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Bevezetés 

 

 

Az SZMSZ célja, tartalma 

 

A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó 

rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat határozza meg. Megalkotása a Nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. §-ában foglalt felhatalmazás alapján történik. A 

szervezeti és működési szabályzat határozza meg a köznevelési intézmény szervezeti felépítését, 

továbbá a működésre vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más 

hatáskörbe. A szervezeti és működési szabályzat a kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékenység-

csoportok és folyamatok összehangolt működését, racionális és hatékony kapcsolati rendszerét 

tartalmazza. 

 

 

 

Jogszabályi háttér 

 

 

 Az SZMSZ szabályozási körét meghatározó jogszabályok: 

 

 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről, és annak módosításáról szóló 2017. évi 

LXX. törvény  

 1995.évi I. tv a Magyarországi Református Egyház közoktatási törvénye (az 1998. 

évi I.; a 2005. évi II. és a végrehajtási utasítással, továbbá a 2013. évi V. tv. átfogó 

módosításaival egységes szerkezetben) 

 2019. évi LXX. törvény a közneveléssel összefüggő egyes törvények módosításáról 

és a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 

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

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

információszabadságról 

 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről 

 A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII törvény 

 23/2004. (VIII.27.) OM rendelet a tanulói tankönyvtámogatás és az iskola tankönyvellátás 

rendjéről, valamint a 4/2017. (IV. 10.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-

kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás 

rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet módosításáról 

 26/1997. (IX.3.) NM rendelet iskola-egészségügyi ellátásról, valamint a 19/2010. (IV. 22.) 

EüM rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek a védőnői 

tevékenységgel összefüggő módosításáról 

 196/2019. (VIII.1.) Kormányrendelet az egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek 

módosításáról az 

 20/2019. (VIII.30.) EMMI rendelet az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek 

módsításáról és hatályon kívül helyezéséről 

 

 

 További, az intézmény működését meghatározó fontosabb jogszabályok: 

 

 a Magyarország költségvetéséről szóló mindenkor hatályos törvények 
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 az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a 2006. évi 

LXV. törvény az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és 

egyes kapcsolódó törvények módosításáról 

 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról a 1997. évi  

XXXI. törvény, valamint a 2017. évi XCV. törvény a gyermekek védelméről 

és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek a 

gyermekvédelem rendszerének megerősítése érdekében történő, valamint 

egyéb törvények módosításáról 

 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről, valamint a 2015. évi LXVI. 

törvény a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a 

felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és az azokkal összefüggő 

tárgyú törvények módosításáról 

 nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi. LXXVII. törvény 

 a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. tv. egységes szerkezetben a 

végrehajtásról szóló 5/1993. (XII.26.) MüM rendelettel, valamint 2006. évi 

XXIX. törvény a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 

módosításáról 

 2011. évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének 

támogatásáról 

 diákigazolványról szóló 30/1999 (II.15.) Korm. rendelet 

 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli 

rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 

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

 az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI.13.) 

Korm. rendelet 

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

jóváhagyásának rendjéről 

23/2013. (III. 29.) számú EMMI rendelet – a kerettantervek kiadásának és 

jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 

módosításáról 

40/2015. (VIII. 28.) számú EMMI rendelet – a kerettantervek kiadásának és 

jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 

módosításáról 

- 11/2016. (VI. 13.) EMMI rendelet – a kerettantervek kiadásának és 

jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 

módosításáról 

- 22/2016. (VIII. 25.) EMMI rendelet – a kerettantervek kiadásának és 

jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 

módosításáról 

- 23/2016. (VIII. 30.) EMMI rendelet – a kerettantervek kiadásának és 

jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 

módosításáról 

 

 

 8/2006. (III. 23.) OM rendelet a szakképzés megkezdésének és folytatásának 

feltételeiről, valamint a térségi integrált szakképző központ tanácsadó 

testületéről 
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  315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás 

szabályairól 

  az Országos Képzési Jegyzékről a 3 7/2003. (XII. 27.) OM rendelet, valamint a 

25/2016. (II. 25.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az 

Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. 

(VII. 6.) Korm. rendelet, valamint a 2016/2017. tanévre vonatkozó 

szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017. tanévben induló képzések 

tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítéseiről szóló 297/2015. (X. 13.) 

Korm. rendelet módosításáról 

  a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 

2003. évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról szóló 13/2004. (IV. 27.) OM 

rendelet  

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

  a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi 

vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 
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1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

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

Jelen szervezeti és működési szabályzatot a fenntartó  Igazgatótanács hagyja jóvá a tantestület 

javaslata alapján. 

Jelen szervezeti és működési szabályzatot a tanulók, szüleik, az iskola partnerei és más 

érdeklődők megtekinthetik az intézmény könyvtárában munkaidőben, továbbá az intézmény 

honlapján.  

 

1.2. A szervezeti és működési szabályzat személyi és időbeli hatálya 

A szervezeti és működési szabályzat és a mellékletét képező szabályzatok, igazgatói utasítások 

betartása az intézmény valamennyi munkavállalójára, tanulójára nézve – ide értve a 

felnőttoktatásban részt vevőket – kötelező érvényű. A szervezeti és működési szabályzat a 

fenntartó Igazgatótanács jóváhagyásának időpontjával lép hatályba, és határozatlan időre 

szól.  

 

1.3. Az Intézmény meghatározása: 

1. Az intézmény neve:  Bernáth Kálmán Református Gimnázium, 

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnázium és 

Szakközépiskola 

Rövidített neve:           Bernáth Református Középiskola Vác 

  OM azonosító száma:       201698 

  Az intézmény székhelye, címe:  2600 Vác, Brusznyai Árpád u. 6. 

   

2. Az intézmény alapítója:                           Vác–Felsővárosi Református Egyházközség 

                                                                      2600. Vác, Dózsa György út 54 

3.  Az alapítás éve:    2012 

4.  Az intézmény fenntartója:                    Északpesti Református Egyházmegye 2013 Pomáz, 

Hősök tere 1. 

5.  Az alapító okirat kelte és azonosítója:    2017. 05.29. 

5. Az intézmény típusa:   Többcélú közoktatási intézmény, 

ezen belül: gimnázium, szakgimnázium, 

szakközépiskola 

7. A törvényességi és szakmai felügyeletet:  

- az Északpesti Református Egyházmegye közgyűlése gyakorolja 

- A Fenntartó törvényességi felügyeletét a Pest megyei Kormányhivatal gyakorolja. 

8. Az intézmény jogállása:  önálló jogi személy 

9. Gazdálkodási formája:    552 – önálló egyházi intézmény 

Az intézmény pénzforgalmi számlaszáma: 11784009-20602635 

Az intézmény adószáma:   18294530-1-13 

10. Vezetőjének kinevezési rendje:  

Az intézmény vezetőjét, azaz az iskola igazgatóját az Igazgatótanács előterjesztésére a fenntartó 

Egyházmegyei Tanács határozata alapján, az Egyházmegye elnöksége bízza meg illetve nevezi 

ki nyilvános pályázat vagy meghívás alapján, a nevelőtestületet meghallgatva, és gyakorolja 

felette a munkáltatói jogokat. A munkaszerződést az Egyházmegye elnöksége írja alá.   
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 A kinevezés öt tanévre szól. A ciklus lejártát megelőzően, a nevelőtestületet meghallgatva, az 

Egyházmegyei Tanács megerősíti a kinevezést, vagy új pályázatot ír ki, illetve új meghívással 

él. A kinevezés feltételei:  

 egyetemi szintű pedagógiai végzettség, szakképzettség, 

 közoktatásvezetői szakképzettség, 

 ötéves szakmai gyakorlat, 

 vezetésre való alkalmasság, 

 református egyháztagság, 

 erkölcsös életvitel, rendezett magánélet. 

Az igazgató az iskola képviselője. A munkáltatói jogokat, a kötelezettség vállalási és utalványozási 

jogokat gyakorolja a mindenkor hatályos állami és egyházi rendelkezések szerint. 

 

1.4. Az intézmény által használt bélyegzők felirata és lenyomata, valamint használatuk 

szabályozása 

 A bélyegzők használatát, a jogosultságokat az intézmény bélyegzőhasználati szabályzata 

tartalmazza. 

 

1.5. Az intézmény tevékenységei 

 Az Alapító Okirattal összefüggésben az alaptevékenységi szakágazat: gimnáziumi nevelés-

oktatás, szakgimnáziumi nevelés-oktatás, szakközépiskolai nevelés-oktatás 

 

 Az intézmény a fenntartói határozattal elfogadott, érvényes Alapító Okirat és Pedagógiai 

Program szerint végzi tevékenységét. 

Ellátandó alaptevékenységei: 

— A jóváhagyott pedagógiai, szakmai program alapján ellátja az iskolai nevelés-oktatás területén: 

Az általános műveltséget megalapozó  

• kétszintű érettségi vizsgára felkészítő, 

• intenzív nyelvi felkészítő,  

• a felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés-oktatás, és a középfokú 

szakképzésben továbbtanulásra felkészítő nevelés-oktatás 

• a tanulmányok befejezéséhez a vonatkozó jogszabályok szerint (alap- és) érettségi vizsgát szervez,  

ellátja a vizsgáztatással kapcsolatos feladatokat.  

— Iskolai rendszerű elméleti és gyakorlati szakképzés területén:  

• A jóváhagyott pedagógiai, szakmai program alapján ellátja a tankötelezettségének eleget tett, 

továbbá a szakképesítésre előírt előképzettségi és egészségügyi feltételeknek megfelelő tanulók első 

és második szakképesítésének megszerzésére irányuló elméleti és gyakorlati oktatást. 

• Felkészít a szakmai képesítő vizsgára, illetve a munkába álláshoz és az önálló életkezdéshez 

szükséges ismeretek elsajátítására. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény szerint 

szervezi a gyakorlati képzést. 

• Ellátja a szakképzésben résztvevő tanulók iskolai tanműhelyben történő gyakorlati oktatását.  

• A tanulmányok befejezéséhez a vonatkozó jogszabályok szerint érettségi és szakmai képesítő 

vizsgát szervez, ellátja a vizsgáztatással kapcsolatos feladatokat. 
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 Az alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítő és kiegészítő tevékenysége:  

— tanórán kívüli nevelés-oktatás, felügyelet ellátása,  

— differenciált képességfejlesztés, tehetséggondozás, tanulói sport- és kulturális tevékenység, 

szabadidő hasznos eltöltésének szervezése,  

— ifjúság- és gyermekvédelmi feladatok ellátása 

— nevelés-oktatás biztonságos és egészséges körülményeinek, szakmai feltételeinek biztosítása,  

— iskola-egészségügyi feladatok ellátása: biztosítja az iskola a tanulók rendszeres egészségügyi 

vizsgálatát, a tanulók fizikai állapotának mérését, egészségnevelést (49/2004. V.21. ESzCsM 

rend. 8.§)  

— gondoskodik a szakképző évfolyamba kapcsolódás előtt a foglalkozás- egészségügyi 

alkalmassági vizsgálatok elvégzéséről,  

— az iskola, a tanműhelyek üzemeltetése, az üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátása,  

— az intézmény létesítményeinek, helyiségeinek, eszközeinek igény szerinti bérbeadása. 

 

1.6. Az SZMSZ hatálya  

 

Az SZMSZ hatálya kiterjed az intézménnyel jogviszonyban álló személyekre, valamint mindazokra, 

akik belépnek az intézmény területére, használják helyiségeit, létesítményeit.  

 

Az SZMSZ előírásai érvényesek az intézmény területén a benntartózkodás ideje alatt, valamint az 

intézmény által külső helyszínen szervezett foglalkozásokon, rendezvényeken, a foglalkozások 

illetve rendezvények ideje alatt. 

 

1.7. Az SZMSZ jóváhagyása  

Az SZMSZ-t az intézmény vezetőjének előterjesztése után a nevelőtestület fogadja el, és a Fenntartói 

Igazgatótanács hagyja jóvá . A jogszabályokban meghatározott ügyekben/kérdésekben egyetértési 

jogot gyakorolnak:  

- szülői szervezet és 

- az intézményi diákönkormányzat.  
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AZ ISKOLA SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 

Az iskola szervezeti felépítése 

Igazgató 

(intézményvezető) 

    iskolatitkár 

általános 

igazgató helyettes 

szakmai 

igazgató 

helyettes 

  

gyakorlati 

oktatásért 

felelős 

igazgató 

helyettes 

gazdasági vezető 

intézményi 

lelkész 

 

      

  
ifjúságvédelmi 

felelős 
 

 

gyakorlati. 

oktatók 

 

gyakorlati 

helyek 

rendszergazda 
analitikus 

könyvelő 

jelentő 

felelős, 

pénzügyi 

előadó 

gondnok - oktatás 

technikus. 

(gazdasági 

feladat 

terén) 

pénztáros 

       
technikai 

dolgozók 
  

- 

diákönkormányzat 

vezető 

- oktatás 

technikus 

(szakmai 

feladatok terén) 

   

- könyvtáros 
- szakmai mk. 

vezet pedag. 
   

     

- szabadidő 

szervező 

- beosztott 

pedagógusok 
   

     

- közismereti mk. 

vezetői 
    

- beosztott 

pedagógusok 
    

- adminisztrátor     
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A nevelési-oktatási intézményekben foglalkoztatott vezetők és alkalmazottak létszámának szabályozását a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 1. és 2.sz. melléklete tartalmazza. 
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2. VEZETÉSI SZERKEZET 

 

2.1. Az Intézmény fenntartói irányítása 

 

Az iskola fenntartója és működtetője: Északpesti Református Egyházmegye  

 

A fenntartó jogai és kötelezettségei:  
A fenntartó jogainak és kötelezettségeinek érvényesüléséért az Egyházmegyei Tanács irányítása 

mellett az Egyházmegye elnöksége  felelős.  

 

A fenntartó:  

- dönt az intézmény gazdálkodási jogköréről, átszervezéséről, tevékenysége módosításáról, 

szüneteltetéséről, megszüntetéséről,  

- biztosítja a református hitelvek és célok megvalósításának feltételeit, segíti és ellenőrzi 

megvalósulásukat,  

- biztosítja a működés személyi és tárgyi feltételeit,  

- létrehozza a jogok és kötelezettségek gyakorlására az Igazgatótanácsot, meghatározza feladatkörét, 

kötelességét és hatáskörét,  

- jóváhagyja az iskola SZMSZ-ét, pedagógiai programját, házirendjét  

- kinevezi az intézmény vezetőjét és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat,  

- biztosítja a vallásoktatás személyi feltételeit,  

- értékeli – szakértők bevonásával – a pedagógiai program feladatait, azok végrehajtását és a szakmai 

munka eredményeit,  

- kikérheti döntései előtt saját illetékes egyházi iskolaügyi bizottsága és más intézetek véleményét is,  

- gondoskodik a működés anyagi feltételeiről és szükséges fejlesztéséről, melyek forrásai:  

- állami alap- és kiegészítő normatívák,  

- fenntartói (egyházmegyei) támogatás  

- alapítványi és magánadományok  

- pályázati támogatás,  

- jóváhagyja a költségvetést és az intézményi költségvetési beszámolót,  

- ellenőrzi az intézmény működését, gazdálkodását és adatszolgáltatását,  

- biztosítja minden munkavállaló részére a munkafeltételeket, juttatásokat, kedvezményeket és az 

alkalmazottakat megillető jogvédelmet,  

- a pedagógusok és az oktatást, nevelést segítő munkavállalók alkalmazáshoz és az alkalmazás 

megszüntetéséhez egyetértési joggal bír. 

A fenntartói jogkör egyes jogosítványait az Egyházmegyei Közgyűlés – az erről rendelkező 1/2017. 

számú Szabályrendeletével – az Egyházmegyei Tanácsra, az Egyházmegye elnökségére, valamint az 

Igazgatótanácsra ruházta át,  
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 A fenntartó jogosítványai közül az Egyházmegyei Közgyűlés gyakorolja: 

– az alapítói jogosítványokat (alapítás, átszervezés, megszüntetés), –  

– a költségvetés meghatározását, a költségvetési beszámoló elfogadását,  

– a költségvetési maradvány felhasználásának engedélyezését,  

 

 Az Egyházmegyei Tanács megbízásából az Igazgatótanács a hatályos jogszabályok és a 

Magyarországi Református Egyház közoktatási törvénye, valamint az Északpesti Református 

Egyházmegye szabályrendelete szerint gyakorolja hatáskörét, amely során döntési, döntés 

előkészítő, egyetértési, véleményezési és javaslattételi jogosultságokat gyakorol.  

Dönt:  
– törvényességi, szakmai és pénzügyi ellenőrzés elrendeléséről,  

 

Döntés előkészítő hatásköre:  

– az igazgató megbízásának előkészítése,  

– az intézmény éves beszámolójának elfogadása.  

 

Jóváhagyja:  

– az SZMSZ-t,  

– a pedagógiai programot,  

– a házirendet,  

- az Iskola belső értékelési szabályzatát,– az Iskola továbbképzési programját,  

 

Javaslatot tehet mind az Intézmény fenntartója, mind az Intézmény igazgatója felé a nevelést és 

oktatást érintő kérdésekben.  

Az Igazgatótanács két ülése között az átruházott fenntartói jogokat az Igazgatótanács elnöke 

gyakorolja. 
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2.2. Az intézmény vezetése, vezetést segítő demokratikus fórumok  

 

Igazgatótanács* 

Igazgató 

 Az intézményvezetés szervezetei:  

az intézmény vezetősége,  

az intézmény nevelőtestülete,  

a munkaközösségek,  

intézményi diákönkormányzat,  

megalakulás esetén üzemi tanács, szakszervezet 

szülői munkaközösség (SZMK).  

 

 

Az *Igazgatótanács összetétele: 

 

Az Igazgatótanács 11 tagból áll. 

Hivatalból tagjai: 

- esperes 

- egyházmegyei gondnok 

- egyházmegyei iskolaügyi előadó 

- az intézmény igazgatója 

- az intézmény hit- és erkölcstanoktatója 

- az intézmény gazdasági vezetője 

  

Választott tagként hat évre: 

- a fenntartó által delegált 4 fő 

- a nevelőtestület által delegált 1 fő 

 

Elnökét az Egyházmegyei Tanács választja. 

 

Az intézmény élén az igazgató áll, aki az intézmény egészének felelős vezetője. 

 Munkáját a magasabb jogszabályok, a fenntartó, valamint az intézmény belső szabályzatai által 

előírtak szerint végzi. Munkáját az intézményvezetés, ezen belül az intézmény vezetősége segíti. 

Kinevezése fenntartói jogkör, alapító okirat szerint. 

 

2.2.1.Az Intézmény vezetősége: 

 

Az intézményvezetés munkáját az igazgató irányítja, ellenőrzi. 

Az igazgatóhelyetteseket, az intézményegység vezetőket, a tagintézmény-vezetőket, a 

tagozatvezetőket és a gyakorlati oktatásvezetőt az igazgató bízza meg és menti fel az intézmény teljes 

állású, határozatlan időre kinevezett alkalmazottai közül, a nevelőtestület véleményének kikérése 

után, a fenntartói igazgatótanács – hiányában a fenntartó döntéshozó testülete – egyetértésével. 

Megbízatásuk a következő intézményvezetői megbízással megszűnik. 
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 Az intézményvezetés tagjai: 

 

- az igazgató 

- gazdasági vezető, 

- általános igazgatóhelyettes, 

- szakmai igazgatóhelyettes 

- gyakorlati oktatásért felelős igazgató helyettes 

 

A gazdasági szervezet élén a gazdasági vezető áll, aki a szakmai irányításért és a szakterület 

fejlesztéséért felelős. Faladatait magasabb jogszabályok és a helyi szabályzatok, valamint munkaköri 

leírás alapján látja el. 

Kinevezése intézményigazgatói jogkör.  

 

Az igazgató ellenőrzése mellett, a fenntartói irányítás szerint az intézmény saját gazdasági 

szervezete útján látja el az alábbiakban felsorolt valamennyi feladatot az SZMSZ mellékleteiben 

található szabályzatok alapján:  

 

—  tervezés, (Számviteli politika)  

—  előirányzat-felhasználás,  

—  a hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítás,  

—  üzemeltetés, fenntartás, működtetés,  

— beszerzések (közbeszerzések) (Közbeszerzési szabályzat), beruházás, a vagyonkezelés 

(Eszközök, források értékelési szabályzata, Eszközök, források leltárkészítési és 

leltározási szabályzata), vagyonhasznosítás (Szabálytalanságok kezelésének 

eljárásrendje),  

— munkaerő-gazdálkodás, munkaügyi feladatok, bérelszámolás,  

banki pénzforgalom, készpénzkezelés (Pénzkezelési szabályzat)  

— könyvvezetés és a beszámolási kötelezettségek teljesítése (Kötelezettségvállalás rendje), 

analitikus könyvelés, adatszolgáltatás és  

— az intézményre kiterjedő egyéb gazdálkodással összefüggő feladatok.  

A gazdasági szervezet ügyrendet készít, amely meghatározza a szervezet feladatait, hatás és jogkörét. 

  

Munkáját az intézményvezetés tagjaival együttműködve, azok közreműködésével látja el.  

 

Az intézmény eredményes és hatékony működéséhez szükséges egyéb rendelkezéseket 

szabályzatok, igazgatói utasítások tartalmazzák. Ezen szabályzatok, utasítások előírásait az 

intézmény igazgatója szükség esetén az SZMSZ változtatása nélkül is módosíthatja.  

 

 

 

A általános igazgatóhelyettes az igazgató első helyettese.  
Közvetlenül irányítja és fejleszti a központi irányítás tevékenységét, felügyeli a tanügy-igazgatási 

feladatok jogszerű ellátását, valamint a Belső önértékelési csoportvezetővel együttműködve a tanügy-

igazgatási minőségirányítási tevékenységet. Szakmai vezetőként irányítja és fejleszti a közismereti 

szakterületek nevelő-oktató tevékenységét, továbbá ellátja a minőségirányítási vezetővel 

együttműködve a minőségirányítási tevékenységet a saját szakterületén. Feladata továbbá az 

intézményi adatbázisok létrehozása, az adatbázisok kezelése, valamint az adatszolgáltatás operatív 

végrehajtásának irányítása. Munkáját az intézményvezetés tagjaival együttműködve, azok 

közreműködésével látja el.  
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A szakmai igazgatóhelyettes  
Felelősen és teljes körűen irányítja, fejleszti saját szakterületein a szakgimnáziumi és a 

szakközépiskolai szakmai képzést, és e területeken a nevelő munkát, továbbá ellátja a 

minőségirányítási vezetővel együttműködve a minőségirányítási tevékenységet a saját szakterületén. 

Feladata továbbá az intézményi innovációs és szervezési tevékenység operatív irányítása, valamint 

az intézményi adatbázisok létrehozásában, az adatbázisok kezelésében, valamint az adatszolgáltatás 

operatív végrehajtásában történő közreműködés. Munkáját az intézményvezetés tagjaival 

együttműködve, azok közreműködésével látja el.  

 

A gyakorlati oktatásért felelős igazgató helyettes 
Munkáját az igazgató, igazgatóhelyettesek segítik, feladata az intézményen belüli és a külső 

képzőhelyeken történő gyakorlati oktatás irányítása, fejlesztése, továbbá a Belső önértékelési csoport 

tagjaival és vezetőjével együttműködve irányítják a minőségfejlesztésre irányuló tevékenységet a 

saját szakterületükön. 

 

Az igazgatóhelyettesek a funkcionális vezetési szerkezetben, a magasabb jogszabályok, az 

intézményi belső szabályzatok és munkaköri leírás szerint, valamint az igazgató közvetlen 

irányítása alapján végzik munkájukat. Kinevezésük a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet  

21. § szerint történik (a vezetői megbízásról és a megbízás visszavonásáról az Igazgatótanács dönt, 

a munkáltatói jogokat az igazgató gyakorolja).  

 

 

2.2.2. Az intézményvezetés működése:  

 

Az intézményvezetés az igazgató döntéselőkészítő, véleményező és javaslattevő testülete. 
 

Az igazgató által megállapított időpontokban és munkaprogram (az éves intézményi munkaterv) 

alapján tanácskozik. Az ülések összehívása az igazgató feladata. Kezdeményezheti a vezetőségi 

ülések összehívását a vezetőség bármely tagja. Az ülésekre tanácskozási joggal meghívható: a 

fenntartó egyházmegye esperese, gondnoka, a munkaközösségek vezetői, a diákönkormányzat 

vezetője és a szülői munkaközösség vezetője. Az operatív vezetési ügyekben az igazgató a 

vezetőkkel, illetve a vezetők egymással rendszeresen megbeszélést tartanak. 

Az intézmény irányítását — a (1. ábra) szervezeti felépítés szerint, a szervezeti egységek és a 

köztük lévő funkcionális munkakapcsolatok és a mindenkori munkaterv alapján a vezetőkkel, mint 

közvetlen munkatársakkal együttműködve  valamint megalakulás esetén az üzemi tanáccsal, az iskola 

demokratikus szakmai és érdekképviseleti szervezeteivel együttműködve az igazgató látja el.  

 

Az igazgató munkáját az intézményvezetés valamennyi tagja közreműködően, a folytonosan fejlődő 

minőségi követelményeknek megfelelően, munkaköri felelősséggel segíti.  

    Az igazgató a tantestület véleményét kikéri a gazdasági vezető kivételével, az igazgatóhelyettesek 

megbízásával illetve visszahívásával kapcsolatban.  

 

Az igazgatóhelyettesek és a más vezető beosztású dolgozók munkájukat munkaköri leírásuk, 

valamint az igazgató közvetlen irányítása alapján végzik.  

 

2.2.3. Az intézmény dolgozói  

Az intézmény dolgozóit a magasabb jogszabályok előírásai alapján megállapított munkakörökre, 

a fenntartó által engedélyezett létszámban az intézmény igazgatója alkalmazza.  
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Az intézmény minden alkalmazottjának – tekintet nélkül arra, hogy milyen vallású és milyen 

munkakörben dolgozik – figyelembe kell vennie, hogy református keresztyén közösség 

munkatársa, és köteles megjelenésével, megnyilatkozásaival, valamint életvitelével segíteni az 

ifjúság evangéliumi hit és erkölcs szerinti nevelését. 
Valamennyi alkalmazott az intézmény hatékony és eredményes működését, feladatellátását aktív 

közreműködéssel, a folytonosan fejlődő minőségi követelményeknek megfelelően, munkaköri 

felelősséggel segíti.  

Az intézmény dolgozói munkájukat a magasabb jogszabályok, a belső szabályzatok és a munkaköri 

leírás alapján végzik. 

 

2.2.4. Az intézmény szervezeti egységei 

 

Az intézmény szervezeti egységei: A szervezeti egység élén az alábbi felelős 

  beosztású vezető áll: 

 Központi igazgatás igazgató 

 Iskola-igazgatás általános igazgatóhelyettes 

 Gazdasági egység gazdasági vezető 

 Szakképzés szakmai igazgatóhelyettes  

 Gyakorlati képzés gyakorlati oktatásért felelős igazgató helyettes 

 Belső önértékelési munkacsoport (BECS) BECS vezető 

 

2.3 A helyettesítés rendje 

 

 Az igazgatót tartós távolléte, akadályoztatása, vagy intézményvezető váltás esetén – teljes 

jogkörrel és felelősséggel, ha az igazgató másképpen nem rendelkezik, 

- az általános igazgatóhelyettes helyettesíti, aki a helyettesítési feladatát gazdasági és pénzügyi 

kérdésekben a gazdasági vezetővel történő szoros egyeztetéssel látja el. 

 Az igazgató és az általános igazgatóhelyettes egyidejű akadályoztatása esetén a helyettesítés az 

alábbi sorrend szerint: 

       - szakmai igazgatóhelyettes 

       - gyakorlati oktatásért felelős igazgató helyettes. 
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2.4 A vezetők közötti feladatmegosztás 

 

 A részletes, személyre szabott szabályozást – az igazgató által elkészített - a vezetők 

munkaköri leírásai tartalmazzák. 

 

Az igazgató kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

— az igazgatóhelyettesek kinevezését és a megbízás visszavonását kivéve, a munkáltatói jogok 

     gyakorlása, ezen belül a vezetők, a pedagógusok, a nevelő-oktató munkát segítők, technikai  

     dolgozók feletti teljes munkáltatói jogkör gyakorlása,  

— a tanulói jogviszonyra vonatkozó—kivéve a nevelőtestület és a fegyelmi bizottság jogkörébe  

 tartozó - döntések meghozatala,  

— a vezetők tevékenységének irányítása, ellenőrzése, minősítése,  

— az intézmény egészére vonatkozó kötelezettségvállalás,  

— végzettséget igazoló okiratok, bizonyítványok aláírása, hitelesítő aláírása,  

— személyiségi jogokat érintő ügyekben döntés,  

— pénzügyi döntések, az utalványozás — kiadmányozás,  

— megállapodások, szerződések kötése, 

-az intézmény nyilvánosság és hatóságok előtti képviselete, nyilatkozattétel. 

 

Hatásköréből átruházza:  

 

Az igazgatóhelyettesekre: 

• a funkcionális vezetési struktúra szerint az intézményegységek, illetve szakterületek felelős 

operatív irányítását, vezetését, a nevelő-oktató munka szakterületi fejlesztését,  

• a tervezési, szervezési, ellenőrzési és értékelési hatásköröket,  

• helyettesítések, készenlét és ügyelet elrendelése,  

• a közvetlen beosztott alkalmazottak munkavégzésének irányítását, ellenőrzését, minősítését 

igazgatói egyetértéssel,  

• szakmai, nevelési-oktatási és tanügy-igazgatási ügyekben - az érintettség függvényében az 

ügyintézést,   

• az évente, munkatervben rögzített felosztás szerinti munkaközösségek szakmai tevékenységének 

irányítását, ellenőrzését, értékelését,  

• a tankönyvellátással kapcsolatos irányítási, vezetési feladatokat,  

• a munka- és egészségbiztonsági, valamint a tűzvédelmi feladatok intézményi szintű 

közvetlen/operatív irányítását, végrehajtását, ellenőrzését,  

• az intézményi fejlesztési koncepciók előterjesztésének elkészítését, pályázatok elkészítését,  

• szakmai projektek irányítási/vezetési feladatait.  

• a gyakorlati szakképzés, oktatás átfogó irányítása, ellenőrzése,  

• rendszeres kapcsolattartást a külső gyakorlati képzést folytató gazdálkodó szervezetekkel, külső 

képzőhelyek szakmai támogatását, ellenőrzését,  

• a gyakorlati foglalkozások előkészítésének, szervezésének irányítása, ellenőrzése,  

  a gyakorlati képzésre vonatkozó fejlesztési koncepciók előterjesztésének elkészítését, pályázatok 

elkészítését.  
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A munkaközösség vezetőkre: 

A hatáskör szerinti vezetőkkel kapcsolatot tartva, egyeztetve a szakterület szakmai tevékenységének 

irányítását, segítését, szakmai ellenőrzését, a nevelő-oktató munka innovatív fejlesztését, pályázatok 

készítését, pályázati projektek szakmai operatív irányítását. 

  

2.5. Az igazgató és a vezetők felelőssége, feladatai  

 

— Az igazgató/a vezető felelős az intézmény/a szakterület szakszerű és törvényes szakmai működéséért, 

a hatékony és eredményes pedagógiai munkáért, az ésszerű és költségtakarékos gazdálkodásért. Dönt az 

intézmény/a szakterület működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, helyi 

szabályzat vagy kollektív szerződés (alkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörbe.  

— Az alkalmazottak foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések 

tekintetében jogkörét a jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja.  

— Az igazgató/a vezető közvetlen munkatársaival - a munkaköri leírásban rögzítve - megosztja az 

intézményi/szakterületi feladatellátás tervezését, szervezését, ellenőrzését, értékelését és az operatív 

irányítást. 

— Gondoskodik a jó munkahelyi légkör kialakításáról, a nevelő-oktató munka zavartalan 

végzésének feltételeiről, a tárgyi- és személyi feltételek biztosításáról.  

— A nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséről, a döntések végrehajtásának 

szakszerű megszervezéséről és ellenőrzéséről.  

— Az igazgató irányítja, ellenőrzi és minősíti a vezetők munkáját, figyelembe véve, hogy közösen 

felelősek intézkedéseik összehangolásáért, minden lényeges kérdésben egymás kölcsönös 

tájékoztatásáért. 

— Az igazgató a rendelkezésére álló költségvetés alapján a nevelési- oktatási feladatokhoz szükséges 

személyi és tárgyi feltételeket biztosítja.  

— Az igazgató/a vezető irányítja a gyermek- és ifjúságvédelmi, egészségvédelmi tevékenységet, a 

munka- és egészségbiztonsági, valamint a tűzmegelőzés szakmai feladatellátását.  

— Az igazgató a gazdálkodási feladatokat alapvetően a gazdasági vezetőre ruházza, de ezek 

kitűzésébe és megvalósításába az intézményvezetés tagjait, valamint a munkaközösségek vezetőit is 

bevonja. 

— Az igazgató gyakorolja a munkáltatói- és fegyelmi jogkört, ellátja a személyzeti feladatokat.  

Az igazgató/a vezető a szülői munkaközösséggel, a munkavállalói érdekképviseleti szervezettel, és a 

diák-önkormányzattal együttműködik, gondoskodik az intézményi hagyományok ápolásáról, a 

nemzeti-, református- és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséről.  

 

 

3. AZ INTÉZMÉNY KÖZÖSSÉGEI, EZEK KAPCSOLATAI EGYMÁSSAL ÉS AZ 

INTÉZMÉNY VEZETÉSÉVEL 

 

Az intézményi közösség 

 

Az intézményi közösséget a dolgozók, a szülők és a tanulók alkotják. 

  Az intézményi közösség tagjai érdekeiket, jogosítványaikat az e fejezetben felsorolt közösségek 

révén és módon érvényesíthetik. 

 Az eredményes nevelő-oktató munka végzésének egyik alapfeltétele a különböző szintű 

közösségek és az intézményi vezetők közötti együttműködő kapcsolattartás. 

 

 Az intézmény szakmai tevékenységét a nevelőtestület által elfogadott és a fenntartó által 

jóváhagyott Pedagógiai Program (nevelési, szakmai program, helyi tanterv) és az Belső 
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Önértékelési Program, az SZMSZ és a Házirend szerint látja el. E dokumentumokat az 

intézményhasználók számára nyilvánosságra kell hozni az intézmény honlapján, kivonatosan a 

felvételi tájékoztatókban, továbbá el kell helyezni az intézmény könyvtárában. A házirend egy 

példányát át kell adni a szülőknek. 

 

 

4. AZ INTÉZMÉNY NEVELŐTESTÜLETE ÉS A SZAKMAI  

MUNKAKÖZÖSSÉGEK 

 

Az adott tanévre vonatkozó Munkatervben meghatározott határidők betartásával és a beszámolásra 

kötelezett szakterület felelőseinek megnevezésével történik a beszámolók elkészítése. 

4.1. A nevelőtestület és jogosítványai  

A nevelőtestület az intézmény pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az 

intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szervezete. 

A nevelőtestület tagja az intézmény valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja, az 

intézmény gazdasági vezetője, valamint az oktató-nevelő munkát közvetlenül segítő alábbi felsőfokú 

végzettségű dolgozók:  
• Könyvtáros,  
• Szabadidő szervező,  
• Ifjúságvédelmi felelős  
• Ifjúsági védőnő  

Az intézmény nevelőtestülete a nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény működésével 

kapcsolatos ügyekben, továbbá a jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyébként 

pedig véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik.  

A nevelőtestület döntési jogkörébe tartozik:  

1. A pedagógiai, illetve a nevelési-, szakmai program (PP) és módosításának elfogadása.  

2. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) valamint módosításának elfogadása.  

3. Belső Önértékelési Program és módosításának elfogadása. 

4. Az intézmény éves munkatervének elkészítése, elfogadása.  

5. Az intézmény munkáját átfogó elemzéseknek, értékeléseknek, beszámolóknak elfogadása.  

6. A nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása.  

7. A házirend elfogadása.  

8. A tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása. 

9. A tanulók fegyelmi ügyeiben való döntés, a tanulók osztályozó vizsgára bocsátása. 

10. Az intézmény alapfeladatán kívüli — bevételszerzésre irányuló — tevékenység indítása, 

igénybevétele feltételeinek meghatározása, a bevétel felhasználási jogcímének megállapítása.  

11. Jogszabályban meghatározott más ügyek.  

A nevelőtestület véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet az intézmény működésével 

kapcsolatos valamennyi kérdésben.  

Az óraadó tanár a 6. 7. és 8. pont kivételével nem rendelkezik szavazati joggal.  

Ki kell kérni a nevelőtestület véleményét a tantárgyfelosztás elfogadása előtt, az egyes 

pedagógusok külön megbízásainak elosztásakor.  
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Jogkörének, hatáskörének átruházása: a nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek 

előkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból - meghatározott időre vagy alkalmilag - bizottságot hozhat 

létre, illetve egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja a szakmai munkaközösségre, a szülői 

munkaközösségre vagy a diákönkormányzatra.  

  Az iskola nevelőtestülete feladatkörének részleges ellátására az alábbi állandó bizottságokat, illetve 

munkacsoportokat hozza létre a következő feladat- és hatáskörrel: 

 

A bizottság (munkacsoport) 

 

- Neve: fegyelmi bizottság (FB) 

 Feladata és hatásköre: tanulói fegyelmi ügyben eljárás, döntés 

 Elnöke: az igazgató megbízása szerinti igazgatóhelyettes/pedagógus; 

 Tagjai: az érintett tanuló osztályban tanító pedagógusok; ifjúságvédelmi felelős; a  

  szakképző évfolyamokon a tanulószerződéses jogviszony fennállásakor az 

  érintett gyakorlatot szervező gazdasági szervezet illetékese. 

 Véleményt nyilvánítási joggal: osztály DÖK és az intézményi DÖK képviselője. 

 

Neve: Belső Önértékelési Csoport ( BECS) 

Feladata: az intézményi önértékelési feladatok végzése, koordinálása,   

indikátormutatókkal bizonyított minőségfejlesztés. 

Vezetője: Belső Önértékelési Csoport vezető 

Tagjai: munkaközösség-vezetők, igazgatóhelyettesek, gyakorlati oktatásvezető, 

MÉCS vezetője, szabadidő szervező, ifjúságvédelmi felelős. 

 

Neve: mérési és értékelési csoport  

Feladata: a korszerű és hatékony mérés-értékelési módszerek elterjesztése az intézményben, 

továbbá valamennyi nevelési-oktatási területeken folyó munka eredményességének mérése-

értékelése, indikátormutatók illetve prezentációk készítése a minőségirányítási csoport 

munkájához. 

Vezetője: szakirányú továbbképzésen részt vett, szakvizsgázott pedagógus. 

Tagjai: munkaközösségenként és iskolatípusonként delegált vagy az igazgató által megbízott egy-

egy fő, valamint a konkrét mérésben érintett pedagógusok. 

 

  A több tanéven keresztül működő állandó bizottságok (munkacsoportok) tagjait e tisztségükben a 

nevelőtestületet évente egy alkalommal, a tanévnyitó értekezleten megerősíti. 

 

  Az előző pontban átruházott jogkör gyakorlója a nevelőtestületet tájékoztatni köteles ügytől 

függően vagy a nevelőtestület által meghatározott időközönként és módon azokról az ügyekről, 

amelyekben a nevelőtestület megbízásából eljárt. 

 

  Fenti rendelkezéseket nem lehet alkalmazni a pedagógiai program, továbbá a szervezeti és 

működési szabályzat elfogadásánál. 

 

További jogkör(ök) átruházását az SZMSZ módosítása nélkül az éves munkatervben vagy 

jegyzőkönyvben rögzíteni kell. 
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4.2. Szakmai munkaközösségek (Mk)  

Szakmai, módszertani kérdésekben segítséget ad az intézményben folyó nevelő-oktató munka 

tervezéséhez, szervezéséhez, ellenőrzéséhez. 

Tevékenységüket az iskola pedagógiai programja, munkaterve valamint az adott munkaközösség 

tagjainak javaslatai alapján összeállított, tanévre szóló munkaterv szerint végzik a munkaközösség 

vezető irányításával.  

 A munkaközösségek vezetőit - a nevelőtestület véleményét kikérve - az igazgató bízza meg. 

Lehetőség szerint munkaközösség vezetésére határozatlan időre kinevezett, teljes munkaidőben 

foglalkoztatott pedagógus kapjon megbízást. A munkaközösségek vezetői munkájukat munkaköri 

leírásuk alapján végzik. A megbeszéléseikre, értekezleteikre meghívják az igazgatót és a szakterületi 

vezetőket.  

Nkt.71. § (1) alapján a nevelési-oktatási intézményben legalább öt pedagógus hozhat létre szakmai 

munkaközösséget. Egy nevelési-oktatási intézményben legfeljebb tíz szakmai munkaközösség 

hozható létre.  

 A nevelőtestületi - önszerveződés alapján működő - lehetséges munkaközösségek:  

• Osztályfőnöki  

• Idegen nyelvi 

• Humán  

• Reál 

• Szakmai: Kereskedelmi szakmai 

•                 Vendéglátó szakmai 

•                 Szakmai gyakorlati 

 

 

Munkaközösségek tagjai: az aktuális tanév tantárgyfelosztása szerint a szakterületen feladatot 

kapott pedagógusok. 

 

A szakmai munkaközösségek feladatai az adott szakmai-pedagógiai területen belül: 

 • közreműködés az intézményi tervező tevékenységben,  

• a pedagógiai, szakmai és módszertani tevékenység irányítása, ellenőrzése, értékelése, fejlesztése,  

• az intézményi nevelő és oktató munka belső fejlesztése, korszerűsítése,  

• szakterületet érintő pályázatok elkészítése, benyújtása az igazgatóhoz,  

• egységes követelményrendszer kialakítása: a tanulók kompetenciáinak folyamatos 

  ellenőrzése, mérése, értékelése (a MÉCS munkájának segítése),  

• pályázatok, tanulmányi versenyek kiírása, szervezése, lebonyolítása,  

• a pedagógusok továbbképzésének, önképzésének szervezése, segítése,  

• az iskolai belső vizsgák tételsorainak összeállítása, értékelése,  

• a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok véleményezése, felhasználása,  

• a pályakezdő pedagógusok munkájának segítése,  

• javaslattétel az iskola igazgatójának a munkaközösség-vezető személyére,  

• segítségnyújtás a munkaközösség vezetője részére az éves munkaterv, valamint a 
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   munkaközösség tevékenységéről készülő elemzések, értékelések elkészítéséhez,  

• a Belső ellenőrzési csoport munkájában való részvétel, 

• külső szakmai kapcsolatok kiépítése, fenntartása, fejlesztése.  

Alkalmi feladatokra alakult munkacsoportok  

Az intézményi munka egyes aktuális feladatainak, innovációs projektek megoldására/végrehajtására 

a tantestület tagjaiból önszerveződéssel munkacsoportok alakulhatnak a nevelőtestület vagy az 

intézményvezetés döntése alapján. 

Amennyiben az alkalmi munkacsoportot az intézményvezetés hozza létre, erről tájékoztatnia kell a 

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

meg.  
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5. A PEDAGÓGUS FOGLALKOZTATÁSÁNAK, FELADAT-  

ELLÁTÁS SZERVEZÉSÉNEK ELVEI 

 

• Az intézmény szakszerű és jogszerű feladatellátásának szervezését igazgatói jogkörben 

meghagyva, törekedni kell arra, hogy a pedagógus elsősorban a szakképzettségé(ei)nek megfelelő, 

az érdeklődését és motiváltságát fejlesztő feladatokat kapjon.  

• A pedagógus felelősséggel és önállóan, a nevelőtestületi célkitűzésekkel összehangoltan, a közös 

érdekeket nem sértő módon végezhesse nevelő-oktató munkáját.  

• Biztosítani kell, hogy aktívan közreműködhessen a jó szellemű intézményi közösség 

kialakításában és fejlesztésében.  

• Vállalhasson részt a munkaközösségek és a nevelőtestület újszerű kísérleteiből, az innovatív 

feladatok elvégzéséből.  

• Bírálataival és javaslataival előmozdíthassa az intézmény pedagógiai céljainak megvalósulását.  

• Biztosítani kell, hogy saját munkáját nyilvánosan és önkritikusan értékelhesse, és biztosítani kell 

hivatása gyakorlása során az eredményorientált megújulás lehetőségét.  

• Fejleszthesse szaktárgyi- és általános műveltségét, pedagógiai munkássága lehessen életszerű, 

korszerű.  

• Alkalmazhassa az önképzés és a szervezett továbbképzés során megújult szakmai, módszertani, 

oktatástechnológiai ismereteit.  

• Munkaköri kötelezettségeinek ellátása összhangban legyen az intézmény minőségirányítási 

tevékenységével.  

• Megbízások kiadásánál figyelemmel kell lenni az egyenletes leterhelésre, továbbá arra, hogy a 

díjazott és a nem díjazott munkában végzett megbízások egyensúlyban legyenek.  

• A megbízások lejártával, befejezésével az elvégzett munkát értékelni kell. A jól végzett 

többletmunkát a lehetőségek függvényében kereset-kiegészítéssel el kell ismerni.  

• A pedagógus a kötelező munkaidejében — a teljes foglalkoztatás érdekében, és ha a dolgozó 

vállalja — megbízható a nevelő-oktató munkájával nem összefüggő feladatokkal is.  
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6. PÁLYÁZAT, MEGBÍZÁS, FELKÉRÉS ALAPJÁN ELLÁTANDÓ MUNKAKÖRÖK ÉS 

FELADATOK 

Pályázati eljárást követően, az igazgató által adott megbízással — a vonatkozó jogszabályok 

szerinti vezetői pótlékkal és órakedvezménnyel — ellátható vezetői munkakörök:  

• Igazgatóhelyettesi munkakörök 

Az igazgató által adott megbízással — a vonatkozó jogszabályok szerinti vezetői pótlékkal és 

órakedvezménnyel — ellátható vezetői munkakör 

• Gyakorlati oktatás vezető 

Az igazgató által adott megbízással — a vonatkozó jogszabályok szerinti vezetői pótlékkal és/vagy 

kereset-kiegészítéssel — ellátható vezetői munkakör 

• Gazdasági vezető  

Az igazgató által adott megbízással — a vonatkozó jogszabályok szerinti pótlékkal és 

órakedvezménnyel — ellátandó feladatok:  

• Osztályfőnöki teendők ellátása — osztályfőnöki pótlék 

• Munkaközösség vezetői feladatok ellátása — munkaközösség vezetői pótlék 

A DÖK felkérésére, az igazgató által adott megbízással – a kötött munkaidő terhére - ellátandó 

feladatok: DÖK patronáló tanár  

Az igazgató által adott megbízással — a vonatkozó jogszabályok szerinti nevelés-oktatással lekötött 

órarendi, illetve a kötött munkaidő terhére — ellátandó feladatok:  

• Ifjúságvédelmi felelős 

• Szakkörök, diákkörök vezetése  

• Tömegsport foglalkozás  

• Munkavédelmi felelős 

• Korrepetálások, differenciált képességfejlesztés, tehetséggondozás  

• Beszámoltató órák megtartása  

• Érettségi-, szakmai vizsgán a vizsgabizottsági, felügyelő tanári és jegyzői feladatok ellátása  

 A nevelőtestület felkérésére, iskolai munkatervben rögzítetten ellátandó feladatok:  

• Bizottságokban végzett tevékenység  

• Minőségirányítási tevékenység  

• Szülői munkaközösség segítő  

• Belső önértékelési tevékenység 

 Mérési - értékelési tevékenység 

A kitűzött feladatellátásért kereset-kiegészítés adható, amelyet a gazdálkodás eredményeként az 

igazgató rendelhet el. 
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A munkaköri leírásoka, valaminta technikai dolgozók munkaköri leírását az SZMSZ Melléklete 

tartalmazza. 

6.1. Munka (körön) időn felüli megbízatások  

 

— A feladatellátás eredményessége, intézményi PR tevékenység érdekében szükséges az alábbi 

megbízásokkal történő — szorosan nem munkakörhöz sorolható, vagy munkaidőn túl ellátható 

kereset-kiegészítéssel honorált — feladatok ellátása: 

• Pályázatírás  

• Órarendszerkesztés, karbantartás (július —augusztusban elvégezhető feladat)  

• Rendszergazda segítő tanár  

• Életvitel, egészség- és környezetnevelő koordinátor  

• Pályaválasztási, továbbtanulási, beiskolázási tevékenység  

• Egyéb ellátandó feladat (p1.: honlap karbantartás; intézményi analitikai nyilvántartások, 

adatbázisok létrehozása; nem kötelező vagy rendkívüli felmérés, adatszolgáltatási tevékenység; 

verseny és egyéb rendezvény szervezése, közreműködés a feladatellátásban; stb.)  

 

A feladatellátásért kereset-kiegészítés adható, amelyet a gazdálkodási eredmény függvényében, a 

gazdasági vezető ellenjegyzésével az igazgató rendelhet el.  

 

6.2. A szakmai vezetés és a pedagógusok közötti kapcsolattartás formái és rendje 

 

Az alkalmazottak különböző közösségeinek kapcsolattartása az intézményvezetés segítségével a 

megbízott vezetők és a választott képviselők útján valósul meg.  

A kapcsolattartás fórumai:  

 

— az intézmény-vezetés értekezletei, megbeszélései,  

— a szakterületek munkaértekezletei,  

— nevelőtestületi munka-értekezletek, megbeszélések,  

— szakmai közösségek megbeszélései.  

E fórumok időpontját az iskolai munkaterv határozza meg.  

Az intézményvezetés az aktuális feladatokról a megfelelően elhelyezett hirdetőtáblákon, írásbeli 

tájékoztatókon, belső informatikai hálózaton keresztül naprakészen informálja az alkalmazottakat.  

Az intézményvezetés tagjai kötelesek:  

— az ülései után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó alkalmazottakat az ülés döntéseiről, 

határozatairól,  

— az irányításuk alá tartozó pedagógusok illetve alkalmazottak kérdéseit, véleményét, javaslatait 

közvetíteni az intézményvezetés felé.  
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   Az alkalmazottak kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban, belső elektronikus 

levelezőn egyénileg vagy munkaköri vezetőjük, illetve választott képviselőik útján közölhetik az 

intézményvezetéssel,  

Nevelőtestületi munka-értekezletek  

Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet: A pedagógiai, a szakmai program alapján, valamint az előző 

tanév értékelése alapján az új tanév céljainak illetve feladatainak meghatározása. A tanév 

munkatervének, tantárgyfelosztásának, órarendjének, munkarendjének stb. ismertetése, megvitatása 

és elfogadása.  

Félévi és év végi értekezlet: Az intézményben folyó oktató-nevelő munka étékelése, további 

feladatok kitűzése. Az elfogadott beszámolót meg kell küldeni a fenntartónak. 

Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet: Akkor kell összehívni, ha azt a nevelőtestület 1/3- a javasolja. 

Össze kell hívni a felsőbb irányítási szintek utasítása alapján is. 

A nevelőtestület döntéseit nyílt vagy titkos (személyi ügyekben) szavazással, szótöbbséggel hozza. 

Az értekezletről jegyzőkönyvet kell készíteni. 

Osztályozó nevelőtestületi értekezletek  

Az osztályfőnökök jelentést készítenek az értekezletre osztályukról, amelyet a nevelőtestülettel 

elfogadtatnak, majd ezt követően megtörténik  

— a félévi, illetve  

— az év végi osztályzatok lezárása.  

Az értekezlet elnöke: az igazgató vagy megbízottja.  

A nevelőtestület döntéseit nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza. 

 

Nevelőtestületi nevelési értekezletek  

Az éves munkatervben rögzített módon az I. félévben és a II. félévben egy-egy értekezletet tart a 

nevelőtestület. Előre meghatározott, vagy szabadon választott aktuális nevelési-oktatási témák 

megvitatása az értekezletek fő feladata. Igény esetén az igazgató továbbképzési céllal kihelyezett 

módon, továbbá külső előadóval/előadókkal is szervezheti az értekezletet. Az értekezletről 

jegyzőkönyvet vagy emlékeztetőt kell készíteni. Rendkívüli nevelési értekezletek összehívása és a 

döntések meghozatala azonos az előző bekezdésben foglaltakkal. 

Operatív munkaértekezletek  

Az éves munkaterv szerint, továbbá kiemelt fontosságú tennivalók, programok előtt célszerű tartani. 

Az igazgató, vagy az igazgatóhelyettesek hívják össze, melyen a nevelőtestület érintett és meghívott 

tagjai vesznek részt. 

Közzététele a tanév munkatervében, valamint hirdetés útján. 
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 A pedagógus közösségek értekezletei  

 Az egyes szakmai és tantárgyi munkaközösségek, az osztályfőnöki munkaközösség, a fegyelmi 

bizottság, belső önértékelési csoport (BECS) mérési értékelési csoport  stb. megbeszélései. A hozott 

határozatok, információk továbbítása a vezetés felé az egyes közösségek vezetőinek feladata.  

A vezetői megbeszélések  

 A megbeszéléseket az igazgató, a vezetőség bármely tagja kezdeményezheti. A megbeszéléseken 

hozott közösséget érintő döntéseket, állásfoglalásokat a megbeszélések után a vezetők kötelesek a 

beosztott közalkalmazottak tudomására hozni.  

 

Kisebb közösségeket, vagy egyes pedagógusokat érintő megbeszélések  

 A megbeszéléseket a vezetők hívják össze. A megbeszélések összehívását a szakterület dolgozói 

is kezdeményezhetik. A megbeszélések témáját és a szükséges tájékoztatást a vezető vagy a 

kezdeményező munkatárs határozhatja meg.  

 

6.3. Az iskola demokratikus szervezetei  

 

— Szülői munkaközösség  

— Intézményi diákönkormányzat  

— Szakszervezet 

 

 

Szülői munkaközösség (SZMK)  

A Nkt. 73. §-a alapján a szülői jogok érvényesítése és a kötelességek teljesítése érdekében 

osztályonként a szülők — választással — osztályszintű szülői munkaközösséget hozhatnak létre, akik 

az osztály szülői képviseletét látják el.  

A szülők döntése alapján, az intézményi szintű szülői képviseletet az intézményi szülői 

munkaközösség látja el, amelynek tagjait választással delegálják (osztályonként min. 1 fő) az 

osztályok szülői közösségei. 
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SZMK kapcsolattartásának rendje:  

A szülői szervezetek döntenek saját működési rendjükről, munkaprogramjukról. 

  —   a szülői munkaközösségek munkáját segítik az osztályfőnökök és az  osztályfőnöki 

munkaközösség vezetője  

  —   az osztályban tanító pedagógusok és a vezetőség tagjai egyeztetett módon  és időpontban 

közös értekezletet tarthatnak a szülői képviselettel  

  —   intézményi SZMK értekezletet tanévenként két alkalommal az osztályfőnöki 

munkaközösség vezetője szervezi meg 

  —   rendkívüli intézményi SZMK értekezletet az osztályfőnöki munkaközösség vezetője, az 

SZMK elnöke és az intézmény igazgatója kezdeményezhet  

Az intézményi szülői szervezet (SZMK) elnöke közvetlenül az osztályfőnöki munkaközösség 

vezetőjével és az intézmény igazgatójával, igazgató helyettesekkel tart kapcsolatot. 

Az SZMK választmánya (vezetősége), ha azon az érdekelteknek több mint ötven százaléka jelen 

van, döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.  

Az SZMK választmányát (vezetőségét) az intézmény igazgatójának tanévenként legalább egy 

alkalommal össze kell hívnia, és e tájékoztatást kell adnia az iskola tevékenységéről, feladatairól.  

 

Az SZMK az alábbi döntési, véleményezési. egyetértési jogok illetik meg:  

—   megválasztja saját tisztségviselőit,  

—  kialakítja saját működési rendjét,  

—  az iskolai munkatervhez igazodva elkészíti saját munkatervét,  

—  képviseli a szülőket és a tanulókat az köznevelési törvényben megfogalmazott 

  jogaik érvényesítésében,  

—  véleményezi az iskola pedagógiai programját, házirendjét, munkatervét, 

  valamint a szervezeti és működési szabályzat azon pontjait, amelyek a 

  szülőkkel, illetve a tanulókkal kapcsolatosak,  

—  véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a szülőkkel és a tanulókkal 

  kapcsolatos valamennyi kérdésben.  

 

6.4. A tanulók közösségei  

Az osztályközösség  

Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak. Az 

osztályközösség élén — mint pedagógus vezető — az osztályfőnök áll. Az osztályfőnököt ezzel a 

feladattal az igazgató bízza meg. Az osztályfőnökök osztályfőnöki tevékenységüket munkaköri 

leírásuk alapján végzik. Az osztályközösség saját tagjaiból az alábbi tisztségviselőket választja 

meg:  
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— osztálytitkár,  

— hiányzási, tanulmányi felelősök,  

— két fő képviselő (küldött) az intézményi diákönkormányzat vezetőségébe.  

A diákkörök  

A tanulók a Nkt. 46. §(6) f. pontja alapján közös tevékenységük megszervezésére a házirendben 

meghatározottak szerint — diákköröket hozhatnak létre. A diákkörök saját tagjaik közül egy-egy 

képviselőt választanak az iskolai diákönkormányzat vezetőségébe.  

Intézményünkben jelenleg a következő iskolai sportköri foglalkozások működnek: 

 labdarúgás - kondicionálás 

 érettségire előkészítés - kondicionálás 

 lány labdarúgás - kondicionálás 

 kosárlabda 

A tanulók mindennapos testnevelését – helyhiány miatt – sportköri foglalkozások tartásával, a 

törvényi előírások alapján (3+2) tudjuk teljesíteni. A tanulók önkéntes alapon választhatnak az 

iskola által megadott foglalkozások közül. A jelentkezéseket az osztályfőnökök rögzítik és juttatják 

el a testnevelőkhöz, akik a foglalkozásokról Sportköri naplót vezetnek. A foglalkozásokon való 

részvétel a jelentkezést követően kötelező. A tanulók sportegyesületi tagsági igazolással teljesíthetik 

a 2 sportköri foglalkozást. 

A diákönkormányzat (DÖK)  
(Nkt. 48. §)  

a. A tanulók, tanulóközösségek és a diákkörök érdekeik képviseletére diákönkormányzatot  

 hozhatnak létre.  

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

c. A diákönkormányzat létszáma — intézményegységenként — osztályonként, l-l főből áll.  

  Az intézményi DÖK vezetőségbe az intézményegységek delegáltjaiból 5 fős tagságot választanak.  

d. A diák önkormányzati vezetők képviselik az intézmény diákközösségét a felsőbb szinteken.  

e. A diákönkormányzat munkáját az igazgató által megbízott DÖK-segítő pedagógus segíti, továbbá 

a tanulók által felkért, az intézményben alkalmazott pedagógus is segítheti. (A segítséget az 

intézmény volt tanulója, illetőleg annak szülője is gyakorolhatja).  

f. A diákönkormányzat a választó tanulóközösséggel elfogadtatott, majd a nevelőtestületnek 

beterjesztett, és a nevelőtestület által 30 napon belül jóváhagyott szervezeti és működési 

szabályzat alapján tevékenykedik. A jóváhagyás akkor tagadható meg, ha a szabályzatban 

jogszabályt sértő, vagy az intézmény szervezeti- és működési szabályzatával, illetve 

házirendjével ellentétes tartalmú meghatározásokat tartalmaz.  

g. A diákönkormányzat az iskola helyiségeit térítési díj nélkül használhatják – az SZMSZ 

rendelkezéseinek betartása mellett. Külön helyiséget – helyhiány miatt – nem tudunk a DÖK 

rendelkezésére bocsátani. Az iskola költségvetése a DÖK Szabályzatában leírtak alapján – 

előzetes igény-felmérés után – támogatja a kiemelt DÖK-rendezvényeket. 
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A DÖK jogai:  

a. A diákönkormányzat - a nevelőtestület véleményének kikérésével — dönt saját működéséről, a 

diákönkormányzat működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról, hatáskörei 

gyakorlásáról, egy tanítás nélküli munkanap programjáról (az esetleges diák- újság és a diák-

rádiószerkesztő bizottságának megbízásáról). 

b. A diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol a tanulókat érintő következő kérdésekben: 

     — jogszabályban meghatározott ügyekben az intézmény szervezeti és működési szabályzat  

   megalkotásakor és módosításakor, 

     — az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, 

     — a házirend elfogadásakor.  

c. A diákönkormányzat — a diákokat érintő kérdésekre vonatkozóan véleményt nyilváníthat,. 

javaslattal élhet az intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben 

(Pedagógiai program).  

d. A tanulók szervezett vélemény-nyilvánításának formái: 

— a diákkörök: - a vélemények tartalmától függően - a magasabb szerveknek továbbíthatják  

kérésüket, javaslatukat, esetleg a diákönkormányzatot segítő tanáron keresztül, 

— osztályszinten: az osztály a diákönkormányzathoz, illetve az osztályfőnökhöz továbbíthatják 

kéréseiket, javaslataikat, 

— intézményi szinten, a diákönkormányzaton keresztül vagy a diákönkormányzatot segítő 

tanáron keresztül lehet a javaslatokat, kéréseket továbbítani az intézményvezetés felé. 

— Az intézményi diákközgyűlést évente legalább egy alkalommal össze kell hívni, melyen az 

intézmény igazgatójának vagy megbízottjának a tanulókat tájékoztatnia kell az intézményi élet 

egészéről, az intézményi munkatervről. A diákközgyűlés összehívását a diákönkormányzat 

vezetője kezdeményezi. A diákközgyűlés összehívásáért az igazgató felelős. A diákközgyűlés egy 

év időtartamra a tanulók javaslatai alapján öt fő diákképviselőt választ.  

A diákönkormányzat képviselői a tanulókat érintő minden kérdésben véleményt formálhat, 

javaslatot tehet.  

A diákönkormányzat kapcsolatainak rendje:  

— Az iskolai diákönkormányzat munkáját segítő nevelőt a diákönkormányzat vezetőségének 

javaslata alapján — a nevelőtestület egyetértésével — az igazgató bízza meg, aki — a DÖK 

megbízása alapján — eljárhat a DÖK képviseletében is.  

— A DÖK képviselője meghívott résztvevője minden olyan fórumnak, ahol tanulókat érintő 

kérdések kerülnek napirendre.  

— Az intézmény valamennyi dolgozója szükség — igény — szerint segíti a DÖK tevékenységét.  

— Az igazgató biztosítja a működésükhöz szükséges — lehetőség szerinti optimális — feltételeket, 

aktív munkakapcsolatot tart a tanulókat érintő kérdésekben a DÖK vezetőivel.  

— Meghívás esetén az igazgató (akadályoztatás esetén megbízottja) részt vesz a DÖK 

megbeszélésein.  

— A nevelőtestület meghívás esetén részt vesz a diákközgyűlésen.  

 



 32 

6.5. Belső kapcsolatok  

6.5.1. Szervezeti egységek közötti kapcsolattartás  

A funkcionális működési struktúra miatt, és az eredményes működés érdekében szükséges a 

napi informatív/operatív belső kapcsolattartás mellett (lásd 1. ábra) az alábbi kapcsolattartási 

formákat alkalmazni, amelyeket az éves munkatervben és a munkarendben tervezni kell: 

— intézményi szintű beszámoló tartása, operatív feladatokról tájékoztatás nevelőtestületi vagy 

alkalmazotti értekezleteken  

— időszakos intézményegységi, szakterületi beszámoló tartása, operatív feladatokról tájékoztatás 

nevelőtestületi vagy alkalmazotti értekezleteken, illetve szakszervezet értekezleten 

— gazdasági, pénzügyi beszámoló negyedévente 

— véleményezési és javaslattevő jogok gyakorlása érdekében összevont munkaértekezletek 

szervezése  

— kölcsönös óra- és foglalkozáslátogatások szakterületeken belül és szakterületek között  

— a napi információáramlást teljes körűen biztosított az intézmény elektronikus belső hálózatán, 

amelyet valamennyi alkalmazott naprakészen köteles figyelemmel kísérni. 

6.5.2. Az alkalmazottak részvételi joga, az Üzemi Tanács  

Jelenleg az intézményben nem működik Üzemi Tanács, megalakulása esetén a Munka 
Törvénykönyve hatályos előírásai szerint végzi feladatát. 
  

6.5.3. Szakszervezeti jogosultságok  

Jelenleg az intézményben Szakszervezet nem működik, megalakulása esetén a Munka 

Törvénykönyve hatályos előírásai szerint végzi érdekképviseleti feladatát.  

A pedagógusok és a tanulók kapcsolattartásának formái  
A tanulókat az intézmény egészének életéről, az intézményi munkatervről, az aktuális feladatokról  

— az igazgató  

• az intézményi diákönkormányzat vezetőségi ülésein,  

• a diákközgyűlésen,  

• az elhelyezett hirdetőtáblákon,  

• a www.bkkvszi.hu honlapon keresztül folyamatosan,  

— az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon,  

— a szaktanárok, szakoktatók a foglalkozásaikon tájékoztatják.  

    A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról — a személyiségjogokat 

betartva — a szaktanároknak folyamatosan szóban és ellenőrző-könyvben írásban tájékoztatniuk 

kell. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat — szóban vagy írásban egyénileg vagy 

választott képviselőik, tisztségviselők útján közölhetik az intézményvezetéssel, a nevelőkkel, a 

nevelőtestülettel (vagy az intézményi székkel.)  

6.5.4. A pedagógusok és a szülők kapcsolattartásának formái  

A szülőket az intézmény egészének életéről, az intézményi munkatervről, az aktuális feladatokról  

— az igazgató:  

• a szülői szervezet (SZMK) választmányi ülésén,  
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• az intézményi szintű — általában évfolyamszintű - szülői értekezleteken,  

• az elhelyezett hirdető táblákon keresztül,  

• a www.bkkvszi.hu honlapon és  

• szükség szerint írásbeli tájékoztatón keresztül,  

— az osztályfőnökök:  

• az osztályszintű szülői értekezleten,  

• aktualitástól függően E-Naplóban, ellenőrző könyvön, telefonon , emailben 

• szükség szerint írásbeli tájékoztatón keresztül, tájékoztatják.  

A szülők számára a tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatásra — a tanuló és a szülő 

személyiségjogait nem sértve — az alábbi lehetőségek szolgálnak:  

— a családlátogatások,  

— a szülői értekezletek,  

— a pedagógusok fogadó órái,  

— írásbeli tájékoztatók az ellenőrző könyvben.  

    A szülői értekezletek, és a pedagógusok fogadóóráinak időpontjait az iskolai éves munkaterv 

tartalmazza.  

     A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat — szóban vagy írásban — egyénileg vagy 

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az intézményvezetéssel, a pedagógusokkal. 

Megválaszolásuk a vonatkozó jogszabályok, valamint az iratkezelési szabályzat előírásai szerint 

történik. 

    A szülők és más érdeklődők az intézmény pedagógiai programjáról, szervezeti és működési 

szabályzatáról és házirendjéről az intézmény igazgatójától, valamint igazgatóhelyetteseitől az 

intézményi munkatervben évenként meghatározott igazgatói, igazgatóhelyettesi fogadóórákon 

kérhetnek tájékoztatást.  

    Az intézmény pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára elérhető, 

megtekinthető. A pedagógiai program egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve 

intézményeknél található meg:  

 — az intézmény fenntartójánál,  

 — az intézmény irattárában,  

 — az intézmény könyvtárában,  

 — az intézmény igazgatójánál 

 — az intézmény www.bkkvszi.hu honlapján. 

Nagykorú és cselekvőképes tanuló esetén a szülő jogaira és kötelességeire vonatkozó 

rendelkezéseket nem kell alkalmazni. Nagykorú tanuló, ha önálló jövedelemmel nem 

rendelkezik, és a szülővel közös háztartásban él, a tanulói jogviszony megszűnésével, a tanuló 

tanulmányi kötelezettségének teljesítésével és a fizetési kötelezettséggel járó iskolai 

döntésekről a szülőt is értesíteni kell.  

6.6. Az intézmény vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai  

Az intézményi munka megfelelő szintű irányításának érdekében az intézményvezetésnek állandó 

munkakapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel: 

http://www.bkkvszi.hu/
http://www.bkkvszi.hu/
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— Az intézmény fenntartójával: Északpesti Református Egyházmegye, Pomáz, Hősök tere 1.  

— Szakmai szolgáltató intézményekkel: 

— Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, 1085 Budapest, Baross utca 52.  

— Református Pedagógiai Intézet, 1042 Budapest, Viola utca 3-5. 

— Pest Megyei Kormányhivatal, 1052 Budapest, Városház utca 7. 

— Oktatási Hivatal, 1055 Budapest, Szalay utca 10-14. 

— Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ, 1088 Budapest, Vas utca 8.  

— Valamennyi megyei és helyi oktatási intézmény vezetőjével és tantestületével  

— Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Halásztelki 

Tagintézménye, 2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc u. 17. 

— A területileg illetékes szakszolgálatokkal, nevelési tanácsadóval:  

— Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Váci Tagintézménye, 2600 Vác, Naszály u. 29.  

— Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja, 1117 Budapest, Karinthy F. u. 3.  

— Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kirendeltsége, 2600 Vác, Dr. Csányi 

László krt. 45. 

— Pest Megyei Oktatási és Szakképzési Nonprofit Kft. 1056 Budapest, Váci utca 40./4. em. 

— Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara, 1056 Budapest, 

Váci u. 40. 

— Vác és Vidéke Ipartestület, 2600 Vác, Köztársaság út 5. 

— Országos Református Tanáregyesület, 4044 Debrecen, Kálvin tér 16. 

A munkakapcsolatok megszervezéséért, irányításáért az intézmény vezetés tagjai felelősek. A 

kapcsolattartásban az intézmény vezetésén kívül részt vesz a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős és 

a Kortárs segítő program vezetője is éves ütemezés illetve igény szerint. 

Az eredményes oktató- és nevelőmunka érdekében az intézmény rendszeres munkakapcsolatot tart 

fenn az alábbi intézményekkel, szervezetekkel, gazdálkodókkal (a teljesség igénye nélkül):  

— Pest Megyei és a Városi Rendőrkapitánysággal (rendvédelmi orientációs oktatás)  

A következő közművelődési intézményekkel:  

• Madách Imre Művelődési Központ, 2600 Vác, Dr. Csányi László körút 63.  

• Katona Lajos Városi Könyvtár 2600 Vác, Budapesti főút 37.  

• Pest Megyei Közművelődési Információs Központ 1052 Budapest, Városház u. 7.  

 

A következő társadalmi egyesületekkel:  

• Váci Reménység Egyesület, 2600 Vác, dr. Csányi krt. 58. 

• Tempus Közalapítvány, 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. 

• Porta Speciosa Közhasznú Egyesület, 1077 Budapest, Wesselényi u. 73. 

• Pangea Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület, 8426 Pénzesgyőr, Béke u. 57. 

• Vác Város Környezetvédelméért Alapítvány, 2600 Vác, Szent István tér 3/9.e. 

• Váci Polgárok Egészségéért Egyesület, 2600 Vác, dr. Csányi krt. 47.  

A következő gyermek illetve ifjúsági szervezetekkel: 

• Egészséges Ifjúságért Alapítvány, 2600 Vác, Bauer Mihály u. 43. 

• Magyarországi Diákönkormányzatok Egyesülete, 1021 Budapest, Kuruclesi út 5/b.  

 A munkakapcsolat megszervezéséért, felügyeletéért az intézményvezetés tagjai a felelősek. Az 

egyes intézményekkel, szervezetekkel kapcsolatot tartó pedagógusokat az együttműködési 

megállapodások rögzítik.  

 A tanulók egészségi állapotának megóvásáért az intézményvezetés rendszeres kapcsolatot tart 

fenn a Jávorszky Ödön Városi Kórház és Rendelőintézetei, 2600 Vác, Argentin Döme tér 1/3. 

illetékes egészségügyi dolgozóival. 
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A tanulók veszélyeztetettségének megelőzése, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok 

eredményesebb ellátása érdekében az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse rendszeres 

kapcsolatot tart fenn a gyermekjóléti szolgálatokkal. A munkakapcsolat felügyeletéért a gyakorlati 

oktatásért felelős igazgatóhelyettes a felelős.  

 A pedagógusok szakmai, pedagógiai munkájának segítésének, fejlesztésének céljából az 

iskolában működő szakmai munkaközösségek közül az alábbiak kapcsolódnak be a területi 

(iskolaközi) szakmai munkaközösségek munkájába:  

— Humán  

— Reál    

— Idegen nyelvi 

  Az iskolában párt vagy párthoz kötődő szervezet nem működhet.  

Szakképző iskola esetén a gyakorlati képzést folytatókkal és szervezőkkel való kapcsolattartás 

formái és rendje 

 

Az iskola szakmai vezetése (szakképzési igazgatóhelyettes és a gyakorlati oktatás vezetője) tart 

közvetlen kapcsolatot a kereskedelmi és vendéglátóipari szakmai gyakorlati helyekkel. A 

kapcsolattartás irányul: a tanulók és a tanulószerződések nyilvántartására, a tanulói jelenlét 

igazolására, a szakmai gyakorlatok teljesítésének minősítésére, a szakmai képzés egyes kérdéseinek 

megvitatására. Ez a kapcsolat elsősorban a személyes kapcsolattartáson alapul. melynek formái 

elsősorban az elektronikus levelezés, a telefonbeszélgetés illetve személyes találkozások.  

A szakmai gyakorlati képző helyek részére időközönként szakmai fórumot szervezünk , melynek 

során lehetőség van szakmai konzultációk folytatására. 

 

Kapcsolat az iskolaegészségügyi szolgálattal, ÁNTSZ-szel  

Az egészségnevelési területeken az ifjúsági védőnők, az ifjúságvédelmi felelős, az osztályfőnöki 

munkaközösség vezető, valamint a szabadidő szervező és a DÖK segítő nevelő rendszeres 

munkakapcsolatot tartanak egymással és a helyi és a városi iskolaorvosi szolgálattal, valamint az 

ÁNTSZ-szel. 

 A szolgálatok közreműködését vesszük igénybe: 

 Az iskola nevelési programja, gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatai keretében 

egészségnevelési, ennek részeként a fertőző betegségek megelőzésére, kábítószer-ellenes program 

kidolgozásának segítése, végrehajtásának figyelemmel kísérése; szükség esetén intézkedés 

megtételének kezdeményezése az iskola igazgatójánál, tájékoztatás nyújtása a tanulók, a szülők és a 

pedagógusok részére. Kiemelt figyelmet kell fordítania a szenvedélybetegségek megelőzésére, illetve 

a gyógyult szenvedélybeteg tanulók beilleszkedésének elősegítésére. 

Kapcsolat a Családsegítő Központokkal, gvermekjóléti szolgálatokkal  

 Az intézmény közreműködik a tanulók veszélyeztetettségének megelőzésében és 

megszüntetésében, ennek során együttműködünk a kistérség családsegítő és gyermekjóléti 

szolgálataival, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel, 

intézményekkel és hatóságokkal. Ha a tanulókat veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem 

tudjuk megszüntetni, az ifjúságvédelmi felelősök segítséget kérnek a családsegítő és gyermekjóléti 
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szolgálatoktól, továbbá a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős segítséget kérhetnek a szolgálattól az 

intézmény pedagógusainak gyermek- és ifjúságvédelmi munkájához is. 

A gyermekbántalmazás vélelme vagy egyéb pedagógiai eszközökkel meg nem szüntethető 

veszélyeztető tényező megléte esetén szintén segítséget kell kérni a gyermekjóléti szolgálattól. A 

gyermekjóléti szolgálat felkérésére az ifjúságvédelmi felelős részt vesz az esetmegbeszéléseken.  

 A szolgálattal közösen segíteni kell a tanulót, szülőt a gyermekvédelmi feladatot ellátó 

fontosabb intézményekkel történő kapcsolatfelvételben (Pl. nevelési tanácsadó, drogambulancia, 

ifjúsági lelki-segély telefon, gyermekek átmeneti otthona stb.). Segítésként, az iskolában tanulók a 

szülők által jól látható helyen közzé kell tenni az intézmények címét, illetve telefonszámát. 

Szabadidő szervező tevékenysége  
A szabadidő-szervező segíti a pedagógusok szabadidő-szervezéssel, közösségi élet kialakításával 

összefüggő munkáját. A szabadidő-szervező feladata különösen:  

a) az iskola pedagógiai programjához kapcsolódó tanórán kívüli foglalkozások, programok 

előkészítése, szervezése, a környezeti neveléssel összefüggő tevékenység segítése,  

b) a pedagógiai programhoz nem kötődő szabadidős tevékenység előkészítése, szervezése, 

tájékoztatás nyújtása a szabadidős programokról,  

c) a tanulóközösség, diákönkormányzat programjainak segítése,  

d) a szülői szervezet (közösség) munkájának segítése,  

e) az iskolai hagyományok keretébe tartozó foglalkozások előkészítése, szervezése,  

az egészséges életmód, továbbá a szenvedélybetegségek megelőzésével, valamint a gyógyult 

szenvedélybeteg tanulók beilleszkedésével összefüggő szabadidős tevékenység szervezése,  

g) az alapvető emberi értékek, a nemzeti, nemzetiségi, kisebbségi hagyományok iskolán belüli 

megismertetésében, a kulturális, etnikai stb. másság megismertetésében és elfogadtatásában való 

közreműködés 

h) az iskola hazai és nemzetközi kapcsolatai kiépítésének, a partneriskolákkal való 

együttműködésének segítése,  

i) a hazai és a külföldi tanulmányi utak szervezésével kapcsolatos pályázati lehetőségek 

figyelemmel kísérése, a pályázatok elkészítésében való közreműködés.  

j) A szabadidő-szervező együttműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőssel és a 

diákönkormányzat munkáját segítővel.  

k) A szabadidő-szervező segíti az iskolai továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadást, 

közreműködik, segítséget nyújt a munkába állással kapcsolatos programok megszervezéséhez, 

tájékoztatást nyújt a tanulók részére szervezett szabadidős programokról.  

1) Az iskola vezetője gondoskodik a szabadidő-szervező munkájához szükséges feltételekről. 
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7. AZ INTÉZMÉNY MUNKARENDJE,  

AZ INTÉZMÉNY LÉTESÍTMÉNYEINEK ÉS HELYSÉGEINEK  

HASZNÁLATI RENDJE 

A tanulók munkarendjét, a tanulók számára a létesítmények és helyiségek használatát, valamint 

a működés részletes rendjét az SZMSZ az intézmény házirendjével összhangban szabályozza.  

— Az egységes „HÁZIREND” a közösség kialakításának fontos eszköze, demokratikusan 

elfogadott mindenkire kötelező érvényű normarendszer. Kidolgozásánál arra kell törekedni, hogy 

pedagógiailag átgondolt legyen, a helyi adottságokhoz, a hagyományokhoz, a különböző nemű, 

életkorú és előképzettségű fiatalokhoz rugalmasan alkalmazkodjon és érvényesüljenek a 

jogszerűség mellett a demokratikus elvek. 

— A „Házirend” kialakításában részt vesznek az igazgatóhelyettesek, az osztályfőnöki 

munkaközösség, a szülői munkaközösség és a diákönkormányzat. Az igazgató előterjesztésére a 

nevelőtestület fogadja el, az SZMK, valamint az intézményi diákönkormányzat egyetértésével, és 

a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba.  

7.1. Az intézmény munkarendje  

A tanév munkarendjénél figyelembe kell venni a „Nemzeti köznevelésről szóló törvény” és a 

„Szakképzési törvény” előírásait, továbbá a mindenkori tanév rendjéről szóló miniszteri 

rendeletben foglaltakat.  

— Intézményünkben a nevelő-oktató munka a pedagógiai program, a helyi  

     tanterv és a szakmai program, az intézményi munkaterv, az órarend, tanítás 

     tanulási, foglalkozási programok (tanítás-tanulás programok) alapján folyik.  

— A tanév a miniszteri rendelet szerinti nappal kezdődik és fejeződik be.  

— Az oktatást két hetes ciklusra készített órarend szerint szervezzük, amelyet szeptember l-ig kell 

elkészíteni.  

7.2. Beléptetés és benntartózkodás rendje 

Az intézményben az intézményi dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézők 

tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az igazgatótól/ügyeletes vezetőtől engedélyt kaptak (p1.: 

létesítmény, helyiségbérlet esetén). Az intézmény területére érkező szülők, illetve idegenek 

belépését a portaszolgálat ellenőrzi. Az intézménybe érkező külső személyeket a portaszolgálat 

köteles nyilvántartani. Az intézmény berendezéseit, felszereléseit, eszközeit, szaktantárgyi 

termékeket vagy anyagot az intézményből elvinni csak az igazgató engedélyével, átvételi 

elismervény illetve szállítólevél ellenében lehet.  

    Nem intézményi tulajdont képező eszközöket, anyagot szintén csak igazgatói engedéllyel, 

szállítólevél vagy számla bemutatását követően lehet behozni.  

A tanuló a foglalkozási idő alatt csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérésére, az 

osztályfőnöke, (távolléte esetén az igazgató vagy az ügyeletes vezető), illetve a részére 

foglalkozást tartó pedagógus írásos engedélyével hagyhatja el az intézményt. A kilépőt a 

tanuló is köteles aláírni. Rendkívüli esetben — szülői kérés hiányában — távozásra csak az 

igazgató/helyettesei adhatnak engedélyt.  
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7.3. Benntartózkodás rendje szorgalmi időben és szorgalmi időn kívül  

Az intézmény épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 6:30 órától este 20:00 óráig 

tart nyitva. Az intézmény igazgatójával történt előzetes egyeztetés és engedély alapján az épület 

ettől eltérő időpontban, illetve szombaton és vasárnap is nyitva tartható. A reggeli nyitva tartás 

kezdetétől az ügyeletes vezető beérkezéséig az ügyeletes pedagógus, a délután távozó ügyeletes 

vezető után az esetleges foglalkozást tartó pedagógusfelelős az intézmény működésének rendjéért, 

valamint ő jogosult és köteles a szükségessé váló intézkedések megtételére.  

   Amennyiben az igazgató vagy helyettesei közül rendkívüli és halaszthatatlan ok miatt egyikük 

sem tud az iskolában tartózkodni, az esetlegesen szükséges intézkedések megtételére a 

nevelőtestület egyik tagját kell megbízni. A megbízást a dolgozók tudomására kell hozni. Az 

iskolában reggel 730 órától a tanítás kezdetéig és az óraközi szünetekben tanári ügyelet működik. 

Az ügyeletes nevelő köteles a rábízott épületben, épületrészben, helyiségben vagy udvaron — a 

házirend szerint — ügyeletesi feladatát felelősen ellátni. A házirend alapján a tanulók magatartását, 

az intézmény létesítményei, helyiségei rendjének, állagának, tisztaságának megőrzését, a baleset-

megelőzési szabályok betartását ellenőrizni. 

   A tanórán kívüli foglalkozásokat az órarendi elfoglaltságot követő 18.00 óráig kell megszervezni. 

Ettől eltérni csak az igazgató beleegyezésével lehet.  

   Szorgalmi időben a nevelői és a tanulói hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában, a 

gazdasági irodákban, továbbá a pénztárban ügyfélfogadási időben — amelyet a házirend és egyéb 

szabályzat rögzít. 

   Az intézmény a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart 

nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és azt a szünet megkezdése előtt a 

szülők, a tanulók és a közalkalmazottak tudomására hozza. 

Benntartózkodás rendje:  

Tanulók:  

    A tanulók felnőtt felügyelettel, órarendjük és a tanórán kívüli tevékenység és az előzőekben leírt 

szabályozás szerint tartózkodhatnak az intézmény területén. Hétvégi benntartózkodáshoz igazgatói 

engedély és tanári vagy oktatói felügyelet szükséges. 

 

Dolgozók:  

    A munkaidőn túli benntartózkodáshoz, ha a munkavégzés indokolt, a dolgozó kérésére és a 

szakterület-vezetői vélemény alapján, igazgatói/ügyeletes vezetői engedély szükséges. A 

benntartózkodás csak akkor engedélyezhető, ha — a portaszolgálatos dolgozón kívül — legalább 

két személy az iskola területén tartózkodik. Szorgalmi időn kívül csak munkaidőben és 

munkavégzés céljából lehet benntartózkodni az intézményben. 
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Elméleti oktatás  

— Az elméleti oktatás csengetési rendjét minden tanévben a munkaterv és a házirend rögzíti.  

— Az elméleti tanítás legkorábban 800-kor kezdhető 

— Az osztályoknak a napi tanítási órák száma legfeljebb 8 óra ha gyakorlati órák is vannak 

legfeljebb 9 óra.  

— Az elméleti oktatás óráinak időtartama 1-6. óra 45 perc, 7-8. óra 40 perc, rendkívül indokolt 

esetben, egységesen rövidített órák tartását engedélyezheti az igazgató.  

— A szünetek 5, 10, 15 percesek lehetnek, ezt a házirend szabályozza.  

— Az elméleti oktatási napokon tanári és tanulói ügyeletet kell szervezni szintenként, a 

sportcsarnok öltözőiben és az udvaron. Az ügyeletesek alapvető feladata a rend és fegyelem, a 

kulturált viselkedés és a tiszta környezet megkövetelése, a rongálás megelőzése. 

— Az ügyeleti beosztást az osztályfőnöki munkaközösség vezetője készíti el az általános 

igazgatóhelyettes segítségével. Az elkészítésnél ügyelnek az arányos leterhelésre.  

— Minden tanév elején, továbbá órarend változáskor el kell készíteni a tanterem órarendet is, 

amelyet a tanulókkal közölni kell.  

— Az órarend szerinti első óra előtt 10 perccel, az óraközi szünet befejezését  követő 

becsengetéskor a tanulók a kijelölt tanteremben csendben, fegyelmezetten várják az érkező 

tanárt.  

— Ha a becsöngetést követő 10 perc után sem jön tanár, a hetes az igazgatóhelyetteseket / ha ott 

nincs senki, az igazgatói titkárságot értesíti.  

— Az intézmény belső rendjét részletesen a „HÁZIREND” tartalmazza, melyet minden tanulónak 

ismerni kell és annak betartása kötelező.  

 

Gyakorlati oktatás  

— A gyakorlati képzést a tanév szorgalmi idejében az elméleti oktatással heti váltakozással 

szorgalmi idő befejezését követően pedig folyamatosan kell megszervezni. Indokolt esetben, 

ettől eltérő —de pedagógia és szervezési szempontból megfelelő — megoldás is lehetséges.  

— A tanuló a gyakorlati képzés keretében csak a képzési programban / tantervben / meghatározott, 

valamint az ahhoz kapcsolódó feladatok elvégzésére kötelezhető és csak egészséges, 

biztonságos körülmények között, a szakoktató irányításával, teljes körű felügyeletével 

foglalkoztatható. 

— A gyakorlati képzést szervező — a gyakorlati képzési feladattal összefüggő — munkavédelmi 

oktatásban köteles részesíteni a tanulót.  

— A gyakorlati képzés során teljes felelősséggel be kell tartani és tartatni a vonatkozó 

munkabiztonsági és egészségvédelmi jogszabályok és az intézményi munkavédelmi szabályzat 

előírásait. 

Megfelelően pihenten, munkavégzésre alkalmas állapotban és munkaruházatban a foglalkozás 

megkezdése előtt 5 perccel meg kell érkeznie a tanulóknak és a szakoktatóknak a szaktantermekbe. 

Az ettől eltérő eset fegyelmi vétségnek számít, és fegyelmező intézkedést von maga után. 

— A napi gyakorlati órák száma a 7 órát, nagykorú tanulónál a napi 8 órát nem haladhatja meg. 

—  A külső munkahelyen szervezett gyakorlat munkarendjét a gazdálkodó szervezet 

munkarendjéhez kell igazítani, betartva az időkeretre vonatkozó szabályokat. 

—  Ha a napi képzési idő a 6 órát meghaladja, a tanuló részére a munkavállalókkal azonos idejű 

munkaközi szünetet a képzési időn belül kell biztosítani.  

—  A tanuló részére a gyakorlati képzés befejezése és a következő napi gyakorlati képzés 

megkezdése között legalább 16 óra pihenőidőt kell biztosítani.  
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—  A tanuló a napi képzési időt meghaladó gyakorlati képzésre nem vehető igénybe.  

— A napi képzési időt arányosan csökkenteni kell, ha a gyakorlati képzés rendszeresen olyan 

területen (munkahelyen) történik, ahol a gazdálkodó szervezettel munkaviszonyban álló 

dolgozókat is rövidebb munkaidőben foglalkoztatják.  

—  A gyakorlati képzés foglalkozásain való részvétel kötelező.  

—  A tanuló mulasztását, a képzést végző szervezet is nyilvántartja. A tanuló köteles a 

mulasztását a házirend szerint igazolni.  

— A gazdálkodó szervezet a tanuló gyakorlati képzéséről köteles foglalkozási naplót vezetni.  

— A foglalkozási naplónak tartalmaznia kell a szakmai tevékenységeket, az ezekre fordított időt 

és a tanuló értékelését.  

— A foglalkozási naplót az iskola felkérésére betekintésre kell bocsátani.  

— A gyakorlati képzés belső rendjét az iskolai házirend, és a munkavédelmi utasítás tartalmazza, 

melynek betartása kötelező. 

 

7.4. Vezetőség tagjainak munkarendje 

A mindenkori munkatervben kell szabályozni név szerint a vezetők munkarendjét és ügyeleti 

rendjét. Szervezési alapelvként biztosítani kell, hogy naponta 730 –16-ig felelős vezető tartózkodjon 

az intézmény területén. Ügyeletes vezető távolléte esetére a helyettesítést is meg kell tervezni egész 

tanévre. Az ügyeleti rendet az éves munkatervben rögzíteni kell, de rendkívüli helyzetben az igazgató 

elrendelése szerint kell ellátni az ügyeletet. A tanítási szünetekre az igazgató vezetői ügyeletet 

szervez. A vezetői ügyeleti rendet közzé kell tenni a www.bkkvszi.hu honlapon és ki kell függeszteni 

a portán. A vezetők munkaidejükben csak hivatalos ügyben és igazgatói engedéllyel lehetnek távol a 

munkahelyükről.  

 

7.5. Központi irányítás munkarendje  

Az egyműszakos munkarendben dolgozó szakterületek munkarendje:  

 Hétfő- Szerda: 730-1600 

  Csütörtök: 730-1530  

  Péntek: 730- 1400 

A pedagógusok kötött munkaidejének (32 óra) beosztása, nyilvántartása és munkáltatói igazolása 

egyénileg történik a törvényi előírásoknak megfelelően. 

Takarító és egyéb technikai munkakörben dolgozók kétműszakos munkarendje:  

  De: 600-1200 

  Du:1330- 1930 

A fentiektől eltérő — illetve faladat ellátástól függő — munkarendet az igazgató az érintett 

munkaköri leírásában határozza meg.  

A dolgozók munkaidejükben csak hivatalos ügyben és igazgatói vagy ügyeletes vezetői engedéllyel 

lehetnek távol a munkahelyükről. 

http://www.bkkvszi.hu/
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 7.6. Ügyfélfogadás rendje  

 A megfelelő hatékonyságú és pontos munkavégzés érdekében minden tanévben rögzíteni 

kell az éves munkatervben: 

— Szülői értekezleteket 

— Tanárok, oktatók fogadó óráit 

— Ifjúságvédelmi felelős fogadó óráit 

— Vezetők ügyeleti rendjét, fogadó óráit 

— A titkársági ügyfélfogadást 

— Pénztár nyitva tartását. 

— Iskola-egészségügyi ellátás rendelési idejét 

— A szorgalmi időn kívüli vezetői és titkársági ügyfélfogadást. 

Az ügyfélfogadási rendeket közzé kell tenni az intézmény hirdetőtábláin és a portákon is, 

továbbá nyilvánossá kell tenni a honlapon.  

7.7. Az intézmény helyiségeinek használati rendje  

    Az intézmény bejárati helyiségét címtáblával (az intézmény részére engedélyezett névvel) kell 

ellátni. A tantermeket és szaktantermet a Magyarország címerével és a Református címerrel kell 

ellátni.  A a 308/2004. Kormányrendelet szerint az iskola homlokzatán a nemzeti zászlót és az EU 

zászlót el kell helyezni. Az intézmény épülete helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell 

használni.  

Az intézmény helyiségeinek és azok berendezési tárgyainak valamint eszközeinek használói 

felelősek: 

— fegyelmi és kártérítési felelősséggel az intézmény tulajdonának megóvásáért, védelméért,  

— fegyelmi felelősséggel a tűz- és baleset-megelőzési, illetve a munka- és egészségbiztonsági 

szabályok betartásáért,  

— az intézmény rendjének, tisztaságának megőrzéséért,  

— az intézmény szervezeti és működési szabályzatában, valamint egyéb szabályzatban és 

utasításban, a tanulói házirendben megfogalmazott előírások betartásáért.  

 

A tanulók az iskola helyiségeit és eszközeit csak pedagógus felügyeletével használhatják. Ez alól az 

iskola igazgatója sem adhat felmentést.  

    Az iskolai környezet rendjének, tisztaságának fenntartásához szükséges tevékenységbe a 

tanulók is bevonhatók. 

— Az intézményi könyvtárban folyó munka felelős szervezője és irányítója a könyvtáros. A 

könyvtár heti nyitvatartási rend és könyvtárhasználati szabályzat szerint működik.  

— Az intézmény tűzvédelmi, munka- és egészségvédelmi rendjét és feladatát külön szabályzat 

tartalmazza.  

— Az intézmény területére fogyasztási céllal szeszes italt behozni csak felnőtteknek szervezett 

rendezvényre, külön igazgatói engedéllyel lehet.  

— Az intézményi helyiségeket — ha az intézmény rendeltetése szerinti működését nem zavarja - 

térítésmentesen át lehet engedni:  
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      • országgyűlési, helyhatósági választásokra, beszámolókra,  

      • felügyeleti szervi utasításra: foglalkozások, értekezletek megtartására  

      • szerződés alapján: cserekapcsolatok programjai színhelyéül.  

— A jogszabályok szerint kalkulált térítési díj ellenében használatra —  igazgatói engedéllyel — át 

lehet engedni a helyiségeket, ha az intézmény rendeltetés szerinti működését nem zavarja. 

A helyiségek átengedéséről és használatáról határozott vagy határozatlan időre szóló megállapodást 

(terembérleti szerződést) kell kötni, amelyet az igazgató, a gazdasági vezető és a gondnok lát el 

aláírásával. 

 

7.8. Dohányzás megelőzése, szabályozása  

  Az intézmény kiemelt nevelési feladatként foglalkozik a dohányzás megelőzésével. Az ifjúsági 

védőnő szakmai támogatásával az egészségnevelés valamennyi dolgozó és diák feladata. Az 

intézmény tanulói számára a vonatkozó jogszabály szerint az intézményen belül és kívül egyaránt 

tilos a dohányzás.  

 

7.9. Teendők rendkívüli esemény esetén  

Az oktatási intézmény, elsősorban területi érintettség esetén, de alkotmányos kötelezettség 

teljesítése érdekében is, a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes 

anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. Tv. (Kat.) 2. 

(1) bekezdése alapján bevonható, illetve közreműködő lehet a védekezésben, valamint a katasztrófa, 

az általa okozott kár következményeinek felszámolásában. A 3 7/2001. sz. OM rendelet 3. — 4. -5.§-

a szerint az intézmény vezetője:  

a) meghatározza a katasztrófa-, a tűz- és a polgári védelmi tevékenység szervezeti és végrehajtási 

rendjét az intézmény szervezeti és működési szabályzatában, irányítja és ellenőrzi a 

felkészülési és a védekezési időszakra meghatározott feladatok végrehajtását;  

b) gondoskodik a tűzvédelmi előírások érvényre juttatásáról, az intézmény Tűzvédelmi 

Szabályzatának, annak részeként Tűzriadó Tervének kiadásáról, az intézmény épületei 

kiürítésének évenkénti gyakoroltatásáról;  

c) elrendelés esetén kidolgoztatja az intézmény veszélyeztetettségének megfelelő veszélyelhárítási 

terveket, és azt egyezteti a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

területi szervével; 

d) teljesíti a Kat. 21. §-ában meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségét;  

e) végrehajtja az OM R. 12. (3) és (4) bekezdésében meghatározott, intézményére vonatkoztatható 

feladatokat;  

f) együttműködik a felkészülés, a védekezés, a kárfelmérés, valamint a katasztrófa 

következményeinek felszámolása és helyreállítása során a katasztrófavédelem területi 

szervezeteivel, az intézmény működési helye szerint illetékes polgármesterrel, továbbá a 

minisztérium ágazati védekezési munkabizottságával 

g) közreműködik a Kat. 17. d) és 20.g (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatok 

végrehajtásában, a megyei, fővárosi védelmi bizottság elnökének, illetve a polgármesternek az 

élet és az anyagi, a kulturális javak védelme érdekében kiadott intézkedései szerint;  

i) elősegíti az intézmény oktatóinak, dolgozóinak, hallgatóinak tanulóinak, valamint, megalakítása 

esetén, a munkahelyi polgári védelmi szervezetnek a felkészítését, kiképzését;  

közreműködik az intézmény dolgozóinak a település polgári védelmi besorolása szerinti egyéni 
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védőeszközökkel ellátottságát, illetve óvóhelyi védelmét szolgáló fenntartói, hatósági 

intézkedés megvalósításában, szükség szerinti a hatósági elrendelésen alapuló kitelepítés, 

kimenekítés végrehajtásában;  

j) elősegíti a rendelkezésre álló épületek, anyagok és eszközök felhasználását a katasztrófa elleni 

védekezés szükségletének megfelelően.  

k) A közoktatásban tanulók katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi felkészítését a c) pontban írottakat 

alapul véve kell megvalósítani.  

1) A köz- és szakoktatásban foglalkoztatott pedagógusok katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi 

felkészítése, amely nem tehető vizsgakötelessé, a külön jogszabályban meghatározott kötelező 

továbbképzés keretében történik  

     Az intézmény működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem 

látható eseményt, amely a nevelő és oktató munka szokásos menetét akadályozza, illetve az 

intézmény tanulóinak és dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az intézmény épületét, 

felszerelését veszélyezteti. Rendkívüli eseménynek minősül különösen:  

— a természeti katasztrófa (p1. villámcsapás, földrengés, rendkívüli erősségű vihar, stb.),  

— a tűz,  

— robbanás, illetve a robbantással történő fenyegetés. 

     Amennyiben az intézmény bármely tanulójának vagy dolgozójának az intézmény épületét vagy a 

benne tartózkodó személyek biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló tény jut a tudomására, 

köteles azt azonnal közölni az intézmény igazgatójával, illetve valamely intézkedésre jogosult felelős 

vezetővel.  

Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők:  

— az igazgató  

— az ügyeletes vezető  

— munka- és tűzvédelmi előadó  

A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell:  

— az intézmény igazgatóját,  

— az intézmény fenntartóját,  

— tűz esetén a tűzoltóságot,  

— robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget,  

— személyi sérülés esetén a mentőket,  

— egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító 

szerveket, ha ezt az intézmény igazgatója szükségesnek tartja.  

    A rendkívüli esemény észlelése után az igazgató vagy az intézkedésre jogosult felelős vezető 

utasítására az épületben tartózkodó személyeket szaggatott csengetéssel és az iskolarádión keresztül 

értesíteni (riasztani) kell, valamint haladéktalanul hozzá kell látni a veszélyeztetett épület 

kiürítéséhez. A veszélyeztetett épületet a benntartózkodó tanulócsoportoknak a tűzriadó terv és a 

bombariadó terv mellékleteiben található „Kiürítési terv” alapján kell elhagyniuk. 

   A tanulócsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt területen történő 

gyülekezésért, valamint a várakozás alatti felügyeletért a tanulók részére tanórát vagy más 

foglalkozást tartó pedagógus a felelős.  

A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan ügyelni kell a következőkre:  

— Az épületből minden tanulónak távoznia kell, ezért az órát, foglalkozást tartó nevelőnek a 
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foglalkozás helyszínén kívül (p1.: mosdóban, szertárban stb.) tartózkodó gyerekekre is gondolnia 

kell!  

— A kiürítés során a mozgásban, cselekvésben korlátozott személyeket az épület elhagyásában 

segíteni kell!  

— A foglalkozás helyszínét és a veszélyeztetett épületet, a foglalkozást tartó nevelő hagyhatja el 

utoljára, hogy meg tudjon győződni arról, nem maradt-e esetlegesen valamelyik tanuló az 

épületben.  

— A tanulókat a helyiség elhagyása előtt és a kijelölt várakozási helyre történő megérkezéskor a 

nevelőnek meg kell számolnia!  

Az igazgatónak, illetve az intézkedésre jogosult felelős vezetőnek a veszélyeztetett épület kiürítésével 

egyidejűleg — felelős dolgozók kijelölésével —gondoskodnia kell az alábbi feladatokról:  

— a kiürítési tervben szereplő kijáratok kinyitásáról,  

— a közművezetékek (gáz, elektromos áram) elzárásáról,  

— a vízszerzési helyek szabaddá tételéről,  

— az elsősegélynyújtás megszervezéséről,  

— a rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek (rendőrség, tűzoltóság, tűzszerészek stb.) 

fogadásáról.  

    Az épületbe érkező rendvédelmi, katasztrófaelhárító szerv vezetőjét az intézmény igazgatójának 

vagy az általa kijelölt dolgozónak/ügyeletes vezetőnek tájékoztatnia kell az alábbiakról:  

— a rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott eseményekről,  

— a veszélyeztetett épület jellemzőiről, helyszínrajzáról,  

— az épületben található veszélyes anyagokról (mérgekről, robbanóanyagokról),  

— a közmű (víz, gáz, elektromos stb.) vezetékek helyéről,  

— az épületben tartózkodó személyek létszámáról, életkoráról,  

— az épület kiürítéséről.  

    A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek helyszínre érkezését követően a rendvédelmi, 

illetve katasztrófaelhárító szerv illetékes vezetőjének igénye szerint kell eljárni a további biztonsági 

intézkedésekkel kapcsolatosan. A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv vezetőjének 

utasításait az intézmény minden dolgozója és tanulója köteles betartani! A rendkívüli esemény miatt 

kiesett tanítási órákat a nevelőtestület által meghatározott szombati napokon be kell pótolni.  

     A tűz esetén szükséges teendők részletes intézményi szabályozását a Tűzvédelmi szabályzat és a 

‚Tűzriadó terv” c. igazgatói utasítás tartalmazza. A robbantással történő fenyegetés esetén szükséges 

teendők részletes intézményi szabályozását az intézkedési terv robbantással való fenyegetés esetére 

(kiürítési terv igazgatói utasítás tartalmazza.  

    A tűzriadó terv és a kiürítési terv elkészítéséért, a tanulókkal és a dolgozókkal történő 

megismertetéséért, valamint évenkénti felülvizsgálatáért az intézmény tűz és munka védelmis 

személy a felelős. 

     Az épületek kiürítését a tűzriadó terv és a kiürítési terv alapján évente legalább egy alkalommal 

gyakorolni kell.  

    A tűzriadó tervet és a kiürítési tervet lezárt borítékban az intézmény alábbi helyiségeiben kell 

elhelyezni:  

— a tanári illetve oktatói és nevelői szobákban  

— titkárságon  
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— gondnokságon  

— portán  

— munka- és tűzvédelmi felelősnél.  

 

7.10. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje  

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

egészségügyi ellátást az OEP-el és az ÁNTSZ-szel kötött háromoldalú szerződés szerint kell 

megszervezni, a személyi és tárgyi feltételek biztosításával. Az iskola-egészségügyi ellátást végző 

iskolaorvos és védőnők tevékenységüket a tanulók háziorvosával (házi gyermekorvosával), illetőleg 

területi védőnőjével egyeztetve és vele együttműködve végzik.  

A tanulók egészségügyi felügyelete és ellátása a rendelési időben biztosított. Szükséges esetben a 

városi egészségügyi intézmények ügyeletét kell igénybe venni.  

Feladata: 

- Alapszűrések végzése a vonatkozó módszertani irányelv szerint:  

     * testi fejlődés (súly, magasság, mellkörfogat),  

     * pszichomotoros, mentális, szociális fejlődés,  

     * érzékszervek működése (látásélesség, színlátás, hallás),  

     * BCO-heg ellenőrzése,  

     * mozgásszervek szűrése (lúdtalp, gerincelváltozások),  

     * golyvaszűrés,  

     * vérnyomásmérés,  

     * fejtetűszűrés.  

- A gyermekek, tanulók személyi higiénéjének ellenőrzése, testi, szellemi fejlődésük 

  ellenőrzése, regisztrálása.  

- Elsősegélynyújtás.  

- A pályaalkalmassági, foglalkozás-egészségügyi orvosi vizsgálatok előkészítése, a  

  vizsgálatok elvégzése.  

- A védőoltásokkal kapcsolatos szervezési, előkészítési feladatok elvégzése.  

- A krónikus betegek, magatartási zavarokkal küzdők életvitelének segítése.  

- Részvétel az egészséges életmódra nevelésben, oktatásában elsősorban az alábbi 

  témákban:  

     az egészséggel kapcsolatos alapismeretek (személyi higiéne, egészséges 

        életmód, betegápolás, elsősegélynyújtás),  

    * családtervezés, fogamzásgátlás,  

    * szülői szerep, csecsemőgondozás,  

    * szenvedélybetegségek megelőzése.  

    * a szenvedélybeteg tanulók kiszűrése, terápiás kezelési módszerek kialakítása, alkalmazása.  

- Az elvégzett feladatok dokumentációjának vezetése (egészségügyi törzslapok, ambuláns napló, 

védőoltások, szakorvosi beutalások, veszélyeztetettek nyilvántartása stb.).  

    Az intézményben a rendelési időn belül orvosi ellátásban részesülhetnek a tanulók, a külön 

jogszabályokban rögzített, megelőző orvosi intézkedéseken, szűrővizsgálatokon kívül. Az 

iskolaorvossal a rendszeres kapcsolattartás az ifjúsági védőnő, szakmai igazgatóhelyettes feladata.  
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Az iskolaorvos illetve a védőnő az osztályfőnökökkel egyeztetve látja el a tanulók egészséges 

életmódra nevelésével kapcsolatos feladatait. 

 A kötelező orvosi vizsgálatok. védőoltások időpontját úgy kell osztályonként megszervezni, hogy 

az a tanítást a lehető legkisebb mértékben zavarja.  

 Az egészségügyi kartonok összegyűjtése, osztályonkénti csoportosítása az egészségügyi 

alkalmazottak és az iskolatitkár feladata.  A végzős tanulók egészségügyi törzslapját a záróvizsga 

időpontjáig az iskolatitkárnak osztályonként át kell vennie az iskolaorvostól, melyet a záróvizsga 

jegyzője ad ki a bizonyítvánnyal együtt a végzetteknek.  

 

7.11. Az intézmény dolgozóinak baleset megelőzési feladata, illetve teendői baleset esetén 

 Az intézmény minden dolgozójának alapvető feladata, hogy saját és a tanulók érdekében az 

egészségük és testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket tudja és ezen ismereteket a 

tanulóknak átadja, valamint ha észleli, hogy baleset történt, vagy a baleset veszélye fennáll, a 

szükséges intézkedéseket megtegye.  

Az intézmény dolgozóinak feladatai a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatosan: 

 Minden dolgozónak ismernie kell, és be kell tartania az intézmény munka és egészségbiztonsági, 

munkavédelmi szabályzat, valamint a tűzvédelmi utasítás és a tűzriadó terv rendelkezéseit. Az 

intézmény helyi tanterve alapján minden tantárgy keretében oktatni kell a tanulók biztonságának és 

testi épségének megóvásával kapcsolatos ismereteket, rendszabályokat és viselkedési formákat. A 

pedagógusok a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozásokon, valamint ügyeleti beosztásuk ideje alatt 

kötelesek a rájuk bízott tanulók tevékenységét folyamatosan figyelemmel kísérni. a rendet 

megtartani, valamint a baleset-megelőzési szabályokat a tanulókkal betartatni. Az osztályfőnököknek 

az osztályfőnöki órákon ismertetniük kell a tanulókkal az egészségük és testi épségük védelmére 

vonatkozó előírásokat, az egyes intézményi foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, valamint 

a különféle intézményi foglalkozásokon tilos és elvárható magatartásformákat.  

 Az osztályfőnököknek feltétlenül foglalkozniuk kell a balesetek megelőzését szolgáló 

szabályokkal a következő esetekben:  

— A tanév megkezdésekor az első osztályfőnöki órán és gyakorlati foglalkozáson.  

     Ennek során ismertetni kell:  

        • az intézmény környékére vonatkozó közlekedési szabályokat,  

        • a közterületeken és az autóbuszon, a MÁV területén ás járművein, valamint a   

           gyalogos, továbbá a kerékpárral közlekedés szabályait,  

        • a baleset megelőzés általános magatartási szabályait,  

        • a házirend balesetvédelmi előírásait,  

        • gépek, berendezések, kéziszerszámok használatának szabályait,  

        • rendkívüli esemény (baleset, tűzriadó, bombariadó, természeti katasztrófa stb.)  

          bekövetkezésekor szükséges teendőket, a menekülési útvonalakat, a menekülés rendjét,  

        • a tanulók kötelességeit a balesetek megelőzésével kapcsolatban.  

— Tanulmányi kirándulások, gyalogos- és kerékpár-, illetve vízi túrák előtt.  

— Közhasznú munkavégzés megkezdése előtt.  

— A tanév végén a nyári idénybalesetek veszélyeire kell felhívni a tanulók figyelmét.  
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 A pedagógusoknak ki kell oktatniuk a tanulókat minden gyakorlati, technikai jellegű feladat, 

illetve tanórán vagy iskolán kívüli program előtt a baleseti veszélyforrásokra, a kötelező viselkedés 

szabályaira, egy esetleges rendkívüli esemény bekövetkezésekor követendő magatartásra. A tanulók 

számára közölt balesetvédelmi ismeretek témáját és az ismertetés időpontját az osztálynaplóba, illetve 

a munkavédelmi oktatási naplóba be kell jegyezni. Az oktatás megtörténtét a tanulók aláírásukkal 

kötelesek igazolni. A nevelőnek visszakérdezéssel meg kell győződnie arról, hogy a tanulók 

elsajátították a szükséges ismereteket. 

 A fokozottan balesetveszélyes tanítási órákat, foglalkozásokat (testnevelés, fizika, kémia, 

gyakorlat) tartó, valamint a gyakorlati oktatást vezető nevelők baleset-megelőzési feladataikat 

szakképzettségük és vonatkozó felkészültségük alapján kötelesek ellátni, kötelezettségeiket a 

munkaköri leírásuk és a munkabiztonsági, munkavédelmi szabályzat tartalmazza.  

 Az intézmény igazgatója az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit 

munkavédelmi ellenőrzések (szemlék) keretében rendszeresen ellenőrzi. A munkavédelmi szemlék 

tanévenkénti időpontját, a szemlék rendjét és az ellenőrzésbe bevont dolgozókat az intézmény 

munkabiztonsági (munkavédelmi) szabályzata tartalmazza.  

Az intézmény dolgozóinak feladatai a tanulóbalesetek esetén  

    A tanulók felügyeletét ellátó nevelőnek a tanulót ért bármilyen baleset, sérülés, 

    vagy rosszullét esetén haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket:  

— a sérült tanulót elsősegélyben kell részesítenie,  

— ha szükséges orvost/mentőt kell hívnia,  

— a balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle elvárható, biztonságos módon meg kell 

szüntetnie,  

— a tanulói balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell az intézmény igazgatójának és az 

ügyeletes vezetőnek.  

    E feladatok ellátásában a tanulóbaleset helyszínén jelenlévő többi intézményi dolgozó is köteles 

részt venni.  

A balesetet szenvedett tanulót elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a sérülttel csak azt teheti, 

amihez biztosan ért! Ha bizonytalan abban, hogy az adott esetben mit kell tennie, akkor feltétlenül 

orvost kell hívnia, és a beavatkozással meg kell várnia az orvosi segítséget!  

 Az iskolában történt mindenféle balesetet, sérülést az intézmény igazgatójának kell vizsgálnia. A 

vizsgálat során tisztázni kell a balesetet kiváltó okokat és azt, hogy hogyan lett volna elkerülhető a 

baleset. A vizsgálat eredményeképpen meg kell állapítani, hogy mit kell tenni a hasonló balesetek 

megelőzése érdekében és a szükséges intézkedéseket végre kell hajtani. 

A tanulóbalesetekkel kapcsolatos iskolai feladatok a magasabb jogszabályok előírásai 

alapján: 

 A tanulóbalesetet a vonatkozó jogszabályok szerint nyilván kell tartani. A három napon túl 

gyógyuló sérülést okozó tanulóbaleseteket haladéktalanul ki kell vizsgálni és e balesetekről az előírt 

módon elektronikus formában és nyomtatványon jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv egy 

példányát meg kell küldeni a fenntartónak, egy példányt pedig át kell adni a tanulónak (kiskorú tanuló 

esetén a szülőnek). A jegyzőkönyv egy példányát az iskola őrzi meg. A súlyos balesetet azonnal 

jelenteni kell az iskola fenntartójának. A súlyos baleset kivizsgálásába legalább középfokú 

munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell bevonni. Az iskolának igény esetén 

biztosítania kell az SZMK (szülői szervezet) és az iskolai diákönkormányzat képviselőjének 

részvételét a tanulóbalesetek kivizsgálásában. A nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos 
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feltételeinek megteremtésére, a tanulóbalesetek megelőzésére vonatkozó részletes helyi szabályokat 

az intézmény munka- és egészségbiztonsági munkavédelmi szabályzata tartalmazza.  

 

8. TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK 

 

A tanuló tanórán kívül intézményi keretek között vagy az intézményen kívül folyó 

tevékenységekben vehet részt. A tanórán kívüli foglalkozások szervezését a tanulók, a nevelőtestület, 

a szülői munkaközösség továbbá más intézményen kívüli szervezetek is kezdeményezhetik. A 

tanulók valamely intézmény, szervezet, egyesület, művészeti csoport, sportegyesület munkájában — 

amennyiben az oktatási időt is érinti, az osztályfőnök javaslata alapján az igazgató engedélyezésével 

vehetnek részt. 

    Az intézményben a megfelelő létszámú tanulói igények és a finanszírozhatóság függvényében a 

pedagógiai program szerinti — az iskola által szervezett — tanórán kívüli rendszeres foglalkozások 

működhetnek. 

Az egyéb tanórán kívüli foglalkozásokra vonatkozó általános szabályok 

 A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés — a felzárkóztató foglalkozások 

kivételével — önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozásokra történő jelentkezés tanév elején történik 

(szeptember 15-ig) és egy tanévre szól. A felzárkóztató foglalkozásokra a tanulókat képességeik, 

tanulmányi eredményeik alapján a szaktanárok felkérik, részvételük a felzárkóztató foglalkozásokon 

ajánlott. A tanórán kívüli foglalkozások megszervezését (a foglalkozások megnevezését, heti 

óraszámát, a foglalkozásvezető nevét, működésének időtartamát) minden tanév elején az intézmény 

vezetőjének le kell adni. A tanórán kívüli foglalkozások megszervezésénél a tanulói, a szülői, 

valamint a nevelői igényeket  

— a feladatfinanszírozásra vonatkozó fenntartói szabályozás szerint biztosított intézményi összes 

órakeret függvényében lehetőségek szerint figyelembe kell venni.  

 A tanórán kívüli foglalkozások vezetőit az igazgató bízza meg, akik munkájukat munkaköri 

leírásuk alapján végzik. Az osztályfőnökök és a szakmai munkaközösségek a tantervi követelmények 

teljesülése, a nevelőmunka elősegítése érdekében munkatervben meghatározott és az igazgatóval 

engedélyezett módon osztályuk, csoportjuk számára tanulmányi kirándulást szervezhetnek. A 

kirándulás tervezett helyét, idejét, nevelési-oktatási célját, feladatát, programját és a várható 

költségeit is a munkatervben rögzíteni kell (igazgatói engedély csak ez esetben adható). A 

kirándulások, túrák, stb. önköltségesek. 

 Az intézmény a tehetséges tanulók fejlődésének elősegítése érdekében tanulmányi, sport és 

kulturális versenyeket, vetélkedőket szervez. A versenyek megszervezéséért, a résztvevő tanulók 

felkészítéséért a szakmai munkaközösségek, illetve a szaktanárok a felelősek. A tanulók 

önképzésének, egyéni tanulásának segítésére az intézményben könyvtár saját működési szabályzattal 

működik.  

A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái:  

A szakkörök:  
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  • A foglalkozások naponta egy-két órában tervezhetők.  

  • Az indítandó szakköröket a diákok érdeklődése és az iskolai lehetőségek szabják meg.  

  • A foglalkozások tartalmát a szakköri munkaterv tartalmazza.  

  • A munkatervet, valamint a szakkör működési rendjét a tagság készíti el, és az érintett szakterületi 

igazgatóhelyettes hagyja jóvá.  

  • A szakkört irányító felnőtt dolgozó felkérés alapján tevékenykedik, szakköri naplót vezet.  

Tantárgyi korrepetálások, differenciált képességfejlesztés:  

  • Tanévenként az igények és lehetőségek összehangolása után a munkaközösség-vezetők javaslata 

alapján, szakterületenként kerülnek meghatározásra.  

  • A foglalkozások meghatározott helyen és időben heti rendszerességgel folynak.  

  • Érettségire, szakmai vizsgára történő differenciált képességfejlesztő, felkészítő foglalkozásokat a 

gyenge előképzettségű és az előírt tananyag elsajátításában lemaradást mutató tanulók részére kell 

szervezni.  

  • A jó felkészültségű tanulók számára tehetséggondozó foglalkozásokat kell szervezni.  

 

A felnőttoktatás formái 

Az Alapító okirat lehetőséget biztosít a felnőttoktatásra, jelenleg azonban nincs ilyen képzési 

formánk. 

 

8.1. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje  

Az intézményen belüli általános ellenőrzési feladatokat, valamint az ellenőrzést végző, illetve az 

ellenőrzött dolgozók jogait és kötelességeit a „Belső ellenőrzési szabályzat” c. igazgatói utasítás 

határozza meg. Az egyes tanévekre vonatkozó ellenőrzési feladatokat, ezek ütemezését, az ellenőrzést 

végző, illetve az ellenőrzött dolgozók kijelölését az iskolai munkaterv részét képező ellenőrzési terv 

határozza meg. Az ellenőrzési terv elkészítéséért az igazgató a felelős.  

Az ellenőrzés feladatai  

A pedagógiai (nevelő és oktató) munka belső ellenőrzésének célja, feladatai:  

— biztosítsa az intézmény pedagógiai munkájának jogszerű (a jogszabályok, a nemzeti alaptanterv, 

a kerettantervek, valamint az iskola pedagógiai programja, helyi tanterve és az OKJ központi 

szakmai programjai által előírt) működését,  

— segítse elő az intézményben folyó nevelő és oktató munka eredményességét, hatékonyságát,  

— az intézményvezetés számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson a pedagógusok 

munkavégzéséről,  

— szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az intézmény nevelő és oktató munkájával 

kapcsolatos belső és külső értékelések, fejlesztési koncepciók elkészítéséhez. 

A nevelő és oktató munka belső ellenőrzésére jogosult dolgozók:  

— igazgató,  

— igazgatóhelyettesek,  

— minőségirányítási vezető, 

— munkaközösség-vezetők,  

— osztályfőnökök (saját osztályukban)  
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     Az igazgató — az általa szükségesnek tartott esetben — jogosult az intézmény pedagógusai közül 

bárkit meghatározott céllal és jogkörrel ellenőrzési feladat elvégzésére kijelölni 

 Kiemelt ellenőrzési szempontok a pedagógusok nevelő-oktató munkája és az ehhez kapcsolódó 

egyéb munkaköri feladatok ellátásának belső ellenőrzése során:  

— szakmai, módszertani felkészültsége, önképzés igénye, helyi- és külső továbbképzésben 

részvétel,  

— munkaköri feladatainak ellátásához szükséges intézményi alapdokumentumok (nevelési 

program, helyi tanterv, szakmai programok, házirend, SZMSZ, IMIP, munka- és egészség- 

biztonsági szabályzat, stb.) jogszabályok, helyi szabályzatok, utasítások ismerete, alkalmazása, 

— partnerség a projekt és kooperatív intézményi tevékenységekben, nevelőtestületen 

 belüli aktív, értékelő-fejlesztő együttműködési készség,  

— közreműködés az intézményi fejlesztő, pályázati és innovációs tevékenységben,  

— közreműködés a költségtakarékos gazdálkodás megvalósításában,  

— részvétel, közreműködés az intézményi hagyományok ápolásában, megújításában  

— a pedagógusok munkafegyelme,  

— a tanórák/gyakorlati, foglalkozások, tanórán kívüli foglalkozások ügyelet pontos megtartása,  

— a nevelő-oktató munkához kapcsolódó adminisztráció pontossága,  

— a munkakörnyezettel szembeni igényessége (foglalkozás helyének biztonsága, rendezettsége, 

tisztasága, dekorációja, stb.),  

— a tanár-diák kapcsolat, a mérő — értékelő feladat komplexitásának és objektivitásának, az 

egyénre szabott fejlesztés követelményének érvényesülése, a tanulói személyiség tiszteletben 

tartása, pedagógus szülő együttműködés, konzultációk eredményessége,  

— nevelési-oktatási folyamat eredményessége, — a tanórán/foglakozáson kívüli nevelőmunka, az 

osztályfőnöki/szakoktatói munka eredményei, a közösségformálás,  

— differenciált képességfejlesztő, tehetséggondozó tevékenység.  

 

— a nevelő-oktató munka színvonala a tanítási órákon/gyakorlati foglalkozáson 

     • az órára/foglalkozásra történő előzetes felkészülés, tervezés,  

     • a tanítási óra/gyakorlati foglalkozás szakszerűsége, felépítése és szervezése, életszerűsége  

     • az órán/foglalkozáson alkalmazott módszerek, oktatástechnológiák ezek illeszkedése a tanítás-

tanulás folyamathoz  

     • a tanulók és a pedagógus motiváltsága, tevékenysége és viselkedéskultúrája, valamint a tanítás-

tanulás helyes arányainak illeszkedése a kompetenciákat fejlesztő foglalkozási funkcióhoz, a 

tanulói tevékenységet irányító szerep orientáltsága  

     • mérés-értékelés folyamatba illesztése,  

     • az óra/foglalkozás eredményessége, a helyi tanterv, szakmai tantervi program  

követelményeinek teljesítése, képességfejlesztés hatékonysága  

(Az órák/foglalkozások elemzésének szempontjait a szakmai munkaközösségek javaslata alapján 

az intézmény vezetősége határozza meg.) 

 

Az ellenőrzés elvei 

—az ellenőrzés legyen rendszeres és állandó. Az ellenőrzést végző személyek tapasztalataikat 

beszéljék meg egymással és arról az igazgatót tájékoztassák, 

—az ellenőrzés legyen segítő szándékú, igaz, nyílt és őszinte, 

—a hibák feltárásával a nevelés-oktatás fejlődését szolgálja, 
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—az ellenőrzés az intézmény belső rendjét, nyugalmát, a folyamatos munkavégzését —az 

elkerülhetetlen mértéken felül –ne zavarja, 

— a pedagógiai ellenőrzésnél vizsgálni kell a nevelési-oktatási tervekben meghatározott 

követelmények teljesítését, az oktató munka eredményességét, hatékonyságát, az alkalmazott 

módszerek, oktatástechnológiák hatékony alkalmazását stb.,  

— a szakmai és tantárgyi munkaközösségek az adott szakma, illetve tantárgy oktatásának 

eredményességét, az osztályfőnöki munkaközösség pedig a nevelési területek eredményességét 

ellenőrzik, és javaslatot tesznek azok továbbfejlesztésére,  

— a nevelő-oktató munka belső ellenőrzésének rendjét az igazgató határozza meg,  

— az igazgatóhelyettesek belső ellenőrzési feladatait a munkaköri leírások tartalmazzák. 

 

A pedagógiai ellenőrzés módszere:  

—külső szakértők bevonásával szakterület ellenőrzése, 

— bejelentett és nem bejelentett vezetői óralátogatások- és foglalkozáslátogatások,  

— felmérések készítése,  

— a tapasztalatok megbeszélése, elemzése, értékelése  

— szükség esetén vizsgálat  

— az egy osztályban tanító tanárok tanácskozása (milyen az adott osztályban a nevelés, az oktatás, 

a képzés helyzete és minősége) 

— az írásbeli dokumentumok megtekintése (munkatervek, tanítás-tanulás programja, naplóvezetés, 

dolgozat, tanulói munkafüzetek, munkák, gyakorlati termékek) alapján megnézni a tervezést, a 

tervezetek megvalósítását, a mérési-értékelési tevékenység fejlesztő jellegét és a záróvizsgák 

követelményeihez illeszkedését (hogyan felelnek meg a tantervi- és vizsgakövetelményeknek, a 

munkaközösségekben kialakított elveknek, ha eltér, indokolt-e az eltérés?),  

— a tanulók teljesítményének mérése, értékelése, ennek rendszeressége és következetessége,  

— a tanítás/foglalkozás hatékonysága p1.: differenciált-e a tanulókkal való foglalkozás, csak az 

órai, vagy a házi feladatokat is differenciáltan kapják-e a tanulók,  

— a tanulók tudása és az adott osztályzatok közötti összhang, a módszerek és oktatástechnológiák 

illeszkedése a tartalomhoz,  

— versenyekre, pályázatokra, vizsgákra való felkészítő tevékenység  

 

Az ellenőrzés területei:  

— tervező, előkészítő tevékenység  

— a tanítási órák, gyakorlati foglalkozások  

— a tanítási órákon kívüli foglalkozások, tevékenységek  

— az intézményi tanügyi dokumentáció kezelése  

— a szakmai és tantárgyi munkaközösségek tevékenysége,  

— ügyelet, felügyelet ellátása  

— iskolai rendezvényeknél a közreműködés  

— osztályfőnöki, ifjúságvédelmi, szabadidős tevékenység  

— a pedagógusok szakmai készsége, munkakapcsolataik  

— a gyakorlati oktatásban a külső munkahelyek oktató tevékenysége,  

— a gyakorlati oktatásban használatos oktatási dokumentációk, eszközök,  

— az igazgató által az ellenőrzési tervben megjelölt más speciális ellenőrzési feladatok.  
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Megjegyzés, kiegészítés: 

— Az ellenőrzött pedagógus mindenben segítse az ellenőrzést végző munkáját.  

— Az ellenőrzési munka terjedjen ki a feltárt hiányosságok kijavításának módjára, adjon útmutatást arra 

vonatkozóan 

— a tapasztalatokat közösen beszéljék meg, igyekezzenek közös nevezőre jutni. Ha a véleményeket nem 

sikerül egyeztetni, kívánságra mind a két fél rögzítse írásban véleményét.  

— Azokon a területeken, ahol jelentős hiányosságokat észleltek, ott több személy részvételével az 

ellenőrzést gyakrabban meg kell ismételni.  

— A pedagógusok értékelésekor (elmarasztalás, dicséret, jutalom, kitüntetés, vagy minősítés alkalmával) 

ki kell kérni az ellenőrzést folytató személyek véleményét.  

— Az ellenőrzés tényét dokumentálni kell. (Az osztálynaplókban, a szakköri csoportok naplóiban, a 

sportszakosztályok naplóiban, a gyakorlati oktatási csoport naplóban, a kollégiumi naplóban stb.)  

— Az ellenőrzést végzők készítsenek feljegyzést az ellenőrzésről, rögzítsék az értékelés lényegét.  

8.2. Az intézményi könyvtár működési rendje  

Az intézményi könyvtár feladata a tanításhoz és a tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres 

gyűjtése, feltárása, nyilvántartása, őrzése, gondozása, e dokumentumok helyben használatának 

biztosítása, kölcsönzése, valamint tanórai és tanórán kívüli foglalkozások tartása.  

Az intézményi könyvtár gyűjteményének gyarapítása a szervezeti és működési szabályzat 

mellékletében található gyűjtőköri szabályzat alapján, a nevelők és a szakmai munkaközösségek 

javaslatainak figyelembe vételével történik.  

Az intézményi könyvtár működtetéséért, a könyvtárakkal kapcsolatos feladatok ellátásáért a 

könyvtáros-tanár a felelős, aki munkáját könyvtáros asszisztens segítheti (ha az intézményi 

létszámkeret megengedi). A könyvtáros-tanár részletes feladatait munkaköri leírásuk tartalmazza.  

Az intézményi könyvtár szolgáltatásait ingyenesen vehetik igénybe az iskola dolgozói, a tanulók és 

azok csoportjai.  

Az intézményi könyvtár szolgáltatásai:  

— tájékoztatás az intézményi könyvtár dokumentumairól és szolgáltatásairól,  

— tanórai és tanórán kívüli foglalkozások tartása,  

— könyvtári dokumentumok helyben történő használatának biztosítása,  

— könyvtári dokumentumok kölcsönzése,  

— számítógépes informatikai szolgáltatások és számítógép használatának biztosítása,  

— tájékoztatás nyújtása más könyvtárak szolgáltatásairól és dokumentumairól, valamint más 

könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének segítése.  

A könyvtár szolgáltatásait csak azon intézményi dolgozó és tanuló veheti igénybe, aki az intézményi 

könyvtárba beiratkozott. A beiratkozás minden tanév elején egyénileg történik, és egy tanévre szól. 

A beiratkozáskor közölt adatokban történt változásokat a beiratkozott dolgozónak, vagy tanulónak 

haladéktalanul a könyvtáros-tanár tudomására kell hoznia. 

Nyitva tartás, kölcsönzési idő:  

A könyvtár nyitva tartását tanévenként az éves munkatervben kell szabályozni. A pedagógusoknak 

az intézményi könyvtárban, illetve a könyvtáros-tanár közreműködésével tervezett tanórai és tanórán 
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kívüli foglalkozások várható időpontját, témáját, az igényelt szolgáltatások körét a tanév elején 

tanmenetükben, munkatervükben tervezniük, majd a könyvtáros-tanárral egyeztetniük kell.  

Az intézményi könyvtár dokumentumait (a tankönyvek és a tanulók által használt segédkönyvek 

kivételével) három hét időtartamra lehet kikölcsönözni. A kölcsönzési idő egy alkalommal 

meghosszabbítható. Az intézményi könyvtárból az alábbi dokumentumok nem kölcsönözhetők:  

— kézikönyvek,  

— számítógépes szoftverek,  

— muzeális értékű dokumentumok,  

— multimédiás oktató anyagok,  

— egyes folyóiratok, napilapok 

A könyvtárhasználó (kiskorú tanuló esetén a tanuló szülője) a könyvtári dokumentumokban okozott 

gondatlan, vagy szándékos károkozás esetén, illetve ha a kikölcsönzött dokumentumot az előírt 

határidőre nem hozza vissza, a magasabb jogszabályok figyelembe vételével, előírt módon és 

mértékben kártérítés fizetésére kötelezhető. A kártérítés pontos mértékét a könyvtáros-tanár javaslata 

alapján az iskola igazgatója határozza meg. 

 

 

9. A TANULÓ TÁVOLMARADÁSÁNAK, MULASZTÁSÁNAK IGAZOLÁSA 

A tanulók mulasztásait az osztálynaplóban az osztályfőnök naponta figyelemmel kíséri. 

A szakoktatók a csoportnaplóban naprakészen vezetik a tanulók hiányzásait, késéseit.  

A szülő előzetes, indokolt kérése alapján tanévenként egy alkalommal a tanuló  

• az osztályfőnök engedélyével három napig terjedően,  

• az igazgató engedélyével három napot meghaladóan (legfeljebb 5 napot) mulaszthat.  

A tanuló előzetes engedélykérés nélkül csak indokolt esetben maradhat távol a foglakozásokról. 

A tanulók távolmaradásának okáról és várható időtartamáról a szülő köteles az osztályfőnököt, 

gyakorlat esetén a szakoktatót is, a hiányzás kezdő napján értesíteni (személyesen, telefonon, majd 

írásban is). Amennyiben ez elmarad, az osztályfőnök és gyakorlat esetén a szakoktató kötelessége a 

mulasztás okának felderítése a mulasztás megkezdésétől számított három napon belül. Amennyiben 

a felderítés során az osztályfőnök (illetve gyakorlat esetén a szakoktató) igazolatlan mulasztásra utaló 

jeleket észlel, köteles (kötelesek egymással illetve kötelesek együtt) felvenni a kapcsolatot (telefon, 

levél, családlátogatás) a családdal és meggyőződni a mulasztás okairól. Amennyiben a személyes 

egyeztetés során a szülő nem tudja érdemben igazolni gyermeke mulasztását, úgy az igazolatlan 

mulasztásnak minősül.  

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

foglalkozásokról ismételten igazolatlanul mulasztó tanuló az igazgató engedélyével a foglalkozásról 

kizárható.  
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A mulasztás igazolása:  

— A hiányzásokat minden esetben az ellenőrzőbe bevezetett orvosi, vagy hatósági igazolással kell 

igazolni.  

— Előre nem látható eseményeket, kisebb betegségeket — indokolt esetben — a szülő is igazolhat 

(szintén az ellenőrzőben), de ez tanévenként a 3 napot nem haladhatja meg. 

—Ha a tanuló vagy a szülő/gondviselő a hiányzását időben (a hiányzást követő első napon, de 

legkésőbb 5 napon belül) nem tudja — az előzőekben leírtak szerint — elfogadhatóan igazolni, akkor 

a hiányzása igazolatlannak minősül.  

—Ha a tanuló a tanítási nap folyamát megszakítva, valamelyik közbülső óráról, illetve az utolsó 

óráról hiányzik, engedély nélkül távozik, az igazolatlan órán kívül fegyelmező intézkedésben is 

részesül. 

— A tanulók gyakorlati hiányzásáról szóló igazolást a szakoktató láttamozza, majd az 

osztályfőnöknek kell átadni.  

— A külső gazdálkodó szervezetnél gyakorlati képzést kapó tanulók igazolásait láttamozás után 

szintén az osztályfőnök kapja meg.  

A hiányzás következményei:  

— Az igazolatlan mulasztásokkal kapcsolatos alábbi teendők ellátása az osztályfőnök 

feladata, (szakképző osztályok esetén a szakoktató köteles a hiányzásokkal kapcsolatban az 

osztályfőnököt naprakészen informálni) a megtett intézkedéseket — dátummal ellátva— az 

osztálynapló jegyzet rovatába bejegyezni.  

— Az igazolatlanul mulasztott tanulót e szabályzatban meghatározott iskolai büntetések 

megfelelő (általa még nem kapott) fokozatában kell részesíteni, és ezt az ellenőrző könyvön keresztül 

vagy más írásbeli formában a szülő tudomására kell hozni.  

— Első ízben történt igazolatlan mulasztás esetén a szülőt az ellenőrző könyvön keresztül értesíteni 

kell az igazolatlan mulasztásról és annak következményeiről. Az értesítés kiküldésével egy időben az 

osztályfőnök (és/vagy szakoktató) köteles az érintett családdal és a tanuló kollégiumi elhelyezése 

esetén a kollégiummal személyes kapcsolatot felvenni, ha azt az igazolatlan mulasztás óta még nem 

tette meg. 

 — 10 óra igazolatlan mulasztás esetében az osztályfőnök az igazolatlan mulasztás észlelésének 

napján köteles az intézmény igazgatóságának jelezni, valamint az intézmény gyermek- és 

ifjúságvédelmi felelőst értesíteni az ismételt igazolatlan mulasztásról. A gyermek- és ifjúságvédelmi 

felelős értesíti az illetékes gyermekjóléti szolgálatot és az illetékes kormányhivatalt. 

— A tanulót fegyelmileg felelősségre kell vonni, ha igazolatlanul 15 órát meghaladóan 

mulaszt. 

— 30 órai igazolatlan mulasztás esetén — tanköteles korú tanuló kivételével — a tanuló 

tanulói jogviszonya megszűnik, külön fegyelmi eljárás lefolytatása nélkül, töröljük a 

létszámból. A tanköteles tanuló esetében értesíteni kell az általános szabálysértési hatóságot 

továbbá a gyermekjóléti szolgálatot. 
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— Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az 50 órát, az 

iskola igazgatója haladéktalanul értesíti a tanuló tényleges lakóhelye szerinti jegyzőt és a 

kormányhivatalt. 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51. § (7)  bekezdése, illetve a 2011. évi CLXXXVII. törvény 

a szakképzésről 39.§-ban foglaltak értelmében az a tanuló, akinek  

- egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen eléri a 

kétszázötven tanítási órát, vagy 

- a szakmai elméleti tanítási órák húsz százalékát, vagy 

- egy adott közismereti tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, 

és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási 

év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát 

tegyen. 

A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan 

mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást, és az iskola eleget tett a 

hiányzásokkal kapcsolatos értesítési kötelezettségének.  

Ha a tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem minősíthető, tanulmányait évfolyamismétléssel 

folytathatja. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a 

meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt minősíthető, félévkor 

osztályozóvizsgát kell tennie. 

 

Évközi szakmai gyakorlati órák: 

Ha a tanulónak az évközi gyakorlati órákról való igazolt és igazolatlan mulasztása egy tanévben 

meghaladja az adott tanévre vonatkozó összes gyakorlati óraszám húsz százalékát, a tanuló a 

tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével folytathatja (a gyakorlatot tanulószerződéssel 

teljesítő tanuló esetében az évfolyamismétléshez a gyakorlati képzést folytató szervezet hozzájárulása 

is szükséges). 

Az évismétlés alól a nevelőtestület akkor mentesítheti a tanulót, ha 

  igazolatlan mulasztása nincs, valamint 

  a szorgalma és eddigi teljesítménye alapján feltételezhető, hogy a mulasztását a 

következő tanév megkezdéséig pótolni és az előírt gyakorlati követelményeket teljesíteni 

tudja. 

A fentiekről a nevelőtestület a tanév végi osztályozó konferencián dönt (külső gyakorlat esetén a 

gyakorlóhely javaslatára). 

Ha a nevelőtestület mentesíti a tanulót az évismétlés alól, a tanulónak az augusztus végi javítóvizsga 

időszakában osztályozó vizsgát kell tennie. 

Összefüggő (nyári) szakmai gyakorlat: 
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Ha a tanuló összefüggő szakmai gyakorlatról való igazolt és igazolatlan mulasztása meghaladja az 

összefüggő szakmai gyakorlat óraszámának húsz százalékát, a tanuló az évfolyam követelményeit 

nem teljesítette (magasabb évfolyamra nem léphet). 

Az igazolatlan mulasztás nem haladhatja meg az összefüggő szakmai gyakorlat óraszámának öt 

százalékát. Az igazolatlan mulasztást a tanuló pótolni köteles. 

Ha a tanuló mulasztása meghaladja a fenti mértéket, az évismétléstől a nevelőtestület akkor tekinthet 

el, ha a tanulónak 

 igazolatlan mulasztása nincs, vagy 

 az igazolatlan mulasztása nem haladja meg az óraszám öt százalékát, és az igazolatlan 

mulasztását pótolta, 

 az előírt gyakorlati követelményeket a következő tanév megkezdéséig pótolja. 

A tanuló továbbhaladásról a nevelőtestület – a gyakorlóhely igazolása alapján – legkésőbb a 

tanévkezdést megelőző utolsó munkanapon dönt, figyelembe véve a gyakorlóhely javaslatát. 

 

Egy-egy tantárgy óráiról történő gyakori ismétlődő, valamint a tantárgyankénti megengedett 

(30% illetve szakképzésben 20%) összóraszámok 2/3-át elérő hiányzás esetén az osztályfőnök 

értesíti a szülőket a hiányzás „veszélyes” mértékéről, és tájékoztatót küld a megengedettnél 

nagyobb mértékű hiányzások jogkövetkezményeiről.  

 

 

10. A TANULÓK ELISMERÉSÉNEK, JUTALMAZÁSÁNAK  

ELVEI ÉS FORMÁI 

A tanulmányi munkában, a szakmai és tantárgyi versenyeken, vetélkedőkön, a magatartásban és 

szorgalomban, sportban, szakkörökben elért kiemelkedő eredményekért, a jó közösségi munkáért, az 

önzetlen intézményi tevékenységért mind a tanulóközösségeket, mind pedig az egyes tanulókat 

dicséretben vagy jutalomban lehet részesíteni. Az elismerés mértéke legyen arányban a 

teljesítménnyel, a végzett munkával. A jutalmazottak kiválasztását (egyének, közösségek) a 

demokratikus fórumok véleményét kikérve kell megoldani. A dicséretet, jutalmat, kitüntetést a 

közösség előtt, nyilvánosan kell átadni. Dicséretre, jutalomra, kitüntetésre javaslatot tehetnek:  

— bármely pedagógus,  

— a diákközösség  

— szülői szervezet  

— gyakorlati képzőhely  

A jutalmazás területei:  

— a tanulmányi munka,  

— versenyeken, pályázatokon részvétel (eredményesség),  

— a gyakorlati munka,  

— a közösségben végzett munka,  

— diák-önkormányzati tevékenység,  
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— sporttevékenység,  

— kulturális munka.  

Az elismerés, jutalmazás fokozatai, lehetőségei:  

A példás magatartású, szorgalmú: jó gyakorlati és tanulmányi eredményt elért tanulót, aki az egész 

tanévben egyetlen órát sem mulasztott indokolatlanul példaként lehet állítani az osztályközösség, ill. 

a csoport elé.  

a. Szakoktatói dicséret:  

A gyakorlati munkáját hosszabb időn át példamutatóan teljesítő tanulónak.  

b. Tanári dicséret:  

• A példás magatartású, szorgalmas, jó tanulmányi eredményt elért tanulónak.  

• A közösségi, szakköri, kulturális és sportmunkában jó eredményt felmutató tanulónak.  

c. Gyakorlati igazgató helyettesi dicséret:  

• A gyakorlati munkában, termelésben kiemelkedő eredményt elért tanulónak, ha legalább 3 

alkalommal jeles (5) gyakorlati osztályzatot kapott.  

• Az intézményi szintű szakmai versenyen I-II-III. helyezést elért tanulónak.  

• Az önzetlen munka végzésében arra érdemes tanulónak.  

d. Osztályfőnöki dicséret:  

• Példás magatartású és szorgalmú, jó tanulmányi fejlődést illetve eredményt elért tanulónak.  

• Az intézményi szintű tantárgyi versenyen, vetélkedőn, kiállításon I-II-III. helyezést elért 

tanulónak.  

• A közösségi-, szakköri-, kulturális és sportmunkában jó eredményt elért tanulónak.  

e. Igazgatói dicséret:  

• A példás magatartású, képességei szerinti jó tanulmányi eredményt elért tanulónak.  

• A megyei (regionális vagy kistérségi) szintű tantárgyi,- szakmai versenyeken, vetélkedőkön, 

kiállításon I-VI. helyezést elért tanulónak.  

• A közösségi,- szakköri,- kulturális és sportmunkában kiemelkedő eredményt felmutató tanulónak 

— amennyiben az osztályfőnöki dicsérettel már rendelkezik.  

• A jól tanuló és példás magatartású, szorgalmú tanulót, amennyiben az osztályfőnöki dicséretet már 

megkapta.  

f. Nevelőtestületi dicséret:  

• A kitűnő vagy jeles tanulmányi eredményt elért, példás magatartású tanulót, amennyiben az 

igazgatói dicséretet már megkapta.  

• A közösségi,- szakköri,- kulturális- és sportmunkában kiemelkedő eredményt felmutató tanulónak 

— amennyiben az igazgatói dicséretet már megkapta.  

• Az országos tanulmányi- vagy más versenyeken, vetélkedőn döntőbe került és ott helyezést ért el.  

 

g. Tanulóközösségek elismerése:  

       Hasonló elbírálás alapján mint a) közösségeket, csoportokat is lehet 

       jutalmazni.  

A dicséreteken kívül anyagi természetű jutalomban (könyv, színházjegy, utalvány, stb.) is 

részesülhetnek a tanulók, vagy a csoportok. 

Minden elismerést, jutalmazást az ellenőrző könyvbe, az osztálynaplóba, az f. pontban foglalt 

dicséreteket a „törzslapra” és a bizonyítványba is be kell vezetnie az osztályfőnöknek. 
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11. FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK, A FEGYELMI BÜNTETÉSEK ÉS AZ ELJÁRÁS 

MENETE, KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG 

11.1. Fegyelmező intézkedések 

— Azt a tanulót, aki a tanulóviszonnyal kapcsolatos kötelezettségeinek nem tesz eleget, jogaival 

visszaél, tevékenységével illetve viselkedésével a foglalkozások rendjét, az intézményi házirendben 

és a gyakorlati munkahelyi munkarendben, a működési szabályzatban foglaltakat megsérti, a 

munkavédelmi előírásokat nem tartja be, rontja az intézmény jó hírnevét, figyelmeztetésben, 

intésben, megrovásban, illetve fegyelmi büntetésben kell részesíteni.  

— A fegyelmező intézkedések meghozatalában a diákönkormányzat képviselőjének véleményét ki 

kell kérni.  

— Fegyelmi eljárás során a tanulónak joga van arra, hogy meghallgassák, és lehetővé kell tenni, hogy 

védekezhessék.  

— Nem lehet fegyelmi eljárást indítani, ha az intézménynek a fegyelmi vétségről való 

tudomásszerzés óta három hónap eltelt, illetve a vétség elkövetése óta egy év már eltelt.  

 

11.2. A fegyelmező intézkedések lehetőségei:  

Szóbeli figyelmeztetés:  

Történhet az osztályközösség vagy a csoport előtt.  

Adhatja: az intézmény bármely pedagógusa 

Írásbeli figyelmeztetés 

Bekerül az ellenőrző könyvbe (a szülőnek, gondviselőnek láttamozni kell) és az E-naplóba. Adhatja: 

az intézmény bármely pedagógusa.  

Szóbeli osztályfőnöki figyelmeztetés 

Ha a tanuló 1 órát igazolatlanul hiányzik. 

Osztályfőnöki figyelmeztetés:  

Akkor kerülhet rá a sor, ha az előző két írásbeli figyelmeztetés nem járt eredménnyel. Ha a tanuló 

igazolatlan mulasztása 3 óra. Az osztályfőnöki figyelmeztetést az ellenőrző könyv útján a szülő 

tudomására kell hozni, aki azt láttamozza, majd be kell írni az E-naplóba is. A tanuló magatartása 

legfeljebb jó lehet. 

Adhatja: az intézmény bármely pedagógusának javaslatára az osztályfőnök. 

Gyakorlati oktatói figyelmeztetés:  

Akkor kerülhet rá sor, ha a gyakorlati oktatás során a fegyelmezetlenségek ismétlődnek és az eddigi 

figyelmeztetések nem jártak eredménnyel. A figyelmeztetést az ellenőrző könyv útján a szülő és az 

osztályfőnök tudomására kell hozni, be kell írni az osztálynaplóba és a csoportnaplóba is. 
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Adhatja: a szakoktató 

Osztályfőnöki intő, rovó:  

Akkor adható, ha a tanuló ismételten nem tesz eleget kötelezettségeinek és az előző fegyelmező 

intézkedéseket már kimerítette.  

— a tanuló igazolatlanul 5 illetve 8 órát mulasztott,  

— az ellenőrzőn kívül az osztálynaplóba is be kell vezetni. Következménye: magatartás osztályzat 

legfeljebb változó lehet.  

Adhatja: az osztályfőnök.  

Gyakorlati oktatás vezetői intő:  

Akkor kerülhet rá a sor, ha a gyakorlati oktatói figyelmeztetésnél felsoroltak nem jártak 

eredménnyel.  

— levél útján a szülőt és az osztályfőnököt értesíteni kell,  

— az ellenőrzőn kívül az osztálynaplóba és a csoportnaplóba is be kell vezetni.  

Adhatja: gyakorlati oktatás vezető 

 

Igazgatói figyelmeztetés, intés, rovás:  

Akkor kerülhet rá a sor, ha a tanuló súlyosabb kötelességszegést követett el, vagy igazolatlan 

hiányzása meghaladja a 9 10 13 órát, vagy az eddig kiszabott figyelmeztetések, intések nem jártak 

eredménnyel.  

— az igazgatói figyelmeztetést, intést, rovást levél útján a szülő, osztályfőnök és a munkahely 

tudomására kell hozni,  

— az ellenőrző könyvbe és az osztálynaplóba is be kell vezetnie az osztályfőnöknek. 

Következménye: megegyezik az osztályfőnöki intésnél alkalmazottal, továbbá hozzákapcsolható:  

— az okozott kár megtérítése, (a kár 50 %-ig),  

a kedvezmények és megbízatások 6 hónapos megvonása.  

— magatartás jegye csak rossz lehet 

Adhatják: pedagógusok javaslatára az igazgató és az igazgatóhelyettesek.  

 

11.3. A tanuló fegyelmi felelőssége  

1. Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, 

 illetve ha az eddigi fegyelmezési intézkedések hatástalanok voltak, ,a nevelőtestület tagjai 

javaslatára fegyelmi eljárás alá kell vonni a tanulót.  

2. A fegyelmi büntetés lehet  

a) megrovás,  

b) szigorú megrovás,  

c) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, illetőleg megvonása,  

d) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba, vagy iskolába,  
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e) eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától;  

f) kizárás az iskolából.  

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

büntetés csak rendkívüli vagy ismétlődő fegyelmi vétség esetén alkalmazható. Ekkor a szülő 

köteles új iskolát, kollégiumot keresni a tanulónak. Abban az esetben, ha a tanuló más 

iskolában, kollégiumban történő elhelyezése a szülő kezdeményezésére tizenöt napon belül nem 

oldódik meg, a kormányhivatal hét napon belül köteles másik iskolát, kollégiumot kijelölni 

számára. A (2) bekezdés d) pontjában szabályozott fegyelmi büntetés akkor alkalmazható, ha az 

iskola igazgatója a tanuló átvételéről a másik iskola igazgatójával megállapodott. A (2) bekezdés c) 

pontjában meghatározott fegyelmi büntetés szociális kedvezményekre és juttatásokra nem 

vonatkoztatható.  

4. A szakközépiskola és a szakiskola tanulója ellen folytatott fegyelmi eljárásba, ha a tanuló 

tanulószerződést kötött, be kell vonni a területi gazdasági kamarát.  

5.A fegyelmi büntetés megállapításánál a tanuló életkorát, értelmi fejlettségét, az elkövetett 

cselekmény súlyát figyelembe kell venni. A fegyelmi büntetést a nevelőtestület hozza. Az iskolai, 

kollégiumi diákönkormányzat véleményét a fegyelmi eljárás során be kell szerezni. 

6.A fegyelmi eljárás megindításáról — az indok megjelölésével — a tanulót és a kiskorú tanuló 

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

hogy álláspontját, védekezését, előadja. Ha a meghallgatáskor a tanuló vitatja a terhére rótt 

kötelességszegést, vagy a tényállás tisztázása egyébként indokolja, tárgyalást kell tartani. A 

tárgyalásra a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét meg kell hívni. Kiskorú tanuló esetén a fegyelmi 

eljárásba a szülőt minden esetben be kell vonni. A fegyelmi eljárás során a tanulót a szülő, illetőleg 

jogi meghatalmazottja is képviselheti. A fegyelmi tárgyalást akkor is meg lehet tartani, ha a tanuló, 

illetve a szülő vagy a megbízott jogi meghatalmazott ismételt, szabályszerű értesítés ellenére sem 

jelent meg. A tanuló, kiskorú tanuló esetén a tanuló vagy a szülő kezdeményezésére is a fegyelmi 

eljárást meg kell indítani, és le kell folytatni.  

7. A tanulóval szemben ugyanazért a kötelességszegésért csak egy fegyelmi büntetés állapítható 

meg.  

8. A gyakorlati képzés keretében elkövetett kötelességszegésért a fegyelmi eljárást az iskolában 

kell lefolytatni.  

9. Végrehajtani csak jogerős fegyelmi határozatot lehet. A fegyelmi eljárás lefolytatásának 

szabályait jogszabály és a  Fegyelmi Szabályzat határozza meg. 

10.  Azokban az ügyekben, amelyekben a diákönkormányzat véleményének kikérése kötelező, 

illetőleg amelyekben egyetértési jogot gyakorol, továbbá ha a diákönkormányzat képviselőjét a 

tárgyalásra meg kell hívni, az előterjesztést, a meghívót — ha jogszabály másképp nem rendelkezik 

— a határidő előtt legalább egy héttel meg kell küldeni a diákönkormányzat részére.  

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

eltelt. A fegyelmi tárgyalás nyilvános. A fegyelmi jogkör gyakorlója a nyilvánosságot a tanuló, 

illetve képviselője kérésére, korlátozhatja, illetve kizárhatja.  
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12. Eltiltás a tanév folytatásától és kizárás az iskolából fegyelmi büntetés kiszabása esetén a tanuló 

tanév végi osztályzatait a fegyelmi határozat jogerőre emelkedése előtt nem lehet megállapítani. 

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

megállapították. Ez a rendelkezés nem alkalmazható, ha a tanuló a nyári gyakorlat teljesítése során 

követ el fegyelmi büntetéssel sújtható kötelességszegő magatartást. 

13.Ha az eltiltás a tanév folytatásától, kizárás az iskolából fegyelmi büntetést a bíróság a tanuló javára 

megváltoztatja, a tanuló osztályzatait meg kell állapítani, ha ez nem lehetséges, lehetővé kell tenni, 

hogy a tanuló — választása szerint az iskolában vagy a független vizsgabizottság előtt — osztályozó 

vizsgát tegyen.  

14. Ha a kizárás az iskolából fegyelmi büntetést megállapító határozat az iskola tízedik 

évfolyamának, illetőleg a középiskola utolsó évfolyamának vagy szakképző iskola utolsó 

szakképzési évfolyamának sikeres elvégzése után válik végrehajthatóvá, a tanuló nem 

bocsátható érettségi vagy szakmai vizsgára. A tanuló a megkezdett vizsgát nem fejezheti be 

addig az időpontig, ameddig a kizárás fegyelmi büntetés hatálya alatt áll.  

15. A tanuló —a megrovás és a szigorú megrovás kivételével — a fegyelmi határozatban foglaltak 

szerint fegyelmi büntetés hatálya alatt áll. A fegyelmi büntetés hatálya nem lehet hosszabb: 

a) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, illetve megvonása fegyelmi büntetés 

esetén hat hónapnál,  

b) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, eltiltás a tanév folytatásától és 

kizárás az iskolából fegyelmi büntetések esetén tizenkettő hónapnál.  

16. A fegyelmi büntetés végrehajtása legfeljebb hat hónap időtartamra felfüggeszthető. A fegyelmi 

büntetéseknél felsorolt büntetéseket az osztályfőnöknek — jogerőre emelkedés után— az ellenőrzőn 

kívül be kell írnia az E-napló Bejegyzések rovatába és a tanuló törzslapjára is rá kell vezetnie.  

 

11.4. A fegyelmi eljárás szabályai  

A fegyelmi tárgyalás  

1. A fegyelmi eljárás megindításáról a tanulót, a kiskorú tanuló szülőjét, a gyakorlati 

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

tartják — a gyakorlati képzés szervezőjét (a továbbiakban: gazdálkodó szervezet) — a 

tanuló terhére rótt kötelességszegés megjelölésével — értesíteni kell. Az értesítésben meg 

kell jelölni a fegyelmi tárgyalás időpontját és helyét azzal a tájékoztatással, hogy a tanuló, a 

szülő, illetve a gazdálkodó szervezet képviselőjének távolmaradása a tárgyalás megtartását 

nem akadályozza. Tájékoztatni kell a tanulót arról, hogy az eljárásban meghatalmazott is 

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

képviselőjük külön-külön a tárgyalás előtt legalább nyolc nappal megkapja.  

 

2. A fegyelmi eljárást — lehetőleg a megindítástól számított harminc napon belül — egy 

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

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

szervezet képviselője az ügyre vonatkozó iratokat megtekinthesse, abba az eljárás során 
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betekinthessen, az abban foglaltakra véleményt nyilváníthasson, és bizonyítási indítvánnyal 

élhessen.  

 

3. A fegyelmi tárgyalás megkezdésekor a tanulót figyelmeztetni kell jogaira, ezt 

követően ismertetni kell a terhére rótt kötelességszegést, a rendelkezésre álló bizonyítékokat.  

 

4. A fegyelmi tárgyalást a nevelőtestület saját tagjai közül választott legalább háromtagú 

bizottság folytatja le. A bizottság az elnökét az igazgató választja ki. 

 

A bizonyítás  
5. A fegyelmi jogkör gyakorlója köteles a határozathozatalhoz szükséges tényállást 

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

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

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

6. A fegyelmi eljárás során törekedni kell minden olyan körülmény feltárására, amely a 

kötelességszegés elbírálásánál, a fegyelmi büntetés meghozatalánál a tanuló ellen, illetve a 

tanuló mellett szól.  

7. A fegyelmi határozatot a fegyelmi tárgyaláson szóban ki kell hirdetni. A kihirdetéskor 

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

megkívánja, a határozat szóbeli kihirdetését az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlója 

legfeljebb egy héttel elhalaszthatja.  

A fegyelmi határozat  

8. A fegyelmi eljárást határozattal meg kell szüntetni, ha a tanuló nem követett el 

kötelességszegést, vagy a kötelességszegés nem indokolja a fegyelmi büntetés kiszabását, 

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

ténye, illetve, hogy azt a tanuló követte el, nem bizonyítható. A fegyelemi határozatot, a 

kihirdetést követő hét napon belül írásban meg kell küldeni a tanulónak, kiskorú tanuló 

esetén a szülőjének és képviselőjüknek, ha a gazdálkodó szervezet képviselője az eljárásban 

részt vett, a gazdálkodó szervezetnek.  

9. Megrovás és szigorú megrovás fegyelmi büntetés esetén a határozatot nem kell írásban 

megküldeni, ha a fegyelmi büntetést a tanuló — kiskorú tanuló esetén a szülő is — 

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

jogáról lemondott.  

10. A fegyelmi határozat rendelkező része tartalmazza a határozatot hozó szerv 

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

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

utalást.  

11. A fegyelmi határozat indokolása tartalmazza a kötelességszegés rövid leírását, a 

tényállás megállapításának alapjául szolgáló bizonyítékok ismertetését, a rendelkező részben 

foglalt döntés indokát, elutasított bizonyítási indítvány esetén az elutasítás okát, a határozat 

meghozatalának napját, a határozatot hozó aláírását és a hivatali beosztásának megjelölését. 

Ha az első fokon a nevelőtestület jár el, a határozatot a nevelőtestület nevében a fegyelmi 

bizottság elnöke, továbbá a nevelőtestület egy kijelölt, a tárgyaláson végig jelen lévő 

fegyelmi bizottság tagja írja alá.  
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Az eljárást megindító kérelem  

12. Az első fokú határozat ellen a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő nyújthat be 

eljárást megindító kérelmet. Az eljárást megindító kérelmet a határozat kézhezvételétől 

számított tizenöt napon belül kell az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlójához benyújtani.  

13. A fegyelmi büntetést kiszabó határozat ellen benyújtott kérelmet az első fokú fegyelmi 

jogkör gyakorlója nyolc napon belül köteles továbbítani a másodfokú fegyelmi jogkör 

gyakorlójához. A felterjesztéssel együtt az ügy valamennyi iratát továbbítani kell, az első 

fokú fegyelmi jogkör gyakorlójának az ügyre vonatkozó véleményével ellátva. 

A kizárás  

14. A fegyelmi ügy elintézésében és a határozat meghozatalában nem vehet részt a 

tanuló közeli hozzátartozója (Ptk. 685. b/ pont), továbbá az, akit a tanuló által 

elkövetett kötelességszegés érintett.  

15. A másodfokú fegyelmi határozat meghozatalában nem vehet részt, aki az első fokú 

fegyelmi határozat meghozatalában részt vett, illetőleg az ügyben tanúvallomást tett vagy 

szakértőként eljárt.  

16. Akivel szemben kizárási ok áll fenn, köteles ezt bejelenteni. A kizárási okot a tanuló 

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

intézmény igazgatója, egyéb esetekben a másodfokú fegyelmi jogkör gyakorlójának 

munkáltatója dönt.  

17. A fegyelmi eljárásban a kiskorú tanuló szülője mindig részt vehet. A tanulót szülője, 

továbbá meghatalmazottja (Ptk. 222-223.) képviselheti.  

18. A tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben fel 

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

elhangzott nyilatkozatok főbb megállapításait. Szó szerint kell rögzíteni az elhangzottakat, 

ha a tárgyalás vezetője szerint ez indokolt, valamint ha azt a tanuló, a szülő vagy 

képviselőjük kéri.  

 

11.5.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 

 az egyeztető eljárás kezdeményezése a Fegyelmi Bizottság vezetőjének kötelezettsége 

 a harmadik kötelezettségszegéskor indított fegyelmi eljárásban az iskola a fegyelmi eljárást 

megelőző egyeztető eljárást nem alkalmazza, ebben az esetben erről a tanulót és a szülőt nem 

kell értesíteni 

 az egyeztető eljárás időpontját – az érdekeltekkel egyeztetve – Fegyelmi Bizottság vezetője 

tűzi ki, az egyeztető eljárás időpontjáról és helyszínéről, az egyeztető eljárás vezetésével 

megbízott pedagógus személyéről elektronikus úton és írásban értesíti az érintett feleket 
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 az egyeztető eljárás lefolytatására az intézmény vezetője olyan helyiséget jelöl ki, ahol 

biztosíthatók a zavartalan tárgyalás feltételei 

 a feladat ellátását a megbízandó személy csak személyes érintettségre hivatkozva utasíthatja 

vissza 

 az egyeztető személy az egyeztető eljárás előtt legalább egy-egy alkalommal köteles a sértett 

és a sérelmet elszenvedő féllel külön-külön egyeztetést folytatni, amelynek célja az 

álláspontok tisztázása és a felek álláspontjának közelítése 

 ha az egyeztető eljárás alkalmazásával a sértett és a sérelmet elszenvedő fél azzal egyetért, az 

intézmény vezetője a fegyelmi eljárást a szükséges időre, de legföljebb három hónapra 

felfüggeszti 

 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 a Fegyelmi Bizottság elnöke írnak alá. 

 az egyeztető eljárás időszakában annak folyamatáról a sértett és a sérelmet okozó tanuló 

osztályközösségében kizárólag tájékoztatási céllal és az ennek megfelelő mélységben lehet 

információt adni, hogy elkerülhető legyen a két fél közötti nézetkülönbség fokozódása 

 az egyeztető eljárás során jegyzőkönyv vezetésétől el lehet tekinteni, ha a 

jegyzőkönyvezéshez egyik fél sem ragaszkodik. 

 a sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő tanuló 

osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli megállapodásban meghatározott 

körben nyilvánosságra lehet hozni 

 

 

12. KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG 

 

— Az intézményi tulajdon védelmének megóvása, gyarapítása, szépítése az intézmény 

minden tanulójának és felnőtt dolgozójának kötelessége!  

— Minden tanuló és dolgozó őrizze meg, illetve az előírásoknak megfelelően kezelje a 

rábízott vagy az oktatás során használt eszközöket, óvja és védje az intézmény és a 

munkahely létesítményeit, felszereléseit.  

— A tanuló által tanulmányai folytatásával, a dolgozó munkavégzésével összefüggésben 

vagy egyéb okból az oktatási intézménynek, illetve a gyakorlati képzés szervezőjének 

jogellenesen okozott kárért a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint kell helytállni.  

— A tanuló (törvényes képviselője) illetve a dolgozó a jogviszonyából eredő 

kötelezettségeinek vétkes megsértésével az intézménynek gondatlanul vagy szándékosan 

okozott kárt köteles megtéríteni.  

— Károkozás esetén a kárt okozó/k személyét meg kell állapítani, és felelősségre kell 

vonni az Nkt.59. (1)-(2) bekezdésében meghatározottak szerint. Ha többen közösen 

okoznak kárt, felelősségük a károsulttal szemben egyetemleges, egymással 

szemben pedig magatartásuk felróhatósága arányában oszlik meg.  

(1) A kár a károkozók között egyenlő arányban oszlik meg, ha magatartásuk 

felróhatóságának arányát nem lehet megállapítani.  
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(2) A intézmény igazgatója mellőzheti az egyetemleges felelősség megállapítását, és a 

károkozókat közrehatásuk arányában is marasztalhatja, ha  

a) ez a kár megtérítését nem veszélyezteti, és tetemesen nem is késlelteti, vagy  

b) a károsult maga is közrehatott a kár bekövetkeztében, vagy igénye érvényesítésével 

menthető ok nélkül késlekedett.  

— Az előző pontban meghatározott esetben a tanulónkénti kártérítés mértéke nem 

haladhatja meg a legkisebb munkabér: — a károkozás napján érvényes rendelkezések 

szerint megállapított — egyhavi összegének  

a) gondatlan károkozás esetén: 50 %-át,  

b) szándékos károkozás esetén: a károkozás napján érvényes legkisebb minimálbér 5 

havi összegét. 

Ha a szakképző iskola tanulója tanulószerződést kötött, a gyakorlati képzés szervezőjének, 

illetve a tanulónak okozott kár megtérítésére a szakképzési törvény rendelkezéseit kell 

alkalmazni.  

A szakképzési törvény 42. fejezete foglalkozik a kártérítési felelősséggel — az alábbiak 

szerint:  

— A tanuló (törvényes képviselője) a tanulószerződésből eredő kötelezettségeinek 

vétkes megsértésével a gazdálkodó szervezetnek okozott kárt köteles megtéríteni.  

— A gazdálkodó szervezet, ha a tanulót a gyakorlati képzésben való részvétel során kár 

éri, köteles azt megtéríteni.  

— A tanuló és a gazdálkodó szervezet kártérítési felelősségére tanuló szerződés esetén 

— a fenti bekezdés kivételével — a munkajogi kártérítési felelősségi szabályok az 

irányadók.  

— A tanuló (törvényes képviselője) a gazdálkodó szervezetnek gondatlanságból okozott 

kár értékének ötven százalékát köteles megtéríteni.  

A kártérítés mértéke azonban nem haladhatja meg a tanuló pénzbeli juttatásának 

egyhavi összegét.  

Ha a tanulót az iskolai tanulmányai folytatásával összefüggésben vagy a gyakorlati képzés 

során kár éri, az iskola, illetve a gyakorlati képzés szervezője köteles a kárt megtéríteni. A 

kártérítésre szintén a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni azzal az eltéréssel, 

hogy az iskola, illetve a gyakorlati képzés szervezője felelőssége alól csak akkor mentesül, ha 

bizonyítja, hogy a kárt a működési körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell 

megtéríteni a kárt, ha azt a károsult elháríthatatlan magatartása okozta.  
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13. TANÜGY IGAZGATÁSI DÍJ 

A vonatkozó jogszabályok szerint igényelt, hiteles bizonyítvány másodlat kibocsátása 

előtt, 2000 Ft tanügy-igazgatási díjat kell az iskola pénztárába befizetni. Az ebből befolyó 

bevételeket egyéb bevételként kell kezelni.  

Tanulók juttatásai  

A gyakorlati képzésben résztvevő tanulók pénzbeli juttatásait a Szakképzésről szóló 2011.évi 

CLXXXVII. törvény XVI. fejezetének 37. és 38. pontja tartalmazza. 

 

14.  AZ INTÉZMÉNYI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE 

 

14. 1. Az intézményi tankönyvellátás általános szabályai  

 Az iskolai tankönyvellátás (beleértve az ingyenes tankönyvellátást és tankönyvkölcsönzést) 

megszervezésekor, az alábbi jogszabályokat kell figyelembe venni: 

 - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (Nkt) (51/A – A tankönyvellátás) 

- 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás és az 

iskolai tankönyvellátás rendjéről. (R)  

 Az Ntt 4. § (2) bekezdése arról rendelkezik, hogy a „tankönyvek országos megrendelése, 

beszerzése és az iskolákhoz történő eljuttatásának megszervezése, a tankönyvek vételárának 

beszedése állami feladat, amelyet az állam a Kormány rendeletében kijelölt nonprofit 

gazdasági társaság (könyvtárellátó) útján lát el.”  

 A tankönyvek megrendelése az Oktatási Hivatal által felügyelt, a könyvtárellátó által 

működtetett elektronikus rendszeren keresztül történik. 

 Az iskola igazgatója megbízza a tankönyvfelelőst, s kijelöli feladatait, melyek a következők:  

- az iskolai tankönyvmegrendelés szervezése, (ezen munkájában közreműködnek az iskolai 

könyvtáros, a munkaközösség-vezetők és az osztályfőnökök),  

- az ingyenes tankönyvigénylések felmérése, az igazolások begyűjtése,  

- a tanulók rendelőlapjainak begyűjtése, a rendelés rögzítése a könyvtárellátó elektronikus 

rendszerében, a rendszer folyamatos felügyelete, a változások rögzítése, 

 - a könyvtáros által jelzett igényeknek megfelelően az iskolai könyvtár rendelésének 

rögzítése, 

 - a könyvtárellátó által kiszállított tankönyvek osztályonkénti átvétele, az osztályfőnökök 

felügyelete mellett,  

- pótrendelés, reklamációkezelés, esetleges évközi rendelés  

 Az iskolai tankönyvfelelős díjazását a könyvtárellátónak – a fenntartón keresztül, a 

tanulólétszámmal arányosan – az iskolának átengedett pénzeszköz biztosítja, amelyet minden 

évben a könyvtárellátóval kötött tankönyvellátási szerződés határoz meg. (Ntt. 32.§ (4)) X. 3. 

2.  

 

14.2. A tankönyv kiválasztás szabályai  

 A tankönyvek kiválasztása a minden évben hivatalosan kiadott közismereti és szakmai 

tankönyvjegyzék alapján történik.  

 További rendező elv a tankönyvek kiválasztásánál, hogy a tankönyv tartalma, felépítése, 

képanyaga, magyarázó ábrái lefedjék a tantervi követelményeket, a helyi szakmai és 

pedagógiai programokat, alkalmazkodjon a tanulók képességeihez.  

 Kiválasztásnál a szakmaiság mellett fontos ismérv a tankönyv eladási ára.  
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 Cél: Olyan tankönyv kerüljön be a tankönyvjegyzékbe, amely szakmailag a legmegfelelőbb 

és a növendékek számára a legolcsóbban beszerezhető.  

 Amennyiben két egyformán jó, szakmai szempontból megfelelő tankönyv szerepel a 

tankönyvjegyzékben, ezek közül az kerül kiválasztásra, amelynek árfekvése a kedvezőbb.  

 

14.3. Az ingyenes tankönyvellátás intézményi szabályai  

 Az intézményben ingyenes tankönyvellátásra az Ntt. 4.§ (2) bekezdése alapján (rászorultsági 

alapon) jogosult diákok is tanulnak.  

 Az ingyenes tankönyvellátásra szóló igényeket és igazolásokat a tankönyvfelelős az 

osztályfőnökök közreműködésével gyűjti össze a jogszabályokban megjelölt határidővel.  

 A szülők megfelelő tájékoztatásáról szóban, szülői értekezleten az osztályfőnök, írásban, az 

iskola honlapján keresztül a tankönyvfelelős gondoskodik. A tájékoztatásnak ki kell terjednie 

arra, hogy: - ki és milyen formában igényelhet normatív tankönyvtámogatást, - az 

igényjogosultság igazolásának formája, módja, végső határideje, - az igénylés leadásának 

végső határideje, - nyilatkozattételi kötelezettség az igazolás későbbi benyújtása esetén, - az 

ingyenes tankönyvellátás biztosításának módja, - a normatív kedvezményen felül, mikor, 

milyen módon igényelhető támogatás. 

 Normatív tankönyvtámogatás igénylése a 17/2014. (III.12.) EMMI rendelet 5.sz. 

mellékletében szereplő igénylőlapon történik. Fel kell hívni a szülők figyelmét arra, hogy a 

közölt adatok valódiságáért, illetve az igényjogosultság megszűnésének bejelentéséért a szülő 

büntetőjogi felelősséget visel.  

 Az újonnan felvett tanulók felvételi értesítésükkel együtt kapják meg az igénylőlapot az 

írásbeli tájékoztatással együtt, s az érintetteknek a kitöltött lapokat a tankönyvlistájukkal 

együtt kell legkésőbb a beiratkozáskor visszajuttatniuk az iskolába, és bemutatni a 

jogosultságot igazoló dokumentumot.  

 A normatív kedvezményre nem jogosult tanulók támogatása a tankönyvek könyvtári 

kölcsönzésével biztosítható a könyvtári példányszámok erejéig.  

 Az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók munkafüzeteiket saját tulajdonukba kapják, 

egyéb könyveiket könyvtári kölcsönzéssel biztosítja ingyenesen az iskola. 

 

14.4. Tankönyvek kölcsönzése  

 A központi költségvetés által biztosított normatíva biztosítja a fedezetet tartós tankönyvek 

vásárlására, melyek a könyvtár állományába kerülnek, és a könyvtár működési rendje szerint 

kölcsönözhetők. 

 A könyvtárban a tankönyvtár elkülönített részben kap helyet.  

 A könyvtár tartós tankönyv állományának bővítésére az éves tankönyvrendelés során kerül 

sor a tankönyvfelelős és a könyvtáros egyeztetését követően. A tankönyvfelelős 

tankönyvenként összesíti, legkevesebb hány kölcsönözhető példányra lesz szükség a 

következő tanévben, ennek alapján a könyvtáros elkészíti a könyvtár rendelési igényét. 

 A könyvtári állomány fejlesztésénél elsődleges szempont, hogy az ingyenes 

tankönyvellátásra jogosult tanulók – munkafüzeteik kivételével – valamennyi tankönyvét 

biztosítani tudja a könyvtár.  

 A tartós tankönyv állományból elsősorban az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók 

igényeit kell kielégíteni, a fennmaradó példányok kölcsönözhetőek a többi tanuló számára.  

 

 Az iskolai könyvtáros minden év május 31-ig a könyvtári hirdetőn és a honlapon 

nyilvánosságra hozza, hogy a következő tanévben a normatív támogatásban részesülő diákok 

példányain felül hány kölcsönözhető példánnyal rendelkezik az egyes tankönyvekből a 
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könyvtár, és begyűjti a normatív támogatásban részesülő diákok kölcsönzési igényét. Szükség 

esetén az osztályfőnökök bevonásával dönt a kölcsönzéssel támogatott tanulók köréről. 

 A tanuló az általa kölcsönzött tankönyvekért anyagi felelősséggel tartozik. Az elveszett vagy 

megrongálódott példányokért a könyvtár működési szabályzata szerinti kártérítést köteles 

fizetni. 

 

14.5. Az iskolai tankönyvrendelés összeállításának ütemezése 

 

határidő tevékenység jogszabályi 

hely 

felelős 

március 15. ingyenes tankönyvellátás 
igénylésére vonatkozó 

tájékoztatás, 

igénylőlapok eljutattása 
az érintettekhez (tanóra, 

ellenőrző, honlap) 

R. 25.§ (1) 

(5) 5. 

melléklet 

26.§ Nkt. 

4.§ (2) (3) 

tankönyvfelelős 

(osztályfőnökök) 

március 25. az ingyenes tankönyvre 

vontakozó igénylések 

begyűjtése, az igazolások 

áttekintése, későbbi 

igazolás esetén a 

nyilatkozatok begyűjtése   

R. 25.§ (5) 

5. melléklet 

26.§ 

tankönyvfelelős 

(osztályfőnökök) 

március 30. a leadott igények alapján 

az iskolai könyvtár 

tájékoztatása arról, hogy 

mely osztályokban, 

hányan igényeltek 

ingyenes tankönyvet 

 tankönyvfelelős 

április 10. a hivatalos 

tankönyvjegyzék 
megjelenésének végső 

határideje a szakmai 

munkaközösségek 

haladéktalanul 

megjelölik a 

tanulócsoportok 

könyveit, választásukat 

leadják a 

tankönyvfelelősnek 

R. 19.§ (1) 

Nkt. 3.§ 

(10) (11) 

munkaközösség-

vezetők 

április 12. a tankönyvfelelős 

összeállítja a 

tanulócsoportok 

tankönyvlistáját, 

sokszorosítás után átadja a 

szülőknek, akik rendelési 

igényüket ezen jelezhetik  

R. 30.§ (2) tankönyvfelelős 

(osztályfőnökök) 

április 20. az iskolai könyvtár – 

miután megkapja a 

tájékoztatást, hogy az 

egyes tankönyvekből 

 iskolai könyvtáros 
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legkevesebb hány 

kölcsönözhető példányra 

lesz szükség a következő 

tanévben – felméri a 

könyvtári állományt és 

leadja a 

tankönyvfelelősnek a 

könyvtári igényt 

április 20 – 

25. (tanév 

rendje 

szerint) 

a beiskolázott tanulók 

értesítésükkel egyidejűleg 

megkapják támogatást 

igénylő lapjukat, 

tankönyvlistájukat, 

melyeket legkésőbb a 

beiratkozáskor kell 

leadniuk 

R. 25.§ (3) tankönyvfelelős 

(iskolatitkár) 

április 28. a tanulók adatainak és 

rendelésüknek rögzítése 

a Kello felületén a tanulók 

fizetési státuszának 

rögzítése, a beiskolázott – 

„fiktív” – tanulók 

rendelésének rögzítése, 

iskolai rendelés rögzítése a 

könyvtár által leadott 

igények szerint, hit- és 

erkölcstan könyvek 

egyeztetése 

Nkt. 3.§ 

(12)-(14) R. 

29.§ (2) R. 

29.§ (9) 

tankönyvfelelős 

április 30. 

(utolsó 

munkanap) 

a rendelés lezárása, a 

fenntartó 

jóváhagyásának 
beszerzése 

R. 29.§ (1) 

a 

tankönyvfelelős 

május 31. a szülők figyelmét 

ismételten fel kell hívni 

arra, hogy normatív 

kedvezmény iránti 

igényüket június 10-ig 

adhatják le igazolással, 

vagy nyilatkozattal a 

későbbi igazolásról  

R. 29.§  tankönyvfelelős 

(osztályfőnökök) 

június 05. a szabad könyvtári 

kapacitás függvényében a 

normatív kedvezményre 

nem jogosult tanulók a 

könyvtárban jelezhetik 

tankönyvkölcsönzési 

igényüket (túligénylés 

esetén az osztályfőnökök 

bevonásával készül 

támogatási rangsor a 

 iskolai könyvtáros 

(osztályfőnökök) 
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támogatást igénylők 

között)  

június 10. az igazgató lezárja a 

kedvezmény iránti 

igényeket, a felmérés 

eredményéről tájékoztatást 

ad (nevelőtestület, szmk, 

dök, fenntartó) a 

tankönyvfelelős 

véglegesíti a Kello-

felületen a diákok fizetési 

státuszát 

R. 25.§ (1) 

(2) b. (3) (4) 

R. 26.§ (5) 

tankönyvfelelős, 

igazgató 

június 15. az igazgató érvényesíti a 

fenti testületek esetleges 

véleményét, javaslatát az 

iskolai tankönyvtámogatás 

rendjében  

R. 26.§ (6) igazgató 

június 17. az igazgató a fentiek 

függvényében módosítja a 

korábban nyilvánosságra 

hozott (honlap) iskolai 

tankönyvellátás rendjét 

R. 26.§ (6) igazgató 

június 30. a rendelésmódosítások 

végső határideje a 

tankönyvfelelős elvégzi a 

szükséges módosításokat 

(tanulói 

rendelésmódosítások a 

kölcsönzés függvényében, 

beiratkozott tanulók 

igénye) pedagógus 

kézikönyv igény rögzítése 

fenntartói jóváhagyás 
beszerzése 

R. 29.§ (1) 

b.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. 29.§ (8) 

tankönyvfelelős 

augusztus 20 

– 31. 

a kiszállított tankönyvek 

átvétele, ellenőrzése, 

hiányzó vagy sérült 

könyvek jelzése a Kello-

felületen,  

az iskolai rendelés a 

könyvtárba, a könyvtár 

állományába kerül 

R. 32.§ (2) 

 

 

 

 R. 32.§ (5) 

tankönyvfelelős 

iskolai  

 

 

 

könyvtáros 

szeptember 

első tanítási 

hét 

a tanulók tankönyveinek 

ill. a számláinak átadása 
a tanulónak, melyek 

átvételét átvételi 

bizonylaton igazolja.   

 R. 32.§ (2) tankönyvfelelős 

szeptember 5. az esetleges tanulói és 

iskolai pótrendelés 

R. 29.§ (1) 

c. (3) 

tankönyvfelelős 
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összeállítása fenntartói 

jóváhagyás beszerzése  

(szeptember 

15.  

fizetős státuszú tanulók 

csekkjeinek befizetése 
 szülő) 

szeptember 

30. 

ingyenes könyvet igénylő 

tanulók igazolásainak 
áttekintése, nem igazolt 

igény esetén a szükséges 

intézkedések 

kezdeményezése 

 tankönyvfelelős 

szeptember 10 

-március 01. 

Évközi rendelések igény 

esetén 

 tankönyvfelelős 

    

    

 

 

15. Az ÜNNEPÉLYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK ÉS A HAGYOMÁNYÁPOLÁS RENDJE 

 

A hagyományok ápolása nevelési szempontból fontos feladat. Az intézmény rendelkezik 

intézményi zászlóval, címerrel. A zászló őrzésének helye az igazgatói iroda. A zászlóvivő tanulók 

megbízásának szempontjait alkalmanként a nevelőtestület határozza meg, és dönt a zászlóvivő 

személyéről. Az intézményi címer elhelyezhető az intézmények helyiségeiben, cégnyomatos 

levélpapírjain, kiadványokon, interneten és minden olyan helyen, ahol a PR tevékenység indokolja. 

Az intézményi közösséghez tartozás jelképe a „Bernáth”-nyakkendő, amelyet tanulóink — az SZMK 

egyetértésével — és pedagógusaink kötelezően használnak rendezvényeinken, intézményi képviselet 

során. Az alábbi hagyományos rendezvények költségei tervezhetők az intézmény költségvetésében:  

15.1. Intézményi jellegű rendezvényeink:  

— Tanévnyitó ünnepély.  

— Csendesnap 

— Nyílt napok  

— Intézményi szintű karácsonyi ünnepség  

— Szalagavató megrendezése.  

— Osztálytablók készítése (nem kötelező jelleggel)  

— Végzős tanulók ballagása.  

— Pedagógusnapi megemlékezés  

— Tanévzáró ünnepély.  

— Az intézményben végzett tanulók osztálytalálkozói.  

— Nyugdíjba vonulók méltó búcsúztatása.  

 

Református ünnepeink: 

 A Reformáció emléknapja 
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 Advent - Karácsony 

 Virágvasárnap 

 Húsvét 

 Áldozócsütörtök 

 Pünkösd 

 

 

15.2. Szakmai jellegű programok: 

Környezetvédelmi és egészségnevelési nap  

Szakmai vetélkedők.  

SZKT-versenyek rendezése. 

OSZTV- ÉSZTV versenyek rendezése.  

Tanulmányi és egyéb helyi, térségi és országos versenyek megrendezése.  

 

15.3. Kulturális és sport jellegű rendezvények: 

— Szavaló és prózamondó verseny  

— Édes anyanyelvünk nyelvhasználati verseny 

— Irodalmi bemutatók.  

— Szép magyar beszéd verseny.  

— Sportvetélkedők rendezése 

— Intézményi sportnapok megrendezése (Bernáth Kupa) 

 

15.4. Állami ünnepekkel kapcsolatos megemlékezések: 

— Az Aradi Vértanukról megemlékezés 

— Október 23-i megemlékezés— iskolai ünnepség 

— Március 15-i ünnepség.  

— Emlékezés a Holokauszt áldozataira.  

— A kommunista diktatúra áldozatairól megemlékezés, február 23. 
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— A nemzeti összetartozás napjának megünneplése, június 4. 

— Az intézményi munkaterv tartalmazza a fenti megemlékezéseket, ünnepeket, 

azok megrendezésének módját.  

— Az iskola valamennyi tanulója és pedagógusa segítse elő a haladó 

hagyományok ápolását és újak kialakulását.  

 

 

16. REKLÁM ÉS ÜGYNÖKI TEVÉKENYSÉG RENDJE 

Az intézmény egész területén tilos a reklám és ügynöki tevékenység, kivéve, ha a reklám a 

tanulóknak szól és az egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel, a társadalmi, közéleti 

tevékenységgel, illetve kulturális, oktatási tevékenységgel függ össze. A működési körbe nem tartozó 

ilyen és egyéb tevékenységet az iskola területén intézményi alkalmazott és tanuló sem végezhet. Ilyen 

tevékenységre engedélyt az igazgató sem adhat.  

 

 

17. FELVÉTEL AZ INTÉZMÉNYBE, TANULMÁNYOK ZÁRÁSA 

17.1. A tanulók jelentkezését megelőző teendők  

— a jelentkezési határidő előtt az általános és középiskoláknak írásos tájékoztatót küldünk a 

beiskolázási lehetőségeinkről és a felvétel feltételeiről; az általános iskolák meghívására részt 

veszünk a szülőknek tartott pályaválasztási értekezleteken, ahol részletes tájékoztatást adunk iskolánk 

felvételi lehetőségeiről, nevelési- oktatási programjainkról;  

— az intézményünkben megrendezésre kerülő nyílt napokon lehetőséget biztosítunk az érdeklődő 

tanulóknak arra, hogy személyesen is informálódhassanak a képzéseinkről, adottságairól és a belső 

működésről;  

— részt veszünk minden pályaválasztással kapcsolatos helyi és megyei, valamint megyén kívüli 

rendezvényen;  

— a mindenkori tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint kell a 

beiskolázással kapcsolatos feladatokat elvégezni.  

 

17.2. A felvételi lehetőségek  

— intézményünk nyitott, minden profilunkhoz tartozó OKJ szerinti szakma oktatására, amennyiben 

egy-egy szakmára legalább a feladatfinanszírozás normáinak megfelelő számú tanuló jelentkezik, 

valamint a fenntartó engedélyezi a képzés indítását.  

— A 9. évfolyamra és az intenzív nyelvi felkészítő évfolyamra, valamint a szakképző évfolyamokra 

felvehető tanulók létszámát és összetételét az alapító okirat, a feladatfinanszírozási normák, az 

erőforrások maximális kapacitáskihasználása, a munkaerő-piaci trendek (igények), a magasabb 

jogszabályi előírások valamint az oktatás szervezésének lehetőségei szerint határozzuk meg a 

beiskolázási tervünkben.  
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17.3. A felvétel rendje  

Az iskolánkba történő jelentkezés rendje és a felvételi eljárás menete a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet alapján a következő: 

Iskolánk a meghirdetett tanulmányi területek fő jellemzőit és belső kódjait rögzíti a középfokú 

intézmények felvételi információs rendszerében (KIFIR), egyidejűleg felvételi tájékoztatót készít és 

azt a honlapján nyilvánosságra hozza, valamint a KIFIR rendszerében is elhelyezi. 

Az általános iskolai tanuló a középfokú iskolába az általános vagy a rendkívüli felvételi eljárás 

keretében vehető fel. 

Az általános felvételi eljárás keretében a tanulók felvétele szakközépiskolai osztályba jelentkezés 

esetén  

 az általános iskolában elért tanulmányi eredmények: a magyar nyelvtan, irodalom, történelem, 

matematika, idegen nyelv tantárgyaknak a felvételiző tanuló általános iskolai tanulmányait 

igazoló 5., 6., 7. év végi bizonyítványában, illetve 8. félévi – a tanuló félévi értesítőjében 

(ellenőrzőjében) szereplő - osztályzatainak összege osztva kettővel (a maximálisan elérhető 

pontszám 50), 

 a központilag kiadott egységes kompetencia-alapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli 

felvételi vizsga eredménye (a maximálisan elérhető pontszám 100), 

 és a szóbeli meghallgatás (a maximálisan elérhető pontszám 50) alapján történik. 

A felvételi elbeszélgetést szakmacsoportonként eltérő időpontokban tartjuk, az aktuális beosztás az 

iskola holnapján megtekinthető. 

Az általános felvételi eljárás keretében a tanulók felvétele szakiskolai osztályba jelentkezés esetén  

 az általános iskolában elért tanulmányi eredmények: a magyar nyelvtan, irodalom, történelem, 

matematika, idegen nyelv tantárgyaknak a felvételiző tanuló általános iskolai tanulmányait 

igazoló 5., 6., 7. év végi bizonyítványában, illetve 8. félévi – a tanuló félévi értesítőjében 

(ellenőrzőjében) szereplő - osztályzatainak összege  

(a maximálisan elérhető pontszám 100), 

 a felvétel feltétele: egészségügyi alkalmasság (igazolásként elfogadható a 8. osztályos orvosi 

szűrés vagy a háziorvosi vizsgálat alkalmasságot bizonyító dokumentuma), a 

pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés. 

 

A pályaalkalmassági felmérést szakmacsoportonként eltérő időpontokban tartjuk, az aktuális 

beosztás az iskola holnapján megtekinthető. 

Aki több kódot jelölt meg, annak az első helyen választott elbeszélgetésen kell megjelennie.  

A törvény értelmében a felvétel során előnyben részesül az a tanuló, aki rendszeresen gyakorolja 

vallását és azt igazolja. 

 

Abban az esetben, ha az általános felvételi eljárás keretében az adott osztályba felvehető tanulói 

létszám kevesebb, mint kilencven százalékát sikerült betölteni, az iskola rendkívüli felvételi eljárást 

ír ki.  

A rendkívüli felvételi eljárásban új jelentkezési lapot kell benyújtani meghatározott formában és 

időpontig.  

 

A felvételi eljárásokkal kapcsolatos határidőket az oktatásért felelős miniszter évente, a tanév 

rendjéről szóló miniszteri rendeletben határozza meg. 

17.4. Beiratkozás, tanulói jogviszony létrejötte  

A tanulói jogviszony a beiratkozással jön létre. Ettől az időponttól mindazon tanulói jogokat élvezi 

és mindazon kötelezettségeket köteles teljesíteni, amelyet a magasabb jogszabályok, intézményi 

szabályzatok, házirend számára biztosít, illetve előír. 
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A beiratkozás helye: Vác, Brusznyai Árpád u. 6. 

Időpontjai: a vonatkozó miniszteri rendelet és az intézményi munkaterv szerint, valamint tanév 

közbeni átvétel napja. 

A beiratkozásra az intézmény az alábbiakat kéri:  

— az általános iskolai, illetve érettségi bizonyítványt,  

— születési anyakönyvi kivonatot,  

— személyi igazolványt,  

— TAJ kártyát,  

— tanulói azonosító számot,  

— tankönyvtámogatást igénylő lapot és a szükséges igazolásokat,  

— felmentésekhez, kiscsoportos vagy egyéni foglalkoztatáshoz, gyógytestneveléshez orvosi vagy 

szakértői véleményt/javaslatot igazoló okiratot,  

— a kitöltött egészségügyi törzslapot. 

 

A beírási naplóba az okmányokkal szigorúan megegyező szöveg kerülhet egyidejűleg a számítógépes 

adatfelvételt (tanuló-nyilvántartási adatbázisba) is el kell végezni. A beírási napló az 

alapdokumentum! Ennek alapján kell kitölteni a törzslapot és az osztálynaplót. A beírás tényét a 

tanuló felvétele alapjául szolgáló iskolai bizonyítványba be kell jegyezni, a bemutatott okmányokat 

— a szükséges adatok ellenőrzése és bejegyzése után — vissza kell adni. Az Egészségügyi 

Törzslapokat — osztályonként —az ifjúsági védőnőnek kell leadni.  

 

 

18. A TANULÓSZERZŐDÉS 

 

Gyakorlati képzésre a tanuló és a gazdálkodó szervezet között gyakorlati képzés céljából megkötött 

írásbeli szerződés alapján kerülhet. sor. A tanulószerződés alapján a tanuló gyakorlati képzéséről a 

gazdálkodó szervezet a képzés teljes időtartama alatt gondoskodik. Gondoskodik a tanuló előírt 

követelmény szerinti képzéséről, szakmai fejlődéséről, továbbá egészsége és testi épsége 

megóvásáról. Lényeges követelmény, hogy a gazdálkodó szervezetnek a tanulószerződés 

megkötésére vonatkozó szándékát a tanév megkezdése előtti május hó tizenötödik napjáig jelenti 

be a nyilvántartást vezető szervnek és a tanuló szakmai elméleti képzését ellátó szakképző 

iskolának.   

 

 

A tanulószerződést lehetőleg minden év május 31-ig kell megkötni. A nyilvántartást vezető szerv a 

tanulószerződést a megküldéstől számított tíz napon belül ellenjegyzi, ha a tanulószerződés megfelel 

e törvény előírásainak. A tanulószerződés az ellenjegyzéssel válik érvényessé, és a 

tanulószerződésben megjelölt naptól hatályos. 

— A tanulószerződés alapján a tanuló az e törvény szerint járó juttatásokra - a tanévkezdést követően 

megkötött tanulószerződést kivéve - a tanév kezdő napjától jogosult. 
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—Tanulószerződést az a gazdálkodó szervezet köthet, amely rendelkezik a törvényben és a külön 

jogszabályban meghatározott feltételekkel, illetőleg e feltételekről más gazdálkodó szervezettel, vagy 

szakképző iskolával együttműködve gondoskodni tud.  

— Az előző pontban meghatározott feltételek meglétét a tanulószerződés megkötése előtt kell a 

gazdasági kamarának elbírálnia és ő jogosult a képzés során annak ellenőrzésére is.  

— A tanulószerződést, illetőleg a gyakorlati képzést szervező gazdálkodó szervezetet a gazdasági 

kamara tartja nyilván, és egyben ellátja a gyakorlati képzés felügyeletét.  

 

— Tanulószerződést az a tanuló köthet, aki:  

• az iskolai rendszerű szakképzésben magyarországi székhellyel működő köznevelési 

intézményben, a nappali rendszerű iskolai oktatás keretében vesz részt, 

• az adott képzés első szakképzési évfolyamának kezdetétől kezdődő hatállyal, az első, állam által 

elismert szakképesítésre történő felkészítés céljából folyó, költségvetési támogatásban részesíthető 

képzésben vesz részt, 

• a szakképesítésre jogszabályban előírt egészségügyi feltételeknek, pályaalkalmassági 

követelményeknek megfelel. 

 

— A tanulószerződésben a tanuló arra vállal kötelezettséget, hogy:  

• a gyakorlati képzést szervező szervezet képzési rendjét megtartja és a képzésre vonatkozó 

utasításait végrehajtja,  

• a szakmai gyakorlati ismereteket a képességeinek megfelelően elsajátítja,  

• a biztonsági, egészségügyi és munkavédelmi előírásokat megtartja,  

• nem tanúsít olyan magatartást, amellyel a gyakorlati képzést szervező szervezet jogos gazdasági 

vagy egyéb érdekeit veszélyeztetné.  

— A szerződésnek tartalmaznia kell:  

• a gyakorlati képzést szervező szervezet adatait,  

• a tanuló személyi adatait,  

• a szakmai elméleti képzést nyújtó szakképző iskola adatait 

• az OKJ-vel azonos módon a szakképesítés megnevezését és a képzési időt,  

• a gyakorlati képzés helyét, a tanuló gyakorlati képzéséért felelős személy nevét,,  

•  a tanulót a törvény alapján megillető pénzbeli juttatás összegét, 

• a gyakorlati képzést szervező szervezet által a tanuló számára - a jogszabály alapján járó 

juttatásokon és kedvezményeken felül - biztosított egyéb juttatások és kedvezmények megjelölését, 

azok mértékét és nyújtásának feltételeit. 

A tanulószerződés tartalmazza a gyakorlati képzést szervező szervezet arra vonatkozó 

kötelezettségvállalását, hogy a tanuló számára - egészségvédelmi és munkavédelmi szempontból 

biztonságos munkahelyen - a szakképzési kerettantervnek megfelelő gyakorlati képzésről és 

nevelésről gondoskodik. 

— A tanulószerződést a tanuló és a gazdálkodó szervezet csak közös megegyezéssel módosíthatja.  
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19. A TANULÓKAT MEGILLETŐ PIHENŐIDŐ, SZÜNETEK, KEDVEZMÉNYEK 

— A tanulókat tanévenként /évfolyamonként’ legalább 30 nap oktatási szünet — továbbá azokban a 

tanévekben, amelyekben a 19. életévét még nem tölti be — ezen felül további 5 nap oktatási szünet 

illeti meg.  

— A tanulmányokat befejező szakmai szóbeli vizsga előtt — a vizsgára való felkészülés céljára  

 legalább 10 nap felkészülési időt kell biztosítani.  

— A felkészülési idő — függetlenül a szakmai vizsga sikerétől — csak egy ízben illeti meg a 

tanulót. (A gazdálkodó szervezet a szakmai vizsga megismétlésekor is biztosíthat felkészülési időt, 

közvetlenül a szakmai vizsga előtt, a gyakorlati képzés idejének terhére.)  

— A tanulószerződés, alapján, a tanulót a betegsége idejére — kivéve, ha a társadalombiztosítási 

szabályok szerinti munkahelyi baleset és foglalkozási betegség miatt nem tud részt venni a 

gyakorlati képzésben — naptári évenként 10 nap betegszabadság illeti meg a munkajogi szabályok 

szerint.  

— A tanuló a betegszabadságot meghaladó betegsége idejére a társadalombiztosítási jogszabályok 

szerint táppénzre jogosult. 

— Az oktatási szünet, a felkészülési idő és a betegszabadság kiadásánál a heti pihenőnapokat és a 

munkaszüneti napokat figyelmen kívül kell hagyni.  

— A terhes, illetőleg szülő tanulót a munkajogi szabályok szerinti szülési szabadság illeti meg.  

— A tanulót a gyakorlati képzésével összefüggésben — a külön jogszabály rendelkezései szerint — 

kedvezményes étkeztetés, munkaruha, egyéni védőfelszerelés (védőruha), tisztálkodási eszköz illeti 

meg.  

 

20. A TANULÓI JOGVISZONY SZÜNETELTETÉSE,  

MEGSZŰNÉSE 

20.1. A tanulóviszony szüneteltetése  

A tanulóviszonyt — az igazgató engedélyével — szüneteltetni lehet:  

— méltányolható körülmények miatt (pl. külföldi tartózkodás stb.),  

— ha betegség miatt — 1 évig — nem tud a tanuló eleget tenni a tanulmányi kötelezettségének,— 

tbc-s megbetegedésnél 2 évig lehet szüneteltetni a tanulóviszonyt,  

— tanév végén a mulasztás miatt nem osztályozható tanulóknál (kivéve, ha a nevelőtestület az 

osztályozó vizsga letételét engedélyezte).  

Kérelemre szüneteltetni kell annak a leány-tanulónak a tanulóviszonyát is, aki tanulmányi ideje alatt 

gyermeket szül. A szüneteltetése az orvos által igazolt betegállományban töltött időre és a szülő nőket 

megillető szülési szabadságra terjedhet (a szülést követő 20. hét végéig). A tanulóviszony 

szüneteltetésének időtartama alatt a tanuló semminemű juttatásra nem tarthat igényt!  

A tanulmányok megszakítását a beírási naplóba, az osztálynaplóba, a törzslapra és a 

bizonyítvány ‚Jegyzet” rovatába — az okok feltüntetésével — be kell írni.  

20.2. A megszakított tanulmányok folytatása  

— Aki tanulmányait igazolt ok miatt szakította meg és tanulóviszonya szünetel — az akadályozó ok 

megszűnésével — tanulmányait folytathatja.  

— Aki tanulmányait elfogadható indok nélkül szakította meg, tanulmányait csak az igazgató 

előzetes engedélyével és az osztály megismétlésével folytathatja.  
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— Az a tanköteles tanuló, akinek a tanév végén 3 vagy attól több elégtelen (1) osztályzata volt  

— és a nevelőtestület döntött — tanulmányait az évfolyam megismétlésével köteles folytatni, nem 

tanköteles korú tanuló saját és a szülő/gondviselő kérésére tanulmányait évfolyamismétléssel 

folytathatja.  

— Tantervi változás esetén a megszakított tanulmányokat folytató tanulónak tanterv-különbözeti 

vizsgát kell tennie.  

20.3. A tanulói jogviszony megszűnése  

A Nkt. 53.§ (1), (2) bekezdése alapján megszűnik a tanulói jogviszony:  

a) ha a tanulót másik iskola átvette, az átvétel napján;  

c) a tankötelezettség utolsó éve szorgalmi idejének utolsó napján, ha a tanuló tanulmányait nem 

kívánja tovább folytatni;  

e) szakközépiskolai tanulmányok esetén az utolsó középiskolai évfolyam elvégzését követő első 

vizsgaidőszak utolsó napján, ha a tanuló a szakképzésben nem kíván továbbtanulni, vagy a 

továbbtanuláshoz szükséges feltételek hiányában nem tanulhat tovább;  

f) szakiskolában és szakközépiskolában folyó szakképzésben  

— az utolsó évfolyam elvégzését követő első szakmai vizsgaidőszak utolsó napján,  

— ha a tanuló a gyakorlati képzésben tanulószerződés alapján vesz részt, az első 

     szakmai vizsga utolsó napján,  

— ha a tanuló tanulmányainak folytatására egészségileg alkalmatlanná vált,  

és az iskolában nem folyik másik megfelelő szakképzés, vagy a tanuló nem kíván továbbtanulni, 

illetve a továbbtanuláshoz szükséges feltételek hiányában nem tanulhat tovább; 

 h) a tankötelezettség megszűnése után — ha a tanuló írásban bejelenti, hogy kimarad —‚ a 

bejelentés tudomásulvételének napján;  

i) ha a tanuló tanulói jogviszonyát — a tanköteles tanuló kivételével —fizetési hátralék miatt az 

igazgató a szülő, nagykorú tanuló esetén a tanuló eredménytelen felszólítása és a tanuló szociális 

helyzetének vizsgálata után megszünteti, a megszüntetés tárgyában hozott döntés jogerőre 

emelkedésének napján. E rendelkezések nem alkalmazhatók, ha a tanuló hátrányos helyzetű.  

 j) Megszűnik a tanuló tanulói jogviszonya — a tanköteles tanuló kivételével —‚ ha az iskola 

kötelező foglalkozásairól a jogszabályban meghatározott időnél — 30 óránál — igazolatlanul 

többet mulasztott.  

 k) Megszűnik a tanulói jogviszony a kizárás az iskolából fegyelmi határozat jogerőre 

emelkedésének napján.  

 l) Az iskola a tanítási év utolsó napján egyoldalú nyilatkozattal is megszüntetheti annak a tanulónak 

a tanulói jogviszonyát, aki nem tanköteles, ha ugyanannak az évfolyamnak a tanulmányi 

követelményeit második alkalommal nem teljesítette. Az iskolai tanítási év utolsó napján 

megszüntethető egyoldalú nyilatkozattal annak a tanulónak a tanulói jogviszonya is, aki a nappali 

rendszerű iskolai oktatásban nem vehet részt, feltéve, hogy az iskolában nincs felnőttoktatás, illetve 

a tanuló abban nem kíván részt venni. 

 m) Kiskorú tanuló — a tankötelezettség megszűnése után is — a szülő egyetértésével tehet olyan 

nyilatkozatot, amelynek következtében megszűnik a tanulói jogviszonya vagy a kollégiumi tagsági 

jogviszonya.  

 n) Megszűnik az óvodai elhelyezés, a tanulói jogviszony, a kollégiumi tagsági viszony, ha a 

nevelési-oktatási intézmény jogutód nélkül megszűnik.  

A tanulószerződés megszűnik:  

— a szakmai vizsga sikeres letételével,  

— a szakképző iskolából való kizárással, illetőleg a tanulói jogviszonynak a  

      közoktatási törvény szerinti megszűnésével, ha a tanuló az iskolai tanulmányait 
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      30 napon belül más szakképző iskolában sem tudja folytatni  

— a gazdálkodó szervezet jogutód nélküli megszűnésével,  

— a tanuló halálával.  

A tanulószerződés megszüntethető:  

— közös megegyezéssel  

— felmondással.  

 

A gazdálkodó szervezet a tanulószerződést akkor mondhatja fel, ha:  

— a tanuló a tanulószerződésben vállalt lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos 

gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a 

tanulószerződés fenntartását lehetetlenné teszi.  

A tanuló a tanulószerződést a gazdasági kamarával történt egyeztetést követően indoklás nélkül 

bármikor felmondhatja. A felmondást írásban kell közölni.  

Felmondás esetén a tanulószerződés a felmondás közlését követő tizenötödik napon szűnik meg.  

A tanuló a felmondással szemben, a felmondás közlésétől számított tizenöt napon belül a 

bírósághoz fordulhat.  

A tanulószerződés megszűnéséről a gazdálkodó szervezetnek a gazdasági kamarát, illetve a 

szakképző iskolát egyidejűleg értesítenie kell.  

A tanulószerződés megszűnésekor a gazdálkodó szervezet a tanuló részére — kérelmére — köteles 

igazolást kiállítani a gyakorlati képzésben eltöltött időről és a megszerzett gyakorlati ismeretekről.  

A gazdálkodó szervezet a tanulószerződést nem mondhatja fel. ha:  

— a tanuló betegsége időtartama alatt, legfeljebb azonban a betegszabadság lejártát követő egy 

évig, tbc megbetegedés esetén kettő évig,  

— üzemi baleset vagy foglalkozási megbetegedés esetén a táppénzre való jogosultság teljes ideje 

alatt 

— a terhesség ideje alatt, továbbá a szülést követő hatodik hónap végéig. 

 

20.4. A tanuló leszerelése  

— Annak a tanulónak, akinek a tanulóviszonya megszűnt, köteles az intézménynél leszerelni.  

— A leszerelés során a tanulónak a diákigazolványát, minden — az intézmény által biztosított 

felszerelési tárgyát, le kell adnia 

Az intézményen belül: 

— könyvtár, 

— a gondnokság, könyvelés 

— az orvosi rendelő 

Ezzel eleget tett leszerelési kötelezettségének, létszámból törölhető.  

Az osztályfőnök az osztálynapló „megjegyzés” rovatába, valamint a törzslapra és a 

bizonyítványba írja be a kimaradás okát és keltét, amelyet aláírásával és körbélyegzővel 

hitelesít.  

21. A TANULÓ KÖTELESSÉGÉNEK TELJESÍTÉSE 

21.1. Felmentés, egyéni munkarend 

A tankötelezettség iskolába járással teljesíthető. Ha a tanuló egyéni adottsága, sajátos helyzete 

indokolja, és a tanuló fejlődése, tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése szempontjából 
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előnyös, a tankötelezettség teljesítése céljából határozott időre egyéni munkarend kérelmezhető. A 

szülő, nagykorú tanuló esetén a tanuló a kérelmet a tanévet megelőző június 15-éig nyújthatja be a 

felmentést engedélyező szervhez (Oktatási Hivatal). Ezen időpontot követően csak abban az esetben 

nyújtható be kérelem, ha a tankötelezettség iskolába járással történő teljesítését megakadályozó 

körülmény merül fel. Jogszabályban meghatározott esetben az egyéni munkarendet biztosítani kell. 

 

Az engedélyezési eljárás során a felmentést engedélyező szerv megkeresheti a gyámhatóságot, a 

gyermekjóléti szolgálatot, az iskolaigazgatót, gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő tanuló 

esetén pedig a gyermekvédelmi gyámot. 

A hivatal engedélye alapján a tankötelezettségét egyéni munkarendben folytató tanulónak 

természetesen minden tantárgyból osztályozó vizsgát kell tennie 

A köznevelési törvény 54. § (1) bekezdése az általánostól eltérő szabályt állapít meg a külföldi 

tartózkodás miatt egyéni munkarenddel rendelkező tanulók számára. Esetükben a félévi minősítés az 

igazgató döntése alapján mellőzhető, ez esetben a tanuló csak az év végén ad számot tudásáról. Ez 

azt jelenti, hogy az intézményvezető döntése alapján a félévi osztályozó vizsgáktól az intézmény 

eltekinthet, a tanév végi osztályozó vizsgák letétele azonban minden tantárgyból kötelező. 

21.2. Mérés, értékelés, az érdemjegyek, osztályzatok megállapítása  

Az intézményi pedagógiai program meghatározza a nevelő-oktató munka ellenőrzési, mérési, 

értékelési, minőségbiztosítási rendszerét, valamint az intézményi beszámoltatás, az ismeretek 

számonkérésének követelményeit és formáit, a tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és 

minősítésének követelményeit, továbbá — jogszabály keretei között a tanuló teljesítménye, 

magatartása és szorgalma értékelésének, minősítésének formáját. 

Érdemjegyek, osztályzatok megállapítása 

—A tanulók tudását, előmenetelét, teljesítményét az egyes tantárgyakból a tantervi követelmények 

alapján — a tanítási órákon a szóbeli és írásbeli munka figyelembevételével tanév közben 

érdemjegyekkel, félévkor és tanév végén osztályzattal kell értékelni.  

— A gyakorlati oktatásban a tanulók gyakorlati tevékenységét, a szakma elsajátításához való 

viszonyt, az elért teljesítményt, a végzett munka minőségét stb. kell a tantervi követelmények 

figyelembe vételével értékelni, tanév közben érdemjegyekkel, félévkor és tanév végén osztályzattal.  

— A tanulók osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei, illetve a beszámoltató,- továbbá a 

különbözeti,- és a javítóvizsga alapján kell megállapítani.  

— Ha a tanuló gyakorlati képzését nem az iskola tartja, a tanuló szakmai tudását a gyakorlati képzés 

szervezője értékeli.  

— Az osztályozó értekezletet megelőzően az osztályfőnök vezetésével az osztályban tanító 

pedagógusok bírálják el a tantárgyi, illetve gyakorlati osztályzatokat. Vitás esetekben az osztályozó 

nevelőtestületi értekezlet dönt. 

— A tanulók osztályzatait félévkor az ellenőrzőbe számjeggyel, tanév végén pedig a 

bizonyítványba és a törzslapra betűvel és számjeggyel kell beírni. Ennek egyezőségét és a tanuló 

személyes adatainak pontosságát összeolvasással egy igazgató helyettes, az osztályfőnök és egy 

pedagógus ellenőrzi.  
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— Ha a tanuló testnevelésből állandó felmentést, továbbá ha valamely tantárgy értékelése alól 

kapott felmentést, a felmentés tényét az osztályzat rovatban „fm” rövidítéssel kell beírni.  

A felmentő határozat számát pedig az osztálynaplóban, a törzslapon és a bizonyítványban a 

megjegyzés rovatba kell bejegyezni.  

 

21.3. Magasabb évfolyamba lépés, évismétlés  

A tanév végén az osztályzatok alapján a nevelőtestület határoz az egyes tanulók továbbhaladásáról, 

magasabb évfolyamra lépéséről, érettségi-, és szakmai képesítő vizsgára bocsátásáról.  

A hozott határozatokat, záradékokat a bizonyítványba és a törzslapra be kell vezetni. 

A tanuló az iskola magasabb évfolyamára akkor léphet, ha az évfolyamra előírt valamennyi 

tanulmányi követelményt legalább elégséges (2) minősítéssel teljesítette.  

Az- iskola magasabb évfolyamára lépő tanulók — az éves munkatervben megjelölt időpontig — 

bizonyítványukat kötelesek az intézmény/a tagintézmény titkárságán leadni.  

 

21.4. Osztályozó vizsga  

Félévente a tanév helyi rendje szerinti időpontban és a vizsgarend szerint osztályozó vizsgát kötelesek 

tenni az egyéni munkarendben tanulók és az óralátogatás alól felmentett tanulók.  

Osztályozó vizsgát tehet — különösen indokolt esetben — az a tanuló is, aki számára:  

— az igazgató javaslata alapján a nevelőtestület engedélyezte osztályozó vizsga letételét  

—indokolt esetben, a tanuló illetve a szülő kérésére, ha a vizsgát a nevelőtestület engedélyezte. 

Az osztályozó vizsga a javító- illetve tantárgy-különbözeti vizsga szabályai szerint, az igazgató által 

kijelölt bizottság előtt történik, és a tantárgy tanévre vonatkozó követelményeit kérheti számon.  

 

21.5.Javítóvizsga, tanterv-különbözeti vizsga  

Javítóvizsga: 

— Az év végén— elégtelen (1) osztályzatot kapott tanulók javítóvizsgát tehetnek.  

— Szakmai gyakorlatból nem lehet javítóvizsgát tenni!  

— A javítóvizsga időpontját a munkaterv rögzíti. Az időpontról a bukott tanulókat a tanévzáró 

ünnepségen értesíteni kell!  

— A tanuló a javítóvizsgára bizonyítványának leadásával jelentkezik a vizsgabizottság előtt.  

— Ha a tanuló az augusztusi javítóvizsgán betegség, vagy más elfogadható ok miatt nem tudott 

megjelenni, az igazgató a vizsgára szeptember 20-ig újabb időpontot tűzhet ki.  

— A javítóvizsga a tantárgy jellegének megfelelően írásbeli és szóbeli részből áll.  

— Az írásbeli vizsga időtartama 60 perc. Tanári felügyeletet kell szervezni. A dolgozatokat az 

illetékes szaktanár javítja ki és az érdemjegyet a dolgozatra 

       rávezeti, majd a szóbeli vizsga előtt az elnöknek átadja.  

— A javítóvizsga szóbeli részét 3 fős bizottság előtt kell megtartani.  
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— Az adott vizsga előírása szerinti  kérdést tartalmazó tétel(eke)t a tanuló húzza. A felkészüléshez 

időt kell biztosítani. A felelés ideje max. 20 perc.  

— Az a tanuló, aki feladatát nem tudja megoldani, még egy tételt húzhat, további felkészülési 

idővel.  

— A javítóvizsga nyilvános, zavaró körülmény esetén a bizottság a nyilvánosság kizárását 

rendelheti el.  

— A sikertelen javítóvizsga nem ismételhető meg!  

— A javítóvizsgáról jegyzőkönyvet kell felvenni és az iskolai dokumentációba kerül.  

— A javítóvizsga eredményét, a záradékot a bizonyítvány „jegyzet” rovatába a vizsgabizottság 

elnöke írja be, a törzslapra pedig az osztályfőnök írja rá, aláírására az igazgató jogosult.  

— A sikeres javítóvizsgát tett tanuló magasabb évfolyamba léphet.  

 

Tanterv-különbözeti vizsga 

— Tanterv-különbözeti vizsgát kell tennie annak a tanulónak, aki más iskolatípusból vagy eltérő 

oktatási programú iskolából kéri átvételét és szakterületi igazgató helyettesek véleménye alapján az 

igazgató a vizsgát előírja.  

— Különbözeti vizsgára a bizonyítvány benyújtásával kell jelentkezni.  

— Az engedélyt a vizsga letételére az igazgató adja, a különbözeti vizsga tantárgyait és anyagát az 

igazgatóhelyettesek állapítják meg. 

— Ha a tanterv-különbözeti vizsgán a vizsgázó egy tárgyból elégtelen (1) osztályzatot kapott, az 

igazgató engedélyezheti a szorgalmi időben meghatározott időpontig a javítóvizsga letételét.  

— A különbözeti vizsgát vizsgabizottság előtt kell letenni. A bizottság 3 fős.  

— A különbözeti vizsga a tantárgy jellegének megfelelően írásbeli, szóbeli és gyakorlati részből 

állhat.  

— A különbözeti vizsga nyilvános, de zavaró körülmény esetén a bizottság a nyilvánosság kizárását 

rendelheti el.  

— A vizsgáról jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet az iskolai dokumentációban kell elhelyezni!  

— A vizsga eredményét, a záradékot a bizonyítvány „jegyzet”-rovatába, illetve a törzslapra is be 

kell írni.  

 

22. ÁLLAMILAG ELISMERT ELŐTANULMÁNYOKBESZÁMÍTÁSA 

A tanuló államilag elismert bizonyítvánnyal — illetve azzal egyenértékű okirattal — igazolt 

előtanulmányait, iskolai- és szakképzettségét az igazgató a tanulmányokba beszámíthatja, a tanuló és 

a gondviselő kérésére felmentést adhat a már teljesített tanulmányi- és vizsgakötelezettségek újbóli 

teljesítése alól.  

Az igazolt tanulmányi- és vizsgakötelezettségek — előtanulmányok, végzettségek — elismerése 

és a felmentés megtagadható, ha az igazgató számára a tantervegyezőség és a vizsga- követelmények 

egyezőségének megállapítása nem lehetséges, vagy ezek nem állnak fenn, valamint az iskolai 

oktatás/szakmai képzés a tanuló kompetenciáinak szinten tartását, fejlesztését biztosítani tudja.  
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23. ÉRETTSÉGI VIZSGA, SZAKMAI VIZSGA 

— Ha a tanuló a vizsgára jelentkezés feltételeivel rendelkezik, a tanulmányi kötelezettségeit, 

követelményeit teljesítette, továbbá eltiltást jelentő jogerős fegyelmi büntetése nincs, a vonatkozó 

jogszabályok szerint záró vizsgát tehet.  

— A vizsgára a tanulónak jelentkeznie kell.  

— A vizsgát az érvényes Vizsgaszabályzatok rendelkezései szerint kell megszervezni és lefolytatni.  

Az intézményben szervezett vizsgák lebonyolításának rendjét, a vizsgabizottságok tagjainak, a 

bizottságok munkáját segítők valamint a jegyzők megbízását az igazgató minden vizsgaidőszakra 

elkészíti, és a vizsgaidőszak előtt legalább egy hónappal hirdetményben közzéteszi.  

Az írásbeli vizsgák ellenőrzésébe szükség szerint igazgató helyettes(eke)t vonhat be.  

 

 

24. ADATKEZELÉS SZABÁLYAI 

24.1. AZ ELEKTRONIKUS ÚTON ELŐÁLLÍTOTT, HITELESÍTETT ÉS TÁROLT 

 IRATOK KEZELÉSE 

 

1. Az intézményben keletkező, illetve az intézménybe érkező elektronikus iratokat ki kell 

nyomtatni. A kinyomtatott iratot hitelesíteni kell. (Az elektronikus irat: az oktatásért felelős 

miniszter által jóváhagyott rendszer alkalmazásával elektronikus úton előállított, elektronikus 

aláírással ellátott, elektronikusan tárolt irat.) 

 

2. Az intézményben keletkező kinyomtatott elektronikus irat hitelesítését az iskola igazgatója, 

végezheti el. Az így hitelesített papír alapú irat lesz az elektronikus irat irattári példánya. 

 

3. Az intézményben keletkező, illetve az intézménybe érkező elektronikus irat hitelesítését az 

iskola igazgatója, igazgatóhelyettese vagy iskolatitkára végezheti el. Az így hitelesített papír 

alapú irat lesz az elektronikus irat irattári példánya. 

 

4. Az intézménybe érkező elektronikus irat esetén megnyitás, felhasználás előtt el kell végezni 

a vírusellenőrzést és vírusirtást.  

5. Az elektronikus iratokat elektronikus formában alá kell írni. Az elektronikus aláírásra az 

intézmény igazgatója jogosult. (Elektronikusan aláírt irat: az elektronikus aláírásról szóló 

2001. évi XXXV. törvényben meghatározott, fokozott biztonságú elektronikus aláírással 

ellátott elektronikus irat.) 

 

6. Az elektronikus iratokat az iskola iskolatitkári számítógépén elektronikus úton meg kell 

őrizni. A számítógépen őrzött elektronikus iratokról hetente biztonsági mentést kell készíteni. 

 

7. Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt elektronikus iratok selejtezése és 

megsemmisítése az általános szabályok szerint történik. 
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8. Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt elektronikus iratok kezelésért az 

intézményi rendszergazda segítségével az iskolatitkár a felelős. 

 

A munkavállalók és a tanulók kötelesek az adat-nyilvántartási kötelezettség teljesíthetősége miatt a 

munkáltató számára szükséges adatokat rendelkezésre bocsátani illetve az alábbi adatkezelésben 

közreműködni. Az adatok kezelésére vonatkozó magasabb jogszabályok betartása az adatkezelők 

számára fegyelmi felelősséggel jár.  

Az országos közoktatási információs rendszer adatbázisához rendelkezésre kell állnia az alábbi 

adatoknak:  

 

24.2. Az alkalmazottak adatai  

a) név, születési hely és idő, állampolgárság;  

b) lakóhely, tartózkodási hely, telefonszám, azonosító szám;  

c) munkaviszonyra, alkalmazotti jogviszonyra vonatkozó adatok, így különösen  

— iskolai végzettség, szakképesítés, alkalmazási feltételek igazolása,  

— munkában töltött idő, besorolással kapcsolatos adatok,  

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

— munkakör, munkakörbe nem tartozó feladatra történő megbízás, munkavégzésre irányuló 

további jogviszony, fegyelmi büntetés, kártérítésre kötelezés,  

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

annak jogosultja,  

— szabadság, kiadott szabadság,  

— alkalmazott részére történő kitüntetések és azok jogcímei,  

— az alkalmazott részére adott juttatások és azok jogcímei,  

— az alkalmazott munkáltatóval szemben fennálló tartozásai, azok jogcímei,  

— a többi adat az érintett hozzájárulásával.  

A felsorolt adatok továbbíthatók a fenntartónak, a kifizetőhelynek, bíróságnak, rendőrségnek, 

ügyészségnek, helyi önkormányzatnak, államigazgatási szervnek, a munkavégzésre vonatkozó 

rendelkezések ellenőrzésére jogosultaknak, a nemzetbiztonsági szolgálatnak.  

 

24.3. A gyermekek, tanulók adatai  

a) gyermek, tanuló neve, születési helye és ideje, állampolgársága, lakóhelyének, tartózkodási 

helyének címe, telefonszáma, nem magyar állampolgár esetén a Magyar Köztársaság területén való 

tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma; a tanuló személyi 

igazolványának száma, TAJ száma, adószáma, tanulói azonosító száma;  

b) szülő neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma;  

c) a gyermek óvodai fejlődésével kapcsolatos adatok;  

d) a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok, így különösen 
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— felvételivel kapcsolatos adatok, 

— a tanuló magatartásának, szorgalmának és tudásának értékelése és minősítése, vizsga- adatok, 

— a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok, 

— a sajátos nevelési igényű vonatkozó adatok, 

— a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló rendellenességére 

vonatkozó adatok, 

— a többi adat az érintett hozzájárulásával, 

— a tanuló- és gyermekbalesetekre vonatkozó adatok, 

— a tanuló diákigazolványának sorszáma, 

— a tanuló azonosító száma, 

— a tankönyvellátással kapcsolatos adatok.  

 

A munkaköri feladatellátást érintő adatkörben — az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok 

betartásával — adatkezelésre jogosult alkalmazottak:  

Az intézmény nevelőtestületének tagjai, az iskolatitkár, a munka- és személyügyi ügyintézők, a 

titkársági és gazdasági ügyintézők, a munka- és tűzvédelmi szakalkalmazott, iskola-egészségügyi 

alkalmazottak.  

 

 

25. KÖTELEZŐ TANÜGYI NYOMTATVÁNYOK HASZNÁLATA 

A 20/2012. (XII.31.) EMMI rendelet szerint az intézményben kötelezően használt nyomtatványokat 

a gazdasági egység a tanügy-igazgatási helyettessel együttműködve rendeli meg. A 

nyomtatványraktárból az érintettekhez kivételezés útján kerül.  

A szigorú számadású nyomtatványok felhasználását, átadás-átvételét dokumentálni kell.  

A kiállított bizonyítványok sorozat és számjelzését a tanulók törzslapjára rá kell vezetni.  

Nyomtatványok használatára feljogosított alkalmazottak a munkaköri leírás szerinti érintettség 

függvényében:  

— Iskolatitkár  

— Intézményi adminisztratív ügyintézők  

— Osztályfőnökök  

— Szaktanárok  

— Szakoktatók  

— Vezetők  

— Igazgató  
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Az iskola által kötelezően használt dokumentumok  (kivonat a Nkt.94.§-ból)  

1. Beírási napló   

2. Bizonyítvány (szakmai vizsga alapján) *  

3. Ellenőrző  

4. Érettségi bizonyítvány  

5. Javítóvizsga-jegyzőkönyv  

6. Jegyzőkönyv a vizsgához  

7. Órarend  

8. Órarendi kimutatás  

9. Összesítés a vizsgát tett tanulókról  

10. Osztálynapló (csoportnapló)  

11. Osztályozóív a vizsgához  

12. Osztályozóvizsga-jegyzőkönyv  

13. Sportnapló  

14.Tantárgyfelosztás  

15. Törzslap külív (volt anyakönyvi külív ás törzslap)   

16.Törzslap külív, belív, szakmai vizsgához   

17. Továbbtanulók nyilvántartása  

18. Jegyzőkönyv a tanuló- ás gyermekbalesetekről  

19. Nyilvántartás a tanuló- ás gyermekbalesetekről  

 

26. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

26.1. További rendelkezések  

Az intézmény eredményes és hatékony működéséhez szükséges további rendelkezéseket – mint pl. a 

belső ellenőrzés szabályozását, az iratkezelést, stb. – önálló szabályzatok tartalmazzák. 

Az intézményi dokumentumok és szabályzatok jegyzéke jelen SZMSZ melléklete. Ezen 

dokumentumok a partnerek számára hozzáférhetőek. 

26.2. A tájékoztatás, megismertetés rendje, nyilvánosságra hozatal 

 

Az SZMSZ rendelkezéseiről a szülőket, tanulókat képviselőik útján, a szervezett kapcsolattartás 

keretei között – szülői értekezlet, osztályfőnöki órák – az igazgató vagy megbízottja tájékoztatja 

legalább évente egy alkalommal. 

Az intézmény vezetője vagy kijelölt helyettese a dolgozók számára tantestületi, alkalmazotti 

értekezleten ismerteti a szabályzat előírásait. 

Az iskola külső partnerei számára a dokumentum nyomtatott formában való hozzáférhetőségét – a 

hatályba lépés napjától – az intézmény hivatalos óráiban és előzetes időpont egyeztetés után 

biztosítjuk az alábbiak szerint: 

 Az iskola fenntartójánál Északpesti Református Egyházmegye, 2013 Pomáz, 

Hősök tere 1. 

 Az iskola könyvtárában (Vác, Brusznyai Á.u.6.) 

 

A dokumentum elektronikus verziója az iskola internetes honlapján – www.bkkvszi.hu – minden 

érdeklődő számára hozzáférhető. 

 

http://www.bkkvszi.hu/
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A Szervezeti és működési szabályzat előírásairól, valamint az intézményi működés egyéb 

dokumentumairól – szóbeli vagy írásbeli kérelemre – további tájékoztatást kérhetnek az érdeklődők 

az iskola igazgatójától vagy igazgatóhelyetteseitől a vezetői fogadóórákon vagy más, előzetesen 

egyeztetett időpontban. 

 

26.3. Az SZMSZ felülvizsgálatának és módosításának rendje 

 

Az SZMSZ és az intézmény alapvető szakmai-stratégiai dokumentumainak felülvizsgálatáról, a 

jogszabályi változásokból adódó korrekciójáról az intézmény vezetője a munkatársak bevonásával 

évente szeptember 1-ig gondoskodik. 

Az SZMSZ módosítását 

 a fenntartó 

 a nevelőtestület, 

 az iskola igazgatója, 

 a diákönkormányzat 

 és a szülői munkaközösség vezetősége kezdeményezheti képviselői útján az intézmény 

vezetőjéhez intézett kéréssel és módosító javaslattal. 

 

A módosítás során véleményezési, egyetértési jogot gyakorol a diákönkormányzat és a szülői 

választmány. A módosított szabályzatot az igazgató előterjesztése után a Nevelőtestület fogadja el és 

– átruházott hatáskörben – a Fenntartó hagyja jóvá. A hatályba lépésről a dokumentumban kell 

rendelkezni. 

Az SZMSZ mellékletében található egyéb belső szabályzatok előírásai – a véleményezési és 

egyetértési jog gyakorlásával – jelen SZMSZ változása nélkül is módosíthatók, amennyiben 

jogszabályi előírások, belső intézményi megfontolások vagy intézményi felelős vezetőjének 

megítélése ezt szükségessé teszi. 
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26.4. Legitimációs záradék 

 
 

A Szervezeti és Működési Szabályzatot az intézmény nevelőtestülete 2019. augusztus 30. napján 

tartott ülésén véleményezte és elfogadta. Az elfogadás tényét a nevelőtestület képviselői az 

alábbiakban hitelesítő aláírásukkal tanúsítják. 

 

 

…………………………….                              …………………………… 

     igazgatóhelyettes      igazgatóhelyettes 

Ph. 

 

……………….……………………. 

igazgató 

Vác, 2019. augusztus 30. 

 

 

A Bernáth Kálmán Református Gimnázium, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnázium és 

Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az iskola szülői 

közösségének képviselői megismerték, a benne foglaltak minden pontjával egyetértenek, módosítást 

nem kezdeményeznek. 

 

 

 

……………….……………………. 

Szülői Munkaközösség elnöke 

 

Vác, 2019. szeptember 9.                

 

 

A Bernáth Kálmán Református Gimnázium, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnázium és 

Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az iskola 

diákönkormányzatának vezetősége megismerte, annak minden pontjával egyetértenek, módosítást 

nem kezdeményeznek. 

 

 

 

……………….……………………. 

DÖK elnöke 

Vác, 2019.   szeptember 9.           
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A Szervezeti és Működési Szabályzatot a fenntartó Igazgatótanács 2019.09.10-i ülésén 13/2019. 

(2019.09.10) számú határozatával jóváhagyta. 

 

 

Vác, 2019. szeptember 10. 

 

                                         ……....……………………………… 

Dr. P. Tóth Zoltán 

                                                                                                      Igazgatótanács elnöke 
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