösségekkel,	a	szülői	szervezeHel,	a	diákönkormányzaHal,		

❖ más	köznevelési	intézményekkel,	szakmai	szervezetekkel,	nemze,ségi	önkormányzatokkal,	az	
Intézmény	fenntartásában	és	működtetésében	érdekelt	gazdasági	és	civil	szervezetekkel,		

❖ az	intézmény	belső	és	külső	partnereivel,		

❖ megyei,	helyi	gazdasági	kamarával,		

❖ munkavállalói	érdekképvisele,	szervekkel.		

-sajtónyilatkozat	megtétele		

❖ az	intézményről	a	nyomtatoH	vagy	elektronikus	média	részére	kifejezeH	rendelkezéssel	arról,	
hogy	 mit	 és	 hogyan	 hozhatnak	 a	 nyilatkozatból	 nyilvánosságra.	 Erre	 az	 intézményben	 az	
igazgató	jogosult.		

Az	 intézményben	 tudományos	 kutatás	 vagy	 szépirodalmi	 művek	 elkészítésének	 céljából	 történő	
információgyűjtés	engedélyezéséről	szóló	nyilatkozat	megtételére	az	igazgató	jogosult.		

Az	 anyagi	 kötelezeHségvállalással	 járó	 jogügyletekben	 való	 jognyilatkozat-tételről,	 annak	 szabályairól	
fenntartói,	működtetői	döntés	vagy	külön	szabályzat	rendelkezik.		

Ha	 jogszabály	 úgy	 rendelkezik,	 hogy	 a	 jognyilatkozat	 érvényességéhez	 két	 képvisele,	 joggal	 rendelkező	
személy	nyilatkozata	szükséges,	azon	az	intézmény	igazgatója	és	valamelyik	magasabb	vezetői	beosztásban	
lévő	alkalmazoHjának	együHes	aláírását	kell	érteni.		

2. A	SZAKMAI	MUNKACSOPORTOK	KÖZÖTTI	EGYÜTTMŰKÖDÉS	FORMÁI	ÉS	
KAPCSOLATTARTÁSÁNAK	RENDJE		

A	szakmai	munkacsoportok	vezetői	egyeztetnek	az	iskolavezetőséggel	és	egymással	az	iskolai	munkaterv,	a	
tanév	helyi	rendje,	a	munkacsoport	munka-	és	feladaHerv,	a	félévi,	valamint	az	év	végi	beszámolók	és	más	
elemzések,	 jelentések	 összeállításával	 kapcsolatos,	 továbbá	 az	 iskolai	 rendezvények,	 tema,kus	 napok,	
projektek	 szervezését,	 s	minden	–	az	 iskolavezetőség	által	 kiadoH	–	 feladat	 teljesítést	érintő	valamennyi	
kérdésben.		

A	szakmai	munkacsoportok	vezetői	közöz	kapcsolaHartás	színterei:		

❖ személyes	beszélgetések,	konzultációk;		

❖ adoH	témakörben	tartoH	szakmai	munkamegbeszélések;		

❖ kibővíteH	iskolavezetőség	ülései;		

❖ okta,	testüle,	munkaértekezletek;		

❖ a	 vezetők	 és	 az	 oktatók	 teljesítményértékesével,	 a	 kiemelt	 munkavégzésért	 járó	 kereset-
kiegészítéssel	és	a	személyi	minősítéssel	kapcsolatos	megbeszélések;		

❖ oktatói	testület	értekezletek;		

❖ iskolai,	intézményi	és	kerüle,-terüle,	szintű	szakmai	konferenciák;		

❖ ad	hoc	jelleggel	létrehozoH	munkabizoHságokban	való	részvétel.		
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A	szakmai	munkacsoportok	tagjainak	együHműködése	megvalósul:		

❖ személyes	beszélgetések,	konzultációk;		

❖ adoH	témakörben	tartoH	szakmai	munkamegbeszélések;		

❖ szakmai	műhelymunkák;	•	osztályszintű	értekezletek;		

❖ problémamegoldó	fórumok;		

❖ esetmegbeszélések;			

❖ iskolai	 rendezvények,	 versenyek,	 projektek,	 tema,kus	 napok	 szervezése	 és	 lebonyolítása	
során.		

A	 szakmai	munkacsoportok	 kapcsolaHartásának	 rendjét	 az	 iskolai	munkaterv	 és	 az	 annak	 részét	 képező	
éves	munkacsoport	munka-	és	feladaHervek	részletesen	szabályozzák.		

3. A	DIÁKÖNKORMÁNYZAT	A	DIÁKKÉPVISELŐK,	VALAMINT	AZ	INTÉZMÉNYI	
VEZETŐK	KÖZÖTTI	KAPCSOLATTARTÁS	FORMÁI	ÉS	RENDJE.	

Az	iskolai	diákönkormányzat	vezetőségének	ülésein	és	a	diákközgyűlésen	rendszeresen	képviseli	az	oktatói	
testületet	 az	 általános	 igazgatóhelyeHes.	 a	 diák	 önkormányza,	 munkát	 segítő	 oktató.	 A	
diákönkormányzaHal	folyamatos	kapcsolatot	tart	az	általánosi	 igazgatóhelyeHes	és	a	diákönkormányzatot	
segítő	oktató.		

A	tanulók	szervezeH	véleménynyilvánításának	formái:		

❖ a	diákönkormányzat	 vezetőségének	megbízoHja	képviseli	 tanulótársait	 az	 iskola	 vezetősége,	
az	 oktatói	 testület,	 valamint	 az	 Szülői	Munkaközösség	 értekezleteinek	 vonatkozó	 napirendi	
pontjainál,		

❖ az	 osztályközösségek	 a	 problémák	 megoldására	 megbízoH	 diákjaik	 révén	 képviselik	 a	
tanulócsoportot	az	intézmény	vezetőjénél,		

❖ a	tanulók	gondjaikkal,	kéréseikkel	közvetlenül	is	felkereshe,k	az	igazgatót,	külön	megbeszélt	
időpontban	és	formában.		

Az	 iskolavezetés	 a	 jogszabályokban	 meghatározoHak	 szerint	 valamennyi	 olyan	 kérdésben,	 amelyben	 a	
tanulóközösség	 választoH	 diákképviselőinek,	 javaslaHevő	 és	 véleményezési	 jogköre	 van,	 a	
diákönkormányzathoz	fordul,	s	az	említeH	kérdéseket	tárgyaló	oktatói	testület	ülésre	a	diákönkormányzat	
vezetőjét	meghívja.		

Az	 igazgató	 a	 félévi	 és	 az	 év	 végi	 oktatói	 testület	 értekezletre	 –	 szükség	 szerint	 –	 meghívja	 a	
diákönkormányzat	vezetőit.		

A	 diákönkormányzat	 vezetősége	 és	 az	 iskolavezetés	 minden,	 az	 iskola	 egészét	 érintő	 kérdésekben	
megbeszélést	 kezdeményezhetnek.	 A	 megbeszéléseken	 a	 diákönkormányzatot	 képviselő	 oktatók	 részt	
vesznek.		

A	diákönkormányzat	feladatainak	ellátásához	térítésmentesen	–	előzetes	egyeztetés	után	–	használhatja	az	
iskola	helyiségeit,	berendezéseit,	ha	ezzel	nem	akadályozza	az	iskola	működését.		
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4. AZ	 I SKOLA I	 SPORTKÖR ,	 VALAMINT	 AZ	 I SKOLA	 VEZETÉSE	 KÖZÖTT I	
KAPCSOLATTARTÁS	FORMÁI	ÉS	RENDJE	

Az	iskolai	sportkör	folyamatos	kapcsolatot	tart	közveteH	és	közvetlen	formában	az	iskola	vezetésével.	
KözveteHen	az	iskolai	sportkör	szakmai	vezetésével	megbízoH	közismere,	munkacsoport	vezetőjén	
keresztül.	Az	iskolai	sportkör	megvalósításában	a	Józsefvárosi	Szabadidős	EgyesüleHel	kötöHünk	
együHműködési	megállapodást.	

5. A	SZERVEZETI	EGYSÉGEK	KÖZÖTTI	KAPCSOLATTARTÁS	RENDJE		

Az	 oktatói	 testület	 különböző	 közösségeinek	 kapcsolaHartása	 az	 igazgató	 segítségével	 a	 megbízoH	
oktatók,-vezetők	 és	 a	 választoH	 képviselők	 útján	 valósul	 meg.	 A	 kapcsolaHartás	 rendszeres	 fórumai:	
értekezletek,	 szakmai	 megbeszélések,	 intézményi	 gyűlések,	 nyílt	 napok,	 fogadóórák	 stb.	 Ezen	 fórumok	
időpontját	az	iskolai	munkaterv	és	az	oktatói	testület	havi	bontású	munkaterve	határozza	meg.		

Az	 iskolavezetőség	 az	 aktuális	 feladatokról	 a	 tanáriban	 elhelyezeH	 hirdetőtáblán,	 valamint	 írásbeli	
tájékoztatókon	keresztül		is	értesí,	az	oktatókat.	

A	 ,tkárságon	 nyomtatoH	 és/vagy	 digitális	 formában	 elérhetők	 a	 következő	 dokumentumok:	 Szakmai	
Pedagógiai	 program,	 SZMSZ,	 éves	 munkaterv,	 tanév	 rendje,	 házirend,	 egyéb	 fontos	 információkat	
tartalmazó	adathordozók.		

6. AZ	ISKOLAVEZETŐSÉG	TAGJAINAK	TÁJÉKOZTATÁSI	KÖTELEZETTSÉGEI:	

	Az	iskolavezetőségi	ülések	után	tájékoztatják	az	irányításuk	alá	tartozó	oktatókat,	technikai	dolgozókat	az	
ülés	 őket	 érintő	 döntéseiről,	 határozatairól;	 az	 irányításuk	 alá	 tartozó	 oktatók	 kérdéseit,	 véleményét,	
javaslatait	 közve},k	 az	 igazgató	 és	 az	 iskolavezetőség	 többi	 tagja	 felé;	 a	 tantárgyfelosztás	 és	 órarend	
kialakításáról	szóló	véleményeket,	és	ajánlásokat	közve},k.		

A	kapcsolaHartás	rendszeres	és	konkrét	időpontjait	az	intézmény	éves	munkaterve	tartalmazza,	melyet	jól	
látható	 módon	 kell	 kihelyezni	 a	 tanári	 szobában	 (a	 kapcsolaHartás	 helyszíneit	 valamennyi	 esetben	 az	
Intézmény	biztosítja.)		

A	belső	kapcsolaHartás	általános	szabálya,	hogy	különböző	döntési	fórumokra,	oktatói	testület	alkalmazoz	
értekezletekre	a	vonatkozó	napirendi	pontokhoz	a	véleményezési	jogot	gyakorló	közösségek	által	delegált	
képviselőt	meg	kell	hívni,	nyilatkozatukat	jegyzőkönyvben	kell	rögzíteni.		

Az	oktatói	testület	tagjai	közöz	kapcsolaHartás	és	kommunikáció	főbb	formái:		

Az	 igazgató	 és	 az	 igazgatóhelyeHesek	 személyes	 közlései,	 írásos	 közleményei,	 vezetői	 utasítások.	 e-
mailbenl	közzéteH	hirdetmények.	Személyes	konzultációk.		

NyomtatoH	 és	 elektronikus	 adatközlések.	 oktatói	 testület	 értekezletek.	 A	 szakmai	 munkacsoport	
megbeszélései.	 Az	 óralátogatások.	 Az	 oktatók	 munkájának	 értékelésére	 összehívoH	 megbeszélések.	
Szakmai	team.	A	munkatervben	rögzíteHek	szerin,	programok.		
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7. AZ	EGYES	INTÉZMÉNYI	KÖZÖSSÉGEK	EGYMÁS	KÖZÖTTI	
KAPCSOLATTARTÁSÁNAK	FORMÁJA,	MÓDJA	

7.1. OKTATÓK	KÖZÖSSÉGEI	–	TANULÓK	KÖZÖSSÉGEI	

A	 tanulók	az	 iskola	egészének	életéről,	 az	 iskolai	munkatervről,	 az	aktuális	 feladatokról	az	 igazgatónak	a	
gyermekeket	érintő	intézkedéseiről	tájékoztatásra	jogosultak.	Ennek	színterei:		

❖ évfolyamgyűlés;		

❖ iskolagyűlés;		

❖ intézményi	honlap;		

❖ hirdetmények	az	iskolai	faliújságon;	•	osztályfőnöki	óra;		

❖ oktatok	közlései	(szóban	és	írásban).		

A	tanulók	szerveze^	véleménynyilvánításának	formái:		
❖ a	diákönkormányzat	 vezetőségének	megbízoHja	képviseli	 tanulótársait	 az	 iskola	 vezetősége,	

az	 oktatói	 testület,	 valamint	 az	 Szülői	 Választmány	 értekezleteinek	 vonatkozó	 napirendi	
pontjainál;		

❖ az	 osztályközösségek	 a	 problémák	 megoldására	 megbízoH	 diákjaik	 révén	 képviselik	 a	
tanulócsoportot	az	intézmény	vezetőjénél;		

❖ a	tanulók	gondjaikkal,	kéréseikkel	közvetlenül	is	felkereshe,k	az	igazgatót,	külön	megbeszélt	
időben	és	formában.		

7.2. OKTATÓK	KÖZÖSSÉGEI	–	SZÜLŐI	SZERVEZETEK.	

A	Szülői	Munkaközösség	tagjainak	az	 iskola	 igazgatója	és	 igazgatóhelyeHesei	évente	két	alkalommal	(első	
és	második	 félévben,	a	 tanév	 rendjében	meghatározoH	 időpontokban)	 tájékoztató	értekezletet	 tartanak.	
Az	 értekezleten	 az	 igazgató	 véleményezte,	 az	 éves	 iskolai	 munkatervet,	 a	 tanév	 helyi	 rendjéről	 szóló	
oktatótestüle,	javaslatot,	szól	a	tanév	kiemelt	feladatairól,	valamint	a	tanulmányi	munka	értékeléséről,	a	
munkatervi	feladatok	teljesítéséről.		

Indokolt	esetben	a	Szülői	Munkaközösség	nagyobb	gyakorisággal	is	összehívható.	A	Szülői	Munkaközösség	
összehívására	javaslatot	tehet:		

❖ az	igazgató,		

❖ az	iskolavezetőség	tagjai,		

❖ a	Szülői	Munkaközösség	tagjai	és	vezetői.		

Szükséges	esetben	a	Szülői	Munkaközösség	vezetői	a	kibővíteH	iskolavezetőség,	valamint	a	nevelőtestület	
értekezleteire	is	meghívhatók.		
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7.3. AZ	ISKOLA	ÉS	A	SZÜLŐK	KÖZÖTTI	TÁJÉKOZTATÁS	RENDJE		

Az	 iskola	–	az	éves	munkatervben	rögzíteHek	szerint	–	 tanévenként	két	 rendes	szülői	értekezletet	és	két	
rendes	fogadóórát	tart.		

A szülői értekezletek  

❖ Az	osztályok	szülői	közössége	számára	a	szülői	értekezletet	az	osztályfőnök	tartja.	A	szülők	a	
tanév	rendjéről,	feladatairól	az	első	szülői	értekezleten	kapnak	tájékoztatást.		

❖ A	 leendő	gyermekközösségek	szüleit	a	beiratkozás	napján	tájékoztatja	az	 intézmény	a	tanév	
kezdetét	megelőző	első	szülői	értekezletről	–	a	tanév	kezdésének	zavartalansága	érdekében.		

❖ Az	 új	 közösségek	 és	 a	 kilencedik	 osztályosok	 osztályfőnökei	 az	 első	 szülői	 értekezleten	
bemutatják	az	osztályban	tanító	pedagógusokat.		

❖ A	 pályaválasztási	 szülői	 értekezleten	 a	 továbbtanulással	 kapcsolatos	 eljárásrendről	 az	
igazgatóhelyeHesek	és	a	,zenkeHedik-,zenharmadik	évfolyamos	osztályfőnökök	tájékoztatják	
a	továbbtanulók	szüleit.		

❖ Rendkívüli	 szülői	 értekezletet	 hívhat	 össze	 az	 intézményvezető,	 a	 szülői	 munkaközösség	
vezetője	 (ha	 azt	 az	 osztály	 szülői	 közösségének	 legalább	 25%-a	 kéri),	 az	 osztályfőnök	 a	
gyermekközösségben	felmerülő	problémák	megoldásának	ügyében.		

A szülői fogadóórák  

❖ Az	 intézmény	 valamennyi	 oktatója	 a	munkatervben	meghatározoH	 időpontokban	 fogadja	 a	
szülőket,	 és	 szóbeli	 tájékoztatást	 ad	 a	 tanulókról.	 A	 tanulmányaiban	 jelentősen	 visszaeső	
tanulók	 szülőjét	 az	 osztályfőnök	 és/vagy	 a	 szaktanár,	 írásban	 is	 behívhatja	 az	 intézményi	
fogadóórára	vagy	rendkívüli	megbeszélésre.		

❖ Ha	 a	 gondviselő	 a	munkatervben	 rögzíteH	 időpontú	 fogadóórán	 kívül	 is	 találkozni	 szeretne	
gyermeke	 pedagógusával,	 telefonon	 vagy	 írásban	 időpontot	 kell	 egyeztetni	 az	 érinteH	
pedagógussal.		

❖ Amennyiben	 a	 szülő	 a	 szülői	 értekezleteken	 és	 a	 fogadóórákon	 –	 rendszeres	 meghívás	
ellenére	 sem	 vesz	 részt,	 az	 iskola	 értesí,	 a	 gyermekjólé,	 szolgálatot	 a	 szülő	 törvényes	
kötelezeHségének	az	elmulasztásáról.		

7.4. A	RENDSZERES	ÍRÁSBELI	TÁJÉKOZTATÁS	FORMÁI	ÉS	RENDJE		

❖ Valamennyi	oktató	köteles	a	tanulóra	vonatkozó	minden	érdemjegyet	és	írásos	bejegyzést	az	
e-	Krétában	he,	rendszerességgel	bejegyezni.		

❖ Abban	az	esetben,	ha	a	tanulónak	huzamosabb	ideig	(két	hónap)	a	bejegyzések	nem	kerülnek	
láHamozásra,	ajánloH	tér,vevényes	levélben	tájékoztatja	az	osztályfőnök	a	szülőt.		

7.5. A	TANULÓK	EGYÉNI	HALADÁSÁVAL	KAPCSOLATOS	TÁJÉKOZTATÁS	FÓRUMAI		

❖ Írásbeli	tájékoztatók	az	e-naplóban	és	az	ellenőrző	könyvben.		



�28

❖ Fogadóórák.		

❖ Szülői	értekezletek.		

❖ Egyéb	személyes,	előre	egyezteteH	megbeszélések.		

Az	 iskolai	 szülői	 értekezletek	 és	 fogadóórák	 időpontját	 az	 iskola	 aulájában,	 a	 tanári	 szoba	 melleH	
elhelyezeH	hirdetőtáblán	és	az	iskolai	honlapon	közzé	kell	tenni.		

8. A	KÜLSŐ	KAPCSOLATOK	RENDSZERE,	FORMÁJA	ÉS	MÓDJA		

8.1. AZ	ISKOLA	HORIZONTÁLIS	KAPCSOLATRENDSZERE	

Az	 iskolai	 munka	 megfelelő	 szintű	 irányításának	 érdekében	 az	 iskola	 vezetőségének	 és	 közösségeinek	
állandó	munkakapcsolatban	kell	állnia:		

❖ a	 fenntartóval	 (szakmai	 irányítás,	 gazdasági,	 munkaügyi,	 pénzügyi	 ügyintézés,	 elvi	
útmutatások,	koordinálás	és	segítségnyújtás);		

❖ illetékes	kamarával	

❖ szakmai	együHműködő	partner	szervezetekkel	

❖ közművelődési	intézményekkel	(együHműködés	közművelődési	feladatok	terén);		

❖ színházakkal,	múzeumokkal	(kulturális	programok	kapcsán);		

❖ helyi	 nevelési-oktatási	 intézmények	 vezetőségével	 (szakmai	 jellegű	 kapcsolaHartás,	
koordináció	és	tapasztalatcsere);		

❖ a	középfokú	oktatási	intézményekkel	(beiskolázás	és	a	pályakövetési	rendszer	révén);		

❖ a	kollégiumi	partnerekkel;		

❖ a	 Fővárosi	 Pedagógiai	 Szolgáltató	 (fővárosi	 szintű	 pedagógiai	 továbbképzések	 és	
tanfolyamok);		

❖ a	pályaválasztási	tanácsadókkal;		

❖ gyermekvédelmi	szervezetekkel;		

❖ a	kötelező	közösségi	munka	óraszámainak	letöltése	érdekében	müködő	külső	szervezetekkel	

Az	előzőekben	említeH	szervezeteken	kívül	az	iskola	rendszeres	munkakapcsolatot	tart	fen	a	tanulók	iskola-
egészségügyi	 ellátását	 biztosító	 szervezeHel.	 Az	 iskola-egészségügyi	 ellátást	 Bischitz	 Johanna	 Integrált	
Humán	 Szolgáltató	 Központ	 támogatásával	 biztosítjuk.	 Az	 iskola-egészségügyi	 szolgálat	 szakmai	
ellenőrzését	 az	 Állami	 Népegészségügyi	 és	 Tisz,orvosi	 Szolgálat	 végzi.	 A	 kapcsolaHartást	 az	 iskola	
igazgatója	biztosítja	az	alábbi	személyekkel:	

❖ az	iskolaorvos,	

❖ az	iskolai	védőnő	
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8.2. 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	 technikum,	 szakképző	 iskola,	
szakgimnázium	tanulóinak	rendszeres	egészségügyi	felügyeletét	és	ellátását	(a	Köznevelési	törvény	25.§	(5)	
bek.	alapján).	i.	

Az	 iskolaorvos	munkájának	 ütemezését	minden	 év	 szeptember	 15-ig	 egyezte,	 az	 iskola	 igazgatójával.	 A	
diákok	szűrővizsgálatának	tervezetét	október	15-ig	kifüggesz,	a	tanári	szobában.	

❖ Az	 iskola	 diákjainak	 folyamatos	 egészségügyi	 felügyelete,	 a	 tanulók	 évente	 egy	 alkalommal	
történő	szűrővizsgálata	(a	Köznevelési	törvény	46.	§	(6)/d	bekezdése,	valamint	a	25.§	(5)	bek.	
előírja	a	diákok	rendszeres	egészségügyi	ellenőrzését).	

❖ A	vizsgálatkor	talált	kóros	elváltozások	esetében	a	tanuló	gondozásba	vétele	a	26/1998.	(IX.3.)	
NM-rendelet	alapján.	

❖ A	 testnevelési	 órákkal	 kapcsolatos	 gyógytestnevelési,	 könnyíteH-,	 felmenteH-	 illetve	 normál	
testnevelési	csoportokba	való	besorolást	a	tanévet	megelőző	május	15-ig	elvégzi,	kivéve,	ha	a	
vizsgálat	oka	később	következeH	be.		

❖ Gondoskodik	 a	 tanulók	 egészségügyi	 állapotáról	 tanúskodó	 dokumentumok	 vezetéséről,	 a	
védőnő	 közreműködésével	 rendszeresen	 ellenőrzi,	 hogy	 a	 tanulók	 a	 szükséges	 szakorvosi	
vizsgálatokon	részt	vegyenek.	A	szükséges	vizsgálatokra	beutalót	biztosít	a	diákoknak,	őket	a	
legszükségesebb	 gyógyszerekkel	 ellátja,	 ezt	 követően	 a	 háziorvosi	 rendelőbe	 irányítja	
kezelésre.	

❖ 	Az	osztályok	szűrését	követően	kapcsolatot	tart	az	osztályfőnökkel	és	a	testnevelővel,	velük	
konzultál	a	tapasztalatairól,	felhívja	figyelmüket	a	tanulóknál	tapasztalt	rendellenességekre.	

8.3. AZ	ISKOLAI	VÉDŐNŐ	FELADATAI	

❖ A	védőnő	munkájának	végzése	során	együHműködik	az	iskolaorvossal.	Elősegí,	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	igazgatóhelyeHesével.		

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

8.4. NÉHÁNY	KÜLSŐ	INTÉZMÉNY,	SZERVEZET	FELSOROLÁSA	

❖ Művésze,	Szakközépiskolák	Szövetsége	
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9. SZAKKÉPZŐ 	 ISKOLA	 ESETÉN	 A	 GYAKORLATI	 KÉPZÉST	 FOLYTATÓKKAL	 ÉS	
SZERVEZŐKKEL	VALÓ	KAPCSOLATTARTÁS	FORMÁI	ÉS	RENDJE.	

Iskolánk	mind	az	ágaza,	alapoktatásban	mind	szakirányú	oktatásban	valamint	a	szakgimnáziumi	gyakorla,	
oktatásban	 	arra	törekszik,	hogy	szerveze,	keretein	belül	megteremtse	és	biztosítsa	a	a	gyakorla,	képzés	
feltételeit.	 Ezt	 elsősorban	 saját	 személyi	 és	 tárgyi	 feltételeire	 támaszkodva	 biztosítsa.	 Azoknál	 a	
Programtantervben	 vagy	 KereHantervben	 előírt	 gyakorla,	 témáknál	 ahol	 ez	 nem	 vagy	 csak	 részben	
biztosítható	oH	időszakos	bérle,	szerződéssel	biztosítjuk	a	feltételeket.		

Egyes	estekben	egyéni	mérlegelés	alapján	EgyüHműködési	szerződés	köthető.		

A	fen,ekben	foglalt	feltételek	biztosításáért	a	szakmai	igazgató	egyetértésével	az	igazgató	dönt.	
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V. A	MŰKÖDÉS	RENDJE			

1. AZ	INTÉZMÉNY	MŰKÖDÉSI	RENDJE	 	

1.1. AZ	INTÉZMÉNY	NYITVA	TARTÁSA		

Az	intézmény	épülete	szorgalmi	időben	–	tanítási	napokon	730	–	1600	óráig	tart	nyitva.	1600	óra	után	csak	az	
es,	 tagozatosok,	 a	 korrepetáláson	 vagy	 fejlesztő	 órán	 részt	 vevők	 illetve	 felnőHképzési	 tanfolyamon		
résztvevők		tartózkodhatnak	az	épületben.		

A	tanulók	az	intézményben	csak	szorgalmi	időben	tartózkodhatnak.	Szombaton	és	vasárnap,	illetve	tanítási	
szünetek	 alaH	 nyitva	 tartás	 csak	 az	 intézmény	 vezetője	 által	 engedélyezeH	 programok	 illetve	 a	
felnőHképzési	 tanfolyamon	 résztvevők	 időtartamára	 lehetséges.	 Az	 intézményt	 egyébként	 zárva	 kell	
tartani.		

A	 tanítási	 szünetekben	 hivatalos	 ügyek	 intézésére	 az	 ügyele,	 rend	 szerint	 van	 lehetőség	 (az	 ügyele,	
rendről	az	iskola	honlapján	is	értesítjük	a	diákokat	és	a	szülőket).		

1.2. AZ	INTÉZMÉNYFELÜGYELETI,	ÜGYELETI	RENDSZABÁLYAI		

Az	intézményben	a	tanítási	idő	alaH	a	tanulók	felügyelet	nélkül	nem	tartózkodhatnak.		

Az	oktatók	felügyelnek	az	órarend	szerin,	kötelező	és	nem	kötelező	tanítási	órákon,	illetve	a	tanórán	kívüli	
foglalkozásokon.		

Az	 általános	 igazgatóhelyeHes	 által	 kialakítoH	 ügyele,	 rend	 biztosítja	 a	 tanulók	 felügyeletét	 az	 óraközi	
szünetekben,	 valamint	a	 tanítási	 idő	előH	és	után.	Az	ügyeletre	beoszto^	oktatók	 felelősek	az	ügyelej	
terület	rendjének	megtartásáért.		

A	tanulói	ügyele,	rendszer	segí,,	és	nem	helyeHesí,	az	ügyeletes	oktató	munkáját.	Az	ügyeletes	tanulók	
feladatait	a	Házirend	tartalmazza.		

A	 tanítás	 nélküli	 munkanapok	 rendezvényein,	 tanulmányi	 kirándulásokon,	 múzeum	 és	
színházlátogatásokon,	valamint	egyéb	rendezvényeken	(szalagavató,	iskolabál,	stb.)	a	felügyelet	szabályait	
az	általánosi	igazgatóhelyeHes	határozza	meg.		

1.3. A	VEZETŐK	INTÉZMÉNYBEN	VALÓ	BENNTARTÓZKODÁSÁNAK	RENDJE	

Az	intézmény	biztosítja	a	vezetői	feladatok	ellátását	a	tanulók	benntartózkodásának	teljes	ideje	alaH.		
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Ennek	megfelelően	tanítási	napon,	hivatalos	munkaidőben	–	730	és	1600	óra	közö^,	az	intézmény	vezetője	

vagy	 helye^esei	 közül	 az	 egyik	 az	 intézményben	 tartózkodik.	 Az	 intézmény	 vezetője	 és	 helyeHesei	 –	
beosztás	alapján	–	 látják	el	az	ügyeletes	vezető	 feladatait	 (az	ügyele,	rendet	az	 iskola	hirdetőtábláján	 is	
kifüggesztjük).		

1.4. A	VEZETŐK	HELYETTESÍTÉSI	RENDJE		

Az	ügyeletes	vezető	akadályoztatás	esetén	az	alábbi	helye^esítési	rend	szerint	kell	ellátni	a	feladatokat:	Az	
intézményvezető	 helyeHesítését	 akadályoztatása	 esetén	 az	 általános	 igazgatóhelyeHes	 látja	 el	 teljes	
felelősséggel,	feladat-	és	hatáskörrel,	kivéve	a	munkáltatói	jogköröket.		

Az	 általános	 igazgatóhelyeHes	 helyeHesítését	 a	 szakmai	 igazgatóhelyeHes	 látja	 el	 teljes	 felelősséggel,	
feladat-	és	hatáskörrel,	kivéve	a	munkáltatói	és	gazdálkodási	jogköröket.		

A	 szakmai	 igazgatóhelyeHes	helyeHesítését	 az	 igazgató	 vagy	 az	 általános	 igazgatóhelyeHes	 látja	 el	 teljes	
felelősséggel,	feladat-	és	hatáskörrel.	

1.5. A	BELÉPÉS	ÉS	BENNTARTÓZKODÁS	RENDJE	AZOK	RÉSZÉRE,	AKIK	NEM	ÁLLNAK	
JOGVISZONYBAN	A	NEVELÉSI-OKTATÁSI	INTÉZMÉNNYEL.	

Az	intézmény	a	zavartalan	működés,	a	vagyonvédelem,	valamint	a	tanulók,	és	alkalmazoHainak	biztonsága	
érdekében	 szabályozza	 a	 belépés	 és	 benntartózkodás	 rendjét	 mindazon	 személyek	 esetében,	 akik	 nem	
állnak	jogviszonyban	az	Intézménnyel.	Azok	a	személyek,	akik	nem	állnak	jogviszonyban	az	intézménnyel,	
csak	az	intézmény	vezetőjének,	vagy	helyeHesének	engedélyével	és	ellenőrzése	melleH	tartózkodhatnak	az	
Intézményben.		

1.5.1. A	BE-ÉS	KILÉPÉS	SZABÁLYAI		

Tanítási	 idő	alaH	a	belépni	szándékozó	 idegenek	(vendégek)	kulturált	eligazítása,	 felkísérése	érdekében	a	
kapucsengő	használatával	az	iskola,tkár	segí,.		

Az	 iskola,tkár	minden	belépő	neve,	érkezésének	és	távozásának	 időpontja,	valamint	a	belépésének	célja	
regisztrálásra	kerül.		

Az	ellenőrzöH	személy	közlekedése	–	valamennyi	diákra	és	tanárra	vonatkozóan	–	az	intézmény	épületének	
főkapuján	keresztül	a	főlépcsőházban	,	történik.		

Az	 intézmény	 belépést	 biztosít	 tanítási	 időben,	 fogadóórák,	 szülői	 értekezletek,	 Szülői	Munkaközösségi	
ülések,	meghatározoH	iskolai	rendezvények	(évnyitó,	évzáró,	ballagás,	9.	évfolyam	karácsonyi	műsora,	nyílt	
nap)	esetén	a	szülőknek,	meghívo^	vendégeinek.		



�33

Rendkívüli	 esemény,	 baleset	 esetén	 haladéktalanul	 biztosítja	 az	 értesíteH	 szerv(ek)	 képviselőjének	
belépését	az	intézménybe.			

Az	intézmény	megtagadja	a	belépést	és	a	benntartózkodást	mindazon	személyek	esetében,	akik	engedély	
nélküli	ügynöki,	értékesítési,	propaganda,	vagy	egyéb	tevékenységet	kívánnak	folytatni	az	 intézményben,	
illetve	azoktól,	akik	nem	jogosultak	a	belépésre.		

Az	épületben	tartózkodás	rendjének	összhangban	kell	lennie	az	épület	további	részeinek	Házirendjével.	

1.6. AZ	INTÉZMÉNYBEN	VALÓ	TARTÓZKODÁS	SZABÁLYAI			

Az	intézménybe	lépő	idegenek,	vendégek	csak	a	belépéskor	megjelölt	helyen,	személynél	tartózkodhat.		

A	szülők,	vendégek	fogadása	egy	adoH	rendezvény,	program	esetén	az	erre	kijelölt	tanteremben	történik.	

Tanítási	 órák	 látogatására	 az	 intézmény	 vezetője,	 vagy	 a	 gyakorló	 tanárok	 irányítását	 végző	
igazgatóhelyeHes	adhat	engedélyt.		

Az	 intézményben	 tartózkodó	 idegenek	 (vendégek,	 javítási,	 karbantartási	 munkát	 végző	 szakemberek)	
esetében	gondoskodni	kell	arról,	hogy	lehetőség	szerint	ne	zavarják	meg	az	oktatómunka	rendjét.		

A	 Szerveze,	 és	Működési	 Szabályzat	 és	 a	 Házirend	 vonatkozó	 előírásainak	megismerése	 és	 megtartása	
mindazoknak	 is	 kötelessége,	 akik	 kapcsolatba	 kerülnek	 az	 intézménnyel,	 részt	 vesznek	 feladatai	
megvalósításában,	illetve	igénybe	veszik,	használják	helyiségeit,	létesítményeit.		

2. 				AZ	EGYÉB	FOGLALKOZÁSOK	CÉLJA,	SZERVEZETI	FORMÁI,	IDŐKERETE	

						 	 	 	 	 	 	 	 	AZ	INTÉZMÉNY	TANÓRÁN	KÍVÜLI	FOGLALKOZÁSAI	

Az	 intézmény	 a	 tanórai	 foglalkozások	 melleH	 a	 tanulók	 érdeklődése,	 igényei	 szerint	 tanórán	 kívüli	
foglalkozásokat	 szervez.	 A	 tanórán	 kívüli	 foglalkozások	 szervezésére,	 megfelelő	 létszámú	 jelentkező	
esetén,	az	intézmény	vezetője	ad	engedélyt.		

Részletesen	 az	 iskola	 2020.	 évi	 Szakmai	 pedagógiai	 programja	 2.3.1;	 2.5.2;	 2.5.5;	 2.7.6;	 3.7	 pontjai		
szabályozzák	

					 	 	 	 	 	 	 	 	 	A	FELNŐTTKÉPZÉS	FORMÁINAK	MŰKÖDTETÉSE	

Az	 intézmény	 a	 nappali	 rendszerű	 középiskola	 oktatás	 melleH	 iskolarendszerű	 felnőHoktatást	 és	
iskolarendszeren	kívüli	felnőHképzéssel	is	foglalkozik	.		

A	feladatot	.az	intézményvezető	irányítása	melleH	a	szakmai	igazgató	helyeHes	végzi.	
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3. AZ	 ÜNNEPÉ LY EK ,	 MEGEMLÉK E Z ÉS EK	 R END J E ,	 A	 HAGYOMÁNYOK	
ÁPOLÁSÁVAL	KAPCSOLATOS	FELADATOK 	 	 	

Az	 intézmény	 feladatai	 közé	 tartozik	 a	 nemze,	 és	 állami	 ünnepek,	 valamint	 az	 azokhoz	 kapcsolódó	
események	 megismertetése	 a	 tanulókkal.	 Az	 ünnepélyek,	 megemlékezések	 rendje	 évenként	 ismétlődő	
jelleggel,	a	korábbi	hagyományokat	ápolva	kerül	meghatározásra.		

Az	 ünnepélyek,	 megemlékezések	 célját	 tartalmát	 a	 Szakmai	 Pedagógiai	 program,	 pontos	 időpontját	 a	
Tanév	rendje,	a	rendezvényekkel	kapcsolatos	feladatokat	és	a	felelősöket	az	éves	Munkaterv	tartalmazza.		

3.1. NEMZETI	ÜNNEPEK			

Az	 intézmény	minden	tanévben	iskolai	szintű	megemlékezést	tart	a	március	15-i	és	október	23-i	nemze,	
ünnepek	 előH.	 Az	 ünnepélyek	 előkészítéséért	 az	 általános	 igazgatóhelyeHes,	 az	 ünnepélyek	 színvonalas	
megtartásáért	 az	 intézmény	 vezetője	 a	 felelős.	 Az	 ünnepélyekhez	 a	 forgatókönyvek	 készülnek,	 amelyet	
kifüggesztünk	 a	 tanáriban.	 Az	 osztályfőnökök	 kötelesek	 az	 ünnepélyeket	 megelőzően	 osztályaikat	
informálni	az	ünnepélyek	pontos	időpontjáról,	helyszínéről,	s	felhívni	tanítványaik	figyelmét	az	ünnephez	
illő	ruházatban	való	megjelenésre.		

4. A	PEDAGÓGIAI	MUNKA	BELSŐ 	ELLENŐRZÉSÉNEK	RENDJE	

4.1. A	BELSŐ	ELLENŐRZÉS	CÉLJAI,	FELADATAI.	

Az	intézményben	folyó	nevelő-oktató	munka	á�ogó	ellenőrzése,	a	felmerülő	hibák	észlelése	és	korrigálása,	
a	hatékonyság	és	a	fejlesztő	hatások	növelése.		

4.2. A	BELSŐ	ELLENŐRZÉS	TERÜLETEI	ÉS	TARTALMA		

Az	intézményben	folyó	nevelő-oktató	munka	egésze.	Előkészí,	és	segí,	az	iskola	külső	szervek	által	történő	
ellenőrzését.	

4.3. A	BELSŐ 	ELLENŐRZÉS	TERVEZÉSE,	ELRENDELÉSE	

A	 folyamatos	ellenőrzés	megszervezéséért,	 s	 hatékony	működéséért	 az	 intézmény	 vezetője	 felelős.	 Ezen	
túlmenően	az	intézmény	minden	felelős	beosztású	dolgozója	felelős	a	maga	területén.		
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4.4. A	BELSŐ	ELLENŐRZÉS	VÉGREHAJTÁSÁNAK	KÉRDÉSEI		

Az	ellenőrzéshez,	mérésekhez	ellenőrzési	terv	készül,	s	ez	kerül	ütemezésre	az	éves	munkatervek	alapján.	
A	bejelenteH	ellenőrzések	melleH	alkalomszerű	ellenőrzésekre	is	sor	kerül.		

4.5. A	BELSŐ	ELLENŐRZÉS	FORMÁI,	MÓDSZEREI		

❖ óralátogatás;		

❖ beszámoltatás;		

❖ eredményvizsgálatok,	felmérések;		

❖ e-kréta	és	szakköri	naplók	ellenőrzés.		

4.6. ELLENŐRZÉSI	JOGOSULTSÁGA	VAN	

❖ az	intézmény	vezetőjének;		

❖ az	igazgatóhelyeHeseknek;		

❖ a	munkacsoport	vezetőinek;		

❖ (saját	osztályukban)	az	osztályfőnököknek;		

❖ felkérésre,	külső	szakértőnek,		

❖ hivatalos	szervek	szakértőinek	(külső	vizsgálat	során)	

5. A	TANULÓK	ÜGYEINEK	KEZELÉSÉVEL	KAPCSOLATOS	SZABÁLYOK	

5.1. A	TANULÓI	HIÁNYZÁS	IGAZOLÁSA	

A	 tanulói	 hiányzással	 kapcsolatos	 szabályozás	 a	 házirend	 feladatköre.	 Szabályzatunkban	 a	 hiányzások	 és	
késések	egységes	elbírálása	érdekében	eljárási	szabályokat	rögzítünk	az	alábbiakban.	

A	 tanuló	 köteles	 a	 tanítási	 órákról	 és	 az	 iskola	 által	 szervezeH	 rendezvényekről	 való	 távolmaradását	 a	
házirendben	 meghatározoHak	 szerint	 igazolni.	 Az	 igazolásokat	 az	 osztályfőnök	 a	 tanév	 végéig	 köteles	
megőrizni.		

6. A	TANULÓ	ÁLTAL	ELKÉSZÍTETT	DOLOGÉRT	JÁRÓ	DÍJAZÁS	

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

7. A	TANULÓVAL	SZEMBEN	LEFOLYTATÁSRA	KERÜLŐ	FEGYELMI	ELJÁRÁS	
SZABÁLYAI.		

	 A	 szakképzésről	 szóló	 2019.	 év	 LXXX.	 törvény	 és	 a	 szakképzésről	 szóló	 törvény	 végrehajtásáról	 szóló	
12/2020.	 (II.	 7.)	 Korm.	 rendeletben	 foglaltak	 alapján	 a	 tanulóval	 szemben	 lefolytatoH	 fegyelmi	 eljárás	
részletes	szabályait	a	Szakmai	pedagógiai	programban	és	a	Házirendben	szabályozzuk.	

A	fegyelmi	eljárás	megindításáról	az	oktatói	testület	dönt	egyszerű	szavazaHöbbséggel,	ez	a	hatáskör	nem	
átruházható.	

Az	oktatói	testület	a	fegyelmi	eljárás	lefolytatására	saját	tagjai	közűl	legalább	három	tagú	bizoHságot	
választ	(a	továbbiakban:	fegyelmi	bizoHság).	A	fegyelmi	bizoHság	az	elnökét	saját	tagjai	közül	választja	
meg.	Az	elnök	jogosult	az	eljárás	során	mindazon	intézkedések	megtételére,	döntések	meghozatalára,	
amelyet	jogszabály	nem	utal	a	fegyelmi	bizoHság	vagy	az	oktatói	testület	hatáskörébe.	

7.1. A	FEGYELMI	ELJÁRÁST	MEGELŐZŐ	EGYEZTETŐ	ELJÁRÁS	RÉSZLETES	SZABÁLYAI	

A	 fegyelmi	 eljárást	 a	 szakképzési	 törvény	 200.	 §-ában	 szereplő	 felhatalmazás	 alapján	 egyeztető	 eljárás	
előzhe,	meg,	amelynek	célja	a	kötelességszegéshez	elvezető	események	 feldolgozása,	értékelése,	ennek	
alapján	 a	 kötelességszegéssel	 gyanúsítoH	 és	 a	 sérelmet	 elszenvedő	 közöz	megállapodás	 létrehozása	 a	
sérelem	orvoslása	érdekében.	Az	egyeztető	eljárás	célja	a	kötelességét	megszegő	tanuló	és	a	sérteH	tanuló	
közöz	megállapodás	létrehozása	a	sérelem	orvoslása	érdekében.	

7.1.1. AZ	 EGYEZTETŐ	 ELJÁRÁS	 RÉSZLETES	 SZABÁLYAIT	 AZ	 ALÁBBIAK	 SZERINT	
HATÁROZZUK	MEG:	 	

❖ az	intézmény	vezetője	a	fegyelmi	eljárás	megindítását	megelőzően	személyes	találkozó	révén	
ad	 információt	a	 fegyelmi	eljárás	 várható	menetéről,	 valamint	a	 fegyelmi	eljárást	megelőző	
egyeztető	eljárás	lehetőségéről	

❖ a	 fegyelmi	eljárást	megindító	határozatban	 tájékoztatni	kell	a	 tanulót	és	a	 szülőt	a	 fegyelmi	
eljárást	 megelőző	 egyeztető	 eljárás	 lehetőségéről,	 a	 tájékoztatásban	 meg	 kell	 jelölni	 az	
egyeztető	eljárásban	történő	megállapodás	határidejét	
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❖ az	egyeztető	eljárás	kezdeményezése	az	intézményvezető	kötelezeHsége	

❖ a	 harmadik	 kötelezeHségszegéskor	 indítoH	 fegyelmi	 eljárásban	 az	 iskola	 a	 fegyelmi	 eljárást	
megelőző	 egyeztető	 eljárást	 nem	 alkalmazza,	 ebben	 az	 esetben	 erről	 a	 tanulót	 és	 a	 szülőt	
nem	kell	értesíteni	

❖ az	egyeztető	eljárás	időpontját	–	az	érdekeltekkel	egyeztetve	–	az	intézmény	igazgatója	tűzi	ki,	
az	egyeztető	eljárás	 időpontjáról	és	helyszínéről,	az	egyeztető	eljárás	vezetésével	megbízoH	
pedagógus	személyéről	elektronikus	úton	és	írásban	értesí,	az	érinteH	feleket	

❖ az	 egyeztető	 eljárás	 lefolytatására	 az	 intézmény	 vezetője	 olyan	 helyiséget	 jelöl	 ki,	 ahol	
biztosíthatók	a	zavartalan	tárgyalás	feltételei	

❖ az	intézmény	vezetője	az	egyeztető	eljárás	lebonyolítására	írásos	megbízásban	az	intézmény	
bármely	 oktatóját	 felkérhe,,	 az	 egyeztető	 eljárás	 vezetőjének	 kijelöléséhez	 a	 sérteH	 és	 a	
sérelmet	elszenvedeH	tanuló	vagy	szülőjének	egyetértése	szükséges	

❖ a	feladat	ellátását	a	megbízandó	személy	csak	személyes	érinteHségre	hivatkozva	utasíthatja	
vissza	

❖ az	egyeztető	személy	az	egyeztető	eljárás	előH	legalább	egy-egy	alkalommal	köteles	a	sérteH	
és	 a	 sérelmet	 elszenvedő	 féllel	 külön-külön	 egyeztetést	 folytatni,	 amelynek	 célja	 az	
álláspontok	,sztázása	és	a	felek	álláspontjának	közelítése	

❖ ha	az	egyeztető	eljárás	alkalmazásával	a	sérteH	és	a	sérelmet	elszenvedő	fél	azzal	egyetért,	az	
intézmény	 vezetője	 a	 fegyelmi	 eljárást	 a	 szükséges	 időre,	 de	 legföljebb	 három	 hónapra	
felfüggesz,	

❖ az	egyeztetést	vezetőnek	és	az	intézmény	vezetőjének	arra	kell	törekednie,	hogy	az	egyeztető	
eljárás	–	lehetőség	szerint	–	30	napon	belül	írásos	megállapodással	lezáruljon	

❖ az	egyeztető	eljárás	 lezárásakor	a	 sérelem	orvoslásáról	 írásos	megállapodás	készül,	amelyet	
az	érdekelt	felek	és	az	egyeztetést	vezető	pedagógus	írnak	alá	

❖ az	 egyeztető	 eljárás	 időszakában	 annak	 folyamatáról	 a	 sérteH	 és	 a	 sérelmet	 okozó	 tanuló	
osztályközösségében	 kizárólag	 tájékoztatási	 céllal	 és	 az	 ennek	megfelelő	mélységben	 lehet	
információt	adni,	hogy	elkerülhető	legyen	a	két	fél	közöz	nézetkülönbség	fokozódása	

❖ az	egyeztető	eljárás	során	jegyzőkönyv	vezetésétől	el	lehet	tekinteni,	ha	a	jegyzőkönyvezéshez	
egyik	fél	sem	ragaszkodik.	

❖ a	sérelem	orvoslásáról	kötöH	 írásbeli	megállapodásban	 foglaltakat	a	kötelességszegő	tanuló	
osztályközösségében	meg	 lehet	vitatni,	 továbbá	az	 írásbeli	megállapodásban	meghatározoH	
körben	nyilvánosságra	lehet	hozni	

8. KÖNYVTÁRHASZNÁLAT	SZABÁLYOZÁSA		

A	 könyvtár	 az	 oktató-nevelő	 munka	 eszköztára.	 Legfontosabb	 feladata,	 hogy	 segítse	 az	 iskolai	 nevelő-
oktató	munkát,	és	előmozdítsa	a	 tanulók	olvasásra,	 könyvtárhasználatra	nevelését.	 Igazodnia	kell	 a	NAT-
ban	 megfogalmazoH,	 a	 műveltségterületekre	 vonatkozó	 tantárgyi	 és	 éreHségi	 követelményekhez.	
Biztosítania	 kell	 az	 iskola	 nevelői	 és	 tanulói	 részére	 a	 neveléshez,	 oktatáshoz	 szükséges	 információhor-
dozókat	(könyv,	folyóirat,	és	egyéb	információhordozók).		

Iskolánk	pedagógiai	szakmai	célkitűzéseivel	összhangban	nagy	hangsúlyt	helyezünk	az	elektronikus	médiák	
mindennapi	gyakorlatorientált,	célirányos	használatára.	
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Célul	tűztük	ki,	hogy	anyagi	 lehetőségeinkkel	összhangban	arra	törekszünk	minél	több	tananyag	elérhető	
legyen	elektronikus	formában	akár	e-bookkal	vagy	okos	telefonnal.		

Biztosítjuk	 az	 iskolánkban	 a	 vezetékes	 és	 vezeték	 nélküli	 hálózatokon	 keresztül	 a	 digitális	 könyvtárakhoz	
való	hozzáférést	

Iskolánk	 	A	nevelési	és	oktatási	intézmények	működéséről	és	a	köznevelési	intézmények	névhasználatáról	
szóló	20/2012	(VIII.31.)	EMMI	rendelete	szerint	a	feladatellátást	nyilvános	könyvtár	látja	el.	

Iskolánk	a	nyilvános	könyvtár	használatának	biztosítása	melleH,	 fenntartja	és	működtet	az	 iskolában	kézi	
könyvtárat	 valamint	 az	 internet	 használat	 biztosításával	 hozzáférhetővé	 teszi	 a	 világhálón	 működteteH	
digitális	könyvtárakhoz	való	kapcsolódást.	

8.1. AZ	ISKOLAI	KÖNYVTÁR	ALAP-	ÉS	KIEGÉSZÍTŐ	FELADATAI		

Az	iskolai	kézi	könyvtár	valamint	a	nyilvános	könyvtár	használata	céljainak	teljesítése	érdekében	az	alábbi	
alap-	és	kiegészítő	feladatokat	kell	ellátnia:		

❖ elősegí,	az	iskola	Szerveze,	és	Működési	Szabályzatában,	Pedagógiai	programjában,	valamint	
helyi	tantervében	megfogalmazoH	célok	megvalósítását;		

❖ biztosítja	 az	 iskola	 nevelői	 és	 tanulói	 részére	 az	 oktatáshoz	 és	 a	 tanuláshoz	 szükséges	
információkat,	 ismerethordozókat	 (szak-	 és	 általános	 jellegű	 könyvek,	 folyóiratok,	
audiovizuális	 eszközök	 stb.),	 biztosítja	 a	 különböző	 információhordozók	 használatához	
szükséges	technikai	eszközöket;		

❖ gyűjteményét	az	iskola	igényei	szerint	és	a	minőség	elvét	érvényesítve	folyamatosan	fejlesz,,	
megőrzi,	 gondozza	 és	 rendelkezésre	 bocsátja.	 A	 nyomtatoH	 dokumentumokon	 (könyv,	
időszaki	kiadvány,	tartós	tankönyv,	segédkönyv	stb.)	kívül	gyűj,	az	iskola	kéziratos	pedagógiai	
anyagát	 (helyi	 pedagógiai	 program	 és	 tanterv,	 szerveze,	 és	 működési	 szabályzat,	
pályamunkák	 stb.)	 és	 a	 nem	 nyomtatoH	 ismerethordozókat	 (CD,	 DVD,	 CD-ROM	 stb.).	
Gyűjteményén	 belül	 kiemelt	 figyelmet	 szentel	 a	 gyors,	 naprakész	 (közhasznú,	 közérdekű)	
információszerzést	 szolgáló	 dokumentum-}pusoknak	 (napilap,	 folyóirat,	 referens	 művek,	
számítógépes	adatbázisok	stb.);		

❖ az	 iskolai	 könyvtár	 állományának	 gyarapítását	 (beszerzés,	 ajándék,	 csere	 stb.)	 az	 éves	
munkatervében	foglaltak	alapján,	az	iskolai	beszerzési	keret	figyelembevételével	végzi,		

❖ felépí,,	fejlesz,	és	bőví,	az	iskolai	könyvtár	kézikönyvtári,	kölcsönzési	és	tanári	kézikönyvtári	
állományát;		

❖ a	beszerzeH,	megőrzésre	átveH	dokumentumokat	bevételezi,	és	leltárba	veszi;		

❖ gyűjteményét	 feldolgozza,	 feltárja	 az	 érvényes	 könyvtári	 szabványok	 szerint,	 információs	
tartalmukról	 sok	 szempontúan,	 gyorsan,	 pontosan	 visszakereshető	 helyi	 adatbázist	 épít	 –	
lehetőség	 szerint	 számítógépes	 könyvtári	 program,	 adatbázisból	 letölthető	 rekordok	
felhasználásával;		

❖ tankönyvtárat	hoz	létre	a	tartós	tankönyvekből	és	segédkönyvekből,	nyilvántartja	és	kölcsönzi	
az	állományrész	anyagát	a	tankönyvtári	szabályzatnak	megfelelően	



�39

❖ az	elavult,	feleslegessé	vált,	vagy	fizikailag	használhatatlanná	vált	dokumentumokat,	vagy	az	
olvasók	 által	 elveszteH	 könyveket	 az	 iskola	 Selejtezési	 Szabályzatával	 összhangban	évente	 a	
könyvtárból	kivonja,	az	ezzel	kapcsolatos	nyilvántartást	elvégzi;		

❖ a	könyvtárállomány	leltározását	az	intézmény	leltározási	szabályzatának	megfelelő	időben	és	
módon	végzi;		

❖ a	könyvek	elhelyezését,	tagolását	azok	tartalmának,	jellegének	figyelembevételével	végzi;		

❖ rendszeres	gyakorisággal	ellenőrzi	az	állományt;		

❖ felügyeli	a	könyvtár	használa,	rendjének	és	kölcsönzési	szabályainak	betartását;		

❖ rendszeres,	folyamatos	tájékoztatást	nyújt	a	könyvtár	dokumentumairól	és	szolgáltatásairól;		

❖ közpon,	szerepet	tölt	be	a	tanulók	önálló	könyv-és	könyvtárhasználatának	felkészítésében;		

❖ részt	 vesz,	 illetve	 közreműködik	 az	 intézmény	nevelési-oktatási	 helyi	 tantervének	megfelelő	
könyvtári	 tevékenységeiben	 (bevezetés	 a	 könyvtárhasználatba,	művelődési	 és	 egyéb	 iskolai	
programok,	 vetélkedők	 szervezése	 a	 különféle	 könyvtári	 dokumentumok,	 segédeszközök	
biztosításával);		

❖ könyvtár-pedagógiai	programjának	teljesítésével	részben	felkészít	az	informa,ka	éreHségire;		

❖ a	fenntartó	részére	sta,sz,kai	adatokat	szolgáltat.		

8.2. AZ	ISKOLAI	KÖNYVTÁR	GAZDÁLKODÁSA		

A	 könyvtár	 feladatainak	 ellátásához	 szükséges	 pénzügyi,	 tárgyi	 feltételeket	 az	 éves	 iskolai	 költségvetés	
alapján	 kell	 kialakítani,	 meghatározni.	 A	 könyvtár	 fejlesztésére	 tervezeH	 keretet	 úgy	 kell	 a	 könyvtár	
rendelkezésére	bocsátani,	hogy	a	tervszerű	és	folyamatos	beszerzés	biztosítható	legyen.		

A	 könyvtáros	 a	mindennapi	 gazdálkodásához	 –	 a	mindenkori	 pénzügyi	 helyzethez	 igazodva	–	 ellátmányt	
(pénzösszeget)	 vehet	 fel,	 amellyel	 a	 felhasználás	 után	 köteles	 elszámolni.	 Az	 ellátmány	 csak	 az	 alábbi	
célokra	fordítható:		

❖ szak-	és	szépirodalmi,	valamint	tankönyvek	vásárlása;		

❖ a	könyvtárban	szükséges	információhordozók	beszerzése;		

❖ esetenként	egyes	szakmai	folyóiratok	előfizetése.		

8.3. A	KÖNYVTÁR	GYŰJTŐKÖRE,	ÁLLOMÁNYÁNAK	ALAKÍTÁSA		

Az	 iskolai	 könyvtár	 gyűjtőkörét	 az	 intézmény	 által	 megfogalmazoH	 és	 a	 tantestület	 által	 elfogadoH	
pedagógiai	program	alapján	dolgozza	ki,	illetve	határozza	meg.	Az	iskolai	könyvtár	feladataival	összefüggő	
gyűjtési	kört,	a	gyűjtés	mélységét,	a	gyűjtés	dokumentum}pusait	az	iskolai	könyvtár	gyűjtőköri	szabályzata	
tartalmazza,	csakúgy,	mint	az	állománygyarapítás	forrásait	és	mértékét.	

8.4. KÖNYVTÁRI	ÁLLOMÁNYALAKÍTÁS		

Az	 iskola	 könyvtári	 állománya	 az	 általa	 összegyűjtöH	 dokumentumok	 összessége.	 Az	 iskolai	 könyvtár	
állományalakítási	tevékenysége	az	állománygyarapítási	és	-apasztási	tevékenységéből	tevődik	össze.		
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Az	állományba	vétel	munkafolyamata		

A	könyvtári	állományba	vétel	menete	időbeli	sorrendben	az	alábbiak	szerint	történik:		

Számlanyilvántartás;	A	számla	(szállítólevél)	és	a	szállítmány	összehasonlítása		

A	beérkezeH	dokumentumok	számláinak	kiegyenlítése	és	a	pénzügyi	 szabályoknak	megfelelő	könyvelése	
az	iskola	gazdasági	szakemberének	a	feladata.	

Bélyegzés		

Az	iskolai	könyvtár	állományába	tartozó	minden	dokumentumot	az	iskola	által	használt	bélyegzővel	le	kell	
pecsételni	az	alábbi	módon:		

❖ könyveknél,	 kiadványoknál	 a	 címlap	 hátlapját,	 valamint	 a	 könyv,	 kiadvány	 utolsó	 számozoH	
oldalát,		

❖ időszaki	 kiadványoknál,	 folyóiratoknál	 a	 külső	 borítólapot	 (ha	 ez	 nem	 lehetséges,	 akkor	 a	
belső	címlapot),		

❖ audiovizuális	dokumentumoknál	a	csatolt,	rögzíteH	címkét.	

8.5. NYILVÁNTARTÁSBA	VÉTEL		

A	végleges	nyilvántartásba	vétel	formája	a	számítógépes	nyilvántartás.	A	nyilvántartásba	vétel	egyedi.		

Az	 ingyenes	 tankönyvek	 nyilvántartásba	 vételét	 külön	 kell	 végezni:	 ezek	 időleges	 megőrzésű	
dokumentumoknak	számítanak.	

8.6. ÁLLOMÁNYAPASZTÁS		

 A fölösleges dokumentumok kivonása  

Ide	sorolhatók	azok	a	dokumentumok,	melyek	a	 rendeltetésszerű	használatra	alkalmatlanná	váltak.	Ezen	
dokumentumok	 kivonása	 az	 iskolai	 könyvtárból	 az	 eszté,kai	 nevelés	 érdekében	 fontos	 feladat.	 A	
selejtezésnél	mindig	mérlegelni	kell,	hogy	mi	a	gazdaságosabb,	az	új	példány	beszerzése	vagy	a	köHetés.	
Nem	 szabad	 selejtezni	 a	 muzeális	 értékű	 dokumentumokat,	 illetve	 amelyekkel	 kapcsolatban	 megőrző	
feladatokat	vállalt	a	könyvtár.		

Az állomány törlésének dokumentálása  

A	 selejtezendő	 vagy	 egyéb	 okokból	 törlendő	 dokumentumokról	 }pusonként	 és	 a	 törlés	 okának	
feltüntetésével	jegyzéket	kell	készíteni.	A	törlési	jegyzékben	fel	kell	tüntetni:		

❖ -a	leltári	számot,		

❖ -a	dokumentum	nyilvántartási	értékét,		

❖ -a	törlés	indoklását.		

A	 kölcsönzés	 közben	 elveszeH	 dokumentumok	 kivezetése	 az	 állományból	 mindig	 a	 kártérítés	 módjától	
(pénzbeli	 vagy	 azonos	 dokumentum)	 függ.	 Ennek	 eldöntése	 a	 könyvtárvezető	 hatáskörébe	 tartozik.	
Bármely	okból	kerül	sor	az	állományapasztásra,	a	könyvtár	vezetője	csak	javaslatot	tehet	a	törlésre,	kivételt	
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képez	 az	 időleges	 megőrzésű	 dokumentumok	 kivonása.	 A	 kivezetésre	 vonatkozó	 engedélyt	 az	 iskola	
igazgatója	és	a	fenntartó	adja	meg.		

A	törlési	eljárásról	szóló	jegyzéket	az	iskola	vezetőjével	jóvá	kell	hagyatni,	és	az	engedélyezése	után	annak	
egy	példányát	át	kell	adni	a	gazdasági	területnek	könyvelés,	pénzügyi	rendezés	céljából.		

8.7. A	KÖNYVTÁRI	ÁLLOMÁNY	VÉDELME		

A	könyvtári	állomány	fizikai	állapotát	védeni	kell.	Ennek	érdekében	gondoskodni	kell	a	szakszerű	tárolásról,	
a	könyvtári	helyiségek	megfelelő	,sztaságáról.	A	könyvek,	dokumentumok,	ismeretközlő	eszközök	
kíméletes	használata	minden	iskolai	könyvtárhasználó	kötelessége.	A	könyvek,	dokumentumok,	
ismeretközlő	eszközök	karbantartásáról,	javíHatásáról	gondoskodni	kell,	ami	a	könyvtáros	egyik	munkaköri	
kötelessége.		

8.8. A	KÖNYVTÁRI	ÁLLOMÁNY	ELLENŐRZÉSE		

Az	iskola	könyvtári	tevékenységének	tárgyi,	személyi	és	egyéb	ezzel	összefüggő	feltételek	biztosításáért	az	
intézmény	 vezetője,	 a	 tényleges	 könyvtári	 munka	 szabályszerűségéért,	 az	 állomány	 megőrzéséért,	
megfelelő	kezeléséért	pedig	a	könyvtáros	a	felelős.A	könyvtár	revízióját	a	gimnázium	igazgatója	rendeli	el.	
A	leltározás	végrehajtásáért,	a	személyi	és	tárgyi	feltétek	biztosításáért	a	gazdasági	vezető	–	mint	az	iskola	
leltározási	bizoHság	vezetője	–	a	felelős.		

9. 	TANKÖNYVRENDELÉS,		ÉS	TANKÖNYV	TÁMOGATÁS	SZABÁLYAI.		

9.1. AZ	ISKOLAI	TANKÖNYVRENDELÉS	ELKÉSZÍTÉSÉNEK	HELYI	RENDJE		

Az	 iskolai	 tanulók	 tankönyvtámogatása	megállapításának,	 az	 iskolai	 tankönyvellátás	megszervezésének	 a	
tankönyvrendelés	helyi	rendjének	szabályozása	a	rá	irányadó	jogszabályok	alapján	készült:		

Hatálya		
Terüle,:	az	iskola	teljes	területén	–	visszavonásig.		
Személyi:	-tanárok,	munkaközösségek,	-tankönyvfelelős,	könyvtáros,	iskola,tkár.		

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	A	TANKÖNYVTÁMOGATÁS	FELHASZNÁLHATÓ	

1. Az	 iskola	 az	 iskolai	 tankönyvrendelés	 keretében	 a	 NAT	 szerin,	 kereHantervi	 tantárgyhoz	 kizárólag	 a	
tankönyvjegyzéken	szereplő	tankönyvek	közül	választhat.		

2. A	 tanulók	 tankönyvellátását	 szolgáló	 közpon,	 költségvetési	 támogatás	 terhére	 a	 sajátos	 nevelési	
igényű	 tanulók	 neveléséhez-oktatásához	 a	 szakmai	 munkaközösség	 és	 az	 iskolai	 szülői	 szervezet	
egyetértésével	a	pedagógiai	programban	foglaltak	megvalósítását	szolgáló,	a	tankönyvjegyzékben	nem	
szereplő	könyvek,	munkafüzetek,	feladatlapok,	eszközök	és	digitális	ismerethordozók	is	beszerezhetők	
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tankönyv	 helyeH,	 ha	 az	 iskolában	 a	 nevelő	 és	 oktató	 munkához	 részben	 vagy	 egészben	 nem	
alkalmaznak	tankönyvet.		

9.1.1						A	TANKÖNYVELLÁTÁSSAL	KAPCSOLATOS	HATÁRIDŐS	FELADATOK:		

A	tankönyvellátással	kapcsolatos	teendőket	három	személy	látja	el	az	alábbi	feladatmegosztással:	

Iskola,tkár:	a	KELLO	felületén	kezeli	a	diákok	adatait,	feltöl,,	aktualizálja	

Igazgató:	bekéri	a	tanároktól	a	tankönyvigényt,	továbbítja	az	osztályfőnökök,	rajuk	keresztül	a	szülők	felé.	
Alap/pót/könyvtári	és	egyéb	rendelések	kezelése,	véglegesítése	a	KELLO	felületén.	

Tankönyvfelelős:	 az	 érkező	 tankönyvek	 átvétele,	 rendszerezése,	 kiosztása	 a	 diákoknak,	 az	 ehhez	 főződő	
adminisztrációs	feladatok	ellátása	

A	pótrendelés	és	könyvtári		rendelési	igények	felmérése,	továbbítása	az	igazgató	felé	

1. 	március	15.:	A	KELLO	megnyitja	a	tankönyvrendelési	felületet	(tankonyvrendeles.kello.hu)	az	
intézményi,	valamint	a	tanulói	adatok	áHöltésére	és	rögzítésére.		

2. Március	 30.:	 A	 pedagógusok	 nyilatkoznak	 a	 következő	 tanévben	 általuk	 használt	
tankönyvekről	 (a	 szakmai	 munkaközösség	 véleményének	 kikérése,	 tankönyvrendelés	
elkészítése,	az	esetlegesen	szükséges	egyeztetési	eljárás	lebonyolítása).	Felelős:	szaktanárok,	
munkaközösség-vezetők,	tankönyvfelelős.		

3. április	1.:	intézményi	adatok	egyeztetése	-	iskola,tkár	

4. április	1—30.:	az	alaprendelés	lezárása,	fenntartói	jóváhagyás.	Felelős:	igazgató	

5. április	 1—30.:	 az	 SNI	 fejlesztőeszközök	 rendelésének	 leadása,	 SNI	 rendelés	 lezárása,	
fenntartói	jóváhagyás	Felelős:	igazgató	

6. május	 15.	 –	 június	 30.:	 az	módosíthatjuk	 az	 alaprendeléseket,	 legkésőbb	 ekkor	 kell	 a	 fik}v	
(nem	nevesíteH)	diákokat	nevesíteni,	fenntartói	jóváhagyás	iH	is	szükséges.	Felelős:	igazgató,	
iskola,tkár	

7. június	 01-15.:	 A	 szülő,	 gondviselők	 tájékoztatása	 kell	 azokról	 a	 tankönyvekről,	 tanulmányi	
segédletekről,	 taneszközökről,	 ruháza,	 és	 más	 felszerelésekről,	 amelyekre	 a	 következő	
tanévben	 a	 nevelő	 és	 oktató	 munkához	 szükség	 lesz.	 Tájékoztatni	 kell	 őket	 továbbá	 az	
iskolától	kölcsönözhető	tankönyvekről,	taneszközökről	és	más	felszerelésekről,	valamint	arról	
is,	hogy	az	iskola	milyen	segítséget	tud	nyújtani	a	szülői	kiadások	csökkentéséhez.	

8. augusztus	1—30.:	a	KELLO	kiszállítja	az	alaprendelés	során	megrendelt	tankönyveket.		

9. augusztus	 21.	 –	 szeptember	 15.:	 a	 pótrendelés	 leadásának	 időszaka	 a	 tankönyvrendelési	
felületen	a	fenntartó	jóváhagyásával.	Felelős:	igazgató,	tankönyvfelelős	

10. szeptember	24-től:	a	KELLO	kiszállítja	a	pótrendelésben	megrendelt	tankönyveket.		

11. szeptember	24.	–	2022.	március	12.:	évközi	rendelés	leadása	(tankonyvrendeles.kello.hu)	
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9.1.2	PEDAGÓGUS	PÉLDÁNYOK	RENDELÉSÉNEK	SZABÁLYAI:	

1.	10	db	rendelt	tankönyv	esetén	a	pedagóguspéldány	maximuma:	0	db		

2.	11	-	20	db	rendelt	tankönyv	esetén	a	pedagóguspéldány	maximuma:	1	db		

3.	21	-	39	db	rendelt	tankönyv	esetén	a	pedagóguspéldány	maximuma:	2	db		

4.	40	db	-	rendelésétől	a	pedagóguspéldány	maximuma	a	rendelt	db	5%-a	lefelé	kerekítve		

Pótrendelés	 határideje.	 A	 módosításra	 és	 a	 pótrendelésre	 csak	 indokolt	 esetben,	 így	 különösen	 az	
osztálylétszám	 változása	 esetén	 kerülhet	 sor.	 A	 módosítás	 és	 a	 pótrendelés	 során	 csak	 a	 végleges	
rendelésben	 megadoH	 tankönyvek	 darabszámát	 lehet	 módosítani.	 A	 módosítás	 az	 erede,	 rendeléstől	
maximum	10%-ban	térhet	el.	A	tankönyvrendelés	leadására	jogosult	intézmény	a	pótrendelés	leadásán	túli	
időszakban	 a	 tankönyvellátási	 szerződésben	 meghatározoH	 feltételekkel	 is	 jogosult	 tankönyvrendelést	
leadni,	 amelynek	 teljesítése	 érdekében	 a	 Könyvtárellátó	 minden	 tőle	 elvárható	 erőfeszítést	 köteles	
megtenni.		

A	tankönyvmegrendelés	összeállításának	véglegesítése	előH	a	rendelést	ismételten	át	kell	tekinteni	abból	a	
szempontból,	 hogy	 a	 tankönyvrendelés	 alapján	 az	 iskola	 minden	 tanulója	 részére	 biztosítani	 tudja-e	 a	
tankönyvhöz	 jutás	 lehetőségét:	 -új	 tankönyv	 vásárlásával,	 -tankönyvtámogatással	 –	 a	 könyv	 iskola	 általi	
megvásárlásával	 és	 a	 tanuló	 számára	 történő	 ingyenes	 átadással,	 -tankönyvkölcsönzéssel	 a	 könyvtári	
állományból.		

9.1.3	TANKÖNYV	TÁMOGATÁS	MEGSZŰNT	

Tankönyv	támogatás	megszűnt	A	2020/2021-es	tanévtől	kezdődően	az	1-16.	évfolyam	valamennyi	tanulója	
alanyi	jogon	térítésmentesen	kapja	a	tankönyveket,	megszűnt	a	fizetős	tanulói	státusz		

	Az	iskola	igazgatója	tájékoztatja	a	szülőket	arról,	hogy	az	iskola,	az	iskola	fenntartója,	illetve	más	támogató	
kíván-e	 biztosítani	 bármely	 további	 tankönyv-támogatási	 kedvezményt.	 Ennek	 tényét	 július	 15-éig	 a	
könyvtárellátó	felületén	is	rögzí,.”	

Az	 állam	 által	 térítésmentesen	 biztosítoH,	 továbbá	 a	 pedagógus-kézikönyveket	 a	 tankönyvfelelős	
nyilvántartásába	veszi	(a	munkafüzetek	kivételével).		Az	iskolai	könyvtári	állományban	elkülöníteHen	kezeli	
ezeket.	

Az	iskolai	tankönyvellátás	rendjében	meghatározoHak	szerint,	az	iskolával	jogviszonyban	álló	tanuló,	illetve	
a	 pedagógus	 részére	 a	 tanév	 feladataihoz	 rendelkezésre	 bocsájtja.	 Az	 állam	 által	 térítésmentesen	
biztosítoH	 tankönyveket	 a	 pedagógus,	 a	 tanuló	 köteles	 az	 utolsó	 tanítási	 napon	 visszaszolgáltatni	 az	
intézmény	könyvtárának.”	

A	tankönyvellátás	feladatait	iskolánkban	az	igazgató	által	megbízoH	tankönyvfelelős	látja	el.		

Az	 iskola	 a	 honlapon	 tájékoztatja	 a	 tanulókat	 és	 a	 szülőket	 az	 iskolai	 tankönyvellátás	 folyamatáról	 (a	
támogatás	 feltételeiről,	az	 igénybejelentés	módjáról,	a	határidőkről)	és	nyilvánosságra	hozza	az	alapvető	
dokumentumokat.		
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9.1.4	AZ	ALKALMAZANDÓ	KÖNYVEK	KIVÁLASZTÁSA		

Az	iskolaigazgató	feladata	a	tankönyvválasztással	kapcsolatban		

Az	 iskolaigazgató,	 illetve	 az	 iskolaigazgató	 által	 megbízoH	 személy	 (a	 továbbiakban	 tankönyvfelelős)	
feladata,	hogy	a	pedagógusok	számára	hozzáférhetővé	tegye	a	tankönyvjegyzéket,	valamint	a	tankönyvnek	
nyilvánítoH	egyéb	 könyveket,	 segédleteket.	Az	 iskolaigazgató	biztosítja	 az	 intézményen	belül	 azt,	 hogy	 a	
pedagógusok	az	internetet	is	igénybe	vehessék	a	tankönyvkínálat	megismerése	céljából.		

A	pedagógusok	feladata	a	tankönyvválasztással	kapcsolatban		

A	pedagógusok,	az	 iskolaigazgató	által	rendelkezésükre	bocsátoH	tankönyvjegyzék,	valamint	tankönyvnek	
nyilvánítoH	 egyéb	 könyvek,	 segédletek	 listái,	 illetve	 egyéb	 információforrás	 alapján	 kiválasztják	
tantárgyanként	 alkalmazandó	 tankönyveket,	 egyéb	 segédleteket.	 Amennyiben	 a	 következő	 tanévre	
vonatkozó	 hivatalos	 tankönyvjegyzék	 nem	 jelenik	 meg,	 a	 korábbi	 évek	 tankönyvjegyzékei	 alapján	 kell	
megkezdeni	 a	 munkát.	 A	 pedagógusok	 a	 tankönyvválasztással	 kapcsolatos	 feladataikat	 az	 alábbiak	
figyelembe	 vételével	 végzik:	 -szakmai,	 valamint	 -anyagi,	 költségvetési	 szempontok	 -annak	 mérlegelése,	
hogy	adoH	könyv	egy	tanéven	belül	nem	változtatható	meg.		

	Szakmai	szempontok	figyelembe	vétele		

A	pedagógus	 joga	és	egyben	kötelessége,	hogy	az	oktatási	 intézmény	nevelési	programjához,	valamint	a	
helyi	 tantervhez	 igazodva	 tegyen	 javaslatot	 az	 alkalmazandó	 tankönyvekre.	 Amennyiben	 egy	 tantárgyat	
több	 pedagógus	 is	 tanít,	 akkor	 a	 pedagógusok	 által	 létrehozoH	 szakmai	munkaközösség	 határozza	meg	
(alkalmas	arra,	hogy	meghatározza)	mely	tankönyvek	kerülnek	alkalmazásra.		

Anyagi,	költségvetési	szempontok	figyelembe	vétele		

A	 pedagógus	 nem	 választhat	 olyan	 tankönyvet,	 amelynek	 igénybe	 vétele	 az	 iskolai	 tankönyvrendelés	 és	
tankönyvellátás	rendje	szerint	nem	biztosítható	valamennyi	tanulónak.	A	pedagógus	–	a	minőség,	}pus	és	
ár	megjelölése	nélkül	–	felszerelés	beszerzését	kérhe,	a	tanulótól,	amely	nélkülözhetetlen	az	általa	tartoH	
tanórai	foglalkozáson	való	részvételhez,	illetve	tananyag	elsajá}tásához,	és	amelyet	a	tanórai	foglalkozáson	
egyidejűleg	minden	tanulónak	rendszeresen	alkalmaznia	kell.		

A	választoH	tankönyv	megváltoztathatatlanságának	figyelembe	vétele		

Tanítási	 év	 közben	 a	 meglévő	 tankönyvek,	 tanulmányi	 segédletek,	 taneszközök,	 más	 felszerelések	
beszerzésére	vonatkozó	döntés	nem	változtatható	meg,	ha	az	a	szülők	fizetési	kötelezeHségével	 járna.	A	
pedagógus	az	általa	javasolt	tankönyvekről,	segédletekről	tájékoztatja	a	szakmai	munkaközösséget.		

A	szakmai	munkaközösségek	feladata	a	tankönyvválasztással	kapcsolatban		

A	szakmai	munkaközösség	feladata,	hogy	az	adoH	tantárgyat	tanító	pedagógusok	véleményét	figyelembe	
véve	 meghatározza	 az	 alkalmazandó	 tankönyvek,	 segédletek	 körét.	 Figyelembe	 kell	 vennie	 az	 anyagi,	
költségvetési	 szempontokat	 is.	 A	 szakmai	munkaközösség	 az	 általa	 javasolt	 tankönyvekről,	 segédletekről	
tájékoztatja	a	szakmai	munkaközösség	tagjait.		
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A	tankönyvrendelés	előkészítése		

A	 tankönyveket	 elsősorban	 az	 oktatásért	 felelősi	 és	 a	 Minisztérium	 honlapján	 közzéteH	 hivatalos	
tankönyvjegyzéken	 szereplőkből	 kell	 kiválasztani.	 Az	 iskolaigazgató	 (tankönyvfelelős)	 a	 tankönyvrendelés	
előkészítési	feladatai	során	a	következő	tevékenységeket	látja	el:		

1. összegyűj,	a	tankönyvhasználatra	vonatkozó	javaslatokat,		

2. összeállítja	a	javasolt	tankönyv	csomagokat,		

3. összeállítja	a	tankönyv	megrendelési	javaslatot.		

	Tankönyvcsomagok	összeállítása		

A	javaslatok	alapján	tervezetet	készít	évfolyamonként,	illetve	indokolt	esetben	–	ha	a	helyi	tanterv	alapján	
eltérő	 tantárgyak	 oktatása	 folyik	 –	 évfolyamokon,	 illetve	 osztályokon	 belüli	 csoportonként	 arról,	 hogy	
milyen	tankönyvek,	segédletek	kerülnek	alkalmazásra.	A	tervezetben	feltüntetésre	kerülnek	a	tankönyvek,	
segédanyagok		

4. azonosító	adatai	(száma,	neve),		

5. a	forgalmazója,		

6. fogyasztói	ára,	valamint		

7. utalás	arra,	hogy	szerepel-e	a	tankönyvjegyzékben	vagy	sem.		

Ha	 a	 tankönyvjegyzék	 a	 tankönyvcsomagok	 összeállításakor	 hivatalosan	 még	 nem	 jelent	 meg,	 akkor	 a	
tájékoztatás	 a	 korábbi	 év	 tankönyvjegyzéke	 alapján	 történik,	 s	 a	 fogyasztói	 árak	 tájékoztató	 jellegűek.	 A	
listák	alapján	ki	kell	számolni,	hogy	egy-egy	tankönyvcsomag	mennyibe	fog	kerülni.		

	A	tankönyvjegyzékben	nem	szereplő	tankönyvekkel	kapcsolatos	egyetértés	kialakítása		

Az	igazgató	gondoskodik	arról,	hogy	évfolyamonként,	ezen	belül,	ha	indokolt	osztályonként,	csoportonként	
rendelkezésre	álljon	az	érinteH	szervek	egyetértését	elnyerő,	véleményezeH	tankönyvlista	

Az	iskolai	tankönyvellátás	megszervezése		

Az	 iskolai	 tankönyvellátás	megszervezése	 és	 lebonyolítása,	 amely	 a	 Könyvtárellátó	 által	 beszerzeH	 és	 az	
iskolákhoz	 leszállítoH	 tankönyveknek	 a	 tanulók	 és	 az	 iskolai	 könyvtár	 részére	 történő	 átadását,	 a	 sérült,	
elveszeH,	 hibás	 tankönyvek	 pótlása	 és	 a	 visszáru	 kezelés	 iskolán	 belüli	 feladatainak	 ellátását,	 illetve	 az	
ehhez	 kapcsolódó	 adminisztra}v	 és	 elszámolási	 feladatok	 elvégzését	 jelen,,	 az	 iskola	 feladata	 és	
felelőssége.	Az	iskolai	tankönyvellátás	keretében	kell	biztosítani,	hogy	az	iskolában	alkalmazoH	tankönyvek	
az	egész	tanítási	év	során	az	iskola	tanulói	részére	elérhetők	legyenek.	Az	iskolai	tankönyvellátást	az	iskolán	
belül	kell	lebonyolítani.		

Az	iskolai	tankönyvellátás	feladatainak	a	végrehajtására	–	ha	arról	vagy	egy	részének	elvégzéséről	az	iskola	
neki	 fel	 nem	 róható	 okokból	 nem	 képes	 saját	 maga	 gondoskodni	 –	 a	 Könyvtárellátó	 és	 az	 iskola	 a	
tankönyvellátási	szerződés	keretében	megállapodik.	Az	iskolai	tankönyvellátás	zavartalan	megszervezéséért	
akkor	is	az	iskola	felel,	ha	a	feladatokat	vagy	azok	egy	részét	a	Könyvtárellátó	látja	el.		
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Az	iskolai	ingyenes	tankönyvellátás	keretében	a	tanuló	évfolyamonként	legfeljebb	egy	alkalommal	jogosult	
tankönyvek	ingyenes	igénybevételére.	Második	alkalommal	a	tanuló	e	jogával	akkor	élhet,	ha	a	tankönyv	
használhatatlanná	vált,	megsemmisült,	elveszeH,	térítés	ellenében	kaphat	másik	tankönyvet.	

A	 pedagógus,	 a	 tanuló	 köteles	 az	 utolsó	 tanítási	 napon	 visszaszolgáltatni	 az	 intézmény	 könyvtárának.	
Amennyiben	 ez	 nem	 lehetséges,	 mert	 ha	 tankönyv	 használhatatlanná	 vált,	 megsemmisült,	 elveszeH,	
köteles	a	tankönyv	hivatalos	vételárát	megtéríteni.	

A	 tankönyvrendelés	 elkészítésével	 egyidejűleg	 az	 iskolai	 tankönyvellátás	 helyi	 rendjében	 az	 iskola	
igazgatójának	 meg	 kell	 nevezni	 a	 tankönyvfelelőst,	 annak	 feladatait,	 az	 iskolai	 tankönyvellátás	 során	
elvégzésre	kerülő	munka	ellenértéke	elismerésének	elveit	a	meghatározoH	feladatok	végrehajtását.		

Az	iskola	a	tankönyveket	a	Könyvtárellátótól	a	tanulók	részére	megbízásból	átveszi	majd	a	tankönyvellátás	
helyi	rendjének	elkészítésében	foglaltaknak	megfelelően	a	tankönyvfelelős	részt	vesz	a	tankönyvellátással	
kapcsolatos	iskolai	helyi	feladatok	ellátásában.		

A	tankönyvellátási	szerződés		

A	tankönyvellátási	szerződésnek	tartalmaznia	kell:		

1. az	 iskola	 nevét,	 székhelyét,	 OM	 azonosító	 számát,	 a	 tankönyvforgalmazó	 azonosító	 adatait	
(név,	cím,	székhely,	adószám,	pénzforgalmi	számlaszám,	képviselő	neve),		

2. azt	 a	 tanévet	 (tanéveket),	 amelyre	 a	 szerződés	 szól,	 -az	 iskolai	 tankönyvellátás	
megszervezésének	helyét,	az	iskolai	közreműködés	kereteit,		

3. annak	a	személynek	a	nevét,	aki	a	Könyvtárellátó,	 illetve	az	iskola	részéről	a	tankönyvellátás	
végrehajtásáért	felel	(továbbiakban	tankönyvfelelős),		

4. a	 tankönyvellátási	 szerződés	 keretei	 közöH	 a	 Könyvtárellátó	 és	 –	 kizárólag	 az	 iskolai	
tankönyvellátásban	 való	 közreműködés	 körében–	 annak	 teljesítési	 segéde	 jogosult	
nyilvántartani	 a	 tanulók	 következő	 személyes	 adatait:	 a	 tanuló	 neve,	 diákigazolványának	
száma,	ha	a	tanulónak	nincs	diákigazolványa,	az	anyja	neve	és	születési	ideje,	továbbá	minden	
tanuló	 esetében	 az	 iskolai	 tankönyvellátás	 keretében	 megvásárolt	 tankönyvek,	 illetve	 a	
vételhez	kapoH	támogatás	összege.		

ingyenes	 tankönyvellátás	 finanszírozása	 valamennyi	 köznevelési	 intézmény	 esetében,	
fenntartótól	függetlenül	az	EMMI	és	a	KELLO	közöz	közvetlen	elszámolással	valósul	meg.	Az	
iskola	 által	 megrendelt	 tankönyvek	 vonatkozásában	 a	 KELLO	 a	 számlát	 az	 iskola/fenntartó	
részére	 –	 „állami	 forrásból	 finanszírozoH,	 pénzügyi	 teljesítést	 nem	 igényel”	megjelöléssel	 –	
kiállítja	 és	 megküldi	 az	 iskola/fenntartó	 részére,	 annak	 ellenértékét	 a	 KELLO-nak	 az	 EMMI	
térí,	meg.	

A	 Könyvtárellátó	 köteles	 a	 megrendelt	 tankönyveket	 az	 iskola	 helyiségében	 a	 megállapodás	 szerin,	
időpontban	 az	 iskolának	 átadni.	 Az	 iskola	 az	 iskolai	 tankönyvrendeléssel	 érinteH	 tankönyvek	
vonatkozásában	 köteles	 mennyiségi	 vagy	 minőségi	 kifogásait	 haladéktalanul	 jelezni	 a	 Könyvtárellátó	
részére,	melyet	 a	 Könyvtárellátó	 a	 nem	 a	 központ	 által	 fenntartoH	 iskola	 esetében	 az	 iskolával	 közösen	
megállapodoH	feltételekkel	orvosol.	
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9.2. A	TANKÖNYVRENDELÉS	ELKÉSZÍTÉSÉNEK	EGYÉB	KÉRDÉSEI		

Az	 igazgató	 minden	 év	 2021.	 április	 28-ig	 elkészí,	 a	 tankönyvrendelését,	 majd	 jóváhagyatja	 az	 	 az	
intézmény	 fenntartójával.	 A	 tankönyvrendelésnél	 az	 iskolába	 belépő	 új	 osztályok	 tanulóinak	 várható,	
becsült	létszámát	is	figyelembe	kell	venni.	A	tankönyvrendelés	elkészítéséért	díjazás	jár.	

A	tankönyvrendelést	oly	módon	kell	elkészíteni,	hogy	a	tankönyvtámogatás,	a	tankönyvkölcsönzés	az	iskola	
minden	tanulója	és	pedagógusa	részére biztosítsa a tankönyvhöz való hozzájutás lehetőségét.	

A	 tankönyvrendelés	 végleges	 elkészítése	 előH	 az	 iskolának	 lehetővé	 kell	 tenni,	 hogy	 azt	 a	 szülők	
megismerjék.		

Az	 iskolának	 legkésőbb	 június	 10-ig	 –	 a	 honlapon	 való	 megjelenéssel	 –	 közzé	 kell	 tennie	 azoknak	 a	
tankönyveknek,	 ajánloH	 és	 kötelező	 olvasmányoknak	 a	 jegyzékét,	 amelyeket	 az	 iskolai	 könyvtárból	 a	
tanulók	kikölcsönözhetnek.	A	közzététel	az	iskolai	könyvtáros	munkaköri	kötelessége.	
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VI. INTÉZMÉNYI	VÉDŐ,	ÓVÓ	ELŐÍRÁSOK	

Az	 intézmény	 minden	 tanulója	 számára	 biztosítja	 a	 biztonságos	 körülmények	 közöH	 és	 egészséges	
környezetben	történő	oktatást,	a	tanulmányi	rend	pihenőidő,	szabadidő,	testmozgás,	sportolási-,	étkezési	
lehetőség	 beiktatásával	 történő,	 életkorának	 és	 fejleHségének	 megfelelő	 kialakítását.	 Védelmet	 biztosít	
számára	a	fizikai	és	lelki	erőszakkal	szemben.	A	tanulók	nevelését	és	oktatását	a	lelkiismere,	szabadság	és	
a	különböző	világnézetűek	közöz	türelmesség	elve	alapján	szervezi.		

Biztosítja,	hogy	a	tanulót	ne	érhesse	hátrány	világnéze,,	 lelkiismere,	vagy	poli,kai	meggyőződése	miaH,	
ne	kényszerüljön	meggyőződése	megvallására,	megtagadására.	A	tanév	kezdetekor	 ismerte,	a	tanulókkal	
az	 egészségük	 és	 tes,	 épségük	 védelmére	 vonatkozó	 intézményi	 belső	 szabályzatok	 előírásait,	 a	
különböző	 tevékenységekkel	 együH	 járó	veszélyforrásokat,	a	jlos	 és	 elvárható	magatartásformákat.	 Az	
ismertetés	tényét	dokumentálja.		

1. 	A	RENDSZERES	EGÉSZSÉGÜGYI	FELÜGYELET	ÉS	ELLÁTÁS	RENDJE		

A	 gyermekek,	 tanulók	 egészségügyi	 ellátását	 az	 iskolaorvos	 és	 a	 védőnő,	 	 az	 Intézményvezetővel	
egyezteteH	rend	szerint	végzi.		

Az	 iskolaorvos	és	a	 védőnő	egészségügyi	 kérdésekben,	 felkérésre,	 szakértőnként	 közreműködik	a	oktatói	
testület	illetve	az	szülői	munkaközösség	munkájában.		

A	 gyermekek,	 tanulók	 csoportos	 fogásza,	 szűrővizsgálata	 és	 kezelése	 a	 terüle,leg	 illetékes	 fogásza,	
rendelőben	évente	tanítási	időben	történik.	A	szűrővizsgálaton	való	részvételt,	valamint	annak	ideje	alaH	a	
tanulók	felügyeletét	az	iskola	biztosítja.		

Az	 iskolában	 kéthetente	 egy	 	 alkalommal	 orvosi	 ellátásban	 részesülhetnek	 a	 tanulók,	 a	 külön	
jogszabályokban	 rögzíteH,	megelőző	 orvosi	 intézkedéseken,	 szűrővizsgálatokon	 kívül.	 Az	 iskolaorvossal	 a	
rendszeres	kapcsolaHartás	az	 iskolavezetés	feladata.	A	testnevelés	óráról	hosszabb	ideig	tartó	felmentést	
csak	 szakorvosi	 írásos	 vélemény	 alapján	 adhat	 az	 iskola	 igazgatója.	 A	 felmentést	 a	 tanuló	 köteles	 a	
testnevelő	tanárnak	átadni.		

A	tanulók	rendszeres	egészségügyi	felügyelete	és	ellátása	érdekében	az	iskola	igazgatója	megállapodást	köt	
az	egészségügyi	szolgáltató	vezetőjével.		

A	megállapodásnak	 biztosítania	 kell	 a	 tanulók	 egészségügyi	 állapotának	 ellenőrzését,	 szűrését	 az	 alábbi	
területeken:		

❖ -fogászat,	évente	egy	alkalommal;		

❖ -belgyógyásza,	vizsgálat,	évente	egy	alkalommal;		

❖ -szemészet,	egy	alkalommal;		

❖ -hallásszűrés	a	páros	évfolyamoknál;		

❖ -fizikai	állapo�elmérés,	egy	alkalommal;		

❖ -mozgásszervi	szűrővizsgálat,	évente	egy	alkalommal;		

❖ -16	éves	kori	záró-vizsgálat	elvégzése,	dokumentálása;		
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❖ -a	 tanulóknak	 a	 védőnő	 által	 végzeH	 higiéniai-,sztasági	 szűrővizsgálatát,	 alkalomszerűen;	 -
elsősegélynyújtás	a	rászorulók	részére	(akut-ellátás).		

A	vizsgálatokról	a	szülőket	az	osztályfőnökökön	keresztül	tájékoztatni	kell.		

Az	iskolaorvos	és	a	védőnő	az	osztályfőnök	kérésére	a	tanulók	egészséges	életmódra	nevelése	érdekében	
felvilágosító	 előadásokat	 tarthat,	 valamint	 közreműködik	 az	 iskola	 pedagógiai	 programjában	 szereplő	
egészségnevelési	program	megvalósításában	

2. AZ	INTÉZMÉNYALKALMAZOTTJAINAK	FELADATAI	A	TANULÓ-	ÉS	
GYERMEKBALESETEK	MEGELŐZÉSÉBEN	ÉS	BALESET	ESETÉN		

Tanuló	baleset	 fogalma:	 az	 a	baleset,	 amely	 a	 tanulót	 iskola	 rendszerű	oktatás	 kereten	belül	 éri.	 Cél,	 és	
feladat	a	tanuló	balesetek	(továbbiakban:	balesetek)	megelőzése.		

A	megelőzés	 érdekében	minden	 tanév	 első	 osztályfőnöki	 óráján	 az	 osztályfőnök,	oktatás	 keretein	 belül	
felhívja	a	tanulók	figyelmét	a	balesetek	és	tűzesetek	megelőzésére,	az	összeállítoH	írásos	oktatási	tema,ka	
alapján.	Az	oktatás	tényét,	valamint	a	tudomásul	vételt,	a	diákok	aláírásával	köteles	az	osztályfőnök	írásban	
dokumentálni.		

Nagyon	 fontos	 a	 dákok	 felügyelete	 a	 tanórák	 alaH,	 az	 óraközi	 szünetekben,	 a	 tantervhez	 tartozó	
közlekedés,	utazás,	kirándulás,	esetleg	a	táborozások	alaH.	A	pedagógusok	alapvető	feladata	az	esemény	
előH	a	tanulók	figyelmének	felhívása	az	esetleges	veszélyekre	és	ártalmakra,	valamint	ezek	elkerülésének	
módjára.	 Az	 elméle,	 figyelem	 felhíváson	 túl	 fontos	 a	 megfelelő	 és	 hatékony	 felügyelet	 biztosítása.	 Az	
intézmény	első	számú	vezetője	felelős	azért,	hogy	a	tanulók	életkorának	(képzeHségének),	létszámának,	és	
az	 esemény	 jellegének	 megfelelő	 számú	 és	 képzeHségű	 iskolai	 alkalmazoH	 (tanár,	 pedagógus,	 esetleg	
egészségügyi	alkalmazoH)	felügyelje	a	tanulók	tevékenységét.		

A	 kémia,	 biológia,	 fizika,	 és	 számítástechnika-informa,ka	 tanár	 kötelessége	 felügyelni,	 hogy	 a	 diákok	ne	
tudjanak	felügyelet	nélkül	veszélyes	vegyszerek,	és	műszerek	közelébe	jutni.	Kísérletek	végzése	előH	esej	
baleset-megelőzési,	 balesetvédelmi	 oktatást	 kell	 tartani.	 Az	 áramütés	 és	 botlásveszély	 elkerülése	
érdekében	a	padozaton	vezeteH	elektromos	vezetékeket,	dugaszoló	aljzatokat,	meglazult,	nem	szabványos	
elektromos	eszközöket	szabványosan	kell	vezetni.	Felelős:	pedagógus	és	a	műszaki	alkalmazoH.		

A	 testnevelőtanárnak	 fokozoH	figyelmet	 kell	 fordítani	 a	 fegyelmezeH	és	 egészséges,	 és	 természetesen	 a	
balesetmentes	mozgásfejlődés	és	mozgásigény	kialakítására.	A	testnevelőtanár	feladata,	hogy	ellenőrizze	a	
tornaeszközök	balesetmentes	állapotát	és	a	meghibásodást	jelentse	az	intézmény	első	számú	vezetőjének.	
Új	 gyakorla,	 elemek	 bemutatása	 előH	 ese,	 beleset-megelőzési,	 balesetvédelmi	 oktatást	 kell	 tartania.	
Fontos	az	állandó	felügyelet	biztosítása.		

A	gyakorla,	oktató	kötelessége,	hogy	a	balesetmentes	szakmai	 tevékenységet,	eszközhasználatot,	egyéni	
védőeszközöket,	a	szükséges	gépek,	berendezések	védőberendezéseinek	a	használatát	úgy	mutassa	be	a	
tanulóknak,	 hogy	 ne	 történhessen	 sérülés.	 A	 gyakorla,	 oktatás	 megkezdése	 előH	 köteles	 a	 baleset-
megelőzéssel	kapcsolatban	az	oktatást	megtartani	és	dokumentálni.	Köteles	megőrizni	az	oktatás	anyagát	
és	a	dokumentumot,	mely	igazolja,	hogy	azt	a	diákok	tudomásul	veHék.		

Az	 intézményen	 belüli	 balesetek	 és	 az	 Intézményen	 kívüli	 főbb	 közlekedési	 balesetek	 megelőzésével	
kapcsolatos	készség	kialakítása	minden	pedagógus	feladata.		

Az	alapvető	elsősegély-nyújtási	ismeretek	oktatása	az	iskolaorvos,	vagy	asszisztense	feladata.		
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A	 fen,ek	 nem	 mentesí,k	 az	 iskola	 munkavállalóit	 az	 Intézmény	 Munkavédelmi-	 és	 Tűzvédelmi	
Szabályzatában,	 a	 Tűzriadó	 Tervben,a	 Kiürítés	 Számításban	 valamint	 a	 Kockázatelemzésben	 rögzíteHek	
betartása	és	betartatása	alól.		

A	tanulóbaleseteket	a	diák	köteles	a	legközelebbi	pedagógusnak	bejelenteni,	aki	a	nem	súlyos	baleseteket	
tovább	jelen,	a	gazdasági	vezetőnek,	súlyos	balesetek	esetén	az	iskola	igazgatónak,	azonnali	orvosi	segély	
melleH.		

A	 tanulóbalesetekkel	 kapcsolatos	 fogalom	 meghatározások,	 kivizsgálási,	 nyilvántartási	 és	 jelentési	
kötelezeHségek,	 a	 20/2012.	 (VIII.	 31.)	 EMMI	 rendelet	 169.	 §-ában	 rögzíteHek	 szerint,a	 gazdasági	 vezető	
feladata.		

3. BÁRMELY	RENDKÍVÜLI	ESEMÉNY	ESETÉN	SZÜKSÉGES	TEENDŐK		

A	rendkívüli	események	meghatározásába	besorolhatók	lehetnek:		

❖ természe,	eredetűek,		

❖ technikai	eredetűek,		

❖ társadalmi	eredetűek,		

❖ egészségügyi	eredetűek,	és		

❖ egyéb	 más	 események,	 amelyek	 várható,	 vagy	 valós	 következményeire	 tekinteHel	
rendkívülinek	minősülnek.		

Az	 Intézmény	 vezetőinek	 feladata	 arra	 irányul,	 hogy	 a	 szervezeHen	 munkát	 végzők	 és	 a	 hatókörben	
tartózkodók	 (pl.	diákok)	 tes,	épsége,	 valamint	a	 létesítményben	és	a	 környezetében	 levő	vagyontárgyak	
védelme	 biztosítoH	 legyen.	 Ennek	 érdekében	 be	 kell	 tartani	 az	 iskola	 Tűzvédelmi	 Szabályzatában,	 a	
Tűzriadó	Tervben,	a	Bombariadó	Tervben	és	a	Munkavédelmi	Szabályzatban	foglaltakat.		

A	rendkívüli	események	bekövetkezése	esetén	szükséges	tennivalók:		

Természe,	eredetű	események:		

Árvíz,	belvíz,	villámcsapás,	rendkívüli	időjárási	viszonyok	(hófúvás,	hosszú	idejű	esőzés,	szélvihar,	erős	fagy	
stb.)	 talajmozgás,	 jelentős	 levegő	 szennyezeHség,	 növény-és	 állatvilág	 pusztulása.	 Tennivalók:	 A	
bekövetkezeH	 kártól	 függően	 a	 mentés,	 riasztás	 megszervezése,	 a	 helyszín	 biztosítása,	 a	 hatóságok,	
mentők	értesítése	és	fogadása,	a	pánik	elkerülése.	Irányító:	az	iskola	első	számú	vezetője	vagy	a	helyszínen	
tartózkodó	 legmagasabb	 szintű	 vezetője,	 és	 a	 BM	 Budapes,	 Katasztrófavédelmi	 igazgatóság,	 polgári	
védelmi	főfelügyelőség	parancsnoka.		

Technikai	eredetű	események:		

Tűz,	 robbanás,	 épület	 falainak	 repedése,	dőlése,	 a	 tető	 jelentős	 sérülése,	 jelentős	 idejű	áramkimaradás,	
téli	 időben	 a	 fűtés	 teljes	 leállása,	 ivóvíz,	 vagy	 gáz	 hosszú	 idejű	 leállása,nukleáris	 baleset,	 technológiai	
fegyelem	megsértése	miaH	 bekövetkezeH	 esemény	 és	 hatásai,	 elektromos-	 és	magasfeszültségű	 oszlop	
dőlése,	vezeték	szakadás.	Tennivalók:	áramtalanítás,	gáz	elzárás,	az	eseménytől	függően	vízellátás	elzárás,	
helyszínbiztosítás,	mentés	megszervezése	 és	 irányítása,	 a	 pánik	 elkerülése,	 az	 Intézmény	 tűzriadó	 terve	
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alapján	 a	 hatóságok,	mentők	 értesítése.	 Irányító:	 az	 iskola	 első	 számú	 vezetője,	 vagy	 a	 helyszínen	 levő	
helyeHese	és	a	BM	Budapes,	Katasztrófavédelmi	igazgatóság,	polgári	védelmi	főfelügyelőség	parancsnoka.		

Bomba-fenyegeteHség,	 terrortámadás,	 háborús	 konfliktusok	 és	 következményei,	 közlekedés,	 szállítás	
leállása	 (pl.	 sztrájk	 stb.),	 rablás,	 betörés,	 nagy	 értékű	 lopások,	 számítógépes	 adatok	 lopása,	 gyilkosság,	
súlyos	 kimenetelű	 verekedések	 stb.	 Tennivalók:	 az	 Intézmény	 bombariadó	 terve	 alapján	 a	 helyszín	
biztosítása	melleH	a	mentés	megkezdése,	a	pánik	elkerülése,	a	hatóságok	(rendőrség,	katasztrófavédelem)	
és	a	mentők	értesítése.	Irányító:	az	iskola	első	számú	vezetője	vagy	a	helyszínen	levő	legmagasabb	szintű	
vezetője,	és	az	eseménytől	és	kihatásától	függően	a	katasztrófa	védelem	vagy	a	rendőrség	parancsnoka.		

Egészségügyi	eredetű	események:	Fertőzés	 (pl.	 szalmonella),	mérgezés	 (gondatlan,	vagy	 szándékos	étel-,	
gáz-,	gyógyszer	stb.),	 járvány,	súlyos	és/vagy	tömeges	baleset.	Tennivalók:	elsősegély,	mentés,	mentők	és	
az	 esemény	 jellegétől	 függően	 az	 ANTSZ,	 rendőrség	 és	 a	 katasztrófavédelem,	 a	munkavédelmi	 hatóság	
értesítése,	 az	 esemény	 okának	 a	 kivizsgálása,	 az	 okok	 feltárása	 a	 hasonló	 estek	megelőzése	 érdekében.	
Irányító:	a	helyszínen	levő	legmagasabb	szintű	vezető	vagy	a	helyszínen	lévő	legmagasabb	szintű	vezető,	és	
az	orvos,	a	hatóságok	megérkezése	után	a	helyszínre	érkező	hatóságok	parancsnokai.		

4. KATASZTRÓFA-,	TŰZ-ÉS	POLGÁRI	VÉDELMI	TEVÉKENYSÉG	SZERVEZETI	ÉS	
VÉGREHAJTÁSI	RENDJE		

Az	 elöző	 pontban	 szereplő	 rendkívüli	 és	 az	 esemény	 kiterjedésétől,	 az	 érinteHek,	 sérültek	 számától,	 a	
bekövetkezeH	 kártól	 függően,	 az	 iskola	 első	 számú	 vezetője	 saját	 hatáskörben	 intézkedik	 vagy	 kikéri	 a	
katasztrófavédelmi	és	ezen	belül	a	polgárvédelmi	hatóságok	állásfoglalását.		

A	helyszínt	a	hatóságok	megérkezéséig	változatlanul	kell	hagyni.		

Saját	hatáskörben	az	igazgató	a	Tűzvédelmi	Szabályzat	mellékletében	levő	tűz-és	bombariadó-terv	szerint	
jár	el.	A	menekülési	útvonalak	az	iskola	területén	jelezve	vannak,	a	menekülési	útvonalrajzok	a	folyosókon	
ki	vannak	függesztve.	A	portán	megtalálható:		

❖ a	 tűz-	 és	 bombariadó-terv	 a	 rajzokkal,	 a	 tűzvédelmi	 főkapcsoló,	 a	 gáz	 főelzáró	 helyének,	 a	
tűzvédelmi	jelző	és	tűzoltóeszközök	helyének	jelzésével	együH,		

❖ az	értesítendők	névsora	és	elérhetőségük,		

❖ a	helyiségek	kulcsai,	a	felelősök	megjelölésével	együH.		

❖ Minden	 iskolaévben	 gyakoroltatni	 kell	 a	 mentést	 és	 menekülést.	 A	 menekülés	 és	 mentés	
folyamatában	 is	 a	 tanulók	 felügyeletét	 meg	 kell	 oldani.	 A	 mentés	 során	 az	 épületbe	
visszaengedni	 senkit,	 semmilyen	 indokkal	 nem	 szabad.	 A	 jelzés,	 mentés,	 menekítés	 és	
elsősegélynyújtás	 folyamatában	 az	 iskola	 minden	 alkalmazoHja	 köteles	 szaktudása	 szerint	
részt	venni	(ez	állampolgári	kötelezeHség	is).		

5. AZ	INTÉZMÉNY	BIZTONSÁGOS	MŰKÖDÉSÉT	GARANTÁLÓ	SZABÁLYOK		

Az	 intézmény	 területén	 tartózkodó	 szülőknek,	 valamint	 az	 intézménnyel	 kapcsolatban	 nem	 álló	 más	
személyeknek	is	kötelessége	az	SZMSZ	biztonsági	intézkedéseinek	és	rendszabályainak	betartása.		
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Az	 iskola	 területére	 semmilyen	 olyan	 tárgy,	 eszköz,	 anyag	 nem	 vihető	 be	 (mindenkire	 vonatkozóan),	
amellyel	 kárt	 lehet	 tenni	 a	 másik	 ember	 egészségében	 vagy	 tes,	 épségében,	 sérülést	 vagy	 balesetet	
idézhet	 elő,	 bárki	 bódult	 vagy	 öntudatlan	 állapotba	 kerülhet.	 Ezen	 dolgok	 megítélése	 nem	 függhet	 az	
egyén	véleményétől,	mérlegelésétől.		
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VII. INTÉZMÉNYI	DOKUMENTUMOK	NYILVÁNOSSÁGA		

A	Szakmai	pedagógiai	program	egy	példányát	a	szülők	és	a	tanulók	által	szabadon	megtekinthető	módon	
az	iskola	honlapján	közzé	tesszük.		

Az	 intézményvezető	 távollétében	 (vagy	 helyeHe)az	 iskola	 igazgatóhelyeHesei	 jogosultak	 arra,	 hogy	 a	
szülők,	 tanulók	 részére	a	 Szakmai	pedagógiai	 programról	 tájékoztatást	 adjanak.	A	 tájékoztató	 időpontját	
előre	kérni	és	egyeztetni	kell.		

A	 Szakmai	 pedagógiai	 programon	 kívül	 az	 SZMSZ-t	 és	 a	 házirendet	 is	 lehet	 tanulmányozni	 az	 iskola	
honlapján.		

A	 házirend	 érdemi	 változásakor	 a	 tanulókat	 és	 a	 szülőket	 bevonjuk	 a	 legi,mációs	 folyamatba,	 illetve	
vezetőiken	keresztül,	valamint	az	iskola	honlapján	értesítjük	őket	a	változásokról.		

A	 szülőket	 a	 megelőző	 tanév	 végén	 írásban	 (tankönyvlista	 kiadásával)	 tájékoztatjuk	 azokról	 a	
tankönyvekről,	 tanulmányi	 segédletekről,	 taneszközökről,	 amelyekre	 a	 következő	 tanévben	 a	 nevelő	 és	
oktató	munkához	szükség	lesz.  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VIII. ZÁRÓ	RENDELKEZÉSEK	

1. A	SZMSZ	HATÁLYBALÉPÉSE		

A	 SZMSZ	2020.	 év	 szeptember	hó	1.	 napján	 lép	hatályba,	 és	 visszavonásig	 érvényes.	Az	 új	 szerveze,	és	
működési	szabályzat	hatálybalépésével	egyidejűleg	érvényét	vesz,	a	2018.	évben	készíteH	(előző)	SZMSZ.		

2. A	SZMSZ	FELÜLVIZSGÁLATA		

A	 SZMSZ	 felülvizsgálatára	 sor	 kerül	 jogszabályi	 előírás	 alapján,	 illetve	 jogszabályváltozás	 esetén	 vagy	 ha	
módosítását	 kezdeményezi	 az	 intézmény	 oktatói	 testülete,	 a	 diákönkormányzat,	 a	 szülői	 szervezet.	 A	
kezdeményezést	 és	 a	 javasolt	módosítást	 az	 intézményvezetőhöz	 kell	 beterjeszteni.	A	 SZMSZ	módosítási	
eljárása	megegyezik	megalkotásának	szabályaival.		

Kelt:	Budapest,	2020	év	augusztus	“	31“		nap		

.............................................		
igazgató	  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IX. MELLÉKLETEK	

I.	Adatkezelési	Szabályzat	
1.	számú	melléklet		külön	szerkesztve	

I.	Az	intézményben	működő	egyeztető	fórumok	nyilatkozatai		

I.	Diákönkormányzat	

A	szerveze,	és	működési	szabályzatot	az	intézmény	Diákönkormányzata	2020.	év	augusztus	28.-án		tartoH	
ülésén	megtárgyalta.	Aláírásommal	tanúsítom,	hogy	a	Diákönkormányzat	véleményezési	jogát	jelen	SZMSZ	
felülvizsgálata	során	a	jogszabályban	meghatározoHak	szerint	gyakorolta.		

Budapest,	2020.	augusztus	28.	

	 	 	 	 	 	 	.............................................		 	 	
	 	 	 																																Diákönkormányzat	vezetője		

II.Szülői	munkaközösség	

A	szerveze,	és	működési	szabályzatot	a	szülői	szervezet	(Szülői	Munkaközösség)	2020.	év	augusztus	28.-án.	
tartoH	 ülésén	megtárgyalta.	 Aláírásommal	 tanúsítom,	 hogy	 a	 szülői	 szervezet	 véleményezési	 jogát	 jelen	
SZMSZ	felülvizsgálata	során,	a	jogszabályban	meghatározoHak	szerint	gyakorolta.		

Budapest,	2020.	augusztus	28.	

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

	 	 	 	 	 	 szülői	szervezet	képviselője		

III.	Oktatói	testület	

A	 szerveze,	 és	 működési	 szabályzatot	 az	 intézmény	 nevelőtestülete	 2020.	 év	 augusztus	 28.-án	 tartoH	
értekezletén	elfogadta.		

Budapest,	2020	augusztus	28.	

	 	 	 	 	 .............................................		 	 	 	
	 				 	 																			 hitelesítő	oktatóii	tag		
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IV.	Fenntartói	nyilatkozat		

Jelen	 szerveze,	 és	 működési	 szabályzatot	 a	 nemze,	 a	 szakképzésről	 szoló	 2019.	 évi	 LXXX.	 törvény	
értelmében	i,	a	fenntartóra	többletkötelezeHséget	telepítő	rendelkezések	a	korábbihoz	képest	nincsenek.	

	 Aláírásommal	 tanúsítom,	 hogy	 a	 fenntartó	 döntésre	 jogosult	 vezetője	 az	 SZMSZ	 fen,	 rendelkezéseivel	
egyetért,	azokat	jóváhagyja.		

Budapest,	2020.	augusztus	31.	

	 	 	 	 	 	 .............................................		 	 	
	 	 	 																																																		Fenntartó	képviselője		
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X. FÜGGELÉK	

I.	Munkaköri	leírás	minták
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