PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZEGHALOM
2011. ÁPRILIS

1
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA

TARTALOM
I. Általános rendelkezések
1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja
2. A szervezeti és működési szabályzat személyi és időbeli hatálya
3. A szervezeti és működési szabályzat megtekinthetősége
II. Az intézmény általános jellemzői
1. Praeambulum
2. Az intézmény meghatározása, tevékenysége (Alapító okirat szerint)
3. Az alkalmazottak köre, az alkalmazási feltételek
III. Az intézmény irányítási és szervezeti felépítése
1. Az oktatói munka követelményrendszere
2. Szervezeti felépítés és egységek
3. Az iskola vezetési szerkezete, a vezetők közötti feladatmegosztás
4. Az intézmény vezetője
5. Igazgatóhelyettesek jogköre és felelőssége
6. Gazdasági vezető
7. A kollégiumvezető
8. Iskolavezetőség
9. A vezetők benntartózkodási rendje, az igazgató helyettesítése
10. A helyettesítés rendje
IV. A közoktatási intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok
1. A törvényes működés alapdokumentumai
2. Az alapító okirat
3. A pedagógiai program
4. Az éves munkaterv
5. A további intézményi működést meghatározó dokumentumok
V. A nevelőtestület
1. A nevelőtestület tagjai
2. Nevelőtestületi feladatok
3. Nevelőtestületi jogkör
4. Nevelőtestületi értekezletek
5. Nevelőtestületi jogok átruházása
6. Szakmai munkaközösségek
7. A pedagógus jogai, feladatai, kötelességei
8. Pedagógusok munkarendje
9. A nevelőtanárok jogai és kötelességei
VI. Az oktatás feltételeinek biztosításában részt vevő dolgozók
1. Közalkalmazotti jogok
2. Alkalmazottak általános munkarendje
3. Az oktató munkát közvetlenül segítő dolgozó
4. A nevelő- oktató munkát közvetett módon segítő dolgozók
5. A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak munkarendje
6. A dolgozók fegyelmi szabályzata
7. A közalkalmazottak jutalmazásának elvei

2
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA

VII. Általános működési szabályok
1. A működés általános rendje
2. Intézményi Minőségirányítási Program
3. Alapvető szabadságjogok biztosítása
4. Az egyenlő bánásmód követelményének biztosítása
5. Nyilvánosság biztosítása
VIII. Az intézmény működési rendje
1. Az intézmény általános rendje, nyitva tartása
2. A tanév helyi rendje
3. Tanítási órák rendje
4. Óraközi szünetek rendje
IX. Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje
1. Az iskolai létesítmények, helyiségek használati rendje
2. Az intézmények helyiségeinek bérbeadási rendje
3. Az intézményi könyvtár használati rendje
4. Az intézménnyel jogviszonyban nem állók intézménybe való belépése és benntartózkodása.
5. A reklámtevékenység szabályai az intézmény keretein belül
6. Rendkívüli esemény, tűz vagy bombariadó esetén szükséges teendők
X. Belső ellenőrzési rendszer
1. Az ellenőrzések céljai
2. Gazdálkodást érintő vezetői ellenőrzés
3. Gazdálkodást érintő belső ellenőrzésére jogosultak
4. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének, értékelésének rendje
5. A nevelő – oktató munka belső ellenőrzésére jogosultak
6. Az ellenőrzés tapasztalatainak felhasználása
XI. Az intézményi közösségek, valamint a kapcsolattartás formái és rendje
1. Az iskolaközösség
2. Az alkalmazotti közösség
3. Az alkalmazotti közösség kapcsolattartásának rendje
4. A szülői közösség
5. Szülők tájékoztatása
6. Szülői szervezet és a kapcsolattartás formái
7. Az osztályközösség
8. A tanulók véleménynyilvánításának rendje és formája
9. A tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formája
10. Diákközgyűlés
11. Diákönkormányzat
12. A diákönkormányzat szervezeti felépítése ás feladata az iskolában
13. A diákönkormányzat és az iskolai vezetők közötti kapcsolattartás formája és rendje
14. A diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételek

3
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA

XII. A tanulók közösségeire vonatkozó rendelkezések
1. A tanulói jogok
2. A tanulói kötelességek
3. Iskolai házirend
4. A tanulói jogviszony keletkezése
5. A tanulók felmentése tantárgyi órák látogatása alól
6. Évismétlés
7. A tanulmányokkal kapcsolatos vizsgakötelezettségek
8. Intézménybe való felvétel magasabb évfolyamra
9. A tanulói jogviszony megszűnése
10. A tanulók jutalmazása
11. A Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskolához kötődő alapítványok díjai
12. Fegyelmi intézkedések
13. Fegyelmi büntetés
14. A tanulói mulasztás igazolására vonatkozó rendelkezések
15. Térítési díj és tandíjfizetés
16. Diákigazolvány és igazolások kiadásának a rendje
17. A tanulók tantárgyválasztásával és módosításával kapcsolatos elvek
18. A vendégtanulói jogok és kötelességek
19. Az intézmény ifjúságvédelmi feladataival kapcsolatos teendők
20. A tankönyvrendelés rendje
XIII. Tanórán kívüli foglalkozások szervezeti rendje
1. Rendszeres tanórán kívüli foglalkozások
2. Alkalomszerű foglalkozások
XIV. Az intézményi felnőttoktatás és felnőttképzés
1. A felnőttoktatás célja
2. Oktató – nevelő munka sajátosságai, egyedi jellemzői
3. Külső kapcsolatok
4. Az oktatási-nevelési folyamat szabályai
5. Iskolarendszeren kívüli szakképzés, felnőttképzés
XV. Intézményi egészségnevelés
1. A tanulói egészségvédelem
2. Testi nevelés
3. Az intézmény dolgozóinak feladatai a tanulói és gyermekbalesetek megelőzésében, illetve baleset
esetén (intézményi védő- óvó előírások)
XVI. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományápolással kapcsolatos feladatok
1. A hagyományápolás célja
2. Ünnepélyek, megemlékezések
3. Az iskolához kapcsolódó jeles események, megemlékezések
4. A hagyományápolás külsőségei
XVII. Az intézmény külső kapcsolatai
1. Egyes intézményekkel, szervezetekkel való kapcsolattartás
2. Más oktatási intézményekkel való kapcsolattartás

4
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA

XVIII. A Szervezeti és Működési Szabályzat kollégiumra vonatkozó külön rendelkezései
1. Általános rendelkezések
1. A szabályzat hatálya, érvényessége
2. A kollégium rendeltetése, feladata
2. Működési szabályok
1. Tanulókra vonatkozó rendelkezések
2. Étkezés, kollégiumi térítési díj
3. Tanulói önkormányzatok
4. Tanulói véleménynyilvánítás, tájékoztatás formái
5. A tanulók kollégiumon belüli értékelése
3. A kollégium munkarendje
1. A munkarend
2. A kollégiumi élet szervezése
3. A kollégium belső ellenőrzésének rendje
4. A kollégium külső kapcsolatai
5. Kapcsolat a szülőkkel
6. Kapcsolat más intézményekkel
7. Tanulókra vonatkozó óvó, védő rendszabályok
8. Munka-, tűz-, és balesetvédelem, bombariadó
9. Eszközhasználat
10. Helyiségek használati rendje
11. Az ebédlő használati rendje
XVIII. Záró rendelkezések
1. A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása, mellékletei
2. A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása és jóváhagyása

5
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA

I. Általános rendelkezések
1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja
A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) határozza meg a közoktatási
intézmény szervezeti felépítését az intézményi működés belső rendjét, a belső és külső
kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és mindazon rendelkezéseket, amelyeket
jogszabály nem utal más hatáskörbe.
A Szervezeti és Működési Szabályzat az intézmény pedagógiai programjában rögzített
csoportok és folyamatok összehangolt működését, racionális és hatékony kapcsolati
rendszerét tartalmazza.
A Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola a közoktatásról szóló
többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak
érvényre jutása, az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés
garantálása, a gyermeki, tanulói jogok érvényesülése, a szülők, gyermekek, tanulók és
pedagógusok, az intézmény közvetlen és közvetett partnerei közötti kapcsolat erősítése, az
intézményi működés demokratikus rendjének biztosítása érdekében állította össze Szervezeti
és Működési Szabályzatát.
A Szervezeti és Működési Szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi
törvények és rendeletek (továbbá módosításaik is):

















1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
2007. évi C. törvény a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
módosításáról
2008. évi XXXI. törvény az esélyegyenlőség érvényesülésének közoktatásban történő
előmozdítását szolgáló egyes törvények módosításáról
1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről
1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről
2001. évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről
2007. évi XCVIII. törvény a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény
módosításáról
2007. évi CII. törvény a szak- és felnőttképzést érintő reformprogram végrehajtásához
szükséges törvények módosításáról
2003. évi LXXXVI. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének
támogatásáról
1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról
2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról
2001. évi C. törvény a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről
16/2008. (IV. 30.) OKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról
243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és
alkalmazásáról
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210/2008. (VIII. 27.) Korm. rendele a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről
és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról
3/2007. (I. 24.) OKM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló
40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról
100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának
kiadásáról
137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert
nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsgabizonyítványok Magyarországon történő honosításáról
15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe
tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről
13/2008. (VII. 22.) SZMM rendelet a szakképzési hozzájárulásról és a képzés
fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról
20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és
eljárási rendjéről
4/2008. (IV. 22.) SZMM rendelet a regionális fejlesztési és képzési bizottságok
működéséről
9/2008. (VI. 28.) SZMM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe
tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére
feljogosított intézményekről
13/2008. (VII. 22.) SZMM rendelet a szakképzési hozzájárulásról és a képzés
fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról [mely
hatályon kívül helyezte a 13/2004. (IV. 27.) OM rendeletet]
15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe
tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről [mely hatályon kívül
helyezte a 21/2007. (V. 21.) SZMM rendeletet]
277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógusszakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és
kedvezményeiről
138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben
24/2007. (IV. 2.) OKM rendelet a közoktatás minőségbiztosításáról és
minőségfejlesztéséről szóló 3/2002. (II. 15.) OM rendelet módosításáról
48/2001. (XII. 29.) OM rendelet a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba
vételének részletes szabályairól
198/2008. (VIII. 4.) Korm. rendelet a felsőoktatási felvételi eljárással és az Oktatási
Hivatal működésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

Az intézményi Szervezeti és Működési Szabályzat magasabb szintű jogszabályok
rendelkezésén túl elveiben és tartalmában illeszkedik az iskola más belső szabályzataihoz,
alapdokumentumaihoz. E dokumentumok a következők:
Az iskola tartalmi munkáját és működését meghatározó helyi szabályok:
 Alapító Okirat


Pedagógiai Program:


Nevelési program



Egészségnevelési és egészségfejlesztési program
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Környezeti nevelési program



Esélyegyenlőségi terv



Eszközfejlesztési terv



Helyi tanterv



Szakképzési program



Felnőttoktatási pedagógiai program



Kollégiumi pedagógiai program



Szervezeti és Működési Szabályzat



Házirend



Minőségirányítási program



Belső szabályzatok

Az iskola egyes közösségéből szerveződő testületek (szervezetek) működését meghatározó
szabályok:


Iskolai Szülői Munkaközösség Szervezeti és Működési Szabályzat



Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat

Az iskolai élet egyes területeire vonatkozó belső szabályzatok:


Dolgozók munkaköri leírása



Belső Ellenőrzési Szabályzat



Ügyiratkezelési Szabályzat



Számviteli Szabályzat



Házipénztár-kezelési Szabályzat



Bizonylati Szabályzat



Leltározási és Leltárkezelési Szabályzat



Selejtezési Szabályzata



Munkavédelmi Szabályzat



Tűzvédelmi Szabályzat (Tűzriadó-terv, Bombariadó-terv)



Tankönyvellátási és Tankönyv támogatási Szabályzat



Fülöp Károly Könyvtár Működési Szabályzata



Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat



Informatikai és Szoftvervédelmi Szabályzat



Folyamatba Épített, Előzetes és Utólagos Vezetői Ellenőrzés Szabályzata
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2. A szervezeti és működési szabályzat személyi és időbeli hatálya
A Szervezeti és Működési Szabályzat és a mellékletét képező egyéb belső
szabályzatok, igazgatói utasítások betartása az intézmény valamennyi közalkalmazottjára és
az intézménnyel szerződéses jogviszonyban állókra nézve kötelező érvényű.
A Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezéseinek megtartása mindenkinek közös
érdeke, ezért az abban foglaltak megszegése esetén:



az alkalmazottakkal szemben az igazgató vagy illetékes helyettese – munkáltatói
jogkörben eljárva – hozhat intézkedést.
a tanulóval szemben fegyelmező intézkedés, illetőleg fegyelmi büntetés kiszabására
van lehetőség.

A szülőt vagy más, nem az iskolában dolgozó, illetve tanuló személyt az iskola
dolgozójának tájékoztatni kell a szabályzatban foglaltakról, kérve azok megtartását.
Alapelvek
A közoktatási feladatok végrehajtásában közreműködők döntéseik, intézkedéseik
meghozatalakor a gyermek mindenek felett álló érdekét veszik figyelembe. A közoktatásban a
gyermek mindenek felett álló érdeke különösen, hogy:


a közoktatási törvényben meghatározott szolgáltatásokat megfelelő színvonalon
biztosítsák részére oly módon, hogy igénybevétele ne jelentsen számára aránytalan
terhet,



a közoktatási törvényben meghatározottak szerint minden segítséget megkapjon
képessége, tehetsége kibontakoztatásához, személyisége fejlesztéséhez, ismeretei
folyamatos korszerűsítéséhez,



ügyeiben méltányosan, humánosan, valamennyi tényező figyelembevételével, a többi
gyermek, tanuló érdekeinek mérlegelésével, a rendelkezésre álló lehetőségek közül
számára a legkedvezőbbet választva döntsenek.

A közoktatás működtetésében a feladatok végrehajtásában a gyermekekkel, tanulókkal
kapcsolatos döntések, intézkedések meghozatalakor az egyenlő bánásmód követelményeit
kötelező megtartani. Az egyenlő bánásmód követelménye alapján minden tanulónak joga,
hogy vele összehasonlítható helyzetben levő más személyekkel azonos feltételek szerint
részesüljön velük azonos színvonalú ellátásban.
Az egyenlő bánásmód követelménye megsértésének következményeit orvosolni kell, amely
azonban nem járhat más gyermek, tanuló jogainak megsértésével, csorbításával.
A közoktatásban minden döntéshozatalnál össze kell vetni az egyén érdekét a közösség
érdekével. Az egyes ügyekben való döntéshozatalnál vizsgálni kell a többi gyermek, tanuló
érdekét is, a jogok és kötelezettségek megállapítása, a lehetőségek biztosítása minden esetben
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az egyén és a közösség egymástól el nem választható érdekeire épülve kerülhet
meghatározásra. A közösségi érdek mérlegelésénél mindig a gyermekeket és a tanulókat kell
vizsgálni és nem, pedig a felnőttek elvárásait, érdekeit, szempontjait. A gyermek érdekei
mögött háttérbe kell, hogy szoruljon a gazdasági érdek is. Ennek megfelelően az intézményt
érintő minden döntésnél elsődlegesnek kell lenniük a nevelést és oktatást érintő szakmai
kérdéseknek, és minden más szempontnak csak azt követően lehet befolyása a döntéshozókra.
A Szervezeti és Működési Szabályzat a fenntartó fenti jóváhagyási időpontjával lép
hatályba, és határozatlan időre szól. Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyeződik az
intézmény előző szervezeti és működési szabályzata. Felülvizsgálatra a tartalommal
összefüggő elemeket érintő törvényi változásokkal, rendeletekkel és helyi határozatokkal
összefüggésben kerül sor.

3. A szervezeti és működési szabályzat megtekinthetősége
A Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola Szervezeti és
Működési Szabályzata - az 1993. LXXIX. törvény 40. § /1/ /2/, valamint 11/1994. (VI.8.)
MKM rend. 8. § /3/-/4/ alapján - megtalálható:


fenntartó Önkormányzatnál (nyomtatott és elektronikus változatban)



az igazgatói irodában (nyomtatott és elektronikus változatban)



az igazgatóhelyettesi irodákban (elektronikus változatban)



tanári szobákban és a nevelőiben (elektronikus változatban)



a szülői szervezet elnökénél (elektronikus változatban)



az iskola elektronikus oldalán (elektronikus változatban)

Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatáról, Pedagógiai programjáról a
következők szerint kaphatnak tájékoztatást a szülők és tanulók:



a tanulói jogviszony létesítése előtt: az intézmény vezetőjétől
igazgatóhelyettesektől
a tanulói jogviszony időtartama alatt: az intézmény vezetőjétől
igazgatóhelyettesektől
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II. Az intézmény általános jellemzői
1. Praeambulum
Az iskola hivatalos elnevezése:
Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola
Az iskola alapítás éve:
1999 (1926 és 1942)
Az iskola fenntartója:
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Az iskola alapító okiratának, működési engedélyének száma, kelte, engedély kiállítója:
Elfogadva az 51/2005.(IV.25.) számú határozattal. Módosítva a 75/2007.(VIII.27) sz.
határozattal, a 19/2008.(II.25.) sz. határozattal, a 11/2009.(II.23.) sz. határozattal, a
60/2009.(V.25.) sz. határozattal, a 98/2009.(VI.29.) sz. határozattal, a 124/2009.(VIII.31.) sz.
határozattal, a 141/2009.(IX.28.) sz. határozattal, valamint a 9/2011.(II.21.) sz. határozattal
Az iskola székhelye:
5520 Szeghalom, Dózsa György u. 2. sz.
Az iskola postacíme:
5520 Szeghalom, Dózsa György u. 2. sz.
Az iskola telefonszámai:
Gimnáziumi épület: 66/371-151
Szakképző épület: 66/371-753
Kollégiumi épület: 66/371-936
Az iskola internet címe: www.pag-szeszi.hu
Az iskola központi e-mail címe: iskola@pag-szeszi.hu
Az iskola címere:
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2. Az intézmény meghatározása, tevékenysége (Alapító okirat szerint)
1. Az intézmény neve:
Péter András Gimnázium, és Szigeti Endre Szakképző Iskola
2. Az intézmény székhelye: Szeghalom, Dózsa György u. 2. sz.
3. Az intézmény típusa:
Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény
Típusok megnevezése: gimnázium, szakközépiskola, szakiskola, kollégium
Az intézmény önálló egységei:
Péter András Gimnázium: Szeghalom, Dózsa György u. 2. sz.
Kollégium: Szeghalom, Ady Endre 1/A. sz.
Szigeti Endre Szakképző Iskola: Szeghalom, Ady Endre u. 3. sz.
4. Az intézmény telephelyei:
Szeghalom, Dózsa György u. 2. sz.
Szeghalom, Ady Endre u. 3.sz.
Szeghalom, Ady Endre u. 1/A. sz.
Szeghalom, Ady u. 6.
5. Az intézmény tagozata:
Nappali tagozat:
gimnázium, szakközépiskola, szakiskola
Levelező tagozat:
gimnázium
6. Az irányító szerv neve, székhelye:
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete
5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.
Az alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye:
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete
5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.
Alapítás éve: 1999.
Jogelődjei:
Jogelőd neve: Péter András Gimnázium,
Székhelye: 5520 Szeghalom, Dózsa u. 2. sz.
Jogelőd neve: Szigeti Endre Szakképző Iskola
Székhelye: 5520 Szeghalom, Ady u. 5. ész.
7. Az intézmény fenntartója, és felügyeleti szerve:
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő –testülete
Szeghalom, Szabadság tér 4-8.sz.
8. Intézmény azonosító számai:
Törzsszáma: 342-186-000
Adószáma: 15342184-1-04
OM azonosító száma: 037828
9. Az intézmény működési köre:
Szeghalom Város közigazgatási határa
Észak-Békési Kisrégió
A város és a kistérség határain túli vonzáskörzet
10. Az intézmény jogállása:
Önálló jogi személyként működő helyi önkormányzati költségvetési szerv.
11. A költségvetési szerv besorolása:
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv.
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság:
Valamennyi előirányzata felett teljes jogkörrel rendelkezik.
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Pénzügyi- gazdasági feladatait saját gazdasági szervezete látja el.
12. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladatai:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX Tv. szerinti gimnázium és szakközépiskolai
oktatás és nevelés, szakképzés.
Elsődleges alapvető szakágazat:
TEÁOR 853100 általános középfokú oktatás
További szakágazata:
TEÁOR 853200 szakmai középfokú oktatás
13. Az intézmény tevékenységei, szakfeladat számai:
13.1. Alaptevékenységek:
5590111:
Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók részére
8520211:
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(5-8. évfolyam)
8520221:
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali
8531111:
Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás ( 9-12/13. évfolyam)
8531121:
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása
( 9-12/13. évfolyam)
8531141:
Gimnáziumi felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam)
8531211:
Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13-14. évfolyam)
Informatika,
Gépészet,
Könnyűipar,
Közlekedés szakmacsoport
8531221:
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai
oktatása (9-12/13. évfolyam)
8531241:
Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam)
8531311:
Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam)
- 31 521 09 1000
Gépi forgácsoló
- 31 521 09 0100 31 01
Esztergályos
- 31 521 09 0100 31 04
Köszörűs
- 31 521 09 0100 31 05
Marós
- 31 521 10 1000
Géplakatos
- 31 521 10 0100 31 01
Gépbeállító
- 31 521 11 1000
Hegesztő
- 31 521 11 0100 31 01
Bevontelektródás hegesztő
- 31 521 11 0100 31 02
Egyéb eljárás szerinti hegesztő
- 31 521 11 0100 31 03
Fogyóelektródás hegesztő
- 31 521 11 0100 31 04
Gázhegesztő
- 31 521 11 0100 31 05
Hegesztő-vágó gép kezelője
- 31 521 11 0100 31 06
Volframelektródás hegesztő
- 33 542 05 0100 21 01
Fehérnemű-készítő
- 33 542 05 0100 21 04
Textiltermék összeállító
- 33 542 05 0010 33 01
Csecsemő- és gyermekruha készítő
- 33 542 05 0010 33 02
Férfiszabó
- 33 542 05 0010 33 03
Női szabó
8531321:
8531341:
8531351:
8532111:

Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása
( 9-10. évfolyam)
Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató
Szakiskolai felnőttoktatás (9-10. évfolyam)
Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai
elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon
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- Szakközépiskola
- Szakiskola
- Saját tanműhely üzemeltetése.
- 31 521 09 1000
Gépi forgácsoló
- 31 521 09 0100 31 01
Esztergályos
- 31 521 09 0100 31 04
Köszörűs
- 31 521 09 0100 31 05
Marós
- 31 521 10 1000
Géplakatos
- 31 521 10 0100 31 01
Gépbeállító
- 31 521 11 1000
Hegesztő
- 31 521 11 0100 31 01
Bevontelektródás hegesztő
- 31 521 11 0100 31 02
Egyéb eljárás szerinti hegesztő
- 31 521 11 0100 31 03
Fogyóelektródás hegesztő
- 31 521 11 0100 31 04
Gázhegesztő
- 31 521 11 0100 31 05
Hegesztő-vágó gép kezelője
- 31 521 11 0100 31 06
Volframelektródás hegesztő
- 33 542 05 0100 21 01
Fehérnemű-készítő
- 33 542 05 0100 21 04
Textiltermék összeállító
- 33 542 05 0010 33 01
Csecsemő- és gyermekruha készítő
- 33 542 05 0010 33 02
Férfiszabó
- 33 542 05 0010 33 03
Női szabó
- 54 542 01 0010 54 02
Ruhaipari technikus
- 54 542 01 0010 54 03
Textilipari technikus
- 54 481 03 0100 52 01
Számítástechnikai szoftverüzemeltető
- 54 481 03 0010 54 01
Informatikai hálózattelepítő és –
üzemeltető
- 54 481 03 0010 54 03
IT biztonságtechnikus
- 54 481 03 0010 54 04
IT kereskedő
- 54 481 03 0010 54 05
Számítógéprendszer-karbantartó
- 54 481 03 0010 54 07
Webmester
- 52 523 01 0100 52 01
PLC programozó
- 54 862 01 0000
Munkavédelmi technikus
- 55 345 01 0010 55 05
Nemzetközi szállítmányozási és
logisztikai szakügyintéző
- 54 345 02 0000
Logisztikai ügyintéző
- 54 345 02 0001 54 01
Nemzetközi szállítmányozási ügyintéző
8532121:

8532141:
8532211:
8532221:

8532241:
8532311:

Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő
nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési
évfolyamokon
Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás
Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai
gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon
Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő
nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési
évfolyamokon
Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati
felnőttoktatás
Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a
szakképzési évfolyamokon
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8532321:
8532341:
8542111:
8559211:
8559221:
8559311:

8559321:

8560911:
8560921:

Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű
szakközépiskolai szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon
Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés
Felsőfokú szakképzés
Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő igényű tanulók
kollégiumi, externátusi nevelése
Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű
tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
- A2 C alapfokú Angol nyelvvizsgára felkészítő
- B2 C középfokú Angol nyelvvizsgára felkészítő
- A2 C alapfokú Német nyelvvizsgára felkészítő
- B2 C középfokú Német nyelvvizsgára felkészítő
Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
- 31 521 09 1000
Gépi forgácsoló
- 31 521 09 0100 31 01
Esztergályos
- 31 521 09 0100 31 04
Köszörűs
- 31 521 09 0100 31 05
Marós
- 31 521 10 1000
Géplakatos
- 31 521 10 0100 31 01
Gépbeállító
- 31 521 11 1000
Hegesztő
- 31 521 11 0100 31 01
Bevontelektródás hegesztő
- 31 521 11 0100 31 02
Egyéb eljárás szerinti hegesztő
- 31 521 11 0100 31 03
Fogyóelektródás hegesztő
- 31 521 11 0100 31 04
Gázhegesztő
- 31 521 11 0100 31 05
Hegesztő-vágó gép kezelője
- 31 521 11 0100 31 06
Volframelektródás hegesztő
- 33 542 05 0100 21 01
Fehérnemű-készítő
- 33 542 05 0100 21 04
Textiltermék összeállító
- 33 542 05 0010 33 01
Csecsemő- és gyermekruha készítő
- 33 542 05 0010 33 02
Férfiszabó
- 33 542 05 0010 33 03
Női szabó
- 54 542 01 0010 54 02
Ruhaipari technikus
- 54 542 01 0010 54 03
Textilipari technikus
- 54 481 03 0100 52 01
Számítástechnikai szoftverüzemeltető
- 54 481 03 0010 54 01
Informatikai hálózattelepítő és –
üzemeltető
- 54 481 03 0010 54 03
IT biztonságtechnikus
- 54 481 03 0010 54 04
IT kereskedő
- 54 481 03 0010 54 05
Számítógéprendszer-karbantartó
- 54 481 03 0010 54 07
Webmester
- 52 523 01 0100 52 01
PLC programozó
- 54 862 01 0000
Munkavédelmi technikus
- 55 345 01 0010 55 05
Nemzetközi szállítmányozási és
logisztikai szakügyintéző
- 54 345 02 0000
Logisztikai ügyintéző
- 54 345 02 0001 54 01
Nemzetközi szállítmányozási ügyintéző
Szakképzési és felnőttképzési támogatások
Munkaerő piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások
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9101211:
9312041:

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Iskolai, diáksport- tevékenység és támogatása

A 8520221, 85322121, 8531221, 8531121, 8531321, 8532221, 8532321, 8555921
szakfeladatok esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményével rendelkező
sajátos nevelésű igényű gyermekek, tanulók nevelése és oktatása integrált formában
gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus igénybevételével.
Az ellátható fogyatékosság típusai: a többi tanulóval együtt nevelhető értelmi (enyhe
fokban sérült), beszédfogyatékos, autista, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő,
valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem
vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése.
13.2. Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek:
5590992:
Egyéb máshová nem sorolható szálláshely-szolgáltatás
6820022:
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
14. Az alaptevékenység érdekeltségi rendszere:
Maradvány érdekeltségű költségvetési szerv
15. Az intézmény évfolyamai:
15.1. Nappali tagozat:
Gimnáziumi évfolyamok:
6 évfolyam (6-12. évfolyam):
4 évfolyam (9-12. évfolyam):
5 évfolyam (9-13. évfolyam):
3 évfolyam nappali munkarend szerinti felnőttoktatás
Szakközépiskolai évfolyamok:
4 évfolyam ( 9-12.évfolyam):
Szakiskola évfolyamok:
2 évfolyam (9-10. évfolyam):
Szakképzési évfolyamok:
1, 1,5, 2, évfolyam szakközépiskola + (13-14. évfolyam) OKJ szerint
1,2,3, évfolyam szakiskola + (11-12-13. évfolyam) OKJ szerint
2 évfolyam technikus képzés (13-14. évfolyam) OKJ szerint.
15.2. Levelező tagozat:
Gimnáziumi évfolyamok:
4 évfolyamos (9-12. évfolyam)
15.3. Esti tagozat
Gimnázium
Felnőttek általános iskolája.
Gimnázium, Szakközépiskola
16. Intézmény befogadóképessége:
16.1. Nappali képzés:
Gimnázium:
6 évfolyamos:
180 fő
4 évfolyamos:
240 fő
5 évfolyamos:
120 fő (2008-ban)
Szakközépiskola:
4 évfolyamos:
140 fő
Szakiskola:
120 fő
Szakképzés:
140 fő
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16.2. Levelező képzés:
Gimnázium:
4 évfolyamos: 100 fő
Esti/levelező képzés
16.3. Kollégium:
Férőhelyek száma lányoknak: 25 fő
Férőhelyek száma fiúknak: 25 fő
17 Vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
18. Az intézmény feladatellátásához biztosított vagyon megnevezése:
18.1. Ingatlanok:
Szeghalom, Dózsa György u. 2. (hrsz:239/5)
Szeghalom, Ady Endre u. 3. sz.(hrsz: 499)
Szeghalom, Ady Endre u. 1/A.sz. (hrsz:510)
Szeghalom, Ady Endre u. 6. sz. (hrsz.: 509) nyilvántartott Szeghalom Város
Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok.
18.2. Ingóságok:
A mindenkori vagyonrendeletben, intézményi leltárban, a mindenkori leltár
szerinti értékben meghatározott ingóságok
18.3. Pénzeszközök:
Az önkormányzat éves költségvetésében szereplő támogatás
19. Vagyonnal kapcsolatos rendelkezési jog
Az intézmény által használt vagyonra és a vagyon feletti rendelkezés jogára a
Szeghalom Város Önkormányzata vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól
szóló rendelet az irányadó.
20. Az intézmény vezetőjének megbízása:
Az intézmény vezetőjét a Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testülete nevezi
ki pályázat útján, 5 év időtartamra.
Az intézményegységek vezetőit az intézményvezető nevezi ki, a tantestület
véleményének kikérése után.
Az intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogokat Szeghalom Város
polgármestere gyakorolja.
21. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok
megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó.
Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. Évi törvény az irányadó.
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári törvénykönyvről szóló 1959.
évi IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.
Az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkört az intézményvezető gyakorolja.
ZÁRADÉK: Elfogadva az 51/2005.(IV.25.) számú határozattal. Módosítva a
75/2007.(VIII.27) sz. határozattal, a 19/2008.(II.25.) sz. határozattal, a 11/2009.(II.23.) sz.
határozattal, a 60/2009.(V.25.) sz. határozattal, a 98/2009.(VI.29.) sz. határozattal, a
124/2009.(VIII.31.) sz. határozattal, a 141/2009.(IX.28.) sz. határozattal, valamint a
9/2011.(II.21.) sz. határozattal
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Az intézmény bélyegzőinek felirata és lenyomata:
Hosszú bélyegző:
Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola
5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2.

Körbélyegző:
Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola
Szeghalom

Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak:







igazgató
igazgatóhelyettesek- kollégiumvezető
gazdaságvezető
iskolatitkár
pénztáros
osztályfőnökök (a tevékenységükkel összefüggő dokumentumok érvényesítésekor)

A közoktatási intézmény képviselője a közoktatási törvény 18. §-a szerint megbízott
intézményvezető. Az intézmény kiadmányozási joga: az igazgatót illeti meg.
Az intézmény nevében aláírásra az igazgató jogosult, távollétében 1. sz. helyettese (szakmai
és felnőttképzési igazgatóhelyettes), valamint aláírási jogot gyakorolhat az akadályoztatások
és távollétek függvényében valamennyi helyettese. Az átruházott jog gyakorlójának az aláírás
előtt az igazgatót tájékoztatni kell.
Pénzügyi kötelezettséget vállaló iratok kivételével, vagy ha erről külön elvárás nem
rendelkezik - egymagában ír alá. Az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos pénzügyi
kötelezettséget vállaló iratokban az aláírás érvényességéhez két jogosult személy és minden
esetben a (gazdasági vezető) aláírása szükséges. Az aláírók aláírásuk mellett körbélyegzőt
használnak. Csak az így aláírt iratok tekinthetők hivatalosnak az iskola részéről.

3. Az alkalmazottak köre, az alkalmazási feltételek
Az intézmény munkavállalói tekintetében a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi
XXII. törvényt (MT) vagy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényt
kell alkalmazni.
Pedagógus munkakörben a jogszabályban meghatározott végzettséggel és szakképzettséggel
rendelkező személy foglalkoztatható.
A pedagógus, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott oktatói
munkájának ellátása során, a tanulókkal összefüggő tevékenységével kapcsolatban, a
büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatokat ellátó személy.
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III. Az intézmény irányítási és szervezeti felépítése
1. Az oktatói munka követelményrendszere
Az intézményben a nevelő – oktató munka a pedagógiai program alapján folyik. A
pedagógiai program magában foglalja a nevelési programot, a helyi tantervet, a szakmai
programot.
Az intézmény fenntartja magának azt a jogot, hogy a kerettantervtől eltérjen, ennek keretében:





tantárgyakat összevonhat,
műveltségi területeket alakíthat ki,
az egyes tantárgyak tananyagának átadására szánt időkereteket a tantárgyak és az
évfolyamok között átcsoportosíthatja,
az egyes tantárgyak tananyagának átadását korábbi vagy későbbi időpontra áthelyezheti

Az előzőekben részletezett jogát azzal a megkötéssel gyakorolja, hogy az oktatás időkerete
nem csökkenhet, valamint a helyi tantervnek az iskolában folyó tanulmányok befejezéséig
biztosítania kell a nevelés – oktatás kötelező és közös követelményeinek teljesítését, továbbá
a rendelkezésére álló - a törvény alapján meghatározott - időkeretet nem lépi túl, és a tanulók
heti és napi terhelésére vonatkozó korlátozásokat megtartja.
2. Szervezeti felépítés és egységek
Az intézmény belső szervezeti egységeinek meghatározásánál alapelv, hogy a
feladatokat zavartalanul és a legeredményesebben láthassák el, a szakmai felkészültségüknek
megfelelően.
3. Az iskola vezetési szerkezete, a vezetők közötti feladatmegosztás
A vonatkozó jogszabályok és határozatok betartása mellett – az iskola sajátosságaiból
fakadóan - az alábbi elvek követése indokolt:
Alapelvek
 A racionális és gazdaságos működtetés, valamint az a cél, hogy az iskola feladatait a
jogszabályi előírásoknak és a tartalmi követelményeknek megfelelően magas színvonalon
lássa el - meghatározzák a belső szervezeti egységeket és azok kapcsolattartási rendjét.
 A vezetőség képesítés szerinti összetétele fedje le az iskola képzési szerkezetét. A
nagyobb létszámú tantárgycsoportok munkájának pedagógiai irányítását képesítésben a
hozzá legközelebb álló vezető irányítsa.
 Az iskolai közösség, valamint tagjainak teljesítményét folyamatosan fejleszteni kell. Ez
érdemben úgy oldható meg, ha gyakorolják a vezetési tevékenység valamennyi elemét
(tájékozódás, elhatározás és döntés, végrehajtás, szervezés, összehangolás, ellenőrzés és
értékelés). E cél elérésének alapfeltétele a jog - és feladatkörök arányosítása és azok
világos meghatározása.
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Az iskola vezetési szerkezete
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4. Az intézmény vezetője
Az iskolafelelős vezetője az igazgató, aki munkáját a vonatkozó jogszabályok, a
fenntartó, valamint az iskola belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. Megbízatása a
magasabb jogszabályokban megfogalmazott módon és időtartamra történik.
Az igazgató feladat- és jogkörét a közoktatásról szóló – többször módosított – 1993.évi
LXXIX. törvény, valamint ennek végrehajtására kiadott, a nevelési – oktatási intézmények
működéséről szóló – többször módosított – 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet szabályozza.

Kizárólagos hatáskörébe tartozik:













az intézmény képviselete,
a nevelőtestület vezetése,
az intézmény vezetőtestületének kialakítása, és vezető munkatársainak megválasztása,
a nevelő és oktató munka irányítása és ellenőrzése intézményi szinten,
a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű
ellenőrzése,
a munkáltatói jogkör gyakorlása,
a nevelő-oktató munkát segítők alkalmazása, fegyelmi felelősségre vonásuk és
közalkalmazotti jogviszonyuk megszüntetése,
az intézmény egészére vonatkozó kötelezettségvállalás,
valamennyi, az iskola pénzügyeit érintő kérdések,
az iskola dokumentumainak és szabályzatainak aláírása,
az iskolát bármilyen formában képviselő levél nyomtatott vagy elektronikus kiadvány
tartalmi és küllemi elfogadása
kiadmányozás

Intézményvezetői felelősség
Az igazgatónak az intézmény vezetésében fennálló felelősségét, képviseleti és döntési
jogkörét a közoktatási törvény állapítja meg.
Az igazgató az előzőekben meghatározott jogkörét esetenként vagy az ügyek meghatározott
körében helyetteseire vagy az intézmény más alkalmazottjára átruházhatja.
Az igazgató közvetlen munkatársai az alábbi vezető beosztású dolgozók:





szak- és felnőttképzési igazgatóhelyettes
tanulmányi és nevelési igazgatóhelyettes
szervezési és fejlesztési igazgatóhelyettes - kollégiumvezető
gazdasági vezető
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Hatásköréből átruházza:
a tanulmányi és nevelési igazgatóhelyettesre:
 a hozzátartozó munkaközösségek tagjainak nevelő – és oktató munkájának irányítását
és ellenőrzését
 a nevelő-oktató munka ellenőrzését, iskolai szintű megszervezését,
 előkészíti a tantárgyfelosztás javaslatát
 a tantárgyfelosztás alapján irányítja az intézmény órarendjének elkészítését
 a tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatos tevékenység irányítását
 a pedagógusok helyettesítésének megszervezését
 a pedagógusok tanítási időkeretének, a helyettesítéseknek az ellenőrzését,
elszámolását
 gyakorlati oktatók tanítási időkeretének, a helyettesítéseknek az ellenőrzését,
elszámolását
 az intézményi vizsgák előkészítését és azok lebonyolítását
 felel az iskola mindennapi ügyviteli tevékenységéért, koordinálja az adminisztratív
személyzet munkáját.
a szakmai és felnőttképzési igazgatóhelyettesre:
 a szakmai munkaközösség tagjainak nevelő – és oktató munkájának irányítását és
ellenőrzését
 a szak- és felnőttképzés felelőse,
 előkészíti a szakképzés fejlesztési tervét, a tantárgyfelosztás javaslatát,
 előkészíti a felnőttképzés tervét, tantárgyfelosztási javaslatát,
 felel az intézmény külső és belső e-kommunikációjáért,
 kapcsolattartó a Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulással (TISZK-kel),
 kapcsolattartó az iskola gazdasági környezetével (a vállalatok humánpolitikai
felelőseivel egyeztetve készíti el a szakképzés illetve a felnőttképzés képzési tervét)
 irányítja és összehangolja az intézmény szakképzési szakmai munkaközösségeinek
munkáját, a szakmacsoportok munkaközösség-vezetőivel közösen előkészíti,
megszervezi a vizsgákat, a gyakorlati képzést,
 kapcsolatot tart az illetékes kamarákkal, az NSZFI-vel, a gazdálkodó szervezetekkel,
valamint a Regionális Munkaügyi Központtal,
 szervezi a szakmai tanulmányi versenyeket, a tehetséggondozást,
 a gyakorlati képzés irányítását és ellenőrzését
 gyakorlati oktatásvezetői feladatokat
 a tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatos tevékenység irányítását a belső és külső
gyakorlóhelyekre
 gondoskodik a szakmai oktatási eszközök, információhordozók folyamatos
megújításáról és az oktató-nevelő munkában történő hatékony alkalmazásukról, és ezt
fejlesztési beruházási tervben jóváhagyásra előterjeszti az intézmény igazgatójának
a szervezési és fejlesztési igazgatóhelyettesre - kollégiumvezetőre:
 a kollégium intézményi koordinálását
 koordinálja a tanári továbbképzéseket
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 együttműködést a diákönkormányzattal, szülői szervezettel, fegyelmi bizottsággal
 segíti, szervezi és ellenőrzi az iskolapszichológus, minőségbiztosítási felelős, gyermek
és ifjúságvédelmi felelős munkáját
 az iskolai tanári és diákügyelet szervezője és irányítója,
 az intézmény beiskolázási terve alapján koordinálja intézményen belül és intézményen
kívül ezt a tevékenységet,
 a pályázati lehetőségek figyelését
 megtervezi az iskola pályázati naptárát, előkészíti és nyomon követi a pályázatokat
 koordinálja az iskola tankönyvrendelés szabályzatának megfelelően a
tankönyvfelelősökkel a tankönyvrendelést, adminisztrálja a tankönyvtámogatásban
részesülő diákok körét és a könyvtárfejlesztésben kapcsolatot tart az iskolai
könyvtárossal
 nemzeti és iskolai ünnepek méltó megszervezésében való közreműködést az iskolai
munkaterv alapján
 a kollégiumi nevelők helyettesítésének megszervezését
 a kollégiumi nevelők tanítási időkeretének, a helyettesítéseknek az ellenőrzését,
elszámolását
 az iskola egészségnevelési terve alapján szervezi az orvosi szűréseket, diagnosztikus
méréseket, mentálhigienes programokat, kapcsolatot tart az iskolaorvossal, iskolai
védőnővel.
a gazdaságvezetőre:

















a gazdasági szervezet élén a gazdasági vezető áll
a gazdasági vezető tagja a nevelőtestületnek
munkáját az igazgató közvetlen irányítása alatt végzi
„gazdasági”, „ügyviteli” és a „pedagógiai” munkát segítő dolgozók felvételekor a
döntés-előkészítést szakmai szempontból
„gazdasági”, „ügyviteli” és a „pedagógiai” munkát segítő dolgozók munkájának
megszervezését, ellenőrzését
„gazdasági”, „ügyviteli” és a „pedagógiai” munkát segítő dolgozók feletti munkáltatói
jogkört, kivéve a felvételt és elbocsátást;
az intézmény gazdálkodásával összefüggő folyamatok irányítást, ellenőrzését
felelős az intézmény ésszerű és takarékos gazdálkodásáért,
felelős a költségvetési terv és gazdálkodással kapcsolatos adatszolgáltatások
helyességéért,
gondoskodik a kifizetések időben történő teljesítéséről, az adó- és
társadalombiztosítási kötelezettségek teljesítéséről,
ellenjegyzi a kifizetéseket,
betartja és betartatja a törvényi előírásokat, illetve iskolai szabályzatokat, és javaslatot
tesz aktualizálásukra is.
nyilvántartja az iskola vagyontárgyait – a leltározási, selejtezési ütemtervben rögzített
módon ellenőrzi, selejtezi,
koordinálja és felel az intézmény hatékony, biztonságos és takarékos üzemeltetéséért,
a technikai személyzet munkáját a feladatokhoz aktualizálva irányítja
javaslatot tesz az intézmény felújítási tervére, intézkedik az élet- és vagyonvédelmet
érintő kérdésekben,
a munka- és tűzvédelmi feladatok közvetlen irányítását és ellenőrzését
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Összeférhetetlenség
Nem lehet az előzőekben meghatározott vezető az, aki közoktatási intézmény fenntartója;
illetve, aki közoktatási intézmény fenntartójánál vezető állású munkavállaló vagy vezetői
megbízással rendelkező köztisztviselő, közalkalmazott. Ez a korlátozás nem vonatkozik a
fenntartói jogot gyakorló testület (közgyűlés, képviselőtestület, kuratórium) tagjaira.

5. Igazgatóhelyettesek jogköre és felelőssége
Az igazgató munkáját az igazgatóhelyettesek- kollégiumvezető, gazdasági vezető az
iskolavezetés állandó tagjai segítik.
Az iskola igazgatóságát az igazgató, valamint közvetlen munkatársai alkotják.
Az igazgató közvetlen munkatársai az alábbi vezető beosztású dolgozók:





szakmai és felnőttképzési igazgatóhelyettes
tanulmányi és nevelési igazgatóhelyettes
szervezési és fejlesztési igazgatóhelyettes - kollégiumvezető
gazdasági vezető

Az intézmény vezetőjének munkáját (irányító, tervező, szervező, ellenőrző, értékelő
tevékenységét) igazgatóhelyettesek-kollégiumvezető és gazdasági vezető segítik
meghatározott feladatokkal, jogokkal és kötelezettségekkel. Az igazgatóhelyettesi, gazdasági
vezetői megbízást az intézmény igazgatója adja, az igazgatóhelyettesek megbízásánál a
tantestületi véleményének kikérésével. Igazgatóhelyettesi megbízást az intézmény
határozatlan időre alkalmazott pedagógusa kaphat. Az igazgatóhelyettesnek rendelkeznie kell
a törvényben meghatározott felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, valamint legalább
öt év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlattal. Az igazgatóhelyettesi megbízások
időtartamát az igazgató határozza meg vagy visszavonásig érvényes.
Az igazgatóhelyettesek-kollégiumvezető és a gazdasági vezető munkájukat munkaköri
leírásaik alapján az intézményvezető közvetlen irányításával végzik. Az
igazgatóhelyettesek hatásköre és felelőssége kiterjed teljes feladatkörükre és
tevékenységükre. Tevékenységükben személyes felelősséggel tartoznak az intézmény
vezetőjének. Ellenőrzéseik tapasztalatait, lényegi észrevételeiket, az intézmény érdemi
problémáit jelzik az intézményvezetőnek, konkrét megoldási javaslatokat tesznek.
Személyes felelősséggel tartoznak az intézmény igazgatójának. Beszámolási kötelezettségük
kiterjed az intézmény egész működésére, a feladatkörök belső ellenőrzésére, a tapasztalatok és
az egész intézményt érintő problémák jelzésére.
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A vezetők konkrét, részletes feladatmegosztását az intézmény „Munkaköri leírások” című
önálló belső szabályzata tartalmazza.
Minden héten hétfőn 9:00-tól iskolavezetési értekezlet kerül megtartásra. Helye az igazgató
irodája. Az iskolavezetési értekezlet állandó résztvevői: igazgató, igazgatóhelyettesekkollégiumvezető, gazdasági vezető
Az iskolavezetési értekezletről feljegyzés készül. Stratégiai vagy más fontos kérdésekről
pedig konkrét jegyzőkönyv. A jegyzőkönyv az irattárban található és a szabályzatban rögzített
hozzáféréseknek megfelelően és mértékig nyilvános. A vezetők értekezleteken beszámolnak a
szervezeti egységek működéséről, a kiemelkedő teljesítményekről, a hiányosságokról, a
problémákról, valamint azok megoldási módjáról. Az iskolavezetői értekezlet meghívottjai,
valamint a napirendi pontok az aktuálisan tárgyalt téma függvényében bővülnek.
Rendkívüli vezetői értekezletet az intézményvezető az általános munkaidőn belül
bármikor összehívhat.
Állandó napirendi pontok:
 Igazgatóhelyettesi beszámolók (felelősek: az igazgatóhelyettesek)
 Üzemeltetési, karbantartási jelentés, technikai személyzet munkarendje, munkaügyi
feladatok (felelős: gazdasági vezető)
 Az eltelt időszak értékelése, stratégiai terv és feladatmegosztás elkészítése az aktuális
heti ciklusra. A heti terv előterjesztése (felelős: igazgató)
Az iskolavezetői értekezlet valamennyi résztvevőjére (az írott és íratlan szabályok alapján)
titoktartási kötelezettség érvényes, amelynek megszegése fegyelmi vétség, és eljárást vonhat
maga után.
Az igazgatóhelyettesek jogai:







az igazgatóhelyettesek egymással mellérendelt viszonyban vannak.
iskolavezetési értekezleten szavazati joggal rendelkeznek.
irányításuk a Pedagógiai programban, az SZMSZ-ben és munkatervben
egyeztetett elvek alapján történik.
irányításuk alá tartozó kollégák jutalmazásának, kitüntetésének kezdeményezése.
irányításuk alá tartozó kollégák fegyelmi ügyeinek kezdeményezése.
a pénzintézetnél vezetett pénzforgalomnál bejelentett módon aláírási joggal
rendelkezhetnek.

Az igazgatóhelyettesek felelőssége:
felelősek:





a hozzájuk tartozó kollégák szakmai munkájáért,
a tanulókkal, szülőkkel, kollégákkal való kapcsolattartásért,
pontos órakezdésért, befejezésért,
tartalmas tanórákért,
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a tanulók neveléséért,
a közös megállapodások, elvek betartásáért,
a hozzájuk tartozó kollégák osztályfőnöki és tanári adminisztrációjáért
(elektronikus osztálynaplók, törzskönyvek vezetése, osztályzatok beírása,
mulasztások igazolása, összesítések, nevelői napló, ügyeleti napló, stb.),
figyelemmel kísérik és segítik a munkaközösség-vezetőket,
figyelemmel kísérik a helyettesítések megszervezését és ellenőrzik a
helyettesítések megtartását,
figyelemmel kísérik az iskolai rendezvényeken való részvételt, illetve az aktív
közreműködést, engedély nélküli távollét esetén felelősségre vonást
kezdeményeznek.

Az igazgatóhelyettesek feladatai















Kötelesek figyelembe venni a jogszabályokat, az irányító, illetve fenntartó
határozatait, javaslatait, a tantestület határozatait, az igazgató utasításait,
javaslatait.
Feladatuk a területükhöz tartozó kollégák munkájának segítése, a tanítás - tanulási
folyamat segítése, irányítása és ellenőrzése. A munkafolyamatokról elemzést és
értékelést készítenek, következtetéseiket, javasolt intézkedéseiket kötelesek az
iskolavezetés elé terjeszteni, döntésre előkészíteni.
Irányítják a tanárok képzését, továbbképzését.
Ügyeleti beosztás szerint felügyelik és ellenőrzik az iskola napi
munkatevékenységeit, gondoskodnak a tanítás zavartalan biztosításáról.
Gondoskodnak a személyi feltételekről (tanár, dolgozó keresése, javaslat az
alkalmatlanok felmentésére stb.).
A kollégák munkáját értékelik az óralátogatások, beszélgetések, felmérések,
megfigyelések, elemzések alapján.
Figyelemmel kísérik a területükhöz tartozó tárgyi feltételek biztosítását.
Területükhöz tartozó pályázatokon való részvételt kezdeményezik, elkészítik,
elkészíttetik és irányítják annak további bonyolítását.
Tanítási szünetekben előzetes beosztás szerint ellátják az ügyeletet.
A szülői értekezleteket előre egyeztetett elvek szerint látogatják, valamint a
fogadóórákat figyelemmel kísérik és a tantárgyakkal kapcsolatos szülői
véleményeket felmérik.
Elkészítik a tantárgyfelosztást és gondoskodnak az óratervek előírásainak
megfelelően a mindenkori órarend elkészíttetéséről a tanév megkezdéséig.
Gondoskodnak a tanügyi adminisztráció feltételrendszeréről
Kidolgozzák és megszervezik a záróvizsgák rendjét.

A felsoroltakon kívül az intézmény igazgatója munkakörével összeegyeztethető eseti
többletfeladattal megbízhatja.
A tanulókkal és családjukkal kapcsolatos minden olyan ténnyel, információval
kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli, amelyről hivatásának ellátása során
szerzett tudomást. A titoktartási kötelezettség nem terjed ki azokra az adatokra, melyek
a Közoktatási törvény alapján kezelhetők és továbbíthatók. Munkatársaival
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kapcsolatban megtartja a hivatali titkot. A tanulók jogait és kötelességeit a törvény
szellemében betartja, ill. megköveteli.

6. Gazdasági vezető
A gazdasági vezető jogai:

közvetlenül irányítja és ellenőrzi a gazdasági szervezetet,

az irányítása alá nem tartozó egységek gazdasági és pénzügyi munkájához
iránymutatást ad, és ellenőrzi azt,

a költségvetési szerv egészére (igazgatóval és a területvezetőkkel való
megbeszélés, egyeztetés után) gazdálkodási és pénzügyi intézkedéseket hoz,
amelyeket az iskola minden dolgozója - a szervezeti besorolástól függetlenül köteles végrehajtani.

előzetes tudomása nélkül az intézményt terhelő gazdasági kihatású kötelezettség
nem vállalható, a gazdasági kihatással járó, valamint az intézmény kezelésében
lévő eszközöket érintő intézkedés nem tehető,

javaslatot tehet az irányítása alá tartozó szervezeti egység dolgozóinak
alkalmazására, beosztására, áthelyezésére, a közalkalmazotti jogviszonyának
megszűntetésére valamint kitüntetésre, jutalmazásra,

a gazdasági vezető köteles tiltakozni minden olyan intézkedés ellen, amely
jogszabályba ütközik, a gazdaság érdekét, a társadalmi tulajdont, illetve az iskola
gazdaságos működését sérti. Ha az igazgató az ilyen intézkedést írásban
megerősíti, a gazdasági vezető az intézkedés végrehajtását nem tagadhatja meg,
azonban az igazgató egyidejű értesítése mellett a felettes hatóságnak írásban
jelentést tesz.
A gazdasági vezető felelős:












az iskola költségvetésének elkészítéséért és annak végrehajtásáért,
a jóváhagyott előirányzatok gazdaságos és takarékos felhasználásáért, a pénzügyi
kötelezettségek pontos teljesítéséért, az iskola követeléseinek érvényesítéséért, a
pénzgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok, valamint a felsőbb rendelkezések
betartásáért,
az iskola létszám- és bérgazdálkodásáért,
a számvitel, a gazdálkodás, a munkaügy és ezek alapjául szolgáló bizonylati
rendszer, valamint az ezekkel összefüggő ügyvitel helyes megszervezéséért, a
bizonylatok, valamint a számvitellel kapcsolatos minden egyéb iratanyag
megőrzéséért,
az iskola gazdálkodását és a számvitelt érintő beszámolási kötelezettségért,
a társadalmi tulajdon védelméért,
a leltározás megszervezéséért,
a munkaterületét érintő adat- és jelentésszolgáltatások pontos teljesítéséért,
a számvitel és egyéb nyilvántartások naprakész vezetéséért.
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7. A kollégiumvezető
























Irányítja, ellenőrzi, felügyeli a kollégium működését.
Gondoskodik a szakkörök működési feltételeiről, javasolja a szakkörök
indítását.
Közvetlenül irányítja, szervezi és ellenőrzi a testület munkáját, a kollégista
tanulók és közösségeik közvetlen pedagógiai vezetője.
Szervezi és vezeti a kollégisták fegyelmi ügyeiben eljáró bizottságot.
Munkájáról rendszeresen tájékoztatja, napi kapcsolatot tart és
együttműködik az intézmény igazgatójával és a többi vezetővel.
Elrendeli, engedélyezi és ellenőrzi a túlórák teljesítését, elszámolja azokat.
A kollégiumi felvételi eljárásban a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően
tevékenykedik.
Elkészíti az intézményi kollégiumi dokumentumokat
Részt vesz az intézményi szemléken.
Szervezi és irányítja a nevelőtestület értekezleteit, tanácskozásait, operatív
megbeszéléseit.
Javaslatot tesz a továbbképzési tervre, és biztosítja a szükséges
feltételrendszert, ellenőrzi a végrehajtást.
A nem pedagógus kollégiumi dolgozók munkájával kapcsolatosan a
gazdasági vezetővel együttműködve összehangolja tevékenységüket,
különös tekintettel a vendéglátásra és a nyári karbantartásra.
Együttműködik az egészségügyi szolgálattal.
Kapcsolatot tart a szakmailag kapcsolódó megyei kollégiumokkal. Ápolja és
fejleszti a megyei határokon túl ívelő már kialakult kapcsolatokat.
Kapcsolatot tart, együttműködik a helyi szakszervezet képviselőivel és a
DÖK-el.
A tanévkezdéshez és záráshoz, a statisztikai jelentéshez és a fenntartó
igényeihez kapcsolódó dokumentumokat és statisztikákat elkészíti.
Elkészíti a kollégistákra vonatkozó létszámváltozások, statisztikák,
szervezések dokumentumait.
Kapcsolatot tart a diákokat ellátó konyha vezetőivel.
Megállapítja az intézményi beosztottak munkarendjét.
Felelős a kollégiumi szintű tűz- és balesetvédelmi oktatás és a tűzriadó
megszervezéséért, lebonyolításáért, dokumentálásáért.
Tanítási szünetekben a beosztás szerint ügyeletet lát el.
A költségvetés ismeretében javasolja és ellenőrzi az oktatási területek
anyagi- és eszközfelhasználását a kollégiumban.
A gazdasági vezetővel együttműködve gondoskodik a különféle kollégiumi
munkaterületek folyamatos működési feltételeinek a biztosításáról.

A felsoroltakon kívül az intézmény igazgatója munkakörével összeegyeztethető eseti
többletfeladattal megbízhatja.
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8. Iskolavezetőség
Az igazgató döntés-előkészítő, véleményező, javaslattevő testülete.
A vezetőség tagjai:

igazgató,

igazgatóhelyettesek-kollégiumvezető,

gazdasági vezető,

munkaközösség-vezetők

minőségirányítási felelős

diákönkormányzatot segítő tanár

szakszervezeti képviselő
Az ülések összehívása az igazgató feladata. Az ülésre - napirendi ponttól függően tanácskozási joggal meghívhatja a szülői szervezet elnökét, a diákönkormányzat vezetőjét.
Vezetőségi megbeszélésre havonta egy alkalommal az éves munkaterv szerint kerül sor. Az
értekezleten való részvétel az érintettek számára kötelező. Az értekezletekről feljegyzés
készül. A vezetői megbeszélésen jelenlévők köre a téma függvényében kiegészülhet.
Az itt megbeszélt dolgokat (döntéseket, feladatokat stb.) a vezetés tagjai a nevelőtestület,
illetve az intézmény összes dolgozóinak tudomására hozzák.
9. A vezetők benntartózkodási rendje, az igazgató helyettesítése
Az intézményben biztosítani kell, hogy a vezetői feladatok folyamatosan ellátottak
legyenek. A nyitva tartás ideje alatt az iskolavezetés részéről legalább egy vezetőnek az
iskolában kell tartózkodnia. A vezetői ügyeleti rend rögzített. Tanévenként beosztás szerint
munkanapokon a vezetői ügyelet 7:15-től 16:00-ig tart. Ez alatt az idő alatt, az ügyeletes
vezetőnek, az épületben kell tartózkodni. Akadályoztatása esetén az igazgató beleegyezésével
történik a helyettesítése.
Az igazgató az iskolavezetés munkarendjét a mindenkori jogszabályok és az iskola
szakszerű és eredményes pedagógiai működését figyelembe véve határozza meg. Mind az
igazgató, mind az igazgatóhelyettesek- kollégiumvezető, gazdasági vezető heti beosztásban
teljesítenek ügyeletet, akadályoztatásuk esetén az igazgató egyeztet és dönt a
helyettesítésükről. A vezetői ügyelet (alkalmi) beosztás szerint vonatkozik a tanítási
szünetekre is, az „egyenlő elosztás” elve alapján.
Az iskolavezetők heti ügyeleti rendjét a mindenkori éves munkaterv tartalmazza és
nyilvános helyen is (tanári szoba) ki kell függeszteni, valamint az iskolai honlapon is
szerepel.
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10. A helyettesítés rendje
Az igazgatót távollétében (szabadsága, betegsége, hivatalos távolléte), illetve
akadályoztatása esetén valamennyi döntést igénylő ügyben a szakmai és felnőttképzési
igazgatóhelyettes helyettesíti. Legalább 3 hétig tartó távollét esetén a helyettesítés (az
átruházás tényét írásban rögzítik) kiterjed a teljes intézményvezetői jogkörre. Együttes
akadályoztatásuk esetén a tanulmányi és nevelési igazgatóhelyettes látja el a fentieknek
megfelelően a helyettesítési feladatokat.
Az tanulmányi és nevelési igazgatóhelyettest a szakmai és felnőttképzési-, szerevezési és
fejlesztési igazgatóhelyettes helyettesíti. A szakmai és felnőttképzési igazgatóhelyettest a
tanulmányi és nevelési igazgatóhelyettes, szerevezési és fejlesztési igazgatóhelyettes
helyettesíti. A szerevezési és fejlesztési igazgatóhelyettest a tanulmányi és nevelési
igazgatóhelyettes, a szakmai és felnőttképzési igazgatóhelyettes helyettesíti.
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IV. A közoktatási intézmény működési rendjét meghatározó
dokumentumok
1. A törvényes működés alapdokumentumai
Az intézmény törvényes működését az alábbi - a hatályos jogszabályokkal
összhangban álló - alapdokumentumok határozzák meg:
 alapító okirat
 pedagógiai program
 éves munkaterv
 jelen szervezeti és működési szabályzat és mellékletei (belső szabályzatok,
igazgatói utasítások)
 házirend
 kollektív szerződés
 közalkalmazotti szabályzat

2. Az alapító okirat
A közoktatási törvény 37. §-a rendelkezik a közoktatási intézmény létesítéséről,
alapításáról.
Az alapító okirat (jogosító okirat) tartalmazza az intézmény legfontosabb jellemzőit,
aláírása biztosítja az intézmény nyilvántartásba vételét, jogszerű működését.
3. A pedagógiai program
A közoktatási intézmény pedagógiai programja képezi az intézményben folyó
nevelő-oktató munka tartalmi, szakmai alapjait. A törvény 39. §-a biztosítja az intézmény
szakmai önállóságát. A 44-51. § ad iránymutatást az intézmények pedagógiai programjáról.
Az intézmény pedagógiai programja meghatározza:







Az intézményben folyó nevelés és oktatás célját, a törvény 9. §-ában
meghatározottak megvalósításának módozatait;
Az iskola helyi tantervét, ennek keretén belül az iskola egyes
évfolyamain tanított tantárgyakat, a kötelező tanórai foglalkozásokat és
azok óraszámait, az előírt tananyagot és követelményeit;
Az iskola magasabb évfolyamaira lépés feltételeit;
Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének formáit és
követelményeit, a tanuló tudása értékelésének és minősítésének módját;
A tehetség, képesség kibontakoztatását, a szociális hátrányok, a
beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségek enyhítését segítő
tevékenységeket.
Szakmai programot
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A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el, és a fenntartó jóváhagyásával válik
érvényessé.

4. Az éves munkaterv
Az éves munkaterv az intézmény hivatalos dokumentuma, amely az intézményi célok,
feladatok megvalósításához szükséges tevékenységek, munkafolyamatok időre beosztott
cselekvési terve a felelősök megjelölésével.
Az intézmény éves munkatervét az igazgató készíti el és a nevelőtestület fogadja el.
Véglegesítésére, elfogadására az szeptember havi tantestületi értekezleten kerül sor. Az
igazgató kikéri a szülői szervezet és az intézmény diákönkormányzatának véleményét
illetékességi körükben.

5. A további intézményi működést meghatározó dokumentumok
A kollektív szerződés és a közalkalmazotti szabályzat kétoldalú megállapodások,
amelyeket a jogszabályi előírásoknak megfelelő szerződő felek képviselői írnak alá.
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V. A nevelőtestület

1. A nevelőtestület tagjai
A nevelőtestület (tantestület) az intézmény pedagógusainak közössége, nevelési-oktatási
kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület
tagjainak meg kell felelniük a Közoktatási törvény képesítési előírásainak.
A nevelőtestület összehangolt pedagógiai munkával valósítja meg a Pedagógiai program
céljait és feladatait, az intézményre bízott fiatalok magas színvonalú nevelését és oktatását.
A nevelőtestület tagjai:

a pedagógusok,

a gazdasági vezető,

a pedagógiai munkát közvetlenül segítő felsőfokú végzettségű alkalmazottak.

2. Nevelőtestületi feladatok
A nevelőtestület jogköre és feladatai összhangban vannak. A nevelőtestületi közösség
gyakorolja a jogokat, és tagjai hajtják végre a nevelőtestületi feladatokat, melyek a
következők:

a pedagógiai program feladatainak minőségi megvalósítása,

a gyermekek és tanulók egységes szellemű nevelése és oktatása,

a tanulók személyiségének, képességeinek fejlesztése, munkájuk értékelése és
minősítése,

a szülők, a tanulók, az alkalmazottak emberi méltóságának tiszteletben tartása és
jogaik érvényre juttatása,

a közösségi élet szervezése és a hagyományőrzés ellátása,

a környezeti és egészségnevelési program megvalósítása,

a szervezett minőségfejlesztési program végrehajtása,

a tanév munkatervének elkészítése,

átfogó értékelések és beszámolók készítése,

a törvények, a rendeletek, a belső szabályzatok és a munkafegyelem előírásának
betartása,

a létesítmények és környezet rendben tartása, védelme.

3. Nevelőtestületi jogkör
A nevelőtestület döntési jogköre:






a Pedagógiai program elfogadása és módosítása,
az SZMSZ és a házirend elfogadása és módosítása,
környezeti- egészségnevelési program elfogadása,
a minőségfejlesztési program elfogadása,
a tanév munkatervének elfogadása,
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átfogó értékelések és beszámolók elfogadása,
a tanulók magasabb évfolyamba lépésének és osztályozó vizsgára bocsátásának
megállapítása,
a tanulók fegyelmi ügyeiben való eljárás,
a nevelőtestületet képviselő pedagógus kiválasztása,
a diákönkormányzat működésének jóváhagyása,
saját feladatainak és jogainak részleges átruházása,
fakultációs irányok, szakmacsoportok megválasztása, módosítása.

A nevelőtestület döntési jogkörébe tartozó ügyekben (eltekintve a tanulók magasabb
évfolyamba lépését és fegyelmi ügyeit) az óraadó tanárok nem rendelkeznek szavazati joggal.
A nevelőtestület véleményezési jogkörrel rendelkezik:






a tanulóközösségekről hozott döntések kérdéseiben,
igazgatóhelyettesek megbízásakor,
iskolai pályázatok kiírásában, a pályázatok elbírálásában, díjazásában,
az iskola költségvetésében szakmai célokra rendelkezésre álló pénzeszközök
felhasználásában,
az iskola fejlesztési, beruházási és felújítási tervei megállapításában, valamint a
külön jogszabályban meghatározott ügyekben.

A nevelőtestület javaslattevő jogköre:

kiterjed az iskolai élettel kapcsolatos minden kérdésre.

a kollégiumi nevelőtestület jogköre kiterjed a kollégiumi élettel kapcsolatos
minden kérdésre.
A nevelőtestület véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik minden intézményt
érintő ügyben.
Ha a nevelőtestület a döntési, véleményező illetőleg javaslattevő jogát az iskola
valamennyi dolgozóját érintő kérdés tekintetében gyakorolja, a nevelőtestületi értekezletet
alkalmazotti értekezlet keretében kell megtartani. Ebben az esetben az iskola valamennyi
dolgozóját azonos jogok illetik meg.

4. Nevelőtestületi értekezletek
A nevelőtestület feladatainak ellátására számos értekezletet tart. Az értekezletek egy
részét az éves munkaterv rögzíti.
A tanév rendes értekezletei az alábbiak:

tanévnyitó értekezlet,

havi információs értekezletek

félévi és tanévvégi osztályozó értekezlet

őszi nevelési értekezlet,

tavaszi nevelési értekezlet,

tanévzáró értekezlet.
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Rendkívüli értekezlet hívható össze, ha a nevelőtestület tagjainak egyharmada, valamint a
Közalkalmazotti Tanács és az intézmény igazgatója, (a kollégium vezetője a kollégiumban)
vagy vezetősége szükségesnek látja. A nevelőtestület döntéseit és határozatait általában –
jogszabályokban meghatározottak kivételével – nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel
hozza. Titkos szavazás esetén a nevelőtestület szavazatszámláló bizottságot jelöl ki a tagjai
közül. A szavazatok egyenlősége esetén az intézményvezető szavazata dönt. A nevelőtestületi
értekezlet lényegkiemelő, emlékeztető jegyzőkönyvét kijelölt személy vezeti, melyet tisztázás
után az intézményvezető, a jegyzőkönyvvezető és a 2 hitelesítő ír alá.
A nevelőtestület tagjainak személyes ügyeire vonatkozó, a pedagógusok és tanulók
magatartását, munkáját értékelő megbeszélések, értekezletek vitaanyaga szolgálati titok: azt a
nevelőtestület minden tagja köteles megőrizni.
5. Nevelőtestületi jogok átruházása
A nevelőtestület a jogkörébe tartozó ügyek előkészítésére, végrehajtására, eldöntésére
tagjaiból bizottságot hozhat létre, egyes feladatait átruházhatja másra. A határozatlan időre
vagy esetenként átruházott jogkör gyakorlói kötelesek munkájukat felelősségteljesen ellátni,
és beszámolási kötelezettséggel tartoznak a nevelőtestület tagjai felé.
Pedagógusközösségnek átadott jogkörök:
A nevelőtestület az érintett tanulóközösséggel, tanulókkal közvetlenül foglalkozó
pedagógus közösségre ruházza át:



a tanulmányi, magatartási, szorgalmi értékelést és minősítést,
az osztályközösség problémáinak megoldását.

Szakmai munkaközösségeknek átadott jogkörök:
A nevelőtestület a szakmai munkaközösségekre ruházza át az alábbi feladatokat:







a helyi tanterv kidolgozása, módosítása,
a taneszközök, tankönyvek kiválasztása,
a továbbképzésre, átképzésre való javaslattétel,
a jutalmazásra, kitüntetésre való javaslattétel,
a határozott időre kinevezett pedagógusok véleményezése,
a szakmai munkaközösség-vezető véleményezése.
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6. Szakmai munkaközösségek
Az azonos műveltségi területen tevékenykedő pedagógusok a közös szakmai munkára,
annak tervezésére, szervezésére és ellenőrzésére szakmai munkaközösségeket hoznak létre.
Az iskola szakmai munkaközösségei
Humán munkaközösség - szakterülete:
 magyar nyelv és irodalom,
 történelem,
 társadalomismeret,
 filozófia,
 mozgókép és médiaismeret,
 dráma,
 rajz,
 ének-zene
Természettudományi munkaközösség - szakterülete:
 matematika
 fizika
 kémia
 biológia
 földrajz
 testnevelés
Informatika munkaközösség- szakterülete:
 gimnáziumi informatikai oktatás
 szakiskolai informatikai oktatás
 érettségire épülő szakképzés
Idegen nyelvi munkaközösség- szakterülete:
 angol
 német
 olasz
 orosz
 latin
Gépészeti és könnyűipari munkaközösség- szakterülete:
 pályaorientáció
 szakmai elmélet
 szakmai gyakorlat
Osztályfőnöki munkaközösség- szakterülete:
 gimnáziumi osztályok osztályfőnöki munkája
 szakközépiskolai osztályok osztályfőnöki munkája
 szakiskolai és szakképző osztályok osztályfőnöki munkája
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A munkaközösség feladatai











javaslatot tesz a munkaközösség éves programjára,
fejleszti a szakterület módszertanát és az oktatómunkát, javaslatot tesz a
továbbfejlesztésre,
szervezi a pedagógusok továbbképzését,
támogatja a pályakezdő pedagógusok munkáját,
egységessé teszi az intézményi követelményrendszert,
felméri és értékeli a tanulók tudásszintjét,
összeállítja a felvételi-, különbözeti-, osztályozó-, javító-, érettségi és szakmai
vizsgák feladatait és tételsorait,
kiírja a helyi pályázatokat, lebonyolítja a versenyeket, javasolja az iskolában
használandó tankönyveket, taneszközöket (tantárgyak, évfolyamok, csoportok
szerint),
véleményezi a tantárgyfelosztást és a pedagógusok megbízásait,
végzi a nevelőtestület által átruházott feladatokat.

A szakmai munkaközösségek értekezletei
Az elfogadott éves munkatervükben meghatározottak szerint.

7. A pedagógus jogai, feladatai, kötelességei
A pedagógus jogai
A pedagógust munkakörével összefüggésében megilleti az a jog, hogy:

személyét, mint a pedagógus közösség tagját, megbecsüljék, személyiségi jogait
tiszteletben tartsák, nevelői, oktatói tevékenységét értékeljék és elismerjék,

nevelési, illetve Pedagógia program alapján az ismereteket, a tananyagot, a
nevelés és tanítás módszereit megválassza,

a helyi tanterv alapján a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével
megválassza az alkalmazott tankönyveket, tanulmányi segédleteket,
taneszközöket,

az 1993. évi LXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésben foglaltak megtartásával saját
világnézete és értékrendje szerint végezze nevelő, illetve nevelő – és oktató
munkáját, anélkül, hogy annak elfogadására kényszerítené vagy késztetné a
gyermeket, tanulót, vallási és világnézeti kérdésekben semlegesnek kell maradnia,

irányítsa és értékelje a gyermekek, tanulók munkáját,

minősítse a tanulók teljesítményét,

hozzájusson a munkájához szükséges ismeretekhez,

nevelőtestület tagjaként részt vegyen a nevelési-oktatási intézmény nevelési,
illetve pedagógiai programjának tervezésében és értékelésében, gyakorolja a
nevelőtestület tagjait megillető jogokat,

szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésen való részvétel útján
gyarapítsa, részt vegyen pedagógiai kísérletekben, tudományos kutatómunkában,
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szakmai egyesületek, kamarák tagjaként vagy képviseletében részt vegyen helyi,
regionális és országos közoktatással foglalkozó testületek munkájában.
az állami szervek és a helyi önkormányzatok által fenntartott könyvtárakat,
múzeumokat és más kiállítási termeket ingyenesen látogassa. E jogosultságot a
munkáltató, illetve nyugdíjas esetén az utolsó munkáltató által kiállított okirattal
kell igazolni. Az okirat felmutatásával igazolhatja a pedagógus azt is, hogy
jogosult igénybe venni a pedagógusok részére jogszabály, vagy a helyi
önkormányzat által biztosított más kedvezményeket,
jogszabályban meghatározottak szerint évenként hozzájárulást vegyen igénybe
pedagógiai szakirodalom (könyv, tankönyv, jegyzet, folyóirat, elektronikus
ismerethordozók stb.) vásárlásához.
Kiemelt munkavégzéséért elismerésben részesüljön, ha annak a feltételei
biztosítottak.

A pedagógus feladatköre
A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, tanítása. Feladata
a tantárgyfelosztás és az órarend szerint meghatározott tanórák megtartása, diákkörök,
korrepetálások, felzárkóztatások és tehetséggondozó foglalkozások megtartása külön beosztás
szerint. A Pedagógiai programban meghatározottak alapján nevelőmunkát lát el.
Feladatát a törvényben meghatározott kötelező óraszám figyelembe vételével és a
tantárgyfelosztás alapján az alábbiak szerint látja el:
Tanórákkal kapcsolatos feladatok:








Köteles lelkiismeretesen, alaposan felkészülni a tanítási órákra (óravázlat
javasolt).
Feladata a kötelezően előírt kísérletek előkészítése, bemutatása. A szemléltető
eszközöket a lehetőségekhez képest az óra megkezdése előtt előkészíti. Javasolt a
kötelezőn felüli kísérletek munkaközösségi szintű tervezése.
Lehetősége van a maga által készített szemléltető anyagok előállításában igénybe
venni az iskola kiegészítő személyzetét (iskolai informatikus, adminisztrátor).
Köteles a tanítási órát, gyakorlati foglalkozást, szakkört a kiírt időpontban és
helyen elkezdeni és befejezni.
Köteles a tanórákon a nevelőtestületi elvárásoknak megfelelő, a tanuláshoz,
munkához nélkülözhetetlen rendet, fegyelmet megtartani.
Köteles a hetesi teendők ellátását figyelemmel kísérni, ellenőrizni és a
házirendnek érvényt szerezni.
Helyettesítés esetén a pedagógus a helyi tantervben szereplő tananyagot (tartós
távollét esetén tananyagokat (osztályokra bontva) leadja vagy eljuttatja a
tanulmányi és nevelési igazgatóhelyettesnek, aki átadja a helyettesítő tanárnak.
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Tanulók értékelésével kapcsolatos feladatok:



Köteles a tanulók felkészültségét rendszeresen ellenőrizni, munkáját értékelni.
(Ennek egységes elveit a nevelőtestület és a munkaközösség határozza meg a
Pedagógiai program alapján).
Köteles figyelni arra, hogy tantárgya óraszámának megfelelő érdemjegy kerüljön
a naplóba.

Tanórán kívüli foglalkozásokkal kapcsolatos feladatok:





Érettségire ill. szakmai vizsgára készülő osztályait jó színvonalon készíti fel a
záróvizsgákra, ill. ellátja a vizsgaszabályzatban meghatározott feladatokat a
vizsgákkal kapcsolatban.
Az iskola belső döntése alapján elvégzi a felzárkóztató, korrepetáló feladatokat,
valamint a tehetséggondozást.
Tanulmányi versenyekre jó színvonalon felkészíti tanulóit, a versenyeken
gondoskodik kíséretükről.
Osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői tevékenységét a külön megbízásban
leírtak szerint látja el, amennyiben ilyen feladatra megbízást vállal, illetve jelöli az
iskola vezetése.

Ügyelettel, felügyelettel kapcsolatos feladatok:



Ügyeletet lát el az ügyeleti rendben meghatározattak alapján.
Beosztás szerint ellátja a helyettesítéseket és felügyeleteket.

Adminisztrációval kapcsolatos feladatok:

Köteles az előírásoknak megfelelően vezetni a haladási és szakköri naplót.

Adatokat szolgáltat az iskola vezetése számára.

Figyelemmel kíséri az iskolai dokumentumokat (heti-, havi eseménynaptár, enaplóban helyettesítés, órarend, megbízások stb.), a határidőket betartja.
Iskolai rendezvényekkel kapcsolatos feladatok:
Köteles részt venni a következő iskolai rendezvényeken:
 tanévnyitó ünnepség,
 tanári, alkalmazotti értekezletek,
 iskolai ünnepségek,
 fogadó órák,
 összevont szülői értekezlet
 szülői értekezletek (előzetes egyeztetés szerint)
 pályaválasztási nap (előzetes egyeztetés szerint)
 diáknap,
 szalagavató, ballagás,
 tanítás nélküli munkanapok,
 tanévzáró ünnepség,
 illetve minden olyan esetben, amikor az iskolavezetés elrendeli.
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Eszközökkel, szertárral kapcsolatos feladatok:



A szertárfelelőssel egyetértésben végzi a szaktárgy eszközkészletének tervezett
fejlesztését, javítását, selejtezését, beszerzési tervek összeállítását.
Anyagi felelősséggel tartozik az épület berendezéseivel, a rábízott eszközökkel és
tantermekkel kapcsolatban az erre vonatkozó jogszabályok alapján.

Továbbképzéssel kapcsolatos feladatok:


A jogszabályban meghatározott időszakban 7 évenként 120 órás továbbképzésben
köteles részt venni, melynek igazolását bemutatja az intézmény vezetőjének.

Munkakapcsolatok, információ-kapcsolatok:


Kapcsolatot tart a szülőkkel, a munkaközösség vezetőjével, az adott terület
vezetőjével, az osztályfőnökkel, a tanulókat befogadó kollégiummal, a
diákönkormányzattal és a tantestület más tagjaival. E kapcsolattartás fő irányelve
az legyen, hogy a tanulókat egységes elvárás rendszernek tegye ki az osztályban
tanító tanárok közössége.

Pedagógusok felelőssége
A pedagógus felelőssége különösen, hogy:

nevelő és oktató tevékenység keretében az ismereteket tárgyilagosan és
többoldalúan közvetítse,

nevelő és oktató tevékenysége során figyelembe vegye a gyermek, tanuló egyéni
képességeit, tehetségét, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét és
fejlettségét, fogyatékosságát, segítse a gyermek, tanuló képességének,
tehetségének kibontakozását, illetve bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetben
lévő gyermek felzárkózását. A gyermekek, tanulók részére az egészségük, testi
épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, és ezek elsajátításáról
meggyőződjön. Ha észleli, hogy a gyermek, tanuló balesetet szenved, vagy ennek
veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegye,

közreműködjön a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek,
tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában,
megszüntetésében,

a gyermekek, tanulók emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa,

a szülőket, és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztassa, a
szülőt figyelmeztesse, ha gyermeke jogainak megóvása, vagy fejlődésének
elősegítése érdekében intézkedést tart szükségesnek,

a szülő és a tanuló javaslataira, kérdéseire érdemi választ adjon.
A tanulókkal és családjukkal kapcsolatos minden olyan ténnyel, információval kapcsolatban
titoktartási kötelezettség terheli, amelyről hivatásának ellátása során szerzett tudomást. A
titoktartási kötelezettség nem terjed ki azokra az adatokra, melyek a Közoktatási törvény
alapján kezelhetők és továbbíthatók. Munkatársaival kapcsolatban megtartja a hivatali titkot.
A tanulók jogait és kötelességeit a törvény szellemében betartja, ill. megköveteli.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011

40

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
8. Pedagógusok munkarendje
A pedagógus teljes munkaideje heti 40 óra, mely kötelező órákból, valamint a nevelőoktató munkával, és a tanulókkal való foglalkozáshoz szükséges időből áll.
A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az
igazgatóhelyettesek állapítják meg az órarend figyelembevételével, az intézményvezető
jóváhagyásával. A pedagógus köteles munkakezdése előtt 15 perccel korábban munkahelyén
megjelenni. Az ügyeletet ellátó pedagógusnak az ügyeletkezdésnél 15 perccel kell korábban
érkeznie.
A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát lehetőleg előző nap
munkaidőben – de legkésőbb - az adott munkanapon 7.30-ig köteles jelenteni az igazgatónak,
és a tanulmányi nevelési igazgatóhelyettesnek, hogy helyettesítéséről gondoskodni tudjon.
Az igazgatóhelyettes a nevelői szoba hirdetőtábláján az e-naplóban (lehetőleg szóbeli
megbeszélés után) jelzi a helyettesítő pedagógusok órabeosztását.
A hiányzó pedagógus köteles a hiányzás kezdetekor a helyi tanterv alapján tanóráinak az
anyagát osztályokra és tanítási napokra bontva az iskolavezetéshez eljuttatni, illetve
feljegyzéseivel a helyettesítő kolléga munkáját elősegíteni.
A pedagógus az igazgatótól kérhet engedélyt – írásban - legalább két nappal előbb:
-

tanóra (foglalkozás) elhagyására
óracserékre

Egynapos távollét engedélyezése pedagógus munkakörben alkalmazottak esetében
A pedagógus munkakörben foglalkoztatott dolgozók egy napos távollétének engedélyezését
indokolt esetben – írásban – az igazgatótól kérhetik.
A távollét alatti munkavégzés alól a következő formák valamelyikének igénybevételével
mentesíthető a pedagógus:







Gyermek után járó pótszabadság felhasználása
Az el nem látott órák számának levonása hónap végén a pedagógus túlórájának
mennyiségéből
Óracsere (azon pedagógusok esetében, akiknek nincs túlórájuk)
A távollét óraszámainak (mínusz óraként való nyilvántartása) adott hónapon belül az
igazgatóhelyettes utasításai alapján történő ledolgozása
A távollét igazoltnak tekintése, munkabér folyósításának elmaradása (fizetés nélküli
szabadság)
Szívességhelyettesítés

Az igazgatóhelyettesek távollétét az igazgató engedélyezi.
Az igazgató távollétét a fenntartó engedélyezi.
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Pedagógusok megbízásai
A pedagógusok számára a kötelező óraszámon felüli – a nevelő – oktató munkával
összefüggő rendszeres vagy esetenkénti - feladatokra megbízást vagy kijelölést az igazgató
vagy az igazgatóhelyettesek adnak a munkaközösség-vezetők javaslatainak meghallgatása
után.
Azok a pedagógiai, vezetési, szervezési feladatok, melyeket a pedagógus kijelölés,
választás, vagy az iskolavezetéssel való megállapodás alapján órakedvezmény vagy díjazás
ellenében köteles ellátni:
Pótlékkal vagy órakedvezménnyel ellátandó feladatok:

munkaközösség vezetése,

osztályfőnöki munka,

minőségbiztosítási felelős

pszichológus munkatárs

diákönkormányzatot a segítő pedagógus

gyermek és ifjúságvédelmi felelős

fegyelmi bizottság elnöke

ECDL vizsgaszervező
Óraszámmal kifejezhető feladatok:

korrepetálás, felzárkóztatás, tehetséggondozási munka,

szakkörök, diákkörök, művészeti körök vezetése,

tömegsport foglalkozások vezetése.
Díjazás nélkül ellátandó feladatok:

ifjúságvédelmi tevékenység,

pályaválasztási munka,

szertárak kezelése, fejlesztése,

kapcsolattartás a közművelődési intézményekkel,

szervező munka a rendezvényeken.
A felsorolt feladatok ellátásához a választás, megbízás elvei:

elsősorban a hozzáértés, a felkészültség, személyes adottság a mérvadó,

lehetőség szerint a pedagógusok közti egyenletes terhelés biztosítása,

önkéntesség elvének érvényesítése,

egészségügyi, szociális szempontok érvényesítése.
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Osztályfőnöki megbízás
Az osztályfőnököket az osztályban tanító tanárok közül az igazgató kéri fel és bízza meg.
Feladatai:

Tanév elején elkészíti az osztályfőnöki éves nevelési tervét és így biztosítja
nevelőmunkája tervszerűségét.

Kezeli az elektronikus osztálynaplót, annak vezetését az iratkezelés szabályai
szerint végzi (haladási rész, osztálynévsor, hiányzások lezárása, statisztika, stb.).

Az adminisztrációs feladatokat ellátja (bizonyítvány, törzskönyv, igazolások,
statisztikák stb.).

Az iskolavezetés megbízása alapján felméréseket készít osztálya tanulóiról.

A tanulói támogatások jogosultságának megállapításához szükséges igazolások
összegyűjtését bonyolítja.

Folyamatos kapcsolatot tart a szülőkkel, fogadóórákat és szülői értekezleteket tart.

Rendszeresen ellenőrzi és értékeli a tanulók tanulmányi és közösségi
teljesítményét, figyelemmel kíséri az osztály fegyelmi helyzetét. A szaktanárokkal
és a szülőkkel egyeztetve (értesítve) megteszi a szükséges intézkedéseket. Az
SZMSZ-ben, illetve a házirendben meghatározottak szerint jutalmazhatja és
büntetheti a tanulókat.

Lehetősége illetve igény szerint látogatja osztálya tanítási óráit, szoros kapcsolatot
tart az osztályban tanító tanárokkal, kollégiumi nevelőkkel.

Megtervezi az osztály életét és programjait (bemutatkozó műsor, diáknap,
szalagavató stb.), a lehetőségeknek megfelelően tanulmányi kirándulást szervez.

Kapcsolatot tart az iskolai diákönkormányzattal, annak munkáját segíti.

Figyelemmel kíséri, kezdeményezi és koordinálja osztálya tanulóinak a tanórán
kívüli, ill. iskolán kívüli elfoglaltságait.

Szakképző évfolyamokon kapcsolatot tart a külső szakképző helyekkel.
Munkaközösség-vezetői megbízás
A munkaközösség-vezető feladatát a szakmai és felnőttképzési vagy a tanulmányi és
nevelési igazgatóhelyettes közvetlen irányításával végzi. A munkaközösség-vezetőt az
iskolavezetés javaslata alapján a munkaközösségek évente választják meg nyílt szavazás
alapján.
Feladatai:








Kialakítja a munkaközösség működési rendjét és munkaprogramját, tanév végén
beszámolót készít a munkaközösség munkájáról.
Részt vesz a pedagógusok továbbképzésen való részvételének tervezésében és
szervezésében.
Előkészíti a munkaközösségre vonatkozó tantárgyfelosztást.
Kialakítja az iskolai tanulmányi versenyek programját, gondoskodik az azokra
való nevezésről, a versenyek bonyolításáról.
Ellenőrzi a munkaközösség munkájának eredményességét (óralátogatás),
javaslatot tesz a továbbfejlesztésre. Az óralátogatásokról feljegyzést készít.
Támogatja a pályakezdő pedagógusok munkáját.
Megszervezi és bonyolítja a munkaközösség értekezleteit, legalább kéthavonta
vagy indokoltság szerint
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Javaslatot tesz a minőségi bér differenciált elosztására, a munkaközösség
tagjainak tevékenysége és eredménye alapján az iskolavezetés kérésére
Javaslatot tesz jutalmazás céljából az iskolavezetés kérésére.
Felügyeli a helyi tantervek kidolgozását, azok módosításait ellenőrzi.
Ellenőrzi a tanulók érettségi és szakmai vizsgákra való felkészítését.
Javaslatot tesz a munkaközösség eszközbeszerzéseire, engedély alapján felügyeli
annak végrehajtását.
A Pedagógiai programmal összhangban koordinálja a szükséges taneszközök,
tankönyvek kiválasztását, szükség szerint egyezteti a területvezetőkkel.
Közreműködik a hiányzó pedagógus helyettesítésének összeállításában az
illetékes igazgatóhelyettessel.
Részt vesz az intézmény minőségpolitikájának kialakításában, felügyeli
szakterületén a minőségirányítási program működtetését, egységessé teszi az
iskolai követelményrendszert.

9. A nevelőtanárok jogai és kötelességei
A nevelőtanár jogait és kötelességeit a Ktv. 19. §-a határozza meg. Helyi alkalmazás a 19.
§ (1). bek. d. és c. pontjaihoz: A tanulók munkájának irányítását, értékelését és minősítését a
nevelőtanár, a kollégium pedagógiai programjának alapján végzi.













A nevelőtanár a kollégium Pedagógiai programja, Szervezeti és Működési
Szabályzata, az éves kollégiumi munkaterv, a csoport nevelési terve, egyéb
állásfoglalások és vezetői utasítások alapján – az általa választott módszerekkel –
tervszerűen végzi nevelői munkáját.
Kötelessége, hogy segítse és támogassa az általa irányított csoport
önkormányzatát, azok tervező, szervező, irányító, ellenőrző munkáját, az
öntevékenység kibontakoztatását, az érdekvédelmi feladatok végrehajtását.
A tanulók személyiségének fejlődését folyamatosan figyelemmel kíséri.
Tapasztatait az általa választott formában (a tanulók személyiségi jogainak
tiszteletben tartásával) rögzíti, hogy azt használni tudja az eredményes nevelés
érdekében.
Munkáját meghatározott munkabeosztás szerint végzi.
A foglalkozásokra
felkészül, elvégzi a munkájához tartozó adminisztrációt (naplók vezetése,
statisztikák, stb.) . Köteles munkaidejének kezdete előtt 15 perccel munkaképes
állapotban megjelenni.
Valamely beosztás szerinti foglalkozás elhagyására, elcserélésére legalább egy
nappal előbb bejelentési kötelezettséggel tartozik a kollégiumvezetőnek. Ha
munkáját valamely oknál fogva a meghatározott időben nem tudja elkezdeni,
haladéktalanul köteles azt jelenteni.
Rendszeres kapcsolatot tart a csoportjánál érintett iskolák osztályfőnökeivel,
szaktanáraival, szakoktatóival.
Beosztás szerint általános ügyeleti feladatait ellátja.
A nevelőtestületi pedagógiai tevékenység keretében egy-egy terület felelőse is a
nevelő. (Sport, rend- tisztaság, stb.) Az érvényes területi felelősi rendszert a
munkaterv melléklete tartalmazza. A nevelőtanár a munkatörvénykönyve, a Kjt.
és végrehajtási rendelete szerint anyagi felelősséggel tartozik a gondozására bízott
eszközök, felszerelések épségéért, a rábízott tárgyak szakszerű kezeléséért.
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VI. Az oktatás feltételeinek biztosításában részt vevő dolgozók
1. Közalkalmazotti jogok
A közalkalmazottak munkavégzésével kapcsolatos kötelességeket és jogokat a Munka
Törvénykönyve és a Közalkalmazotti törvény szabályozza. A szakmai munkát végző
pedagógusok mellett a többi dolgozó az oktató-nevelő munkát közvetlenül vagy közvetve
segíti. Az alkalmazotti közösséget és azok képviselőit jogszabályokban meghatározott
részvételi, javaslattételi, véleményezési, egyetértési és döntési jogok illetik meg. Részvételi
jog illeti meg az intézmény minden dolgozóját és közösségét az iskolai rendezvényeken
Javaslattételi és véleményezési jog illeti meg az intézmény jogviszonyban álló
közalkalmazottait és közösségeit. Az elhangzott javaslatokat és véleményeket a döntési
jogkör gyakorlójának kell mérlegelnie. A döntést hozó személynek (közösségnek) az írásos
javaslatra, véleményre álláspontját a javaslattevővel, véleményezővel közölni kell.
Az egyetértési jog az intézkedés meghozatalának feltétele. A jogkör gyakorlója csak úgy
rendelkezhet, ha az egyetértésre jogosult személy vagy közösség az intézkedéssel ténylegesen
egyetért.
A döntési jog a rendelkező személy, vagy testület számára kizárólagos intézkedési jog,
amelyet jogszabályok biztosítanak. Személyes jogkör esetén a jogkör gyakorlója teljes
felelősséggel egy személyben, - testületi jogkör esetén a testület abszolút többség (50% + 1fő)
alapján dönt. Döntést hozó testület kétharmados jelenlétnél határozatképes.
2. Alkalmazottak általános munkarendje
Az intézmény zavartalan működése érdekében az alkalmazottak munkarendjét az
intézmény vezetője állapítja meg. A munkaköri leírásokat a közvetlen felettesek készítik el, és
az intézményvezető hagyja jóvá.
A gazdasági vezető tesz javaslatot, – a törvényes munka és pihenő idő
figyelembevételével – a napi munkarend összehangolt kialakítására, változtatására és a
közalkalmazottak szabadságának kiadására.
Minden alkalmazottnak és tanulónak be kell tartania az általános munka- és
balesetvédelmi szabályokat és a házirendet az intézményben. Az ezzel kapcsolatos képzés az
intézmény megbízott munkatársainak feladata minden tanév elején. Az oktató-nevelő munkát
segítő alkalmazottak munkarendjét, - a vonatkozó jogszabályok betartásával – a közvetlen
felettesük állapítja meg, az intézményvezető jóváhagyásával. Az egyes részlegek
alkalmazottainak napi munkabeosztásánál figyelembe kell venni a feladatok zökkenőmentes
ellátását. Az alkalmazottaknak munkakezdésük előtt 15 perccel kell munkahelyükön
megjelenniük. Távolmaradásukról előzetesen értesíteniük kell közvetlen felettesüket. A
távollevők helyettesítési rendjét úgy kell megszervezni, hogy a hiányzó kolléga feladatainak
időszakos ellátása ne jelentsen aránytalan terhelést.
A nem pedagógus munkakörben foglalkozatott közalkalmazottak munkaidejüket jelenléti
ív vezetésével kötelesek nyilvántartani.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011

45

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
3. Az oktató munkát közvetlenül segítő dolgozó
Rendszergazda















Munkáját a szakmai és felnőttképzési igazgatóhelyettes közvetlen irányításával
végzi
Feladata a számítástechnikai és kommunikációs hálózatok üzemeltetése, az
Internet kapcsolat biztosítása és kapcsolat tartása az Interneten keresztül a
szolgáltatóval és más intézményekkel (felvételi rendszer, statisztika, versenyek,
pályázatok, projektek).
Javaslatot tesz a hálózat fejlesztésére.
Az informatikai eszközök működőképességének biztosítása, (szoftvertelepítések,
formázások, vírusmentesítés) javítása, szükség esetén külső segítség bevonásával.
A hálózati erőforrások (szerver, Internetes adatközlés, levelezés stb.)
igénybevételéhez szükséges jogosultságok (felhasználói név, jelszó)
nyilvántartása, biztosítása.
A szoftvertermékek nyilvántartása, tárolása és javaslattétel az oktatás érdekében
szükséges eszközbeszerzésekre.
A számítógépek és perifériáinak teljes körű nyilvántartása, a garancia
figyelemmel kísérése.
WEB szerver üzemeltetése.
Levelezőszerver és levelezőrendszer működtetése
Fájlszerverek karbantartása
Segítségnyújtás a pedagógusok részére a számítástechnikának, illetve
számítógépnek az oktatásban való alkalmazásában.
Intézményi honlap karbantartása.
Többi feladata a munkaköri leírásban részletesen szerepel.

4. A nevelő- oktató munkát közvetett módon segítő dolgozók
Iskolatitkár
 Felelős a rábízott munkák határidőre történő, pontos elvégzéséért.
 Végzi az iskolai iratkezelés munkáját.
 Végzi az iskolai levelezést. Átveszi a hivatalsegédtől az iskolához érkező
küldeményeket, az igazgatónak átadja. Az igazgatótól, az igazgatóhelyettesektől, a
gazdasági vezetőtől iktatási igénnyel visszakapott leveleket iktatja, és másolataival
ellátja az előbbiek által megjelölteket. Iktatott eredeti anyag nem kerülhet ki az
irodák területéről és az irattárból. Felelős az iskolából küldött levelek pontos
címzéséért és nyilvántartásáért. Az igazgatói aláírást is tartalmazó leveleket a többi
aláírás megszerzése után íratja alá az igazgatóval.
 Az igazgató vagy helyettesei kérésére elkészíti az iskola működésével kapcsolatos
kimutatásokat, iratokat.
 Kielégíti a tantestület tagjainak kéréseit (telefonhívás, levélleírás, üzenetközvetítés,
fénymásolás). A kérések időbeli kielégítésének sorrendjét önállóan határozza meg.
Problémás esetben segítséget kér az igazgatótól.
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 Nyilvántartja az iskolához érkező határidős kéréseket. Figyelmezteti a felelősöket (az
igazgatót is) a határidő közeledtére, bekövetkeztére.
 Végzi az iskolai nyomtatványok beszerzését.
 Az iskolatitkári irodában megjelenő nappali tagozatú tanulók kéréseit teljesíti.
Aláírási joga van – előzetes ellenőrzés után – az iskolalátogatási igazolás, családi
pótlékhoz szükséges igazolás, tanulói jogviszony igazolás, munkavállalási engedély
esetében. Az igazolások kiadását tanítási szünetben, illetve az osztályfőnök
távollétének idejében végzi.
 Az aláírás kivételével önállóan végzi bizonyítványmásodlatok kiadását.
 Segít az iskolába jelentkezők információkkal és nyomtatványokkal való ellátásában.
Összegyűjti a beérkező jelentkezéseket.
 Végzi a diákigazolványok megrendelésével, érvényesítésével, beszedésével
kapcsolatos összes teendőt.
 Elvégzi a közalkalmazotti vasúti igazolványok megújításával kapcsolatos összes
teendőt.
 Segít az igazgatóhelyetteseknek, illetve a munkaközösség-vezetőknek az iskolai
vizsgákhoz, felmérő dolgozatokhoz szükséges feladatlapok, nyomtatványok
előkészítésében.
 Egyéb feladatait a munkaköri leírása tartalmazza.

Adminisztrátor



Feladata a napi intézményi munkát megkönnyítő, az oktatás hatásfokát segítő
anyagok, valamint az adminisztrációs munkát csökkentő iratok gépelése, másolása
előzetes engedélyeztetés alapján.
Egyéb feladatait a munkaköri leírásuk tartalmazza.

Gazdasági dolgozók (könyvelők, pénztáros)





Feladatuk munkájukkal - a gazdasági vezető közvetlen irányításával - mindazon
pénztári, számviteli, nyilvántartási, raktározási, anyag- és bérkönyvelői, gondnoki,
valamint anyagbeszerzési feladatok elvégzése, amelyek lehetővé teszik az iskola
oktató- nevelő munkájának a lehető leghatékonyabb és zavartalan működését.
Kötelességük hozzájárulni a megfelelő munkatársi légkör kialakításához és ezzel
együtt a megfelelő iskolai légkör ápolásához.
A részletes és személyenkénti feladatkörük az egyéni munkaköri leírásukban
szerepel.
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Karbantartók
 Munkájukat, feladataikat a gazdasági vezető felügyeli és határozza meg.
 Saját területükön a rájuk bízott munkákat tisztességesen elvégzik, annak érdekében,
hogy az elsődleges cél az intézetben folyó oktató-nevelő munka hatékony jó
színvonalon, zavarmentesen folyhasson.
 Feladatuk betartani mindazokat az előírásokat, szabályokat, amelyek a közvetlen
munkaterületekre vonatkoznak.
 Részt vesznek épület-, udvar karbantartási munkákban is.
 Szigorúan szem előtt tartják a tüzeléstechnikai előírásokat, a biztonságtechnikai
előírásoknak megfelelően.
 24 órás üzemeltetés alatt kötelesek ellenőrizni az előírt hőmérsékletet a
helyiségekben.
 Nyári karbantartási munkákban kötelesek részt venni.
 Személyre lebontott feladataik a munkaköri leírásaikban találhatók.

Takarítók
 Munkájukat, feladataikat a gazdasági vezető határozz meg és felügyeli
 Feladatuk saját területükön a rájuk bízott munka tisztességes elvégzése, annak
érdekében, hogy az elsődleges cél, az intézményben folyó oktató-nevelő munka
hatékonyan, jó színvonalon, zavarmentesen folyhasson.
 Feladatuk betartani mindazokat az előírásokat, szabályokat, amelyek a közvetlen
munkaterületükre vonatkoznak.
 Személyre bontott feladataik a munkaköri leírásaikban találhatók.

5. A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak munkarendje





Takarítók: 6.00 – 14.00, 7.00-15.00, 11.00-19.00
Karbantartó: 7.00 – 15.00
Ügyviteli, gazdasági dolgozók: hétfő – csütörtök 7.30 – 16.00, péntek 7.30 – 14.00
Rendszergazda: hétfő – csütörtök 7.30 – 16.00, péntek 7.30 – 14.00
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6. A dolgozók fegyelmi szabályzata
A Közalkalmazotti törvény 45-53. §-a szerint.

7. A közalkalmazottak jutalmazásának elvei
A jutalmazás, elismerés formái:

jubileumi jutalom (a Közalkalmazotti törvény 28 § 1-4. pontja szerint),

cím elérése
(a Közalkalmazotti törvény 34. §-a szerint)

főtanácsos,

tanácsos,

főmunkatárs,

munkatárs.

kitüntetés, jutalom
Az intézményvezetés, a szülői szervezet, a munkaközösségek, a diákönkormányzat
javaslatára - állami, önkormányzati, szakszervezeti és egyéb kitüntetésre terjeszthet fel,
pénzjutalmat adhat, külföldi, vagy belföldi jutalomüdülésben részesíthet.
Pedagógus közalkalmazottak
Az erkölcsi elismerésen túl jutalomban részesíthető az a pedagógus, aki oktatónevelő munkáját, s az azzal összefüggő egyéb iskolai tevékenységét lelkiismeretesen,
pontosan, legjobb tudása szerint végzi.
Differenciált jutalomban részesíthető az a pedagógus, aki:



fenti tevékenységét tartósan magas színvonalon végzi,
kiemelkedő munkateljesítményt mutat (az eredmények súlyának arányában):
 versenyekre való eredményes felkészítésben,
 pályázatokra való eredményes felkészítésben,
 a tanulók pályára irányításában, felvételi felkészítésben,
 rendezvények, kirándulások elismerten eredményes szervezésében,
 aktív közreműködésben a munkaközösségek munkájában,
 az intézmény bevételének jelentős növelésében,
 az intézmény fejlesztésének jelentős elősegítésében /új módszerek, stb./
 nyelvvizsgára történő tartós eredményes felkészítésben.

Közalkalmazottak hosszú távú többletmegbízatását és minőségi munkavégzését az
intézményvezető saját hatáskörben bírálja és ismeri el:





részükre személyi bért állapíthat meg,
feladatkörükön túli többletmunkáért megbízási díjat fizethet,
lerövidítheti a közalkalmazotti átsorolás idejét,
címpótlékot adhat,

Nem pedagógus közalkalmazottak
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Tartósan magas színvonalú munkavégzés esetén figyelmeztető, illetve fegyelmi eljárás
nélkül /az intézményben min. 1 év munkaviszonyban töltött idő/ jutalomban részesülhet,
személyi bért és megbízási díjat kaphat, prémiumfeladatért adható bért, valamint lerövidíthető
az átsorolási ideje.
A jutalmazás elvét a az iskolavezetés éves szinten új szempontokkal kiegészítve együttesen
határozza meg.

VII. Általános működési szabályok
1. A működés általános rendje
Az intézménynek rendelkeznie kell a feladatok ellátásához szükséges feltételekkel. Az
intézmény a fenntartó szerv által biztosított pénzeszköz, valamint egyéb bevételei alapján
gondoskodik feladatainak ellátásról. Az intézmény fenntartási és működési költségeit az
évente összeállított és a fenntartó által jóváhagyott költségvetés tartalmazza. Az intézmény
működésével kapcsolatos döntések előkészítésében, végrehajtásában és ellenőrzésében részt
vesznek a pedagógusok, a tanulók és a szülők, illetőleg képviselőik.
Az intézmény helyiségeiben, területén párt, politikai célú mozgalom, vagy párthoz kötődő
szervezet nem működhet, továbbá az alatt az idő alatt, amíg az iskola ellátja a tanulók
felügyeletét, párt vagy párthoz kötődő szervezettel kapcsolatba hozható politikai célú
tevékenység nem folytatható.

2. Intézményi Minőségirányítási Program
Az intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerű végrehajtásának folyamatos
javítása, fejlesztése céljából meghatározza minőségpolitikáját. A minőségpolitika végrehajtása
érdekében minőségfejlesztési rendszert épít ki és működtet. A minőségpolitikát és a
minőségfejlesztési rendszert az intézmény minőségirányítási programjában kell meghatározni.
Az Intézményi Minőségirányítási Programot az intézmény vezetője készíti el és az
alkalmazotti közösség fogadja el. Elfogadása előtt be kell szerezni a Szülői Munkaközösség
és az iskolai Diákönkormányzat véleményét. Az Intézményi Minőségirányítási Program a
fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. Az intézményi minőségirányítási program
határozza meg az intézmény működésének hosszú távra szóló elveit, azok megvalósítását
szolgáló elképzeléseket. Az Intézményi Minőségirányítási Programban kell meghatározni az
intézmény működésének folyamatát, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenőrzési,
mérési, értékelési feladatok végrehajtását. A program végrehajtását évente értékeli a
nevelőtestület és a szülői szervezet. Ezeket az értékeléseket meg kell küldeni a fenntartónak,
amely köteles azt nyilvánosságra hozni. A fenntartónak az értékelést a honlapján, honlap
hiányában a helyben szokásos módon kell nyilvánosságra hozni (közoktatási törvény 40.§
(11) bekezdés).
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3. Alapvető szabadságjogok biztosítása
Az intézményben a tanulók nevelését és oktatását a lelkiismereti szabadság és a különböző
világnézetűek közötti tolerancia elve alapján kell szervezni. Az intézményben tiszteletben
kell tartani a gyermek, tanuló, szülő, alkalmazott lelkiismereti és vallásszabadságát. A tanuló,
a szülő és az alkalmazott nem kényszeríthető lelkiismereti, világnézeti, politikai
meggyőződésének megvallására, megtagadására. A tanulót, a szülőt és az alkalmazottat nem
érheti hátrány világnézeti, lelkiismereti, politikai meggyőződése miatt.

4. Az egyenlő bánásmód követelményének biztosítása
A fenntartói irányítás, illetőleg az intézményi hatáskörben hozott, az egyenlő bánásmód
követelményét sértő, illetve a gyermek mindenek felett álló érdekével ellentétes döntés
semmis. A semmis döntés érvénytelenségére bárki határidő nélkül hivatkozhat. A semmisség
megállapítását felülbírálati, illetve törvényességi eljárás keretében lehet orvosolni. A
semmisség megállapítására indított eljárásban a döntéshozónak kell bizonyítania, hogy nem
áll fenn a semmisségi ok.

5. Nyilvánosság biztosítása
A Szervezeti és Működési Szabályzatot, a Házirendet, az Intézményi Minőségirányítási
Programot és a Pedagógiai Programot nyilvánosságra kell hozni. A szülőket a megelőző tanév
végén tájékoztatni kell azokról a tankönyvekről, tanulmányi segédletekről, taneszközökről,
ruházati és más felszerelésekről, amelyekre a következő tanévben a nevelői – és oktató
munkához szükség lesz. Tájékoztatni kell továbbá az iskolától kölcsönözhető tankönyvekről,
taneszközökről és más felszerelésekről, valamint arról is, hogy az iskola milyen segítséget tud
nyújtani a szülői kiadások csökkentésére.
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VIII. Az intézmény működési rendje
1. Az intézmény általános rendje, nyitva tartása
Az intézmény teljes területén, az épületekben és az udvarokon tartózkodó minden személy
köteles:

védeni a közösségi tulajdont,

megőrizni az iskola rendjét és tisztaságát,

takarékoskodni az energiával, a szükséges anyagokkal,

eljárni a tűz- és balesetvédelmi előírások szerint,

betartani a munka- és egészségvédelmi szabályokat,

rendeltetésszerűen használni a berendezéseket.
Tanulók az iskolai udvar területére autóval és motorral nem hajthatnak be, nem
parkolhatnak. Tanítási idő alatt a tanuló az iskola területét csak indokolt esetben hagyhatja
(beosztott testnevelés óra a Városi Sportcsarnokban) el az osztályfőnök, a szaktanár, az
igazgatóhelyettes vagy az igazgató engedélyével. Amennyiben engedély nélkül távozik, abban
az esetben utólagos igazolást az osztályfőnök nem fogad el.
Az intézmény a tanév szorgalmi ideje alatt tanítási napokon 6.30 órától 19.00 óráig tart
nyitva. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az intézményvezető adhat engedélyt –
eseti kérelmek alapján. Tanítási szünetek alatt, valamint szombaton és vasárnap a nyitva tartás
csak az intézményvezető által engedélyezett szervezett programokhoz kapcsolódik. Az
intézményt egyébként zárva kell tartani. Az intézmény tanítási szünetekben ügyeleti rend
szerint tart nyitva.
2. A tanév helyi rendje
A tanév szeptember első munkanapjától a következő év augusztus 31-ig, a
szorgalmi idő június 15-ig tart, ez kiegészül a nyári gyakorlatok idejével. Az
általános rendről a miniszter tanévenként rendelkezik.
A tanév helyi rendjét, értekezleteit a nevelőtestület határozza meg és rögzíti munkatervben az
érintett közösségek véleményének figyelembevételével.
A tanév helyi rendje tartalmazza az intézmény működésével kapcsolatos legfontosabb
eseményeket és időpontokat:
 a nevelőtestületi értekezletek időpontjait,
 az intézményi rendezvények és ünnepségek módját és időpontját,
 a tanítás nélküli munkanapok programját és időpontját,
 a vizsgák (felvételi-, osztályozó-, javító-, különbözeti-, helyi-, alap-, érettségi-) rendjét,
 a tanítási szünetek (őszi, tavaszi, téli) időpontját – a miniszteri rendelet keretein belül,
 a bemutató órák és foglalkozások rendjét,
 a nyílt napok megtartásának rendjét és idejét.
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A kollégiumi munkarend mindig igazodik az iskola munkarendjéhez. (Más iskolák
esetében előzetes egyeztetés szükséges.)
A tanév helyi rendjét az osztályfőnök az első tanítási héten ismerteti a diákokkal. A
szülők tájékoztatására az első szülői értekezleten kerül sor.
A munkaterv havonkénti feladatsorát, programjait, az aktuális hónapra készített
eseménynaptár tartalmazza.
3. Tanítási órák rendje
Az intézményben a pedagógiai foglalkozások:

az óratervnek és a tantárgyfelosztásnak megfelelően,

az órarend alapján, a kijelölt pedagógusok vezetésével,

a terembeosztás szerinti foglalkozási és tantermekben történik
.
A napi tanítási idő 7.10 („nulladik” óra) órától 19.00 (esti tagozaton vagy délutáni oktatás
esetén) óráig tart heti órarend alapján. Az első tanítási óra reggel 8.00 órakor kezdődik (0 és
8. óra csak külön engedéllyel, nagyon indokolt esetben tartható).
Az elméleti és a gyakorlati oktatást - ha jogszabály másképp nem rendelkezik - a
szorgalmi időszakban általában hétfőtől péntekig délelőtt, illetőleg ha tanterem, vagy
tanműhely hiánya indokolja, délelőtti és délutáni váltásban kell szervezni.
A délelőtti gyakorlati oktatás kezdete 7:45, a délutáni foglalkozás kezdete 13:00 óra. A
délutáni foglalkozás 19.00 óránál tovább nem tarthat.
A tanórán kívüli foglalkozásokat 16.00 óráig be kell fejezni. A szakkörök, egyéb délutáni
foglalkozások időrendjének kialakításakor az érintett tanárok és tanulók számára legalább 15
perc ebédszünetet kell biztosítani.
A tanítási órák időtartama 45 perc, esti tagozaton 40 perc. Az igazgató szükség esetén
rövidített órákat és szüneteket rendelhet el.
A tanítási órák kezdésük után nem zavarhatók, kivételt az igazgató és az
igazgatóhelyettesek tehetnek. A kötelező orvosi vizsgálatok előre engedélyezett időpontban és
módon történhetnek, lehetőség szerint úgy, hogy a tanítást ne zavarják. A tanítási órák tanulókra
vonatkozó szabályait a házirend tartalmazza.
4. Óraközi szünetek rendje
Az óraközi szünetek időtartama 10 perc, a házirendben feltüntetett csengetési rend szerint.
Az óraközi szünetek ideje nem rövidíthető, legrövidebb időtartama 10 perc, a leghosszabb 20
perc. Az intézmény évente ügyeleti rendet határoz meg az órarend függvényében. Az ügyeleti
rend beosztásáért a feladattal megbízott igazgatóhelyettes a felelős. Az ügyeletre beosztott
vagy az ügyeletes helyettesítésére kijelölt pedagógus felelős az ügyeleti terület rendjének
megtartásáért, a felügyelet ellátásáért.
A csengetés rendje nappali tagozaton:
 0. óra: 710-755
 1. óra: 800-845
 2. óra: 855-940
 3. óra: 950-1035
 4. óra: 1055-1140
 5. óra: 1150-1235
 6. óra: 1245-1330
 7. óra: 1340-1425
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IX. Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje

1. Az iskolai létesítmények, helyiségek használati rendje

Az iskola épületeinek, egyéb létesítményeinek, azok berendezéseinek és
felszereléseinek megóvása, rendeltetésszerű használata az iskolai közösség minden tagjának
kötelessége, beleértve a tanulót és minden felnőtt dolgozót is.
Gondoskodni kell:

az
épületek, egyéb
létesítmények, berendezések és
felszerelések
állagmegóvásáról, folyamatos karbantartásáról,

a berendezések és felszerelések pótlásáról, cseréjéről, gyarapításáról,

a rendeltetésszerű használat ellenőrzéséről,

az eszközökkel való takarékos gazdálkodásról,

a helységek és létesítmények rendjéről, tisztaságáról, kulturált környezetről,

egészségügyi, munkavédelmi és tűzvédelmi előírások betartatásáról,

a szaktermek és egyéb helyiségek ízléses, a rendeltetésnek megfelelő díszítéséről.
Az intézmény tanulóinak lehetőségei, jogai és kötelességei a létesítmények, helyiségek
használatával kapcsolatosan:







Az intézmény valamennyi tanulójának joga az intézmény minden oktatási-nevelési
célra kialakított és használt helyiségeinek és létesítményeinek rendeltetésszerű
használata.
Tornateremben, könyvtárban, szaktantermekben, délelőtt csak tanári felügyelet mellet
tartózkodhatnak.
A tanulók kötelesek az általuk használt helyiségek rendjéért, tisztaságáért, a
berendezések épségéért anyagilag és erkölcsileg is felelősséget vállalni.
Az egyes helyiségekben, létesítményekben található eszközöket, felszerelési tárgyakat
csak tanári utasítással vihetik más helyiségekbe.
Az iskola épületéből, illetve az intézményből csak igazgató engedéllyel vihető ki
eszköz.
Az egyes helyiségek használatakor, vagy annak végeztével kötelesek az
áramtakarékossági előírásokat betartani.

Az iskola és a kollégium dolgozóinak lehetőségei, jogai és kötelességei a létesítmények,
helyiségek használatával kapcsolatban:



Az intézmény dolgozóinak joga az intézmény valamennyi helyiségének
rendeltetésszerű használata.
A helyiségeket magáncélokra nem vagy csak az igazgató engedélyével vehetik
igénybe.
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Az egyes létesítmények, helyiségek felszerelésének épségéért, rendjéért a használatba
vétel időtartama alatt anyagilag felelős a dolgozó.
Az egyes létesítmények, helyiségek felszerelését, eszközeit az intézetből kivinni tilos.
Kivételes esetekben ezt az igazgató engedélyezheti - általában csak tanítási szünetek
alatt.
Az egyes helyiségek, létesítmények használatakor a dolgozók kötelesek az
áramtakarékossági, tűzvédelmi /pl. dohányzás/ és balesetvédelmi előírásokat
megtartani.

Tornaterem, előadótermek, szaktantermek, tantermek, szertárak használati rendje:








A helyiségek gondozására az igazgató felelősöket bíz meg.
A helyiségekben a tanulók csak tanári felügyelettel tartózkodhatnak, a felszereléseket,
berendezéseket csak a szaktanárok személyes irányításával használhatják.
A helyiségeket használó tanulókat - külön jogszabályban meghatározott, s
dokumentált - munkavédelmi, tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni.
Az oktatás megtörténtét a tanulók aláírásukkal igazolják. Az oktatás tartalmi és formai
részeire útmutatást a munkavédelmi és a tűzvédelmi felelős ad.
A szertárak gondozására az igazgató felelősöket bíz meg. A szertárfelelős
gondoskodik a szertár rendjéről, a felszerelések rendben tartásáról, fejlesztéséről.
A szertárfelelős anyagilag felelős a rábízott anyagokért, felszerelésekért, minden
évben javaslatot tesz a fejlesztésre.
A tanév megkezdésekor az osztályfőnökök, a csoportvezetők a tanulókat,
dokumentáltan munkavédelmi és tűzvédelmi oktatásban részesítik.

A speciálisan felszerelt szaktantermekben, a könyvtárban, a tanműhelyekben – jól
látható helyen – külön helyiséghasználati rendet kell kifüggeszteni.
A szaktanterem használati rendjét a helyiség felelőse állítja össze, és az
intézményvezető hagyja jóvá.
A helyiséghasználati rend a következőket tartalmazza:
 a szaktanterem típusa, neve,
 a terem felelősének neve és beosztása,
 a helyiségben tartózkodás rendje,
 a használati engedélyhez kötött berendezési tárgyak felsorolása,
 a berendezési tárgyak és eszközök használati utasítása.

A berendezések használata:




Az intézményi helyiségek berendezési tárgyait, felszerelési eszközeit nem lehet
elvinni abból a teremből, amelynek helyiségleltárába tartoznak.
Kivételes esetekben a bútorok (székek, padok) másik helyiségbe való átvitele a terem
felelősének engedélyéhez kötött.
A szaktantermek felszerelési tárgyainak használata csak a használati utasítás
betartásával engedélyezett.
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Ha a közalkalmazott kölcsönbe szeretne venni egy intézményi berendezést, akkor ezt
írásban kell kérvényeznie. A kölcsönkérő alkalmazottnak a tárgy átvételéről és az anyagi
felelősségről elismervényt kell aláírnia. A kiviteli engedély csak az igazgató és a gazdasági
vezető együttes aláírásával érvényes. Az engedélyen fel kell tüntetni a kölcsönzési határidőt.
Az engedélyt két példányban kell elkészíteni, melynek egyik példányát a gazdasági irodába
kell leadni és iktatni, másik példánya a kölcsönző félnél marad.
Karbantartás és kártérítés:
A gazdasági vezető felelős a tantermek, szaktantermek, laboratóriumok, tornatermek
és más helyiségek balesetmentes használhatóságáért és az azokban elhelyezett eszközök
karbantartásáért.
Az eszközök, berendezések hibáját a terem felelőse köteles a gazdasági vezető
tudomására hozni. A hibás eszközöket le kell adni a gazdasági vezetőnek a hiba
megjelölésével. Újbóli használatbavételéről a gazdasági vezető tájékoztat. A javíthatatlan
eszközöket, berendezéseket külön jogszabály alapján selejtezni kell.
Az intézmény területén az épület felszereltségében és a berendezési tárgyaiban
előidézett kárt meg kell téríteni. A tanulók által okozott károkról az osztályfőnök köteles a
szülőt értesíteni. A gazdasági vezető feladata a kár felmérése az osztályfőnök felelőssége a
kártérítés szülővel, gondviselővel rendeztetése. A tanévkezdéskor az osztályfőnökök által
beszedett 1000 Ft/ fő kaució, csak abban az esetben használható fel, ha a károkozó személyére
nem derül fény. Amennyiben a kaució évközben nem kerül felhasználásra az osztályközösség
szabadon rendelkezik az összeggel. A kauciós összeg az osztályfőnök kezelésében van.

2. Az intézmények helyiségeinek bérbeadási rendje
A közoktatási intézmény a közoktatási törvény 38.§ (2) pontja alapján anyagi
haszonszerzésre irányuló tevékenységet is folytathat. Az intézmény helyiségeinek,
berendezéseinek bérbeadásáról (ha ez nem sérti az alapfeladatok ellátását) a gazdaságvezető
és az intézményvezető közösen dönt. A hasznosítási tevékenységből származó nyereséget –
amennyiben az a közoktatási intézmény alapfeladatainak ellátáshoz, vagy a tevékenységben
résztvevő tanulók díjazására használják fel – az intézmény alapfeladatainak ellátásra szolgáló
költségvetés megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni, és azt az intézménytől nem lehet
elvonni.(Ktv. 1993. évi LXXIX. tv.) 38.§.(2) bekezdés. A hasznosításból befolyó összeget az
intézmény alapfeladatainak ellátására kell fordítani. A hasznosításból befolyó díj
felhasználásról az intézmény vezetője évente határoz.
Az intézmény helyiségeinek, létesítményeinek használatba adása történhet térítésmentesen,
illetve térítéssel. Térítéssel történő használatba adás esetén bérleti szerződést kell kötni,
amelyet az intézményvezetőn kívül a gazdaságvezető is alá ír. Oktatási és közérdekű célra az
Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmény(ek)nek. lehet átadni a helyiségeket
térítésmentesen. A bérleti szerződés elkészítéséért az intézményvezető és a gazdaságvezető
felelősek. A bérleti díjat az intézményvezető és a gazdaságvezető közösen állapítja meg.
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3. Az intézményi könyvtár használati rendje
Az intézményi könyvtár működésének alapvető célja, feladata
A Fülöp Károly Könyvtár az intézmény pedagógiai tevékenységéhez, a tanuláshoz
szükséges dokumentumok rendszeres gyűjtését, feltárást, megőrzését és használatát biztosító
egység. A rendelkezésre álló szakkönyvek, kiadványok, folyóiratok segítségével biztosítja a
szakmai munka színvonalának fejlesztését. Elősegíti a pedagógusok, tanulók, egyéb dolgozók
általános és szakmai műveltségének kiszélesítését, a könyvállomány segítségével közvetíti a
modern ismereteket. Hozzájárul a megalapozott tudás elmélyítéséhez, a fiatalok
személyiségének, érzelmi világának fejlődéséhez és a kulturált magatartás kialakításához.
Az intézményi könyvtár:







elősegíti az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatában és Pedagógiai
programjában rögzített célok helyi megvalósítását,
biztosítja az iskola pedagógusai és tanulói részére az oktatáshoz és a tanuláshoz
szükséges információkat, ismerethordozókat (szak és általános jellegű könyvek,
folyóiratok, audiovizuális eszközök stb.),
rendszeres, folyamatos tájékoztatást nyújt a könyvtár dokumentumairól és
szolgáltatásairól,
központi szerepet tölt be a tanulók önálló könyv- és könyvtárhasználatának
felkészítésében,
biztosítja más könyvtárak állományának hozzáférhetőségét (tájékoztatási
információcserék, könyvtárközi kölcsönzés),
a fenntartó részére statisztikai adatokat szolgáltat.

Az iskolai könyvtáros feladata
A könyvtáros feladatait félállású könyvtáros-tanárként látja el az igazgató ellenőrzése
mellett. Az intézményi könyvtáros felsőfokú végzettséggel rendelkezik.
A könyvtáros feladatai:








ellátja a könyvtár vezetésével, ügyvitelével kapcsolatos feladatokat,
szervezi és lebonyolítja a könyvtár pedagógiai felhasználását,
tanórát tart a könyvtárban, bevezeti a tanulókat a könyvtárhasználatba,
kapcsolatot tartanak a társintézményekkel,
részt vesz a könyvtárosok részére szervezett szakmai találkozókon,
továbbképzéseken, értekezleteken,
figyelemmel kíséri a könyvtári célokra biztosított beszerzési keret tervszerű és
gazdaságos felhasználását,
részt vesz a könyvtár időszaki és soron kívüli leltározásában.
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Könyvtár nyitva tartása
A tanéven belül a Fülöp Károly Könyvtár működése szorosan igazodik a tanév tanítási
napjaihoz. Az intézményi könyvtár működési szabályzata, ezen dokumentum mellékletét
képzi.
4. Az intézménnyel
benntartózkodása.

jogviszonyban

nem

állók

intézménybe

való

belépése

és

Az intézményben az iskolával jogviszonyban nem álló személyek csak az
igazgató, az igazgatóhelyettesek és a gazdasági vezető előzetes írásbeli engedélyével
tartózkodhatnak, minden olyan esetben, amikor a belépés és a benntartózkodás nem az
intézmény tevékenységével összefüggésben történik. A belépésre és a
benntartózkodásra vonatkozó engedélyt kizárólag írásban lehet kérni.
Az iskolaudvaron a helyi fiatalok sportolhatnak az írott és íratlan megtartási szabályok
betartásával. 20:00 óra után kötelesek az iskola udvarát elhagyni.

5. A reklámtevékenység szabályai az intézmény keretein belül
A reklámtevékenység szabályai
Az iskola területén csak olyan reklám helyezhető el, amely a tanulóknak szól, az
egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel, az oktatással, a társadalmi és közéleti
tevékenységgel, ill. szabadidő-, sport-, vagy kulturális tevékenységgel függ össze.
Ezen szabály alól kivételt képeznek az iskola olyan rendezvényei, melyekhez cégek,
szervezetek anyagi támogatással járulnak hozzá. A rendezvények ideje alatt ezen cégek,
szervezetek reklámjaikat elhelyezhetik az iskola területén. Azon cégek, szervezetek, melyek
fejlesztési támogatással támogatják az intézményt, az intézmény területén elhelyezhetik
reklámjaikat. Az oktatásért felelős minisztérium ill. háttérintézményei és a fenntartó
hirdetményei, reklámjai az intézmény területén szabadon elhelyezhetők.
A reklámtevékenység engedélyezése
A reklámtevékenység folytatásának minden formája csak az intézményvezető
engedélyével lehetséges. Az engedély kiadása írásban történik, az intézményvezető az
engedély visszavonására bármikor jogosult.
Az engedély nélkül elhelyezett reklámanyagok megsemmisítésre kerülnek.
Az intézményben folytatható reklámtevékenység lehetséges formái

plakátok,

szórólapok,

újságok terjesztése,

szóbeli tájékoztatás,
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6. Rendkívüli esemény, tűz vagy bombariadó esetén szükséges teendők
A rendkívüli esemény észlelésekor, tudomásra jutásakor haladéktalanul tájékoztatni kell az
intézményvezetőt.
Az intézményvezető a rendkívüli esemény jellegének megfelelően haladéktalanul értesíti:

az érintett hatóságokat,

a fenntartót,

a szülőket.
 megtesz minden olyan szükséges intézkedést, amelyek a gyermekek, tanulók
védelmét, biztonságát szolgálják.
Rendkívüli eseménynek számít különösen:

a tűz,

az árvíz,

a földrengés,

bombariadó,

egyéb veszélyes helyzet, illetve a nevelő munkát más módon akadályozó, nehezítő
körülmény.
Amennyiben a rendkívüli esemény jellege indokolja, gondoskodni kell arról, hogy:

az épületben tartózkodó összes személy (diák, felnőtt dolgozó, az intézettel
jogviszonyban nem álló felnőttek) a tűzvédelmi szabályzat alapján mihamarabb
elhagyja a létesítményt, és biztonságos helyen várakozzon.
Az egyéb intézkedést követelő rendkívüli események bekövetkeztekor az intézményvezető a
pedagógusok bevonásával a legjobb belátása szerint dönt.
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X. Belső ellenőrzési rendszer
A belső ellenőrzési rendszer feladata az intézmény szakmai, gazdasági
tevékenységének átfogó vizsgálata, értékelése. Az intézményi gazdálkodás belső
ellenőrzésénél a 193/2003. (XI.26.) Kormányrendelet 36. §. (2) bekezdésében foglalt
előírásokat, valamint a helyi sajátosságokat kell figyelembe venni.
1. Az ellenőrzések céljai
Cél, hogy az ellenőrzés:






biztosítsa a vezetőknek a megfelelő mennyiségű és minőségű információt, segítse
a vezetői irányítást, a döntések megalapozását,
biztosítsa az intézmény pedagógiai, gazdasági és munkaügyi előírások szerinti
működését,
jelezze az alkalmazottaknak a pedagógiai, gazdasági és jogi követelményekről
való eltérést,
tárja fel a szabálytalanságokat, hiányosságokat, mulasztásokat,
megszilárdítsa a belső rendet és fegyelmet.

2. Gazdálkodást érintő vezetői ellenőrzés
 kötelezettségvállalási, utalványozási jogkörök gyakorlása,
 a jogszabályok, felügyeleti szervi és vezetői döntések végrehajtásával kapcsolatos
gazdasági jellegű információk elemzése, értékelése,
 munkahelyen végzett helyszíni ellenőrzés
 a munkafolyamatba épített belső ellenőrzési rendszer működésének vizsgálata.
Gazdálkodást érintő munkafolyamatba épített ellenőrzés
A munkafolyamatba épített ellenőrzésnek a munkafolyamatok valamennyi szakaszára ki
kell terjednie a hibák megelőzésének, továbbgyűrűzésének, illetve nagyobb kár
keletkezésének megakadályozása, a hiba megszüntetése céljából.
Az igazgató rendelkezik:
 az adott munkafolyamatban ellenőrizendő munkafázisok (ellenőrzési pontok)
kijelöléséről,
 az ellenőrzés módjának meghatározásáról,
 hiányosság észlelése esetén megteendő intézkedésekről.
Gazdálkodást érintő függetlenített belső ellenőrzés
A függetlenített belső ellenőrzés keretében kiemelten a következő területeket kell a
vizsgálat tárgyává tenni:
 az előirányzatok, a rendelkezésre álló források hatékony és szabályszerű
felhasználását,
 a létszámmal és személyi juttatásokkal való gazdálkodást,
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saját bevételek alakulását, növelésükre tett intézkedések hatását, eredményességét,
követelések, kötelezettségek nyilvántartásának szabályszerűségét,
a kintlévőségek behajtására tett intézkedéseket,
a gazdálkodás szabályozottságát, a bizonylati rend, bizonylati fegyelem helyzetét,
a vagyon védelme érdekében tett intézkedéseket,
a költségvetési beszámoló valódiságát, szabályszerűségét,
a támogatások rendeltetésszerű felhasználását,
számviteli előírások betartását,
programok, és céljellegű előirányzatok felhasználását, azok megvalósítását,
hatékonyságát

3. Gazdálkodást érintő belső ellenőrzésére jogosultak
 igazgató
 gazdasági vezető
 fenntartó megbízottja

4. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének, értékelésének rendje
A belső ellenőrzés célja:
 a nevelő - oktató munka minőségének, szabályokkal való összhangjának
megállapítása.
Az ellenőrzés:

fogja át a pedagógiai munka egészét,

objektív ellenőrzéssel segítsen az oktatás valamennyi szereplőjének megfelelő
pedagógiai módszert találni,

a tantervi követelményekhez igazodva mérje és értékelje a pedagógus által elért
eredményeket, ösztönözzön a minél jobb eredmény elérésére,

az ellenőrzés folyamatosságával és tervszerűségével segítse elő a fegyelmezett
munkavégzést.
Az ellenőrzések formái








óralátogatás, szemle,
írásos dokumentumok vizsgálata,
tanulói munkák vizsgálata,
szóbeli beszámoltatás,
írásbeli beszámoltatás,
értekezlet, beszélgetés,
interjú, felmérés
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A nevelő – oktató munka belső ellenőrzése a tanítási órákon kívül kiterjed a tanórán kívüli
foglalkozásokra is. A nevelő – oktató munka belső ellenőrzésének megszervezéséért és
hatékony működtetéséért az igazgató a felelős. Az ellenőrzés területeit, módszereit az
intézmény Pedagógiai programja határozza meg, ütemezését az éves munkaterv tartalmazza.
Az ellenőrzési tervet nyilvánosságra kell hozni. Az eseti ellenőrzések lefolytatásáról az
igazgató dönt.
A pedagógia ellenőrzés területei
A pedagógiai tevékenység területén kiemelkedő ellenőrzési feladatok:

a Pedagógiai program feladatainak végrehajtása,

a helyi tanterv megvalósítása,

a munkatervi feladatok határidős megvalósítása,

a pedagógusok szakmai és módszertani munkájának vizsgálata,

az alkalmazottak munkafegyelmének ellenőrzése,

a törzskönyvek, bizonyítványok (iskolai), naplók folyamatos, szabályszerű
vezetésének ellenőrzése,

a tanulók tudásának, képességeinek, magatartásának felmérése és értékelése,

a tanulók egészség-, balesetvédelmi és tűzrendészeti oktatása,

szertárak (iskolai), osztálytermek berendezéseinek szabályszerű használata.
5. A nevelő – oktató munka belső ellenőrzésére jogosultak
 igazgató
 igazgatóhelyettesek
 munkaközösség-vezetők
 munkaközösségi tagok külön megbízás esetén
 mentor tanárok
Az intézményvezető ellenőrző tevékenysége
Az egyszemélyes felelős vezető a belső ellenőrzés irányítója. Ellenőrzési joga mindenre
kiterjed, az összes alkalmazottra, munkavégzésükre, és a teljes intézményi működésre.
Az intézményvezető ellenőrzési feladatai:

biztosítja az ellenőrzési rendszert, a tárgyi- és személyi feltételeket,

határidőket ad az éves ellenőrzési ütemterv és az ellenőrzési programok
összeállítására,

megköveteli a belső ellenőrzési rendszer hatékony működését,

megtartja (megtartatja) az értékelő megbeszéléseket,

elrendeli az ellenőrzéseket, a számonkérést, az intézkedéseket.
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Igazgatóhelyettesek
A vezetői ellenőrzés az irányító tevékenység szerves része. A vezetők alapvető feladata a
beosztott alkalmazottak munkájának és a területnek a folyamatos ellenőrzése. A vezetői
ellenőrzés az intézmény hierarchikus felépítésének megfelelően megosztotton történik.
Ellenőrzési feladataik:
 a tanterv színvonalas megvalósítása,
 a reális követelményrendszer kidolgozása, alkalmazása,
 tantárgyi és egyéb versenyek megszervezése, és lebonyolítása,
 tanulmányi, kulturális pályázatok kiírása, elbírálása, a tanulói részvétel segítése,
 a szakkörök, tehetséggondozó és felzárkózató foglalkozások, tanfolyamok, stb.
színvonalas megtartása,
 a szertárak fejlesztése, leltározása, selejtezése,
 az anyagok célszerű és takarékos felhasználása,
 a tanügyi dokumentáció és az adminisztráció ellátása (nyilvántartások, statisztikák,
értékelések vezetése),
A vezetők hatáskörét és ellenőrzési körét munkaköri leírásuk tartalmazza.
A munkaközösség-vezetők ellenőrző feladatai
A szakmai munkaközösség-vezető teljes ellenőrzési jogkörrel rendelkezik a
munkaközösség tagjai felett. Felelős a munkaközösségi tevékenység szervezéséért és
ellenőrzéséért, a szakmai, tantárgy-pedagógiai irányításért.
Ellenőrzési feladataik:

a munkaközösségi munkaterv összeállítása és megvalósítása,

a taneszközök karbantartása, rendelési listájának összeállítása,

a pedagógus munkájával összhangban álló következetes értékelés.
Az ellenőrzés általánosítható tapasztalatait – a feladatok egyidejű meghatározásával –
tantestületi értekezleteken összegezni és értékelni kell.
6. Az ellenőrzés tapasztalatainak felhasználása
Az ellenőrzés tapasztalatait a pedagógusokkal egyénileg, szükség esetén a munkaközösség
tagjaival meg kell beszélni.
A megbeszélés következménye lehet:

hiányosságok pótlása

következtetések levonása

új feladat a pedagógusnak, illetve a munkaközösségnek
Az ellenőrzés tapasztalatai felhasználhatók:

nevelési értekezleteken

tantestületi értekezleteken

jutalmazásoknál

minőségi bérpótlékok megítélésénél

munkaközösségek év végi értékelésénél

IMIP (Minőségirányítási Program) felülvizsgálatánál
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XI. Az intézményi közösségek, valamint a kapcsolattartás formái és rendje
1. Az iskolaközösség
Az alkalmazotti, szülői és tanulói közösségek összessége.

2. Az alkalmazotti közösség
Az iskola nevelőtestületéből és az intézménynél közalkalmazotti jogviszonyban álló
technikai, adminisztratív dolgozókból áll.
Az alkalmazotti közösségek jogai:
Az alkalmazotti közösséget és azok képviselőit jogszabályokban meghatározott résztvételi,
javaslattételi, véleményezési, egyetértési és döntési jogok illetik meg:








Részvételi jog illeti meg az intézmény minden dolgozóját és közösségét az
iskolai rendezvényeken.
Javaslattételi és véleményezési jog illet meg az intézménnyel közalkalmazotti
jogviszonyban álló minden személyt és közösséget. Az elhangzott javaslatokat
és véleményeket a döntés előkészítése során a döntési jogkör gyakorlójának
mérlegelnie kell.
A döntési jogkör gyakorlójának az írásban kifejtett javaslattal, véleménnyel
kapcsolatos álláspontját a javaslattevővel, véleményezővel közölni kell.
Az egyetértési jog az intézkedés meghozatalának feltétele. A jogkör gyakorlója
az adott kérdésben csak úgy rendelkezhet, ha a hatályos jogszabályok szerint az
egyetértésre jogosult személy vagy közösség az intézkedéssel ténylegesen
egyetért.
A döntési jog a rendelkező személy, vagy testület számára kizárólagos
intézkedési jog, amelyet jogszabályok biztosítanak. Személyes jogkör esetén a
jogkör gyakorlója teljes felelősséggel egyszemélyben, - testületi jogkör esetén a
testület abszolút többség (50 % + 1 fő) alapján dönt. A testület akkor
határozatképes, ha kétharmad része jelen van.

3. Az alkalmazotti közösség kapcsolattartásának rendje
Az intézmény különböző közösségeinek tevékenységét - a megbízott vezetők és a
választott közösségi képviselők segítségével - az intézményvezető fogja össze.
A
kapcsolattartásnak különböző formái vannak, melyek közül mindig azt kell alkalmazni,
amelyik a legmegfelelőbben szolgálja az együttműködést.
A kapcsolattartás formái: különböző értekezletek, megbeszélések, fórumok, bizottsági
ülések, intézményi gyűlések, stb.
Az intézményi kapcsolattartás rendszeres és konkrét időpontjait a munkaterv
tartalmazza, melyet a hivatalos közlések helyén kell kifüggeszteni.
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A belső kapcsolattartás általános szabálya, hogy különböző döntési fórumokra,,
nevelőtestületi-, alkalmazotti értekezletekre a vonatkozó napirendi pontokhoz a döntési,
egyetértési és véleményezési jogot gyakorló közösségek által delegált képviselőt meg kell
hívni, nyilatkozatukat jegyzőkönyvben kell rögzíteni.
A teljes alkalmazotti közösség gyűlését az intézményvezető akkor hívja össze amikor
ezt jogszabály előírja, vagy az intézmény egészét érintő kérések tárgyalására kerül sor. Az
alkalmazotti közösség értekezleteiről jegyzőkönyvet kell vezetni.
4. A szülői közösség
A közoktatási törvény 59. §-a rendelkezik a szülők közösségéről. Ennek alapján az
iskolában a szülők meghatározott jogaik érvényesítésére és kötelességük teljesítése érdekében
munkaközösségeket hozhatnak létre.
Szülői (gondviselői) jogok
A szülők jogait a közoktatási törvény 13. és 14.§ tartalmazza. A szülőt megilleti a
nevelési és oktatási intézmény szabad választásának joga. Gyermeke adottságainak,
képességeinek, érdeklődésének, és saját világnézeti meggyőződésének megfelelően
választhat közoktatási intézményt. A gyermek 14. évétől a szülő az iskolaválasztás
jogát gyermekével közösen gyakorolhatja.
A szülő joga, hogy:

igényelje, kezdeményezze

a tárgyilagos ismeretközvetítést,

a tanórán kívüli foglalkozások szervezését,

megismerje

a pedagógiai programot, a helyi tantervet, az iskolai munkatervet,

az SZMSZ -t, a házirendet,

gyermeke
fejlődésének,
tanulmányi
előmenetelének,
magaviseletének részletes jellemzőit, értékelését,

részt vegyen

a szülői szervezet munkájában,

a szülői képviselők megválasztásában,

az érdekeit érintő döntések meghozatalában,

vezetői engedéllyel a tanórákon, foglalkozásokon,

az iskolai tankönyvrendelés véleményezésében

választó és választható legyen a szülői szervezetbe

írásbeli javaslatot tegyen, és arra 30 napon belül érdemi választ kapjon,
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Szülők kötelességei
A szülők kötelessége, hogy:

biztosítsa gyermeke

testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődésének feltételeit,

nevelését, tan- és képzési kötelezettségének teljesítését,

figyelje és segítse gyermeke

személyiségének sokoldalú fejlődését,

tanulmányi előrehaladását,

közösségbe illeszkedését, a házirend és a magatartási szabályok
elsajátítását,

a kötelességek teljesítését,

kapcsolatot tartson rendszeresen gyermeke pedagógusaival,

tartsa tiszteletben az intézmény vezetőinek, dolgozóinak jogait, emberi
méltóságát,

intézkedjen gyermeke jogai érdekében.

5. Szülők tájékoztatása

Szülők szóbeli tájékoztatása

Az intézmény a tanulókról a tanév során rendszeres szóbeli tájékoztatást ad. A szóbeli
tájékoztatás csoportos vagy egyéni. A szülők csoportos tájékoztatása a szülői értekezlet, az
egyéni tájékoztatás a fogadóórákon történik.
Szülői értekezletek rendje:
Az osztályok szülői közössége számára az intézmény tanévenként legalább kétszer, a
munkatervben rögzített időpontú, rendes szülői értekezletet tart az osztályfőnök
vezetésével. Rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze az intézményvezető, az osztályfőnök
és a szülői szervezet a közösség problémáinak megoldására.
Szülői fogadóórák rendje:
A pedagógusok a szülői fogadóórákon egyéni tájékoztatást adnak a tanulókról a szülők
számára. A tanulmányaiban jelentősen visszaeső tanuló szülőjét az osztályfőnök írásban is
behívja a fogadóórára. Ha a gondviselő a munkatervi fogadóórán kívül is találkozni
szeretne gyermeke pedagógusával, telefonon vagy írásban időpontot egyeztet az érintett
tanárral.
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Szülők írásbeli tájékoztatása
Az intézmény a tanulókról rendszeres írásbeli tájékoztatást ad az ellenőrzőben és az
elektronikus naplón keresztül.
Értesítjük a szülőt gyermekük:

magatartásáról, szorgalmáról és tanulmányi előmeneteléről,

a szükséges aktuális információkról,

a szülőt anyagilag terhelő programokról, eseményekről,

a tanulókat megillető kedvezményekről,

az intézményi élet kiemelkedő eseményeiről.
A tanuló köteles minden érdemjegyet az ellenőrzőjébe beírni. Az osztályfőnök havonta
ellenőrzi az osztálynapló és az ellenőrző bejegyzéseinek azonosságát, pótolja a hiányzó
érdemjegyeket.
6. Szülői szervezet és a kapcsolattartás formái
Iskolai szülői munkaközösség
A szülők jogaik érvényesítésére és kötelességeik teljesítésére szülői szervezetet hozhatnak
létre. Az iskolai szülői munkaközösség dönt saját működési rendjéről, munkatervéről,
tisztségviselői megválasztásáról. Az iskola minden osztálya 1 képviselőt választ, vele
közvetlenül az osztályfőnök tart kapcsolatot. Az intézmény szülői munkaközössége
képviseleti úton választott szülői szervezet, mert a tanulók szüleinek több mint 50%-a
választotta meg. Ezért a szülői munkaközösség jogosult eljárni valamennyi szülő
képviseletében. Működésüket szabályzat határozza meg.
A szülői munkaközösség jogköre
Figyeli:




a tanulói jogok érvényesülését,
a Pedagógiai program megvalósítását,
a tanári, nevelői munka eredményességét.

Tájékoztatást kérhet:

az osztályközösségekben felmerült problémákról.
Az iskolaszék hiányában gyakorolja mindazokat a jogokat, melyekkel a jogszabályok az
iskolaszéket felruházták.
Egyetértési és véleményezési jogkör gyakorlása a közoktatási törvényben meghatározottak
alapján.
 egyetértési jog (SZMSZ; Házirend; Pedagógiai Program)
 véleményezési jog: a tanulókat érintő valamennyi kérdésben
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Kapcsolattartás a szülői munkaközösséggel
A szülői munkaközösséget az igazgató a munkaközösséggel kapcsolatot tartó pedagógus
segítségével tanévenként legalább 2-szer hívja össze. Hivatalos tájékoztatást ad az
intézményben folyó munkáról és a feladatokról, meghallgatja a szülői szervezet véleményét,
javaslatait.
Az osztályok szülői munkaközösségeinek tevékenységét az osztályfőnökök segítik. A szülői
munkaközösségek véleményeiket, állásfoglalásaikat, javaslataikat a választott SZMK-elnök
vagy az osztályfőnök közvetítésével juttatják el az iskola vezetőségéhez. Az iskolai szülői
munkaközösség elnöke közvetlenül az igazgatóval tart kapcsolatot.
Egyéb esetekben a szülői közösség tagjai előre egyeztetett időpontban kereshetik fel az
intézmény igazgatóját javaslataikkal, problémáikkal.

7. Az osztályközösség
Az azonos évfolyamra járó és közös tanulócsoportot alkotó tanulók egy
osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösségek diákjai a tanórák (foglalkozások)
túlnyomó többségét az órarend szerint közösen látogatják.
Az osztályközösség, mint az intézmény legkisebb egysége:
 megválasztja az osztály titkárát
 küldöttet delegál az intézmény diákönkormányzatának vezetőségébe.
Az osztályközösség így önmaga diákképviseletéről dönt.
Az osztályközösség vezetője: az osztályfőnök
Az osztályközösség élén, mint pedagógusvezető, az osztályfőnök áll. Az
osztályfőnököt az igazgatóhelyettesek és a munkaközösség-vezetők javaslatát figyelembe
véve az igazgató bízza meg. Az osztályfőnök jogosult az egy osztályban tanító pedagógusok
értekezletének összehívására.

8. A tanulók véleménynyilvánításának rendje és formája
A tanuló joga, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt
nyilvánítson:

minden kérdésről,

az őt nevelő és oktató pedagógus munkájáról,

az iskola, kollégium működéséről.
A tanulónak be kell tartania a véleménynyilvánítása során a házirend, illetve egyéb belső
szabályokban foglaltakat.
A tanuló a véleményét:

önállóan, saját maga, illetve

a tanulók képviselete útján is elmondhatja.
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A tanuló képviselő útján nyilváníthatja ki véleményét:

a diákönkormányzat,

egyéb iskolai közösség működése során.
Az önálló véleménynyilvánításra az egyes intézményi fórumok a működési rendjük szerint
adnak teret.
A véleménynyilvánítás formái különösen:

személyes megbeszélés,

gyűlésen, fórumon való felszólalás, véleményközlés,

írásos megkeresés, véleménynyilvánítás.
A pedagógusok és az intézményvezető
véleménynyilvánítási szabadságát.

feladata,

hogy

biztosítsák

a

tanulók

9. A tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formája
A tanuló joga, hogy tájékoztatást kapjon:

személyét, illetve

tanulmányait érintő kérdésekről.
A pedagógusok és az intézményvezető feladata, hogy gondoskodjanak arról, hogy a tanulók
ismerjék meg a tájékoztatásukra vonatkozó rendet, a tájékoztatás formáit.
A tájékoztatás formái:

szóbeli tájékoztatás (személyesen, iskolarádión keresztül, iskolagyűlésen)

írásbeli tájékoztatás (ellenőrzőben, elektronikus naplóban, faliújságon)
A tájékoztatás tartalmának, jellegének megfelelően történhet:

közösen, illetve

egyénileg.
A tanulóval kapcsolatban tájékoztatást adhat:

az intézményvezető,

a nevelőtestület,

szaktanár,

osztályfőnök,

oktató-nevelő munkát végző pedagógus.
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10. Diákközgyűlés
A tanulóközösség legmagasabb tájékoztató és véleményező fóruma a diákközgyűlés. A
diákközgyűlésen az igazgató és a diákönkormányzat vezetői beszámolnak az előző
diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, a tanulói jogok és kötelességek helyzetéről,
érvényesüléséről. A diákközgyűlés nyilvános, bármelyik tanuló megteheti észrevételeit,
javaslatait személyesen vagy képviselői útján. A tanulók kérdéseket intézhetnek az intézmény
vezetőségéhez, kérhetik problémáik megoldását, melyekre legkésőbb 30 napon belül érdemi
választ kell kapniuk. Rendes diákközgyűlés összehívására évente egyszer, az éves
munkatervben meghatározott időpontban kerül sor. Napirendjét a közgyűlés előtt 8 nappal
nyilvánosságra kell hozni. Indokolt esetben rendkívüli közgyűlést is összehívhat a
diákönkormányzat vezetése és az intézményvezető.
11. Diákönkormányzat
A diákönkormányzatok az 1993. évi LXXIX. közoktatási törvény és a módosító 2003. évi
LXI. törvény alapján működnek.
A diákönkormányzat működését meghatározó legfontosabb tényezők:
• Tevékenysége a diákokat érintő minden kérdésre kiterjed.
• Munkáját segítő tanár koordinálja.
• A feladatok ellátásához ingyen használhatja az iskola helyiségeit és berendezéseit.
Döntési joga van a nevelőtestület véleményének kikérésével:
• Saját működéséről, hatáskörei gyakorlásáról.
• Saját működési szervezeti szabályának megalkotásáról.
• Saját tájékoztatási rendszerének megalkotásáról és működtetéséről.
• A működtetéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról.
• Egy tanítás nélküli munkanap programjáról.
• Diákújság, iskolarádió szerkesztése és működtetése, munkatársainak megbízása
Egyetértési joga van:
Értelmezése: egyetértési jog azt jelenti, hogy az adott szervezet egyetértő nyilatkozata nélkül
a döntést hozó szervezet döntése nem léphet életbe.
• Az iskolai szervezeti és működési szabályzat elfogadásakor és módosításakor
• Iskolai ünnepségek rendjéről.
• A diákönkormányzat és az iskolavezetés kapcsolatainak formájáról.
• Tanórán kívüli foglalkozások rendjéről.
• Jutalmazó és fegyelmező intézkedések elveiről és rendjéről.
• A házirend elfogadásáról és módosításáról.
• A tanulók szociális támogatásának elosztási elveiről, s annak elfogadásáról.
• Ifjúságpolitikai célú pénzeszközök felhasználásakor.
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A következő döntésekkor kell kikérni a diákönkormányzat véleményét:
• A tanulók nagyobb közösségét érintő döntések meghozatalában.
• A tanuló helyzetét elemző beszámolók elkészítéséhez.
• Tanulói pályázatok, versenyek megrendezéséhez.
• Iskolai sportkör működési rendjének megállapításához.
• Könyvtár és a sportintézmények működési rendjének kialakításához.
12. A diákönkormányzat szervezeti felépítése ás feladata az iskolában
Osztályképviselők megbízása - feladata: az osztály érdekeinek képviselete, a megbízók
tájékoztatása
Osztályképviselők által megválasztott diáktanács titkár - feladata: az osztályképviselők
irányítása, rendszeres tájékoztatása, a segítő tanár munkájának segítése, bizonyos
rendezvényeken a szervezési feladatok ellátása
A diákönkormányzat évente újra választandó
• Októberben kerül rá sor.
• Az osztályképviselők megválasztják a diáktanács titkárát, jelenleg három tanuló látja
el ezt a feladatot.
• Éves munkaterv készítése, elfogadása
• Házirend véleményezése
• Diákgyűlés szervezése, ahol az iskolát érintő kérdésekről hall a diákság tájékoztatót
• Havonta egyszer ülésezik a diáktanács, ahol tájékoztatót hallanak az aktuális témákból
• A rendelkezésre álló anyagi javak közös elosztása és felhasználása
• Év végi beszámoló készítése.
A segítő tanár feladata:
• A diákönkormányzat és a tantestület közötti rendszeres kapcsolattartás.
• A diáktanács munkájának kidolgozása, s abban aktív részvétele.
• Pozitív magatartás elősegítése.
• Problémamegoldó képesség kialakítása és fejlesztése.
13. A diákönkormányzat és az iskolai vezetők közötti kapcsolattartás formája és rendje
A kapcsolattartás formái:

személyes megbeszélés,

tárgyalás, értekezlet, gyűlés, diákközgyűlés,

írásos tájékoztatók, dokumentumok átadása.
Az iskolai vezetők a kapcsolattartás során:

átadják a diákönkormányzati szervnek, illetve képviselőjének a diákönkormányzat
véleményezési, egyetértési, illetve javaslattételi joga gyakorlásához szükséges
dokumentumokat,

a dokumentumok értelmezéséhez szükséges tájékoztatást, felvilágosítást kérésre
biztosítják,

megjelennek a diákközgyűlésen, válaszolnak az intézmény működésével
kapcsolatban feltett kérdésekre,

a diákönkormányzat javaslatait, véleményét figyelembe veszik az intézmény
működtetése, illetve a tanulókkal kapcsolatos döntések során.
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A diákönkormányzat, illetve diákképviselők a kapcsolattartás során:

gondoskodnak a véleményezési, egyetértési, illetve javaslattételi jog gyakorlása
miatt átvett dokumentumok áttekintéséről, és az érintett jog gyakorlásáról,

aktívan részt vesznek azokon a fórumokon, melyekre megjelenni jogosultak,
illetve ahová meghívták, s az intézmény működésével, illetve a tanulókkal
kapcsolatos kérdéseket érint,

gondoskodnak az intézményvezetők megfelelő tájékoztatásáról (írásbeli meghívó)
a diákönkormányzat gyűléseire, illetve egyéb programjairól.
14. A diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételek
Az intézmény biztosítja a diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételeket.
Az intézmény a működés feltételeként biztosít:

a diákönkormányzat működéséhez szükséges helyiséget,

a diákönkormányzat működéséhez szükséges berendezési tárgyakat,

a működéshez szükséges anyagi támogatást.
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XII. A tanulók közösségeire vonatkozó rendelkezések

1. A tanulói jogok
Az intézmény megteremti a tanulói jogok érvényesítésének és a kötelezettségek
teljesítésének feltételeit.
A tanuló joga, hogy:

részesüljön:














az adottságainak, a képességeinek, az érdeklődésének megfelelő
nevelésben és oktatásban,
 szakmai elméleti és gyakorlati képzésben,
 egészségvédelemben, baleset és munkavédelemben,
 rászorultságakor szociális ösztöndíjban, támogatásban,
 érdemi tájékoztatásban és érdekvédelemben,
védjék, tiszteletben tartsák:
 emberi méltóságát, jogait, azok gyakorlását,
 világnézeti meggyőződését,
 nemzeti, etnikai önazonosságát,
igénybe vegye:
 a napközi otthoni, tanulószobai, kollégiumi ellátást,
 az egészségügyi, étkezési szolgáltatást;
 az intézmény létesítményeit,
 a diákjuttatásokat, kedvezményeket, biztosítást,
részt vegyen:
 a diákkörök munkájában, a választható foglalkozásokon,
 az érdekeit érintő döntések meghozatalában,
 a diákönkormányzat munkájában,
 az iskolán kívüli társadalmi szervezetekben,
kérelmezze:
 a tanórai foglalkozások alóli felmentését,
 más intézménybe való átvételét,
 tudásának független vizsgabizottság általi értékelését,
véleményt nyilváníthasson mások emberi méltóságát tisztelve, ismerje és
gyakorolhassa jogait,
gyakorolja nagykorúságától a szülői jogokat, és a kötelezettségeket,
kapjon díjazást, ha az intézmény a tanuló által előállított pénzbeli értekkel bíró
dolog vagyoni értékét másra ruházza.
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2. A tanulói kötelességek
Az intézmény tanulójának kötelessége, hogy:

teljesítse tanulmányi kötelezettségét rendszeres munkával, fegyelmezett
magatartással, képességeinek megfelelően,

tiszteletben tartsa mások emberi méltóságát és jogait,

aktívan és pontoson vegyen részt a szükséges felszereltséggel:
 a kötelező és a választott foglalkozásokon,
 a szakmai gyakorlatokon,
 az intézmény ünnepélyein és közösségi rendezvényein,
 a tanulmányi kirándulásokon,

megtartsa:
 a házirendet, az intézményi szabályokat,
 a tanórák (foglalkozások) és a gyakorlati képzés rendjét,
 az egészségvédő és a biztonságvédő előírásokat,
 az eszközök, berendezések használati szabályait,

óvja saját és társai:
 testi épségét, egészségét és biztonságát,




életkorához igazodóan közreműködjön pedagógusi irányítással:
 a közösségi élet feladatainak ellátásában,
 környezete rendezetten tartásában,
 a használt eszközök, helyszínek karbantartásában,
 a tanórák, foglalkozások előkészítésében, lezárásában,
haladéktalanul jelentse a pedagógusnak a veszélyes állapotot, tevékenységet,
balesetet.

3. Iskolai házirend
A házirend /melléklete/ tartalmazza a tanulók jogait és kötelezettségeit, valamint az iskola
életének részletes szabályozását. A rendszabályok betartása kötelező, erre elsősorban minden
tanuló saját maga, másodsorban a pedagógusok és beosztott tanulók ügyelnek. (Az ügyeleti
rend megszervezése az igazgatóhelyettes, ill. a kollégium-vezető feladata.) A házirendet az
intézmény vezetője terjeszti elő a nevelőtestület, a diákság, a szülői munkaközösség
véleménye alapján, melynek végső formáját a nevelőtestület fogadja el.
Az iskolai házirend, valamint a tanév rendje ismertetésére a tanév elején szeptemberben
osztályfőnöki órán kerül sor.
4. A tanulói jogviszony keletkezése
A közoktatási intézmény tanulói közé felvétel vagy átvétel útján lehet bejutni, amely
jelentkezés alapján történik. A felvételről és az átvételről az iskola igazgatója dönt. A
közoktatási törvény 65-68. §-ai részletesen szabályozzák az iskolai jogviszony létrejöttét, az
önkormányzat éves szabályozását is figyelembe véve.
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5. A tanulók felmentése tantárgyi órák látogatása alól
Ha a tanuló valamely tantárgyból előrehozott érettségi vizsgát tett, akkor kérheti felmentését
a további órák látogatása alól. A felmentésről az igazgató dönt. A felmentés az órák egy
részének látogatása alól is adható.
6. Évismétlés
Ha a tanuló a tanév végén – a tantárgyak számától függetlenül – elégtelen osztályzatot
kapott, javítóvizsgát tehet.
A képzési típustól függetlenül, ha a tanuló elégtelen osztályzatainak száma a javítóvizsga
végén meghaladja a kettőt vagy nem élt a javítóvizsga lehetőségével, akkor tanulmányait csak
az osztály megismétlésével a szakiskolai évfolyamon folytathatja.
Átjárhatóság biztosítása
Amennyiben tanuló tanulmányi eredménye a tanév végén a 9. szakiskolai évfolyamon a
meghaladja a 4:00 átlagot és írásban kérelmezi, a 10. évfolyamot, a nevelőtestület
jóváhagyásával szakközépiskolai osztályban folytathatja.
7. A tanulmányokkal kapcsolatos vizsgakötelezettségek
Csak az a tanuló tehet az iskolában tanulmányait záró vizsgát (érettségi vizsga, szakmai
vizsga), aki a vizsgát megelőző évfolyam elvégzését igazoló bizonyítványt szerzett.
Az iskolában lefolytatandó állami vizsgák (érettségi vizsgák, továbbá szakmai vizsgák) fajtáit,
lebonyolításának, értékelésének és ügyvitelének rendelkezéseit az érettségi vizsgaszabályzat,
valamint a szakmai vizsgaszabályzatok határozzák meg. A helyi vizsgák lebonyolítási rendjét
az iskola helyi vizsgaszabályzata (Pedagógiai program) tartalmazza.
A helyi vizsgák fajtái:
 osztályozó;
 tantárgyi;
 különbözeti;
 javító.
A helyi vizsgák időpontját, a tantárgyi vizsgák esetén a vizsgaidőszakot az iskola éves
munkaterve tartalmazza. Az osztályozó és különbözeti vizsgák időpontjáról az igazgató
esetenként dönt.
8. Intézménybe való felvétel magasabb évfolyamra
A közoktatási intézmény tanulói közé felvétel vagy átvétel útján lehet bejutni, amely
jelentkezés alapján történik. A felvételről és az átvételről az iskola igazgatója dönt. A
közoktatási törvény, valamint MKM rendelet részletesen szabályozza a tanulói jogviszony
létrejöttét. Minden tanévben a miniszteri rendeletben megadott határidőig el kell készíteni a
következő tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatót és azt nyilvánosságra kell hozni.
Az iskolánkba, illetve valamely csoportba történő felvétel elveit a tantestület határozza meg.
Az egyes tanulók felvételéről az igazgató hatásköre dönteni. Az igazgató döntése előtt kikéri a
felvételi időszakban a tantestület, évközi átvétel esetén az érintett tanárok véleményét.
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Az első osztályokba elsősorban az általános iskolában elért tanulmányi eredmény
figyelembevételével kerülhetnek a tanulók.
A tanulók évközi, illetve más iskolából való átvételének esetén a következőket kell
mérlegelni:
 az iskolaváltoztatási kérelem indokai
 a tanuló tanulmányi előmenetele
 a tanult tantárgyak illeszkedése a helyi tantervhez.
Más középiskolákból jövő vendégtanulókkal szemben ugyanazokat az eljárásokat
alkalmazzuk, mint a saját diákjainkkal.

9. A tanulói jogviszony megszűnése
Az iskola a tanulói jogviszony megszűnésének kérdését a törvényi rendelkezések
alkalmazásával kezeli.
10. A tanulók jutalmazása

Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedően végzi, aki
kitartó szorgalmat, vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, illetve hozzájárul az
iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez - az iskola dicséretben részesíti, illetve
jutalmazza.
A középiskola dicséretben részesíti, illetve jutalmazza azokat a tanulóit, akik:
 kiemelkedő tanulmányi eredményt érnek el;
 kitartó szorgalmat tanúsítanak;
 tanulmányi és sport versenyeken eredményesen szerepelnek;
 példamutató közösségi és kulturális munkát végeznek.
Az intézmény jutalmazza a megyei szintű különböző versenyek I-III. helyezettjeit, az
országos versenyek I-X. helyezettjeit.
A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, a példamutatóan egységes helytállást
tanúsító tanulói közösséget csoportos jutalomban lehet részesíteni.
A jutalmazás formái
Iskolánkban elismerésként a következő dicséretek adhatók:
Év közben:
 szaktanári dicséret szóban
 szaktanári dicséret ellenőrzőbe írva
 osztályfőnöki dicséret ellenőrzőbe írva
 igazgatói dicséret ellenőrzőbe írva
 igazgatói dicséret az iskolagyűlés előtt
 nevelőtestületi dicséret (iskolagyűlésen, illetve ünnepségeken)
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Év végén:
 bizonyítványba írt szaktanári dicséret
 bizonyítványba írt általános dicséret
 oklevél
 jutalomkönyv
 igazgatói dicséret az iskola ifjúsága előtt
 jutalmazás az iskola alapítványainak révén.
A jutalmak odaítéléséről az osztályban tanító pedagógusok és az osztályfőnök
véleményének meghallgatása után az osztályfőnökök és az igazgató (alapítványi
kuratóriumok) dönt, illetve a versenyeredmények alapján történik.

11. A Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskolához kötődő alapítványok
díjai
Alapítványok









Takács Andrea Alapítvány
Varga István 1991. november 17. Középiskolai Alapítvány
Pálfi János Alapítvány
Péter András Alapítvány
Nagy Miklós Alapítvány
A Sárrét Szakképzéséért Alapítvány
Tildy Zoltán Alapítvány
Farmasi Péter Alapítvány

A díjak odaítéléséről az alapító okirat rendelkezik.
Takács Andrea-díj:
 történelem és testnevelés tárgyból kiemelkedő eredményt elérő diák
 legeredményesebb vésztői diák
Varga István-díj:
 legszebben beszélő és író diák
Pálfi János-díj:
 legeredményesebb füzesgyarmati tanuló
 kiemelkedő teljesítmény magyarból
 kiemelkedő teljesítmény matematikából
Németh Magdolna-díj:
 kiemelkedő teljesítmény angol nyelvből
Nagy Miklós-díj:
 kémia-biológia- földrajz-fizika területén elért kiemelkedő eredményéért
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Péter András-díj:
 kiemelkedő tanulmányi eredményért
Sinka kötet:
 kiemelkedő tanulmányi, közösségi és sport munkáért
Sárrét Szakképzéséért-díj:
 szakmai tanulmányi versenyen élért eredményért
Farmasi Péter-díj:
 legjobb „bejárós” tanuló kapja

12. Fegyelmi intézkedések
Az a tanuló, aki kötelességeit enyhébb formában megszegi, fegyelmi intézkedésben
részesítendő.
Fegyelmező intézkedések:
 szaktanári, szakoktatói intés
 osztályfőnöki intés
 osztályfőnöki megrovás
 igazgatói megrovás
 igazgatói szigorú megrovás
Fegyelmező intézkedést a szaktanár valamint az osztályfőnök kezdeményezhet. Fegyelmező
intézkedés esetén szaktanári, szakoktatói intésből három, a többi fokozatból csak egy adható.
Osztályfőnöki megrovást vonnak maguk után a következő kötelességszegések:






3 szaktanári figyelmeztetés
5 igazolatlan óra
agresszív viselkedés, a másik tanuló bántalmazása
az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése
a dohányzási tilalom megszegése

A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell tekinteni,
s a tanulót azonnal legalább igazgatói megrovásban kell részesíteni. Súlyos
kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek:






egészségre ártalmas szerek (alkohol, drog) tiltott fogyasztása
több ellenőrzőkönyv egyidejű használata
ha a tanuló igazolatlan óráinak száma meghaladja a 10 órát
az iskola berendezési tárgyainak szándékos rongálása
mindazon
cselekmények,
melyek
a
büntetőtörvénykönyv
bűncselekménynek minősülnek
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A fegyelmező intézkedéseket az ellenőrzőn kívül az osztálynaplóban (elektronikus
naplóban) is fel kell tüntetni.
A szaktanárit a szaktanár, az osztályfőnökit az osztályfőnök írja be mindkettőbe. Az
igazgatóit az ellenőrzőbe az osztályfőnök írja be és az igazgató írja alá, az osztálynaplóba
(elektronikus naplóban) az osztályfőnök írja be.

13. Fegyelmi büntetés
Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli
határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. A Közoktatási Törvény szabályozza a tanulók
fegyelmi felelősségét.
Fegyelmi büntetést a tantestület által megbízott Fegyelmi Bizottság hoz fegyelmi eljárás
keretében. A fegyelmi eljárás során a közoktatási törvény 76.§-a szerint kell eljárni.
Fegyelmi büntetések:
 nevelőtestületi megrovás
 nevelőtestületi szigorú megrovás;
 meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, illetve megvonása;
 áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba, vagy iskolába; (felfüggesztve)
 kizárás az iskolából (Nem tanköteles korú diák esetében) (felfüggesztve)
A gyakorlati képzés keretében elkövetett kötelességszegésért a fegyelmi eljárást az
iskolában kell lefolytatni, a képzőhely képviselőjének részvételével. A kollégiumi büntetésről
tájékoztatni kell a tanuló osztályfőnökét.
A tantestület kihirdetésre vonatkozó döntése alapján a fegyelmi büntetést az iskola tanulói
előtt az okok ismertetésével együtt az igazgató vagy valamelyik helyettese kihirdeti.

14. A tanulói mulasztás igazolására vonatkozó rendelkezések
A tanulói mulasztások
A tanuló köteles részt venni a tanítási és a választott tanórákon és az iskola hivatalos
rendezvényein. Ha a tanuló a tanítási óráról távol marad, mulasztását igazolnia kell. A
mulasztások igazolása az osztályfőnök joga és kötelessége. Az igazolások módját az
osztályfőnök köteles az első tanítási napon ismertetni a tanulókkal, az első szülői értekezleten
pedig a szülőkkel. (Az igazolás módját a házirend tartalmazza).
A szülő tanévenként legfeljebb 3 alkalommal, legfeljebb együttesen 3 tanítási napról való
távolmaradást igazolhat. A szakképző évfolyam tanulói legfeljebb 3 alkalommal, legfeljebb
együttesen 3 tanítási napról való távolmaradást maguk igazolhatnak.
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A tanuló számára előzetes távolmaradási engedélyt a szülő a tanuló ellenőrző könyve útján
írásban kérhet. Az engedély megadásáról tanévenként 3 napig az osztályfőnök, ezen túl az
igazgató dönt. A döntés során figyelembe kell venni a tanuló tanulmányi előmenetelét,
magatartását, addigi mulasztásainak mennyiségét és azok okait.
A tanuló tanítási óráról való késését és hiányzását az órát tartó pedagógus az osztálynaplóba
bejegyzi. A mulasztott órák havi összesítését és igazolását az osztályfőnök végzi. Az
igazolatlan mulasztások hátterének felderítésében, és a szülő értesítésében az osztályfőnök jár
el. A szaktanár kíséri figyelemmel a tantárgyának óráiról történő mulasztást és szükség esetén
tájékoztatja az osztályfőnököt.
Amennyiben a távollét iskolai érdekből történik (tanulmányi, sport, kulturális versenyen
való részvétel, nem beleértve a felkészülést) a mulasztott órák igazoltnak tekintendők és nem
számítanak bele a statisztikai összesítésbe.
Igazoltan távol maradhat a tanuló az iskolából az osztályfőnökkel történt megbeszélés után,
a következő indokok alapján:


Egy nap: ha OKTV, OSZTV vagy országos, megyei, területi, iskola
versenydolgozatot ír aznap délután



Három nap: aki a tanulmányi versenyek második fordulójába jutott



Öt nap: középfokú vagy felsőfokú nyelvvizsga (C), előrehozott érettségi –
tanévenként egyszer adható, 3 nap a felkészülésre és a vizsganapok



Tíz nap: OKTV vagy OSZTV országos döntőbe jutás esetén;

15. Térítési díj és tandíjfizetés
Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások
A pedagógiai szolgáltatások túlnyomó többsége magyar állampolgárok számára
ingyenesen vehető igénybe. Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásokról a Közoktatási
törvény 114. §-a rendelkezik. A nem magyar állampolgárokra vonatkozó térítési díj
megállapításánál a Közoktatási törvény 110. §-a az irányadó.
Térítési díj fizetése
Intézményünkben térítési díjat kell fizetni minden olyan szolgáltatás igénybevételéért,
aminek finanszírozását a fenntartó nem vállalta, de a tevékenységgel az intézmény helyi
szükségleteket elégít ki.
Térítési díjat kell fizetni az étkezés igénybevételéért.
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Tandíj fizetése
A tandíj kötelezettségű szolgáltatásokat a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
Többször módosított törvény térítési díj fizetési és tandíjfizetési kötelezettségről, valamint a a
fenntartó önkormányzat rendelete az önkormányzati fenntartású intézményekben igénybe vett
szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításáról határozza meg.
Tandíjat kell fizetni a következő szolgáltatásokért:




nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban a második vagy további
szakképesítésre felkészüléskor, OKJ számos szakmák esetén.
tizenegyedik évfolyamtól kezdődően második vagy további alkalommal az
évfolyamismétléskor abban az esetben, ha arra azért van szükség, mert a tanuló a
tanulmányi követelményeket nem teljesítette,
a tanulói jogviszony megszűnése után megkezdett érettségi és szakmai vizsga,
illetve a tanulói jogviszony alatt megkezdett, de be nem fejezett vizsga esetén a
második vagy további javítóvizsga.

A tandíj fizetési kötelezettség mértéke
Amennyiben lehetséges önkormányzati rendelet alapján a tanulmányi eredménytől és a
tanuló igazolt szociális helyzetétől függően a meghatározott összeg mérséklésre kerülhet
egyéni elbírálás alapján.
A tandíj mértéke az Államháztartási törvény 2006. CXXVII. Törvény 15.1.2.4. és a Kötv.
114,115,116 és 117. §-a továbbá a 41/1994. (X.6.) önkormányzati rendelet 3. § 1.2. pontja és
4. § alapján kerül meghatározásra.
A szociális körülmények alapján adható kedvezmény iránti kérelmeket tanévenként
kétszer, az intézmény igazgatója bírálja el, az osztályfőnökök leadását követően 15 napon
belül, erről határozat formában a tanuló értesítve lesz. A kérelemhez csatolni kell a tanulóval,
hallgatóval egy háztartásban élők jövedelemigazolását.
A kedvezmény iránti kérelmeket szeptember 15-ig, illetve január 15-ig kell benyújtani.
Tandíj fizetésének és visszatérítésének módja
 A tandíjat a tanuló a határozat átvételét követően köteles megfizetni
 A befizetés az iskolai pénztárban történik a határozatban foglaltak alapján, számla
ellenében.
 Az a tanuló, aki a tandíjat a határozat kézhezvételétől számított, és ezen
rendelkezésben foglaltak alapján a meghatározott időpontig nem fizeti be egyszeri
felszólítást követően 15 napon belül, a tanulói jogviszonyát az intézmény
egyoldalúan megszünteti.
 Hosszan tartó betegség, vagy baleset, illetve egyéb távolmaradás esetén köteles
halasztási kérelmet benyújtani, hogy az általa megfizetett tandíj alapján a
tanulmányi kötelezettséget a következő tanévben kívánja folytatni. Tandíj
visszafizetésre ekkor sem jogosult az iskola, de tanulói kérelem alapján a
következő félévben az igazgató döntése alapján ez az összeg kerül felhasználásra
térítési díjként.
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A tanévre megállapított térítési díjakat, tandíjakat két egyenlő részletben
 november 5-ig, illetve
 március 5-ig kell megfizetni.
Térítési díj fizetésének és visszatérítésének módja
A térítési díj mérséklését vagy elengedését írásban kell kérvényezni. A fenntartó határozata
alapján az igazgató dönt a tanulmányi és szociális helyzettől függően a térítési díj részleges
vagy teljes elengedéséről.
Térítési díj fizetésének módjai:
 Készpénzzel az iskolai pénztárba
Térítési díj visszatérítése:
 A következő esedékes térítési díj összegéből levonásra kerül, így külön
visszatérítés nem történik,
 Készpénzben csak a tanulói jogviszony megszűnését követően történik.

16. Diákigazolvány és igazolások kiadásának a rendje
A diákigazolványokkal kapcsolatos ügyintézés a 15/1999. (III.24.) OM rendelet és a
30/1999. (II.15.) Kormány rendelet alapján történik. A diákigazolványok és igazolások
kiadásának részletes rendjét a 5. számú melléklet tartalmazza.
17. A tanulók tantárgyválasztásával és módosításával kapcsolatos elvek
Emelt szintű érettségire felkészítés
A kötelező és választható érettségi tárgyakból a diákok igényei alapján, legalább 8 diák
(fizika, kémia, biológia tantárgyak illetve emelt szintű felkészítés esetében 6 fő) jelentkezése
esetén indítunk középszintű, illetve emelt szintű érettségi vizsgára előkészítő képzést a 11-12.
(12-13.) évfolyamon. A 10. ill. a nyelvi előkészítő tagozaton 11. évfolyamra járó tanuló
április 20-ig adja le a 11. ill.12. évfolyamra választott fakultatív tantárgyak listáját, annak
feltüntetésével, hogy középszintű vagy emeltszintű érettségi vizsgára kíván felkészülni. Egy
tantárgyat kötelező választania, egyet pedig ezen felül választhat. Idegen nyelvből csak a
sikeres előrehozott érettségi vizsgával rendelkező diákok mentesülhetnek a nyelvi előkészítők
látogatása alól. A választott tantárgyakat módosítani csak a következő tanév végén igazgatói
engedéllyel lehet.
A kötelező érettségi tantárgyak
Magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv tantárgyakból
gimnáziumunk megszervezi kellő számú érdeklődő esetén az emeltszintű érettségi vizsgára
felkészítő képzést (az idegen nyelvek közül angolból és németből).
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Választható érettségi tantárgyak
A fizika, kémia, biológia, földrajz, informatika, rajz és vizuális kultúra, ének-zene,
testnevelés, mozgókép- és média ismeret, idegen nyelv (angol, német, orosz, olasz) és dráma
tárgyak közül lehet választani a kötelező érettségi tárgyak mellé legalább egyet. A legtöbb
tantárgy esetében több csoport indításának is adottak a feltételei, amennyiben a jelentkezők
száma ezt indokolja.
18. A vendégtanulói jogok és kötelességek
Ha az intézmény a tanuló számára nem tudja biztosítani az emelt szintű felkészítő
csoportba való részvételt az iskola keretei között, a tanuló joga más közoktatási intézményben
felkészítő foglalkozáson részt venni. A tanuló csak úgy vehet részt más közoktatási
intézményben ilyen jellegű oktatásban, ha azt iskolai órarendje lehetővé teszi. Ha a
foglalkozás délelőtti tanítási óra alatt zajlik, a tanuló az intézmény épületét csak osztályfőnöki
engedéllyel hagyhatja el. A más közoktatási intézményben felkészítő csoportban szerzett
érdemjegyeket az adott közoktatási intézmény félévente továbbítja intézményünknek, az ott
megszerzett érdemjegyek beszámítanak a tanuló iskolában szerzett érdemjegyeibe.
Intézményünk szintén lehetőséget biztosít más közoktatási intézmények tanulóinak
vendégtanulói jogviszony létesítésére.

19. Az intézmény ifjúságvédelmi feladataival kapcsolatos teendők

Az intézmény ifjúságvédelmi tevékenység
Az ifjúságvédelem az intézmény pedagógiai tevékenységének szerves része.
Megvalósítása az ifjúságvédelmi felelősök feladata, és az abban való részvétel a
nevelőtestület minden tagjának kötelessége.
Az ifjúságvédelmi felelős minden év szeptember 30-ig az osztályfőnökökkel és a
csoportvezető tanárokkal együtt felméri az osztályba járó hátrányos, halmozottan hátrányos
helyzetű tanulókat, adataikat az ifjúságvédelmi felelős tartja nyilván.
A Polgármesteri Hivatal gyámügyi osztályával az ifjúságvédelmi felelős tartja a
kapcsolatot. Az állami gondozottak törvényes képviseletét a Gyermek- és Ifjúságvédelmi
Intézet igazgatója látja el.
Ha a szülő vagy gondviselő a tanuló nevelését, gondozását az osztályfőnök, az
ifjúságvédelmi felelős vagy az igazgató figyelmeztetése ellenére elhanyagolja, és az iskolának
nincs módja ennek megváltoztatására, az ifjúságvédelmi felelős javaslatára az intézmény
vezetője az illetékes gyámhatóságnál kezdeményezheti a megfelelő védő (óvó) intézkedések
megtételét. Gyermekbántalmazás vélelme, vagy egyéb pedagógiai eszközökkel meg nem
szüntethető veszélyeztető tényezők megléte esetén kezdeményezi, hogy az igazgató értesítse a
gyermekjóléti szolgálatot. A gyermek anyagi veszélyeztetettsége esetén kezdeményezi, hogy
az iskola igazgatója indítson eljárást a tanuló lakó-, illetve ennek hiányában tartózkodási helye
szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál rendszeres vagy rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás megállapítása, szükség esetén a támogatás természetbeni ellátás
formájában történő nyújtása érdekében.
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Az ifjúságvédelmi felelős feladata
Az intézmény nevelési programjának gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatai
keretében egészségnevelési, ennek részeként kábítószer-ellenes program kidolgozásának
segítése, végrehajtásának figyelemmel kísérése, szükség esetén intézkedés megtételének
kezdeményezése az intézmény igazgatójánál, tájékoztatás nyújtása a tanulók, a szülők és a
pedagógusok részére. Minden tanévben elkészíti az intézmény ifjúságvédelmi munkatervét. A
kollégiumban szintén tevékenykedik ifjúságvédelmi felelős, amely a hasonló ifjúságvédelmi
feladatokat maradéktalanul köteles ellátni.
20. A tankönyvrendelés rendje
A tankönyvrendelés elkészítésének szabályai
Az iskolai tankönyvrendelés általános szabályait az 5/1198. (II.18.) MKM rendelet és a
2001. évi XXXVII. tv. a tankönyvpiac rendjéről szabályozza.
Az iskolai tankönyvrendelés megszervezéséért az intézmény igazgatója és az általa
megbízott tankönyvfelelős felel. Az iskolai tankönyvrendelés és tankönyvkiosztás
bonyolításában az osztályfőnökök is tevékenyen részt vesznek.
Az iskola helyi tanterve alapján a szakmai munkaközösségek minden év január 15-ig
választják ki a tantárgyanként egységes tankönyveket. A munkaközösségek indokolt esetben
módosíthatják tankönyvválasztásukat a felmenő rendszer figyelembevételével. Az iskolai
tankönyvrendelés összeállítása után a következő tanévre vonatkozó változtatások nem
lehetségesek.
Az iskolai tankönyvrendeléshez ki kell kérni a szülői szervezet és a diákönkormányzat
véleményét.
Az iskolai tankönyvtámogatás rendszere
A normatív tankönyvtámogatás összegének felhasználása:





tartós tankönyvre, kötelező és ajánlott olvasmányokra fordított rész (min. 25%),
ingyenes tankönyvre jogosult tanulók részére nyújtott támogatás,
a szociálisan rászoruló tanulóknak nyújtott támogatás,
tanulói alaptámogatás.

A tankönyvtámogatás összegének felosztása minden tanévben az éves központi
költségvetésben meghatározott normatíva, ill. az iskolában szociálisan rászorulók
felmérésének figyelembevételével készül el, melyet véleményez a szülői közösség és a
diákönkormányzat.
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XIII. Tanórán kívüli foglalkozások szervezeti rendje
1. Rendszeres tanórán kívüli foglalkozások
Tanórán kívüli foglalkozások rendje
Az iskola a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei szerint tanórán kívüli
foglalkozásokat szervez. Tanórán kívüli foglalkozás tartását a tanulók közössége, a szülői
szervezetek, a szakmai munkaközösségek kezdeményezhetik az igazgatónál. A tanórán kívüli
foglalkozások szervezése, az igények felmérése a tanév első három hetében történik. A
foglalkozások az iskolavezetés által jóváhagyott terv és leadott szakköri névsor alapján október
1-től indíthatók. Félévkor szükséges esetben korrekciót kell végezni.
A tanulók jelentkezése a foglalkozásokra önkéntes, a korrepetálások esetében javaslatot
tesz a szaktanár és az osztályfőnök, de felvétel esetén a foglalkozásokon a részvétel kötelező.
A tanórán kívüli foglalkozások helyét és idejét az igazgatóhelyettesek rögzítik, a foglalkozások
naplóit havonta ellenőrzik.
A rendszeres tanórán kívüli foglalkozások formái
Szakkörök
A különböző szakköröket a magasabb szintű képzés igényével a tanulók érdeklődésétől
függően indítja az iskola. Szakköri keretek között történik a tanulmányi versenyekre való
felkészítés is. A foglakozások előre meghatározott tematika szerint történnek. A szakkört
vezető pedagógust az igazgató bízza meg, aki köteles szakköri naplót vezetni. A szakkörök
az iskola költségvetésétől függően indíthatóak min. 10 tanuló jelentkezése esetén. (Kivételes
esetben igazgatói engedély alapján kisebb létszámmal is indulhat) A tanulmányi, szakmai és
sportversenyeken való részvétel az adott emelkedő teljesítmények függvényében lehetséges.
A tanulók az intézményi, a települési, a megyei és az országos meghirdetésű versenyeken
vehetnek részt, szaktanári felkészítést igénybe véve.
A versenyekre történő kíséret esetén a pedagógus az órarend szerinti óráit teljesíti.
Felzárkóztató foglalkozások, korrepetálások
A korrepetálások célja az alapképességek fejlesztése és a tantervi követelményekhez való
felzárkóztatás. A korrepetálást az igazgató által megbízott pedagógus tartja a tantervi
követelményekhez való felzárkóztatás céljából.
A 9. évfolyam korrepetálásai órarendbe illesztett időpontban az osztályfőnök javaslatára,
kötelező jelleggel történnek. A 10. évfolyamtól a korrepetálás differenciált foglalkoztatással
– egyes tanulókra vagy kijelölt tanulócsoportokra kötelező jelleggel – a szaktanárok
javaslatára történik.
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Sportkörök, tömegsport foglalkozások
A tanulók mindennapi testedzésének, mozgásigényének kielégítésére, a mozgás és a sport
megszerettetésére sportköri foglalkozásokat (tömegsport) és edzéseket tartanak a testnevelő
tanárok.
Könyvtár
Az iskola könyvtára minden tanítási napon nyitva tartási idejében, valamint a könyvtári
tanórákon áll a tanulók és pedagógusok rendelkezésére.
Az iskolai könyvtár állományába csak a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó dokumentum
vehető fel. Az iskolai könyvtár gyűjtőkörét – a szervezeti és működési szabályzat
mellékleteként kiadott – gyűjtőköri szabályzat határozza meg. Az iskolai könyvtár nyilvános
könyvtári feladatokat nem láthat el.
A könyvtárat használhatja:
 az iskola minden dolgozója,
 minden diák,
 minden öregdiák.

2. Alkalomszerű foglalkozások
Tanulmányi és közösségfejlesztő kirándulások
A diákok részére tanulmányi kirándulásokat lehet szervezni, melynek célja:

a természet és a hazai kulturális örökség megismerése,

a tanulók közösségi életének fejlesztése.

a tananyag speciális elsajátítása, bővítése
A kirándulásokat a munkaterv alapján tanítás nélküli munkanapon vagy tanítási
szünetben lehet megszervezni. A kirándulások tervezetét minden év január 15-ig kell írásban
leadni az osztályfőnöki munkaközösség-vezetőnek, engedélyezéséről az igazgató dönt.
A tanulmányi kirándulások szervezésének szempontjai:
 a szülőkkel szülői értekezleten kell egyeztetni a kirándulás szervezési kérdéseit,
 költségkímélő megoldást kell választani,
 a kirándulás várható költségeiről a szülőket az ellenőrző útján kell tájékoztatni, és
írásban nyilatkoztatni a kirándulás költségeinek vállalásáról,
 osztálykirándulásra egy tanítási nap használható fel.
A kiránduláshoz annyi kísérőt kell biztosítani, amennyi a program zavartalan
lebonyolításához szükséges, de osztályonként minden 20 fő után 1 fő pedagógust. A
kirándulások előtt a tanulókkal ismertetni kell a balesetvédelemre vonatkozó előírásokat.
A kirándulás, tanítási napnak minősül. A tanár a kiránduláson az órarend szerint óráit
teljesíti. Gondoskodni kell az elsősegélynyújtáshoz szükséges felszerelésről is.
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.
Külföldi utazások, kirándulások
Tanítási időben a külföldi utazáshoz – melynek célja tanulmányi továbbképzés, kulturális,
sport és szakmai rendezvény – az igazgató engedélye szükséges. A kérelmet egyéni utazás
előtt a szülő, csoportos utazás esetén a csoport vezetője az utazás előtt legalább 1 hónappal
köteles az igazgatónak írásban benyújtani. Külföldi kirándulásra 5 tanítási nap biztosítható

Kulturális programok látogatása
Az osztályfőnökök alapvető feladata közé tartozik tanulóik ízlés- és jellemformálása,
művészeti nevelése, melyhez nagy segítséget nyújtanak a múzeum-, színház-, mozi-, kiállítástárlatlátogatások, valamint sportrendezvények a tanítási időn kívül bármikor szervezhetők az
osztályközösségek, vagy kisebb tanulócsoportok számára.
Tanítási időben az igazgató engedélye szükséges. Ha a kulturális rendezvény látogatása
anyagi vonzattal jár, be kell szerezni a szülők engedélyét.

Egyéb programok, rendezvények szervezése
Az iskola tanulói közösségei (osztályközösségek, diákkörök, szakkörök, stb.) egyéb
rendezvényeket is szervezhetnek. Az egyéb jellegű rendezvények lebonyolításához akkor kell
kérvényt benyújtani az intézmény vezetőjéhez, ha a tanulók az iskola helyiségeit igénybe
kívánják venni, illetve amennyiben a rendezvény időtartama érinti a tanítási időt.
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XIV. Az intézményi felnőttoktatás és felnőttképzés
1. A felnőttoktatás célja
A felnőttoktatás elsődleges célja az esélyegyenlőség biztosítása, illetve az
esélyegyenlőtlenségek csökkentése, az előbbre lépés lehetőségének biztosítása mindenki
számára. Hivatásunknak tekintjük: A MÁSODIK ESELY ISKOLAJANAK működtetését. Az
utóbbi évtizedben a felnőttoktatásban tanulók átlagéletkora csökkent, így már nem elsősorban
a munka mellett, munkáltatói ösztönzésre továbbtanuló felnőttek választják ezt a képzési
formát.. Sokkal inkábba fiatal, későn érő, pályatévesztett vagy munkanélküli, a nappali
iskolákból kisodródott, veszélyeztetett helyzetű, beilleszkedési zavarokkal küszködő fiatalok,
a közoktatási rendszerünk hiányosságai (vagy családi, anyagi gondok) miatt kimaradt, traumát
elszenvedett tanulók utolsó lehetősége a felzárkózásra. Iskolánk mindezen kihívásoknak a
lehető legjobb színvonalon, maximális rugalmassággal és toleranciával akart és akar ma is
megfelelni. Napjainkban az egyik súlyos társadalmi gond a munkanélküli fiatalok, a
pályájukat el sem kezdő szakmunkások képzése. A jelentkezőnek az oktatásba való belépése
elé minél kevesebb akadályt állítunk, rugalmasan és nagy toleranciával, személyre szabottan
jelöljük ki a számára optimálisnak tűnő belépési szintet és oktatási formát. Ily módon
biztosítjuk a MÁSODIK ESELYT a tanulónak, és a tanulmányok közben emeljük
követelményeinket az elérendő cél, az érettségi szintjére. Eszerint a szakképzettek
beiskolázásánál elsősorban a 10. osztályt, kivételesen a 11. osztályt, alapesetben a 9. osztályt
ajánljuk fel az esti, levelező illetve tagozaton. Mindezek olyan mértékben a jelentkezők
adottságainak a függvényei, hogy pontos előtervezésüknek nincs értelme.
Alapelveink, a munkánkban vallott és közvetített legfőbb értékek:
 etikai és esztétikai érzékenység, igényesség
 a tudás, a permanens tanulás, az önművelés fontossága
 a közösségi értékek jelentősége (családi, társadalmi)
 humánum, tolerancia, rugalmasság, (de!) igényesség
 a természeti, társadalmi, kulturális környezet védelme
 az anyanyelvi kultúra, a kommunikációs készségek fejlesztése hazafiság és európaiság
 a személyiség kiteljesítésére törekvés
 önbizalom és mások megbecsülése
 önfegyelem, pozitív életszemlélet
Felnőttek gimnáziuma és szakközépiskolája - ezen belül oktatás-szervezési formák szerint:
 Nappali munkarend szerinti oktatás
 Esti tagozat
 Levelező tagozat
 Egyéb tagozat
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2. Oktató – nevelő munka sajátosságai, egyedi jellemzői






Tanköteles kort betöltött tanulók iskolarendszerű felkészítése az érettségi vizsgára
Felnőttek alapműveltségi felkészítése a magasabb szintű szakmai átképzésre,
továbbképzésre
A nappali iskola munkarendjét (elfoglaltságuk, munkabeosztásuk, „utazó életmód”,
stb. miatt) vállalni nem tudó tanulók felkészítése az érettségi vizsgára
Az iskolával tanulói jogviszonyban álló, különféle oktatási formában tanuló valamint
az önálló felkészülést vállaló felnőtteknek osztályozó vizsgáztatása, és érettségi
vizsgáztatása. (Emellett a már tanulói jogviszonyban nem állók vizsgáztatása is)
Általában: második esély biztosítása minden, középiskolát tanköteles korban, nappali
tagozaton el nem végzett tanuló számára azzal, hogy a munkaerő-piaci vagy felsőfokú
továbbképzésüket
megalapozzuk
Ennek megfelelően iskolánk kliensei igen különböző módokon kerülnek hozzánk.

3. Külső kapcsolatok
A felnőttoktatás szakmai működéséhez szükséges a kapcsolat:





az Oktatási és Kulturális Minisztérium és az Oktatási Hivatal munkatársaival
Felnőttoktatási Központokkal
megyei szakmai tanácsadó szervekkel, szervezetekkel
a megye minden hasonló profilú intézményével

4. Az oktatási-nevelési folyamat szabályai
A tanulói jogviszony létesítésének, megszűnésének rendje
A minden tanévben aktualizálva kiadott, minden érdeklődő számára hozzáférhető
tájékoztatóban leírtak szerint (a saját szerkesztésű „jelentkezési lapunk” kitöltésével, az előző
tanulmányokat igazoló bizonyítványok bemutatásával) lehet beiratkozni a következő tanévre,
általában a februártól júniusig (augusztusig) terjedő időszakban. Ilyen esetben a beiratkozás
dátuma azonos a tanév rendjében megadottal, a tanulói jogviszony pedig értelemszerűen
folyamatos (más iskolából közvetlenül továbbtanulók számára). Kivételként (bár ezek száma
igen jelentős) augusztusban vagy a tanév közben is be lehet iratkozni, vagy az addigi
beszámolók pótlásával, vagy az előző iskolából hozott érdemjegyek igazolása alapján.
A beiratkozás folyamatosan az iskolatitkárnál történik, problémás esetben a tanulmányi és
nevelési vagy a szakmai és felnőttképzési igazgatóhelyettessel történő személyes egyeztetés,
döntés (előzmények beszámításának módja, osztályba helyezés tekintetében) alapján.
Fontos tudnivaló, hogy a felnőttoktatás esti illetve levelező tagozatára, csak tanköteles
koron túl lehet beiratkozni, felső korhatár, és munkáltatói igazolás nélkül. Az osztályba
sorolás az igazgató feladata. A tanév beiskolázásakor tervezzük az esti, levelező és nappali
munkarend szerinti tagozatos 10. osztályt, esetleg 11. osztályt indítani. A felsorolt
lehetőségeket a jelentkezők választása és száma szerint (sajnos csak augusztus végén) tudjuk
majd véglegesíteni. Döntő szempontként kezeljük — a jelentkező igénye és „vállalkozása”
mellett — előképzettségét, bizonyítványának minősítését.
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Alapelveink: a rugalmasság, az átjárhatóság, az alternatívák biztosítása megvalósításában
igen fontos szempont, hogy a különféle munkarendű osztályok között a tanulók áthelyezhetők
legyenek.
Átlépés, átvétel más iskolából, más iskolatípusból:
Alapelvek:
Amint önképünk: A MÁSODIK ESELY BIZTOSITASANAK INTEZMÉNYE megszabja alapelvünk a rugalmasság, célunk minden előforduló esetre az optimális megoldás
megtalálása. Mivel iskolánk általában a végső lehetőséget jelenti az ide jelentkezőknek a
középiskolai végzettség, az érettségi bizonyítvány megszerzéséhez, ezért a törvényes
kereteken belül (!) a legváltozatosabb egyedi megoldásokat kell megtalálnunk. Ez azonban
nem jelenthet lazaságot, tanulmányi igénytelenséget, fegyelmi szabadosságot. Nem kívánunk
az összes másutt megbukott tanuló könnyen elérhető „befogadó állomása” lenni. Kerüljük a
csak szociális indíttatásból (tanulói kedvezmények) tanulói jogviszonyt létesítők felvételét,
illetve igyekszünk az ilyen, többszörös évismétlőket tanulásra vagy végleges kimaradásra
bírni.
Általános szabályok:
Azonos iskolatípusból (felnőtt vagy nappali), nem évismétlő tanulók egyszerű átlépéssel,
folyamatos tanulói jogviszonnyal felvehetők, átvehetők vagy helyezhető át a tagozat másik
osztályába (pl. nappali, esti, stb.)
Fegyelmi okból kizárt tanuló folyamatos tanulói jogviszonnyal csak egyedi elbírálás
(igazgatói
egyeztetése
az
előző
iskola
igazgatójával)
után
vehető
fel.
Más iskolatípusból átlépni szándékozók esetleg csak különbözeti vizsgák letételével
vehetők át amelyek tárgyát és határidejét az előző bizonyítvány alapján az igazgató határozza
meg.
Tanköteles korú tanulók egyáltalán nem jelentkezhetnek át.
Utolsó évfolyamra a félév lezárása után általában nem lehet átiratkozni. Ilyenkor, egyedi
esetben az előző iskola alapos indoklása, az első félév eredményességének igazolása
szükséges.
Megszakított tanulmányok folytatása:
A tanév elejéig (szept. 1-ig) felsőbb osztályba beiratkozhat az a már nem tanköteles korú
tanuló, aki más azonos típusú iskolában, előbbi évek során eredményesen zárt egy
évfolyamot.
Új beiratkozónak tekintendő az is, akinek iskolánkban a tanulói jogviszonya tanév közben
önhibájából megszűnt. Évismétlésre záradékolt bizonyítvánnyal, 4 tanéven belül
évismétlőként lehet beiratkozni, 5 év után a sikertelen évet figyelmen kívül hagyjuk, ilyenkor
a tanuló a sikeresen lezárt évet is saját kérésére nem „ismétlőként” megismételheti. (Ilyen
értelmű nyilatkozat a későbbiekben már nem vonható vissza.)
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A tanulók mulasztásának igazolása, következményei, a tanulói jogviszony megszüntetése
A kötelező órai dolgozatok (év végi „számonkérések”) igazolatlan elmulasztása vagy nem
pótlása a elégtelen osztályzattal vagy a tanulói jogviszony megszűnésével járhat.
Alapelveinknek megfelelően az indokolt kérelmeket mindig méltányoljuk, általában évközi
dolgozatokat
halasztani
előre
hozni.
Az évközi igazolások, halasztások lehetőségeiről és módjáról évente újra rendelkezik a
tantestület ez évente változhat, de mindig függ a tanuló előéletétől, az évfolyam
„magasságától” is. Pedagógiai szempontból nyilvánvaló, hogy más megítélés jár a végzős
osztály lelkiismeretes, fegyelmezett tanulójának, mint az elsős, elégtelen dolgozatokkal
büszkélkedőnek. Ezeket a dolgozat-halasztásokat a szaktanár saját hatáskörében is
engedélyezheti, de elégtelennel nem szankcionálhatja (!) Ellenkező irányú döntést (tanulói
jogviszony megszüntetése) csak az igazgató hozhat. Az említett pedagógiai indoklású
kedvezmények megítélésének elveit helyénvaló az osztályban tudatosítani, nyilvánosságra
hozni. Vizsgahalasztással vagy évhalasztással kapcsolatos kérelmek elbírálása az igazgató
hatáskörébe
tartozik,
mely
döntésről
írásos
határozat
készül.
A tanulói jogviszony kezdete általában a júniusi beiratkozás napja. Későbbi jelentkezésnél
a tanév (szorgalmi idő) első napjától, megszakított tanulmányok folytatása esetében (ha a
tanévkezdet után történik) a tényleges bejelentkezés napjától, más intézményből való
közvetlen
átlépésnél
folyamatos.
A tanulói jogviszony vége alapesetben a záróvizsga (érettségi) vizsgaidőszakának utolsó
napja. Kimaradás esetében a tanulói jogviszony megszűnése a kimaradás napja. Sikeres év
után a tanulmányokat nem folytató tanuló tanulói jogviszonyát (a tanuló más értelmű
bejelentése hiányában) a tanév utolsó napjával megszűntnek tekintjük.
Fontos, hogy a tanuló saját érdekében személyesen tájékozódjon, tanácsot kérjen, ha
tanulmányainak folytatása akadályba ütközik, ha ideiglenesen meg kell szakítania
tanulmányait, stb, hogy helyzetére az optimális megoldást megtaláljuk.

5. Iskolarendszeren kívüli szakképzés, felnőttképzés
Azok vehetnek részt benne, akik már nem tankötelesek, a nappali rendszerű iskolai
oktatásban nem tudnak, vagy nem akarnak részt venni. Fontos terület a felnőtteknek szóló
továbbképzési, átképzési lehetőségek, illetve új szakmák megtanulásának biztosítása.
Intézményünkben szervezetté tettük felnőttképzési rendszerünket. Ezt a feladatot a szakmai
felnőttképzési igazgatóhelyettes látja el. Iskolarendszeren kívüli nyilvántartással 2008.
februárja óta rendelkezünk.. Intézményi akkreditációs lajstromszámunk AL-1753.
A képzést tervezzük, egyeztetünk a munkaügyi központtal, valamint igény alapján az
egyes vállalatokkal, Kft-kel, hogy az új szakmák elsajátítását, megtanulását gyorsan,
hatékonyan meg tudjuk oldani. Munkánk során arra törekszünk, hogy a piac gyors
változásaira azonnal és pozitívan reagáljunk. A képzési palettát mindig bővítjük,
megpróbálunk az igének elé menni, hogy így a mindenkori szükségletet azonnal
teljesíthessük.
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XV. Intézményi egészségnevelés

1. A tanulói egészségvédelem
Az egészségügyi felügyelet rendje
Az egészségügyi ellátás a vonatkozó jogszabályokban rögzített egészségvédő orvosi
intézkedéseket és szűrővizsgálatokat tartalmazza.
Az iskola-egészségügyi ellátás a következőkre terjed ki:

a tanulók törzslapozó vizsgálata és ortopéd szűrése,

a gyermekek kötelező védőoltásban való részesítése,

könnyített- és gyógy-testnevelés besorolásának elkészítése,

színlátás és látásélesség vizsgálata,

fogászati kezelés,

pályaalkalmassági vizsgálatok végzése,

egészségügyi felvilágosítás tartása,

a beteg tanulók aktuális orvosi kezelése.
A kötelező orvosi vizsgálatok, védőoltások időpontját az egyes tanulócsoportok részére a
védőnő az intézmény hivatalos egészségügyi füzetébe jegyzi be. A kapcsolattartásért felelős
igazgatóhelyettes tájékoztatja az aktuális egészségügyi ellátásról az érintett osztályfőnököket,
akik gondoskodnak osztályuk tanulóinak az orvosi vizsgálaton való pontos megjelenéséről.
Az iskolaorvosi ellátást úgy kell megszervezni, hogy a tanulmányi munkát a legkisebb
mértékben zavarja
Az intézmény tanulói az iskolaorvosi rendelési idő alatt orvosi ellátásban részesülnek a
rendelő ajtaján feltüntetett időrend alapján. Védőnő fogadja a gyerekeket egészségügyi
problémáikkal kapcsolatban minden héten, a rendelő ajtaján feltüntetett fogadóidőben.
Egészséges életmódra nevelés, egészségügyi felvilágosítás
Az intézmény nevelési programjának kiemelt része az egészségnevelés és a környezeti
nevelés programja. A program részletesen tartalmazza az egészségfejlesztési célokat és a
konkrét feladatokat.
Különösen meg kell ismertetni a tanulókkal az alkalmazás szintjén:

a testi - lelki harmónia összefüggéseit,

az egészséges életmód, stressz-mentes életvezetés jellemzőit,

a helyes táplálkozás és a testmozgás jelentőségét,

az egészségre ártalmas hatásokat,

a szenvedélybeteg állapot lényegét és az elkerülés módját.
A fiatalok egészséges pszichés és testi fejlődése szükségessé teszi az egészségügyi
felvilágosítást. Az iskolaorvos az osztályfőnök kérésére felvilágosító előadásokat tart. Az
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iskolaorvos és a védőnő fogadja, és tanáccsal látja el a tanulókat a rendelési időben egyéni
problémáikkal kapcsolatban is.
Különösen fontos, hogy a tanulók

az egészséget veszélyeztető élvezeti szerek káros hatásairól (dohányzás,
droghasználat, alkoholfogyasztás, stb.),

a szenvedélybeteg állapotról, annak alattomos kialakulásáról az életkoruknak
megfelelő módon tájékozódhassanak.

2. Testi nevelés
Testnevelés és egészségfejlesztő testmozgás
Intézményünk a tanulók egészséges fejlődése érdekében egészségnevelési programot, azon
belül egészségfejlesztési feladatokat valósit meg. Kiemelt feladatként kezeljük - a kötelező és
nem kötelező tanórai foglalkozások keretében - a szervezett testmozgást, tekintettel az
intenzív testi fejlődésben levő fiatalkorúak nagy mozgásigényére.
Biztosítjuk:

a tanulók mindennapi testedzését,

a játékos egészségfejlesztő testmozgást a szabadban,

az iskolai sportkör működését,

a könnyített- és a gyógytestnevelést a rászorulóknak.
A tanulók hetente az órarendbe illesztetten 2-3 testnevelés órán vesznek részt. A
testnevelők tömegsport keretében minden nap tartanak testedzéseket.
A tanulókat testnevelés óráról - szakorvosi vélemény alapján - csak az iskolaorvos
mentheti fel. Az írásos felmentést a tanuló köteles a testnevelő tanárnak átadni.
Könnyített testnevelés és gyógytestnevelés
A tanulók egy részét - egészségi állapota miatt - az iskolaorvos könnyített - vagy
gyógytestnevelési foglalkozásra utalja. A könnyített testnevelés során az érintett tanuló részt
vesz az órarendi testnevelés órákon, de bizonyos mozgásokat, gyakorlatokat - állapotától
függően - nem végez. A testnevelő differenciált foglalkozása biztosítja a megfelelő
gyakorlatok végzését. Az iskolaorvos szakorvosi vélemény alapján a tanulókat
gyógytestnevelési foglalkozásokra utalja. A gyógytestnevelés órákat gyógytestnevelő tanár
vezeti.
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3. Az intézmény dolgozóinak feladatai a tanulói és gyermekbalesetek megelőzésében, illetve
baleset esetén (intézményi védő- óvó előírások)
Általános előírások
A tanulókkal:

az iskolai tanítási év, valamint

szükség szerint tanóra, gyakorlati foglalkozás, kirándulás, stb. előtt ismertetni kell
az érvényes munkavédelmi szabályzatban rögzített védő-óvó előírásokat.
Védő-óvó előírás:

az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírás,

a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrások,

a tilos és az elvárható magatartásforma meghatározása, ismertetése.
A védő-óvó előírásokat a tanulók életkorának és fejlettségi szintjének megfelelően kell
ismertetni. Az ismertetés tényét és tartalmát dokumentálni kell. Az iskola házirendjében
határozza meg azokat a védő, óvó előírásokat, amelyeket a tanulóknak az iskolában és az
iskolai rendezvényeken való tartózkodás során be kell tartaniuk.
A tanulóbalesetek megelőzése érdekében ellátandó feladatok






hogy az intézményben forrasztás, ív és lánghegesztés, ipari gázpalack, illetve
tartály felszerelése az épületen szakkivitelező által folytatott építési, felújítási,
javítási munka kivételével nem végezhető engedély nélkül,
hogy az intézmény területén a tanulókra veszélyes eszköz, szerszám csak a
legszükségesebb időtartamig, az adott felújítási, egyéb szerelési tevékenység
idejéig, s csak az azzal dolgozók állandó felügyelete mellett lehet,
hogy az intézményben a tanulók a következő gépeket, eszközöket csak
engedéllyel, tanári felügyelettel használják, használhassák: szerszámgépek, kézi
elektromos gépek, valamint jogszabályban, használati utasításban veszélyesnek
minősített gépek, eszközök,
hogy csak pedagógus felügyelete mellett használható a számítógép.

A krónikusan beteg, valamint a testi, értelmi és érzékszervi fogyatékos tanulók esetében az
iskolaorvos véleményezése alapján a biztonsági előírások kibővítése az intézményvezető
feladata.
A pedagógusok feladata, hogy:

haladéktalanul jelezzék az intézményvezető felé a baleseti veszélyforrásokat

gondoskodjanak a tanulók biztonságáról.
Az iskola nem pedagógus alkalmazottjainak feladata, hogy:

a munkaterületükön fokozott óvatossággal járjanak el, ügyelve a gyermekek
biztonságára, testi épségére,

a veszélyforrást jelentő munkahelyüket mindig zárják.
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XVI. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományápolással
kapcsolatos feladatok
1. A hagyományápolás célja
A hagyományápolással kapcsolatos feladatok célja az intézmény meglévő hírnevének
megőrzése és növelése. A hagyományápolás az alkalmazotti és tanulói közösség minden
tagjának feladata. A nevelőtestület feladata, hogy a meglévő hagyományokon túl új
hagyományokat teremtsen, majd gondoskodjon azok ápolásáról, megőrzéséről.
2. Ünnepélyek, megemlékezések
Szeptember:
Tanévnyitó ünnepség
Megemlékezés Szigeti Endre sírjánál
 Szeptember 7-én megemlékezünk iskolánk egyik névadójáról, Szigeti Endréről
„Diákká fogadom” – ünnepség Péter András síremlékénél
 Minden tanévben ellátogatunk az elsősökkel Péter András halaspusztai síremlékéhez,
ahol az igazgató jelképesen az iskola diákjaivá fogadja őket.
Október:
Tisztelgés a mártír tábornokok emléke előtt Aradon, a történelmi emlékhelyen
 Évről-évre ellátogat egy diákokból és tanárokból álló csoport Aradra, hogy tisztelegjen
az aradi vértanúk emléke előtt.
Elsősök akadályversenye
 Minden tanévben megrendezi iskolánk diákönkormányzata az Elsősök
Akadályversenyét, melyen különböző játékos feladatok során mérik össze tudásukat
az új diákok.
Október 23-i városi ünnepi műsor összeállítása, bemutatása
 Minden év október 23-án színvonalas műsort adnak elő diákjaink az iskolai, illetve a
városi rendezvényen egyaránt.
November:
Halottak napi megemlékezés a temetőben
 Megemlékezünk elhunyt tanártásainkról, valamint alapítványaink névadóiról, virágot,
koszorút helyezünk el sírjaiknál.
December:
Péter András Napok
 András nap környékén 2 napos rendezvény veszi kezdetét, amikor a végzős osztályok
közötti verseny alapján választja meg iskola a diákigazgatót. A végzősök színvonalas
műsort készítenek, hogy minél több szavazatot nyerjenek. A 10. évfolyamos tanulók
pedig az elsősök avatását szervezik meg, valamint sor kerül az újonnan belépő
pedagógusok avatására is. A két napos rendezvényen késő délutánig különböző
programokon vehetnek részt a diákok.
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Szalagavató ünnepség
 A szalagavató ünnepség az egyik legszebb eseménye a végzős diákok életének. A
szalagtűzésen túl a 11. osztályos diákok műsorral kedveskednek társaiknak és a
közönségnek. Ekkor kerül sor a Farmasi Péter Alapítvány-díjának átadására, melyet
azok a diákok kaphatnak meg, akik bejárósok vagy kollégisták, valamint
történelemből és nyelvből kimagasló teljesítményt nyújtanak.
András Bál (megrendezése minden tanévben a középiskola és a diákok szándékától függ)
 Egy régi hagyományt folytatva évente a középiskola és az öregdiákok összefogásával
minden évben megrendezésre kerül az András Bál, melynek bevételét a
diákönkormányzat kapja, valamint itt kerül sor a Genius-díj átadására is, melyet az a
tanuló kaphat, aki a tanév során tanulmányi eredményével és a versenyeken való
eredményes részvételével kiemelkedő teljesítményt nyújt.
Karácsonyi műsor
 Hagyomány az iskolában, hogy a téli szünet előtti utolsó tanítási napon egy kis
műsorral, feldíszített karácsonyfával és szaloncukorral búcsúztatjuk az évet.
Február:
Valentin-nap
 Valentin-nap előtt egy héttel a hetedikesek és a kilencedikesek üzenetküldő ládákat
helyeznek az iskola különböző pontjain, ahová mindenki bedobhatja jókívánságait,
melyeket az említett osztályok kézbesítenek február 14-én.
Március:
Nőnapi köszöntés
 Nőnap alkalmából iskolánk egy tanulója verssel, az igazgató pedig rövid beszéddel
köszönti a nőket, majd az intézmény minden női dolgozójának átad egy jelképes
ajándékot.
Március 15-i iskolai megemlékezés / műsor /
 A 48-as forradalom és szabadságharc emlékét minden tanévben rövid műsorral
idézzük föl.
Sinka István Szavalóverseny
 Sinka István neve szorosan összefonódott a Péter András Gimnáziummal az évek
során, ugyanis első kötetének kiadásában a középiskola segítette a költőt. Az ő
emlékére Vésztő várossal közösen rendezzük meg a Sinka István Szavalóversenyt
megyei és megyén kívüli iskolák részére is.
Április:
„Keresem ősöm udvarát” című irodalmi-nyelvi kommunikációs megyei verseny
 Ez a csapatverseny két fordulóból áll, a kitöltött tesztfeladatok eredménye alapján
kerülnek be a diákok a szeghalmi döntőbe, ahol zsűri előtt a gyakorlatban adnak
számot kommunikációs ismereteikről.
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Szerenád
 Végzős diákjaink szép hagyománya, hogy a ballagás előtti csütörtökön este felkeresik
tanáraikat és közös énekléssel búcsúznak tőlük.
Bolondballagás
 Szinten a végzősökhöz kötődő hagyomány, melynek során az utolsó tanítási napon a
diákok különféle jelmezekben járják a város intézményeit, így búcsúzva az iskolától és
tágabb környezetétől.
Május:
Ballagási ünnepség
 A ballagás az egyik legfontosabb rendezvényünk, melynek programja tele van apró kis
hagyományokkal: koszorúzás az alapítók és az első igazgató szobránál, szimbólumok
ünnepélyes átadása a testvérpároknak, nefelejcstűzés. Itt kerül sor a legtöbb
alapítványi díj átadására kimagasló tanulmányi-, közösségi- és sportmunkáért:Varga
István-díj, Takács Andrea-díj, Péter András-díj, Németh Magdolna-díj, Pálfi Jánosdíj, „A szakma kiváló tanulója”-díj.
Június:
Öregdiák találkozó
 Minden tanév júniusának első hétvégéjén összegyűlnek a gimnázium egykori diákjai
az alma materben, ahol színes rendezvények során idézik fel az itt töltött éveket, az
elmúlt időszak történéseit. A programon belül a mai diákok is megmutatják
tehetségüket és egy kis „csokrot” nyújtanak át a tanév művészeti terméséből.
Tanévzáró ünnepség
Hagyományos, de nem meghatározott időponthoz köthetők iskolánk diákcsere
kapcsolatai az osztrák Scheibbs-i és az angol Evesham-i középiskolákkal. E programok
során egyik évben itthon, másik évben külföldön gyakorolhatják az adott nyelvet
diákjaink

Az osztályközösségek szintjén, illetve iskolarádión keresztül tartott megemlékezések:

aradi vértanúk emlékéről (október 6.)

kommunista diktatúra áldozatainak emlékéről (február 25.)

költészet napjáról (április 11.)

Holocaust áldozatainak emlékéről (április 16.)

megemlékezés a nemzeti emlékezet napjáról (június 04.)
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3. Az iskolához kapcsolódó jeles események, megemlékezések
1840. március 18.
1916. július 03.
1840. március 18.

Péter András születésnapja
Péter András halála
Péter András születésnapja

1916. július 03.

Péter András halála

1927. május 26.

Szigeti Endre születésnapja

1936. szeptember 07.
1893. december 13.
1975. május 13.
1913. augusztus 27.
2005. május 02.
1889. november 18.
1961. augusztus 04.
1897. szeptember 24.
1969. június 17.
1917. június 01.
1943. január 18.
1907. június 24.
1942. január 29.

Szigeti Endre halála
Nagy Miklós születésnapja
Nagy Miklós halála
Sándor Jenő születésnapja
Sándor Jenő halála
Tildy Zoltán születésnapja
Tildy Zoltán halála
Sinka István születésnapja
Sinka István halála
Musti Viktor születésnapja
Musti Viktor halála
Péter András végrendelete rendelkezik a gimnázium felállításáról
A Szigeti házaspár ajándékozási szerződése mezőgazdasági
középiskola létrehozására
A Református Egyetemes Konvent engedélyezte a Péter András
Reálgimnázium megnyitását
A Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium engedélyezi a szeghalmi
mezőgazdasági középiskola indítását
Az első tanítási nap a szeghalmi Ref. Péter András
Reálgimnáziumban
Az első tanítási nap a szeghalmi Ref. Szigeti Endre Mezőgazdasági
Középiskolában
Az első ballagás a szeghalmi Ref. Péter András Reálgimnáziumban

1926. május 27.
1942. június 02.
1926. szeptember 07.
1942. szeptember 10.
1934. május 09.
1946. május 19.

Az első „sárgulás” ballagás a szeghalmi Ref. Szigeti Endre
Mezőgazdasági Középiskolában
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4. A hagyományápolás külsőségei
A hagyományápolás külsőségekben is megnyilvánul. Ennek megfelelően az intézmény
szimbólumai: az intézmény jelvénye, az intézmény zászlói, az iskola címere
Az iskolamúzeum iskolatörténeti kiállítással rendelkezik, ahol tárgyi emlékek során át
ismerheti meg a látogató az „alma mater” történetét. Nagy tanáregyéniségekről tantermek
elnevezése (pl. Fényes Imre – fizikai előadó, dr. Pásztor József – történelem előadó, Fülöp
Károly – könyvtár, Boros Géza-rajz szakterem, Nagy Miklós – kémiai előadó) A gimnázium
szoborparkjában Péter András mellett megtalálható Nagy Miklós és Sándor Jenő egykori
igazgatók szobra is
Az iskola pedagógusainak ünnepi viselete
 az iskolai ünnepélyeken, érettségin, szakmai vizsgákon az ünnepi öltözék
kiegészülhet egyedi választás szerint: iskolajelvény, sál, nyakkendő
Az iskola tanulóinak ünnepi viselete:
 lányoknak: fehér blúz, sötét alj, alkalomhoz illő cipő,
 fiúknak: sötét szövetnadrág, fehér ing, nyakkendő, alkalomhoz illő cipő
Az iskolajelvényt vagy az iskolai sálat, nyakkendőt a területi és országos versenyeken,
illetve iskolai és városi ünnepségeken viselni kell.




az osztálytermeket a Magyar Köztársaság és az iskola címerével kell ellátni,
az iskola épületére a Magyar és az Európai Unió zászlaját kell kihelyezni,
kegyeleti okokból a fekete zászlót is el szoktuk helyezni.

A 9. évfolyamos diákoknak az iskola térítés ellenében biztosítja az iskola
emblémájával ellátott pólót.
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XVII. Az intézmény külső kapcsolatai

Intézményünk a feladatok elvégzése, a gyermekek egészségügyi, gyermekvédelmi és
szociális ellátása, valamint a továbbtanulás és a pályaválasztás érdekében és egyéb ügyekben
rendszeres kapcsolatot tart fenn más intézményekkel és gazdasági szervezetekkel.
A kapcsolattartás formái és módjai:
 közös értekezletek tartása,
 szakmai előadásokon és megbeszéléseken való részvétel,
 módszertani bemutatások és gyakorlatok tartása,
 közös ünnepélyek rendezése,
 intézményi rendezvények látogatása,
Az intézmény kapcsolatban áll a következő szervezetekkel:
 a fenntartóval,
 a többi közoktatási intézménnyel,
 Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulással
 a gyermekek egészségügyi ellátásáról gondoskodó társintézményekkel,
 a gyermek- és ifjúságvédelmi hatóságokkal,
 nevelési tanácsadó szolgálattal,
 a családsegítő központtal,
 az intézményt támogató alapítványokkal (6 alapítvány),
 öregdiákokkal
 egyházi és más fenntartású oktató- nevelő intézményekkel,
 Körös- Sárréti Hírlappal
 patronáló cégekkel, vállalkozókkal
 sportegyesületekkel





pályaválasztási tanácsadóval
Művelődési intézménnyel
városi kábeltelevíziós szolgáltatással
Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával
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1. Egyes intézményekkel, szervezetekkel való kapcsolattartás
A fenntartóval való kapcsolat
Az intézmény és a fenntartó kapcsolata folyamatos, elsősorban a következő területekre terjed
ki:

az intézmény átszervezésére,

az intézmény tevékenységi körénk módosítására,

az intézmény nevének megállapítására,

az intézmény pénzügyi-gazdálkodási tevékenységére (elsősorban a költségvetésre,
költségtérítésekre, a szociálisan adható kedvezményekre, stb.),

az intézmény ellenőrzésére:





gazdálkodási, működési törvényességi szempontból,
szakmai munka eredményessége tekintetében,
az ott folyó gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységre, valamint
a tanuló és gyermekbalesetek megelőzése érdekében tett intézkedések
tekintetében,
 az intézményben folyó szakmai munka értékelésére.
Az intézmény és a fenntartó kapcsolata eseti:

az intézmény SZMSZ-ének jóváhagyása és módosítása, a Pedagógiai programja
jóváhagyása tekintetében.
A fenntartóval való kapcsolattartás formái:

szóbeli tájékoztatás adás,

írásbeli beszámoló adása,

egyeztető tárgyaláson, értekezleten, gyűlésen való részvétel,

a fenntartó által kiadott rendelkezés átvétele annak végrehajtása céljából,

speciális információszolgáltatás az intézmény pénzügyi-gazdálkodási, valamint
szakmai tevékenységéhez kapcsolódóan.
2. Más oktatási intézményekkel való kapcsolattartás
Kapcsolataink szakmai, kulturális, sport, pályázati és egyéb jellegűek. Iskolánk oktatónevelő munkája során több hazai és külföldi intézménnyel, iskolával alakított ki
együttműködést.
Külföldi kapcsolataink:

Scheibbs (Ausztria)

Evesham (Egyesült Királyság)

Szepesófalu (Szlovákia)

Négyfalu (Románia)

Nagyszalonta (Románia)
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A kapcsolatok formái:

rendezvények,

versenyek.
Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás
Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás kiemelt szempontjai, hogy:

a támogató megfelelő tájékoztatást kapjon az intézményben folyó szakmai munka
helyzetéről,

az intézmény támogatással megvalósítandó elképzeléséről, és annak előnyeiről,

az intézmény a kapott támogatásról és annak felhasználásáról olyan nyilvántartást
vezet, hogy abból a támogatás felhasználásának módja, célszerűsége, stb.
egyértelműen megállapítható legyen; a támogató ilyen irányú információigénye
kielégíthető legyen.
Az intézményvezetés feladata, hogy az intézmény számára minél több támogatót szerezzen, s
azokat megtartsa.
A gyermekjóléti szolgálattal való kapcsolattartás
Az intézmény kapcsolatot tart a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése és
megszüntetése érdekében a:

gyermekjóléti szolgálattal, illetve

gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más:
 személyekkel,
 intézményekkel,
 hatóságokkal.
Intézményünk segítséget kér a gyermekjóléti szolgálattól, ha a gyermeket veszélyeztető
okokat pedagógiai eszközökkel nem tudja megszüntetni. Az intézmény a gyermekjóléti
szolgálattal közvetlen kapcsolatot tart fenn. A kapcsolattartó az iskola ifjúságvédelmi felelőse.
A kapcsolattartás formái, lehetséges módjai:

a gyermekjóléti szolgálat értesítése – ha az intézmény a szolgálat beavatkozását
szükségesnek látja,

esetmegbeszélés az intézmény részvételével a szolgálat felkérésére,

a gyermekjóléti szolgálat címének és telefonszámának intézményben való
kihelyezése, lehetővé téve a közvetlen elérhetőséget,

előadásokon, rendezvényeken való részvétel az intézmény kérésére.
A gyermekjóléti szolgálat havonta egy alkalommal műhelyfoglalkozást tart, ezen az iskolai
ifjúságvédelmi felelős vesz részt.
Az intézmény egyéb közösségekkel való kapcsolattartása
Az intézmény egyéb közösségekkel való kapcsolattartására a közösségi szervező, kulturális
és sport tevékenység jellemző.
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XVII. A Szervezeti és Működési Szabályzat kollégiumra vonatkozó külön
rendelkezései
1. Általános rendelkezések
1. A szabályzat hatálya, érvényessége
A Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola Kollégiumának
Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) a középiskola Szervezeti és Működési
Szabályzatának része, érvényessége kiterjed annak egész területére:




az ott lakó tanulókra,
a vezető és pedagógus munkakörben dolgozókra,
a nem pedagógus dolgozókra.

.
A kollégium adatai:
Neve:
Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola Kollégiuma
Címe, telefonszáma, e-mail címe:
5520 Szeghalom, Ady Endre u. 1/A., 66/371-936, kollegium@pag-szeszi.hu
2. A kollégium rendeltetése, feladata
Rendeltetése:
Alapfokú és középfokú tanulmányok, - beleértve az érettségi utáni nappali rendszerű
tanulmányokat is - folytatásához lehetőséget biztosít.
Feladata:









családi nevelés pótlása, helyettesítése
a tanulmányok idejére szállás és étkezést biztosítása
a tanulmányok végzésében segítés
önképzéshez lehetőséget adás
a tehetség kibontakozásához segítség adása
a művelődés feltételeinek megteremtése
szakkörben, érdeklődési körben való tevékenységhez segítség
a szabadidő tartalmas eltöltéséhez lehetőségek nyújtása
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2. Működési szabályok
1. Tanulókra vonatkozó rendelkezések
Kollégiumi tagsági viszony létesítése, felvétel
A 7. és 9. osztályba és a szakképzési évfolyamra jelentkezők kollégiumi felvételüket az
iskolába jelentkezéskor kérhetik, illetve külön kérvényben igényüket meg kell erősíteni az
adott évi felvételi tájékoztatóban meghatározott ideig. A kollégiumi tagság egy tanévre szól.
Általános iskolai tanuló jelentkezhet a kollégiumba, amennyiben tanulói jogviszonya van a
szeghalmi általános iskolával.
Kollégista lehet az a első évfolyamos középiskolás tanuló, aki
 igényli és a bejárás nehezen megoldható
 szociális, családi helyzete az ellátást indokolja
 tanulmányi eredménye képességeinek, a kollégiumi elvárásoknak megfelelő
Fel kell venni az állami gondoskodás alatt álló tanulót, azt, akinek felvételét a gyámhatóság
kezdeményezte, illetve ha az intézeti tanuló elhelyezését törvényes képviselője kérte.
Túljelentkezés esetén előnyben részesülnek azok, akiknek a napi bejárás megoldása
nehézségekbe ütközik, a többgyermekes családok gyermekei, az árva, félárva, hátrányos és
veszélyeztetett helyzetű tanulók. Tanév közben az iskola útján, vagy közvetlenül lehet
kollégiumba jelentkezni.
Kollégista lehet az a felsőbb évfolyamos tanuló, aki elhelyezését tanév végén írásban kéri.
Feltétel:
 magatartása, kollégiumi viselkedése nem ad okot az elutasításra
 étkezési fizetési hátraléka nincs
 kauciós és egyéb tartozása nincsen
A kollégiumi tagság megújításáról és a felvételről a kollégium nevelőtestülete dönt, amelyhez
kikérheti a kollégiumi diáktanács, és az osztályfőnök javaslatát.
.
A mérlegelés szempontjai:
 tanulmányi munka képesség szerinti eredménye
 közösségi tevékenység színvonala
 előző tanévben tanúsított kollégiumi magatartás
 szociális helyzet
A kollégiumba történő felvételről, illetve elutasításról a szülőket a kollégium vezetője
írásban értesíti. A döntés ellen a szülő, eltartó fellebbezéssel élhet, melyet az iskola
igazgatójához kell benyújtani a kézhezvételtől számított 15 napon belül. A fellebbezés
továbbítására és a másodfokú határozat közlésére az államigazgatási eljárás általános
szabályai érvényesek.
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Elhelyezés a kollégiumban
A kollégiumba felvett tanulót a kollégium a Törzskönyvében nyilvántartásba veszi. A
kollégisták hálószobákba, csoportokba történő beosztásáról a nevelőtestület dönt. (Egy
hálószobába lehetőleg egy osztály, egy csoport tanulói kerülnek.) A primerközösség létszámát
a hálók nagysága dönti el. A csoport élén a csoportvezető nevelő áll.
A kollégiumi férőhely elfoglalásához szüksége:
 az aláírt beiratkozási lap
 háziorvosi igazolás
 a szükséges (előzetesen írásban felsorolt) felszerelési tárgyak, személyes
 eszközök beszerzése
 a rongálásokat fedező kaució befizetése.
A kollégiumi tagság megszűnése
Megszűnik a kollégiumi tagság
 a tanév utolsó napján, illetve állami gondozott esetében a tanulói jogviszony
megszűnésekor
 ha bármikor súlyos magatartási vétség miatt (fegyelmi határozattal) kizárják
 tanév közben, ha a tanuló (kiskorú, illetve tanköteles esetén a szülei) kéri annak
megszüntetését
 ha tanév közben az étkezési díj befizetésével több, mint 2 hónapig elmarad.
A kollégium írásban értesíti a szülő, ha a kiskorú tanulót törölte a nyilvántartásából. A
kollégiumba fel illetve vissza nem vett tanuló elhelyezéséről a szülő gondoskodik.
2. Étkezés, kollégiumi térítési díj
Étkezés
A kollégista, tanuló kötelező étkezőnek minősül, tanítási napokon megilleti a napi
háromszori étkezés. A havonta előre fizetett térítési díj ellenében megrendelésre, étkezési
jeggyel naponta – a nevelők által– jelentett létszám alapján vehető igénybe az étkezés.
Hétvégi, tanítási szünetnapi bent maradáskor térítési díj ellenében a leadott étkezési létszám
alapján szintén napi három étkezés vehető igénybe.
Térítési díj
A tanulók étkezési ellátásukért havi térítési díjat fizetnek A napidíjat a mindenkor
érvényben lévő normák szerint a fenntartó önkormányzat állapítja meg. Differenciálásra nincs
lehetőség. A 3 vagy több gyermekesek, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülők, a tartós betegségben szenvedők – jogszabály alapján, tanév eleji hivatalos
nyilatkozat és a szükséges orvosi, önkormányzati igazolások beadása után – a napi
nyersanyagnorma 50%-át fizetik. A rászorulók az állandó lakhely szerinti önkormányzattól
kérhetnek segélyt, támogatást. A térítési díj befizetése a Gyermekélelmezés által egy évre
előre megadott időpontokban történik készpénzben. A befizetést igazoló szelvényt vagy
másolatát a befizetési időszakot követő tanítási napig be kell mutatni a csoportvezető
nevelőnek Térítési díjat a hó minden étkezési napjára fizetni kell, kivéve, ha a tanuló
igazoltan van távol (külső szakmai gyakorlat, iskolaorvos, döntése). Ha a tanuló szülői
105

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
kérésre marad otthon, vagy háziorvos írja ki, távolmaradásának várható időpontját írásban
vagy telefonon 1 nappal korábban, legkésőbb az adott nap 14.00-ig jelzi. Az időben jelzett s a
Gyermekélelmezésnek jelentett, hivatalosan távol töltött étkezési napokra fizetendő térítési
díjat leadott étkezési jegyek ellenében a következő hónapban a Gyermekélelmezés levonja.
A térítési díj befizetésének elmulasztása esetén a 15/1986. MM. Sz. r. 136§ (1) bekezdés c.
pontja szerint kell eljárni.
3. Tanulói önkormányzatok
Az iskola, a kollégium, közösségi életének szervezésében a tanulók diák-önkormányzati
szervei működnek közre.
Kollégiumi közgyűlés
A kollégiumi közgyűlés és diák-önkormányzat az iskolai közgyűlés és diák-önkormányzat
részeként, mint átruházott hatáskörrel rendelkező szervezet működik. A kollégium közgyűlés
a diákönkormányzat legfelsőbb fóruma, tájékoztató, tájékozódó fórum is egyben. A közgyűlés
a tanuló szervezett véleménynyilvánításának színtere, ahol a tanulók személyesen vagy
küldötteik révén vesznek részt. Kollégiumunkban évi 3 rendes (tanév-előkészítő, félévi
értékelő és DT-választó, tanévzáró) és szükség szerint rendkívüli közgyűlést, kollégiumi
gyűlést tartunk. Az évi rendes közgyűlés összehívását a diákönkormányzat vezetője, a
rendkívüli közgyűlés összehívását a kollégium vezetője vagy a diákönkormányzat vezetője
kezdeményezheti.
Hatásköre:
 DT-titkárt, tagokat választ
 rendszeresen beszámoltat
 megvitatja a munkatervet, napi-házirendet
 határozatot hoz
Dönt:
 az önkormányzati pénzek felhasználásáról
 a fegyelmi bizottság diáktagjairól
Egyetért:
 a kollégium turizmus céljára való átengedésében
Véleményezi:
 a tanulók nagyobb közösségét érintő kérdéseket
 a kollégium Szervezeti és Működési Szabályzatát
 a pályázatokon, versenyeken való részvételt
 a kollégiumi elhelyezés elveit
 a kollégium éves tevékenységét, a tanulók munkáját
 a hagyományápolást, programok, érdeklődési körök szervezését
 a diákmozgalmat segítő tanár kitüntetését, jutalmazását
 a számítógépes terem, tornaterem, konditerem, klubhelység működési rendjét
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A diákközgyűlésen a tanulók a kollégium életét érintő ügyekben kérdéseket intézhetnek a
diákönkormányzathoz, a kollégium vezetőjéhez, nevelőihez. A közgyűlés napirendi pontjait
kezdés előtt 15 nappal nyilvánosságra kell hozni.
Diáktanács
A közgyűlés határozatainak végrehajtó, a kollégium napi diák munkájának irányító,
ellenőrző szerve a diákönkormányzat (DÖK), más néven a diáktanács (DT). Teljes
tevékenységét saját Szervezeti és Működési Szabályzata szabályozza.
4. Tanulói véleménynyilvánítás, tájékoztatás formái
A kollégista joga, hogy az őt érintő minden fontos döntésről időben tájékoztatást kapjon,
lehetősége legyen véleménynyilvánításra. Véleményének szervezetlen formában bármikor,
szervezett
formában
csoportmegbeszéléseken,
közgyűléseken,
kibővített
DTmegbeszéléseken adhat hangot. A kollégisták napi tájékoztatására szolgál a faliújság.
5. A tanulók kollégiumon belüli értékelése
A kollégisták teljesítményét folyamatosan ellenőrizzük, értékeljük. Tanulmányi
eredményüket, a rendezvényeken, szakkörökben tanúsított aktivitást, magatartást, napi
egyéni, illetve közösségért végzett munkájukat kibővített DT-üléseken, illetve a
diákközgyűléseken értékeljük. A tanulmányi előmenetelt az iskolai osztálynaplók és
elektronikus napló alapján havonta illetve minden hó 10.-éig a csoportvezető nevelő végzi.
A kollégisták értékelését szóban vagy írásban szüleikkel is megbeszéljük. A kiemelkedően jó
vagy hanyag tanulókat jutalmazzuk, illetve elmarasztaljuk.
Jutalmazás fokozatai formái
 nevelői dicséret
 szóban-írásban
 csoportvezetői dicséret
 szóban-írásban
 kollégiumvezetői dicséret
 szóban-írásban
A fentieken túl lehetséges tárgyi jutalomban (könyv,
kedvezményekben (hosszabb kimenő, eltávozás) részesülés.

ajándék,

bérletek)

és

Kollégista tanuló fegyelmi felelőssége
A kollégistát helytelen magatartása, kötelességszegése, kötelezettségének elmulasztása
esetén figyelmeztetjük. Figyelmeztethet a nevelő, a DT, a kollégiumvezető. A figyelmeztetés
történhet négyszemközt, illetve kisebb, nagyobb közösség előtt. Lehet szóbeli vagy írásbeli.
A kollégista az elkövetett vétségért fegyelmileg felelősségre vonható.
A fegyelmi felelősség lehet:
 fegyelmező intézkedés
 fegyelmi büntetés
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Fegyelmező intézkedés
Kezdeményezheti a DT, a nevelőtestület, kollégiumvezető.
A fokozatosság betartásával az alábbi intézkedés hozható:
 figyelmeztetés
 írásban-szóban
 írásbeli megrovás
 megbízatás visszavonása (kollégiumvezető hatásköre)
Minden fegyelmező intézkedésről szóban vagy írásban az iskolát és a szülőket is értesítjük.
Fegyelmi büntetés
A közoktatási törvény 76.§-a kimondja, hogy a kötelezettségét vétkesen és súlyosan
megszegő kollégistára fegyelmi büntetés szabható ki akár szándékosan, akár gondatlanságból
követett el vétséget. A fegyelmi büntetéseket és az eljárás szabályait (fegyelmi tárgyalás,
bizottság, határozat, fellebbezési lehetőség) a Közoktatási Törvény és a 11/1994. (VI.8.)
MKM rendelet szabályozza.
A fegyelmi bizottság a következő büntetési fokozatokat hozhatja:
 megrovás
 szigorú megrovás
 kizárás
Ha a kötelességszegés miatt az iskolában és a kollégiumban is helye lenne fegyelmi büntetés
megállapításának, a fegyelmi büntetést ott kell megállapítani, ahol az eljárás előbb indult.
(76.§ 8. pont) Nem lehet fegyelmi eljárást indítani, ha a kötelességszegés óta 3 hónap eltelt.
Kártérítési felelősség
Ha a tanuló a kollégiumnak kárt okozott, a kollégiumvezető köteles a károkozás
körülményeit megvizsgálni, az okozott kár nagyságát felmérni, valamint a károkozó és a
felügyeletét ellátó személyét megállapítani. A vizsgálatról a tanulót és a szülőt a
kollégiumvezető tájékoztatja, és felszólítja (Közoktatási Törvény 77.§ 2. bekezdés) az okozott
kár megtérítésére. A tanuló kártérítési kötelezettsége csak abban az esetben áll fenn, ha
magatartása gondatlan, szándékos vagy jogellenes volt. Ha az érdekeltek megegyezése illetve
a felszólítás eredménytelen, a kollégiumvezető a tanuló illetve szülő ellen polgári pert indíthat
(Ptk. 347.§), büntetőfeljelentést tehet.
6. A nevelőtestületre, a kollégiumi dolgozókra vonatkozó rendelkezések
A kollégisták ellátásának, védelmének, nevelésének, segítésének biztosítása minden (a
kollégiumi szakfeladaton közalkalmazotti jogviszonyban álló) felnőttnek joga és kötelessége.
Minden munkaviszonyban álló pedagógus és nem pedagógus dolgozó köteles a középiskola,
benne a kollégium dokumentumaiban (Pedagógiai Program, SzMSz, Házirend, védő-óvó
rendszabályok) található rendelkezéseket megtartani.
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A kollégiumvezető
A kollégium élén a kollégiumvezető áll. Megbízatását az igazgató adja. Feladatát részletesen
a munkaköri leírása tartalmazza.
Nevelőtestület
Tagjai a kollégiumban közalkalmazotti jogviszonyban álló közép-és felsőfokú képesítésű
pedagógusok (főhivatású nevelők, helyettesítők). A rész nevelőtestület a kollégium belső
ügyeiben a legfontosabb döntést hozó szerv. Maga határozza meg működésének szabályait.
Véleményezi a kollégium pedagógiai programját, éves munkatervét, Szervezeti és Működési
Szabályzatát, a kollégiumot érintő értékeléseket, beszámolókat (döntési jogkör).
Tagjai közül demokratikus úton csoportvezető illetve és napos nevelőt választ.
Meghatározott időpontba n ülésezik, rendkívüli értekezletet tart (rendes üléseinek időpontját a
munkaterv rögzíti). Rendszeres önképzést folytat, kollégiumi és szervezett továbbképzéseken
vesz részt, a továbbképzési tervben rögzített továbbtanulásban gyarapítja ismereteit.
A nevelőtestület tagjainak faladatát a munkaköri leírás tartalmazza.
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III. A kollégium munkarendje
A kollégium munkarendje alkalmazkodik az iskolák munkarendjéhez (tanítási napok,
szünetek, hétközi, hétvégi nyitva tartás).
1. A munkarend
Beköltözés a kollégiumba
A tanulók az iskolai tanévkezdést megelőző napon 12-20 óráig költözhetnek be a
kollégiumba. Az általános iskolai tanulók a tanév első tanítási napján költözhetnek be a
kollégiumba, indokolt esetben az azt megelőző napon.
Kimenő, eltávozás, hazautazás
A kollégisták az iskolai elfoglaltságok (tanórai, órán kívüli) után idejüket a kollégiumban
töltik, és tanulásra, egyéni és szervezett kollégiumi programokra, illetve személyes dolgaik és
környezetük tisztántartására, valamint pihenésre fordítják.
Kimenő
A tanulók minden tanítási napon 15.45 óráig szabadon rendelkeznek idejükkel.
A kimenő magatartásbeli problémák, elfoglaltság miatt elvonható, megrövidíthető,
csökkenthető. A tanulók napi kötelezettségét a házirend tartalmazza .
Eltávozás
Hétközben kellő indok és nevelői engedély alapján a kimenő eltávozással 21.30 óráig
meghosszabbítható. Az eltávozás a város területére és más településre is kiterjedhet.
Amennyiben a tanuló elhagyja a kollégium és a város területét (hazautazik, versenyen vesz
részt, stb.) köteles írásban tájékoztatni az ügyeletes nevelőt.
Hazautazás
Hétközben hazautazás engedélyezhető:
 rendkívüli esetben 21.30 óráig, ill. másnap reggel 7.30 óráig
 tanítási szünet esetén az iskolákkal, menzával egyeztetve
 13-14. évfolyamosoknak és a szakképzésben résztvevő tanulóknak külső szakmai
gyakorlat, másnapi tanítás nélküli nap esetén
 váratlan megbetegedés
 előjegyzett otthoni orvosi vizsgálat, kontroll esetén
Hétvégén a tanórák után a tanulók hazautazhatnak, kivéve ha a nevelőtestület vagy a
diákönkormányzat döntése alapján szabadidejükre az iskola, kollégium igényt tart (iskolai
hagyományok, városi, kollégiumi rendezvények).
Előzetes egyeztetés után szorgalmi időben tanulóink hétvégi ellátásáról is gondoskodunk.
Többnapos tanítási (téli, tavaszi, nyári) szünetben a tanulók hazautaznak, a kollégium nem
üzemel. A kollégiumot az utolsó tanítási napon 16 óráig kell elhagyni, és a tanítást megelőző
napon lehet oda visszatérni 16 órától. Az érettségi előtt álló, a szakmai vizsgára, versenyre
készülők szorgalmi időben otthon tanulhatnak.
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2. A kollégiumi élet szervezése
A tanórán kívüli tevékenységek a tanulók érdeklődésére, öntevékenységére, az intézmény
lehetőségeire épülve, társadalmi szervezetek bevonásával szerveződnek. A szervezést a
tanulók, tanulóközösségek, a DT, a nevelők, továbbá más – iskolán kívül működő –
társadalmi szervezetek, személyek kezdeményezhetik.
A tanórán kívüli foglalkozásokon a részvétel önkéntes, de bejelentési kötelezettséggel jár. A
kollégiumon kívüli rendszeres elfoglaltságokon való részvételhez a szülő írásos hozzájárulása
is szükséges. A nevelőtanár által irányított, illetve a szobai vagy a szabad szilenciumon való
részvétel tanulmányi eredménytől és minősítéstől függ. A napi 3 órás szilencium mindenki
számára kötelező. A csoportfoglalkozáson, választott érdeklődési körön való részvétel
kötelező. Az alkalmankénti egyéni program engedélyezése a napos nevelő joga.
A tanulók kollégiumon belüli tevékenységének szervezeti formái
 szilencium (napi 3 óra), korrepetálás, felzárkóztatás, kikérdezés
 csoportfoglalkozás (heti 1 óra)
 érdeklődési kör, szakkör (heti 1 óra) (hobby - barkács, kosárlabda, floorball, foci,
bodybuilding, természetjáró, filmklub)
 versenyek, vetélkedők, pályázatok
 előadások, ankétok, kiállítások
 filmvetítések
 kollégiumi hagyományok:
 elsősök bemutatkozása, gólyaavatás
 hálók dekorációs, tisztasági versenye
 mikulás
 kollégiumi karácsony
 farsang
 kollégiumi ballagás
 gyereknap
A tanulók kollégiumon kívüli tevékenysége:
 iskolai tanórán kívüli programok (rendezvények, versenyek, szakkörök,
 tömegsport,)
 színházi, illetve mozielőadások
 művelődési központ rendezvényei
 városi könyvtár rendezvényei
 magánórák, zeneiskola, KRESZ-tanfolyam
 kollégiumi jutalom- vagy közösségformáló kirándulás
A kollégium és a kollégiumi foglalkozások látogatás
A látogatásra jogosultak:
 akik számára ezt jogszabály lehetővé teszi (ÁNTSZ, tűzoltó, érintésvédelem,
 szaktanácsadó stb.)
 akinek a fenntartó erre engedélyt adott
 mindazok, akik előzetes bejelentés alapján az iskola igazgatójától, illetve a
 kollégium vezetőjétől engedélyt kaptak
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A kollégiumvezető a látogatót elkíséri a foglalkozásokra. A tanulók szüleinek,
hozzátartozóinak fogadására kimenő alatt van lehetőség.
A tornaterem használati rendje
A tornaterem naponta 19:00-21:00 óráig nevelői felügyelettel használható.
3. A kollégium belső ellenőrzésének rendje
A kollégiumban folyó tartalmi munkát közvetlenül és rendszeresen a kollégium vezetője,
közvetve és alkalmanként az iskola igazgatója ellenőrzi.
Előzetes terv szerint ellenőrzi a kollégiumvezető az alapdokumentumok (Pedagógiai Program,
SzMSz, Munkaterv) előírásainak érvényesülését, a nevelőtestületi, közgyűlési, DThatározatok végrehajtását.
Folyamatosan ellenőrzi a nevelők adminisztrációját (törzskönyv, ügyeleti-, csoportnapló,
étkezési-ív). Ellenőrzi a csoportfoglalkozásokat, az érdeklődési körök munkáját, a szilenciumi
fegyelmet, aszobák tisztaságát. Észrevételeiről feljegyzéseket vezet, tapasztalatait megbeszéli
az érintett nevelőkkel, rögzíti a hiányosságok pótlásának határidejét, a további munkához
útmutatást ad.
Az egységes nevelési eljárások, a napra kész információk biztosítása érdekében részt vesz az
iskolai vezetői és nevelői értekezleteken s az ott elhangzottakból, valamint a kollégiumi
nevelőmunkából fakadó koordinált feladatokat, alkalmazandó módszereket, határidőket
rendszeres kollégiumi megbeszéléseken továbbítja.
4. A kollégium külső kapcsolatai
A kollégium funkciójából, kötelezettségeiből a felhasználói kör igényeinek sokszínűségéből
fakadóan igen széleskörű kapcsolatokkal rendelkezik.
Kapcsolat az iskolákkal
A kollégium az oktató-nevelő munka minden területén – de különösen a nevelésben – az
intézményegységek legfőbb segítője. A feladatok összehangolása, a programok időbeli
egyeztetése, a közteherviselés, illetve az észszerű feladatmegosztás alapvető jelentőségű.
Az intézményegységek folyamatosan együtt dolgoznak, a pedagógiai program, a szervezeti és
működési szabályzat, a házirend egységes. A szaktanárokkal, osztályfőnökökkel napi és élő a
kapcsolat (tanulmányi előmenetel, hiányzás, magatartás).
Az iskolai nevelési értekezleteken, a nagyobb programokon, összevont szülői értekezleteken
az érintett kollégiumi nevelő minden esetben részt vesz. A nevelők osztálykirándulásokon
kísérő tanárok lehetnek. A kollégiumi rendezvényekre (szülői értekezlet, hagyományok,
közgyűlés) az igazgató, az intézményegység vezetők, az osztályfőnökök, szaktanárok mindig
meghívást kapnak.
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5. Kapcsolat a szülőkkel
A kollégium törekszik a szülőkkel való kapcsolattartásra, eredményes együttműködésre.
Az együttműködés mindig a tanulók érdekét szolgálja, célja a kölcsönös bizalmon alapuló
kétoldalú tájékoztatás.
A kapcsolattartás módja:
 személyes találkozás:
 nyílt nap, beiratkozás
 szülői értekezlet
 kollégiumi látogatás
 iskolai nagyrendezvények
 levélváltás
 telefonbeszélgetés
6. Kapcsolat más intézményekkel
A kollégium vezetője, nevelői, diákönkormányzata rendszeres
kapcsolattartásra törekszik a helyi és más településbeli intézményekkel:





vagy

alkalmi

A középiskola tagintézményeivel és a menza üzemeltetőjével
Helyi művelődési intézményekkel (mozi, művelődési központ, könyvtár)
Színházakkal
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálattal

7. Tanulókra vonatkozó óvó, védő rendszabályok
A kollégium köteles a tanulók életének, egészségének, testi épségének megőrzése érdekében
a feltételeket biztosítani, a szükséges rendszabályokat megfogalmazni, nyilvánosságra hozni
és betartani. A kollégiumvezető meghatározza, irányírtja és ellenőrzi a felkészülési és
védekezési időszakra előírt feladatok végrehajtását egy megbízott szakember segítségével a
37/2001. /X. 12. /OM rendelet 3. § (2 ) bek. pont szerint
Egészségvédelem
Tanév elején a kollégisták csak háziorvosuk igazolásával költözhetnek be a kollégiumba.
Szakszerű egészségügyi és fogászati ellátásukat, az iskolaorvosok látják el. Az orvosokkal
való kapcsolattartás ügyeleti rendjüknek megfelelően személyesen, illetve telefonon történik.
A kollégisták rendszeres egészségügyi és szűrő vizsgálatát az iskolaorvos látja el.
Megbetegedés esetén az iskolaorvos naponta rendelési időpontjai között megvizsgálja,
gyógyszerekkel ellátja majd otthoni háziorvoshoz utalja a kollégistákat.
A szükséges gyógyszerek, egészségügyi fogyóanyagok beszerzése, rendszeres pótlása a
költségvetés feladata. Ezek biztonságos elzárásáért, megőrzéséért, előírás szerinti
felhasználásáért a nevelők a felelősek.
Fertőző megbetegedés vagy járvány esetén a kollégiumvezető óvintézkedéseket léptet életbe
(kimenő eltiltás, elkülönítés, fertőtlenítés), értesíti az ÁNTSZ-t.
Beteg tanuló az orvos írásos javaslatára állandó lakhelyére távozhat, de eltávozási szándékát
köteles a nevelőnek jelenteni. Háziorvosának döntéséről (a távolmaradás várható
időtartamáról) még aznap köteles a napos nevelőt értesíteni.
A kollégium épületében tilos az állattartás.
113

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA

8. Munka-, tűz-, és balesetvédelem, bombariadó
A kollégium munkavédelmi feladatainak, a balesetek elkerülésének biztosításáért, a
feltételek javításáért, a munkavédelmi felkészültség rendszeres ellenőrzéséért, a tanulók,
dolgozók testi épségét fenyegető veszélyek jelzéséért, a baleseti veszélyforrások
megszüntetésében való közreműködéséért, a megelőző intézkedések megtételéért a kollégiumi
nevelők, a munkavédelmi képviselő és a kollégium vezetője felelős.
9. Eszközhasználat
A kollégium berendezéséért, felszereléséért minden kollégista erkölcsi és anyagi
felelőséggel tartozik. Az elektromos berendezéseket a használat után áramtalanítani kell.
Meghibásodás esetén az áramtalanítását követően a hibát az ügyeletes nevelőnek vagy a
gazdasági irodában jelenteni kell. A készüléket, tanuló nem szerelheti szét, a javításával nem
próbálkozhat. A kollégium területén, a kollégium felszereléséhez nem tartozó (külső, idegen)
elektromos berendezés csak a kollégium vezető írásos engedélyével használható.
Televízió nézés rendje: nevelői engedéllyel este19.00 – 21.50 között, nappal szilenciumi idő
kivételével szabadon nézhető.
A mikrohullámú sütő, gáztűzhely használati rendje: a földszinti konyhában lévő
mikrohullámú sütőt és gáztűzhelyt rendeltetés szerint, szabad időben, nevelői engedéllyel
minden kollégista igénybe veheti.
A vasaló használati rendje: kölcsönzéssel lehet igénybe venni. A vasalót és a vasalóállványt
használat után a nevelőknek kell leadni
Az automata mosógép használati rendje: indokolt esetben használhatják a tanulók, az
érvényes Érintésvédelmi szabályzat betartásával.
A hűtőszekrények használati rendje: Minden lakószint 1 hűtőszekrénnyel rendelkezik. .
Az konyha használati rendje: a főzőkonyhát minden kollégista használhatja. Használat után a
gáztűzhely kikapcsolásáért, a helyiség rendjéért, tisztaságáért a használók felelnek.
10. Helyiségek használati rendje
A kollégium és iskola – kollégium által is igénybe vett helyiségeit a kollégisták a
terem ajtókon kifüggesztett beosztás és időrend szerint használhatják.
Szilenciumi termek használati rendje:
A tanórai felkészülés, csoportfoglalkozás, szakkör a szakképző iskola és a kollégium
tantermeiben folyik. A tantermeket takarító személyzet takarítja. Szilenciumi időben a
rendért, tisztaságért, a székek felrakásáéért a foglalkozást vezető nevelő felel. Az esti tanulás
(és tévézés után az ablakok, tantermek zárásáról az ügyeletes nevelő gondoskodik.
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Hálószobák használati rendje:
A hálószobák berendezési tárgyaiért az ott lakók felelősek. Körletét mindenki köteles
rendben, tisztán tartani. A tisztasági követelményeket, a naponkénti ellenőrzés, értékelés
szempontjait a Házirend tisztasági, pontozási része tartalmazza. A fali polcon,
éjjeliszekrényeken könyvek, tisztálkodási szerek, az íróasztalon a tanulás kellékei tarthatók.
Az éjjeliszekrénynek mindig belakatolva kell lennie. Napközben a szobákban csak az orvos
által kiírt beteg tanuló tartózkodhat. Kivétel a tanulmányi, szakmai versenyre, nyelvvizsgára
készülő tanuló.
Kulcsos szekrény használati helye
A hálószobák és egyéb helységek kulcsai a nevelői szoba faliszekrényében számozott
sorrendben találhatók.
11. Az ebédlő használati rendje
Reggeli 6.00 - 7.30 – reggeli osztás 7.20.-ig
Ebéd 12.00 - 14.45 - ebédosztás 14.45-ig
Vacsora 17.45.-18.15 - vacsoraosztás 18.00
Az étkezés az alábbi rend szerint történik:
 az ebédlőben érkezési sorrendben, fegyelmezetten sorban állva kell várakozni
 étkezés csak érvényes étkezési jegy ellenében
 az asztalokat tilos összetolni
 étkezés után semmilyen konyhai eszköz (tálca, kancsó, pohár stb.) az asztalon nem
 hagyható
 konyhai eszközt, konyhai edényben ételt a szobákba felvinni tilos
 az ebédlőben köteles mindenki kulturáltan étkezni, viselkedni
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XVIII. Záró rendelkezések

1. A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása, mellékletei
Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása csak a nevelőtestület elfogadásával, a
Közoktatási törvény által meghatározott közösségek egyetértésével, a fenntartó
jóváhagyásával lehetséges. A mellékletben található szabályzatok a Szervezeti és Működési
Szabályzat változtatása nélkül is módosíthatók, ha jogszabályi előírások, belső intézményi
megfontolások ezt szükségessé teszik, illetve ha az intézmény vezetősége, nevelőtestülete ezt
szükségesnek ítéli meg.
Mellékletek:


Iskolai Szülői Munkaközösség Szervezeti és Működési Szabályzat



Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat



Munkavédelmi Szabályzat



Tűzvédelmi Szabályzat (Tűzriadó-terv, Bombariadó-terv)



Tankönyvellátási és Tankönyv támogatási Szabályzat



Fülöp Károly Könyvtár Működési Szabályzata



Informatikai és Szoftvervédelmi Szabályzat



Belső Ellenőrzési Szabályzat



Ügyiratkezelési Szabályzat



Számviteli Szabályzat



Házipénztár-kezelési Szabályzat



Bizonylati Szabályzat



Leltározási és Leltárkezelési Szabályzat



Selejtezési Szabályzata



Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat



Folyamatba Épített, Előzetes és Utólagos Vezetői Ellenőrzés Szabályzata
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2. A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása és jóváhagyása
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