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1.  Általános rendelkezések 
 

1.1.  A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 

 

A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket 

a szervezeti és működési szabályzat határozza meg. Megalkotása a Nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 25. §-ában foglalt felhatalmazás alapján történik. A szervezeti és műkö-

dési szabályzat határozza meg a köznevelési intézmény szervezeti felépítését, továbbá a működés-

re vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. A szer-

vezeti és működési szabályzat a kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékenység-csoportok és 

folyamatok összehangolt működését, racionális és hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza. 

 

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

kormányrendeletek és miniszteri rendeletek: 

 

 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről1 

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

ságról 

 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről 

 2001. évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről 

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

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

tás rendjéről 

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

 
 

1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése 

 

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

lődők munkaidőben megtekinthetik az igazgatói irodában, továbbá az intézmény honlapján. 
Jelen szervezeti szabályzatot az intézmény nevelőtestülete 2013. március 25-i határozatával fogad-

ta el.  

 

A szervezeti és működési szabályzat és mellékleteinek betartása az intézmény valamennyi mun-

kavállalójára, tanulójára nézve – ide értve a felnőttoktatásban részt vevőket is –kötelező ér-

vényű. A szervezeti és működési szabályzat az intézményvezető jóváhagyásának időpontjával 

lép hatályba, és határozatlan időre szól.  

 

                                                           
1 Figyelem: a 2012-ben bevezetett új jogszabályok szerinti „új” szabályozást az egész szabályzatban kurzív betűkkel 

emeltük ki. 
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2.  Az intézmény alapító okirata, feladatai 
 

2.1 Az intézmény neve, alapító okirata 

 

Az intézmény neve:  

Katedra Gimnázium, Informatikai és Művészeti Szakközépiskola és Kollégium 

 

Címe: 6000 Kecskemét, Izsáki u. 8. 

Oktatási azonosítója: 100539 

Alapító okiratának azonosítója: Katedra Iskolai Alapítvány 2013. január 30-i határozata 

Alapító okiratának kelte: 2013. január 30. 

 

Az intézmény alapításának időpontja: 1998.  

 

Az intézmény önálló jogi személy, képviseletét teljes hatáskörben a fenntartó által megbízott 

igazgató látja el.  

 

Az intézmény szervezeti egységgel, gazdálkodó szervezettel, hozzárendelt költségvetési 

szervvel nem rendelkezik. 

 

 

2.2  Az intézmény alapfeladatai, feladat-ellátási rendje 

 

Az intézmény alaptevékenységébe tartozó szakfeladatok 
 

Szakf.sz. Alaptevékenységbe tartozó szakfeladatok 

8531 Általános középfokú oktatás 

85311 Gimnáziumi oktatás (9-12.évfolyam) 

853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12. évfolyam)  

853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-

12/13. évfolyam) 

853114 Gimnáziumi felnőttoktatás (9-12. évfolyam)  

855100 Sport, szabadidős képzés (diáksport) 

910121 Könyvtári állomány gyarapítása 
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
931204 Diáksport 
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 

562913 Iskolai intézményi étkeztetés 

562917 Munkahelyi étkeztetés 

682000 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

 

Az intézmény vállalkozási feladatot is végezhet. 
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3. Az intézmény gazdálkodásának jellemzői 
 

3.1 Az intézmény gazdálkodással kapcsolatos jogköre 

 

Az intézmény a Katedra Iskolai Alapítvány által megállapított költségvetés alapján önálló 

gazdálkodási jogkörrel rendelkezik, a köznevelési törvény és az intézményre vonatkozó hatá-

lyos jogszabályok előírásai szerint, az intézmény igazgatójának vezetői felelőssége mellett. Az 

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

fenntartó által jóváhagyott költségvetési kereten belül önálló bérgazdálkodást folytat, de a gaz-

dálkodással összefüggő kötelezettséget a fenntartó jóváhagyása nélkül nem vállalhat.  

 

Az intézmény székhelyét képező épület és telek vonatkozásában a tulajdonosi jogokat a Pro 

Genius Kft. gyakorolja. A fenntartó Katedra Iskolai Alapítvány a Pro-Genius Kft-vel kötött szer-

ződése alapján az intézmény székhelyét képező épületet, a telket és a feladatellátáshoz szükséges 

ingóságot (berendezéseket, felszereléseket, taneszközöket, informatikai eszközöket) leltár szerint 

használatra átadta az intézmény számára. Az intézmény által vásárolt tárgyi eszközök és készletek 

felett tulajdonosként az intézmény vezetője rendelkezik. 

 

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

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

bérbe. Az intézmény igazgatója a rábízott vagyon felhasználásáról évente beszámolót ad a fenn-

tartónak, az intézmény átmeneti szabad kapacitását az igazgató az alaptevékenység sérelme nél-

kül a fenntartó hozzájárulásával jogosult bérbe adni vagy egyéb módon hasznosítani.  

 

 

3.2 Az intézmény gazdálkodási feladatainak ellátása 

 

3.2.1 A gazdasági szervezet feladatköre 

 

A köznevelési intézmény „gazdasági szervezet” elnevezéssel saját gazdálkodásának lebonyolítá-

sa érdekében szervezeti egységet működtet, amelynek feladata az intézmény költségvetésének 

megtervezése, a költségvetés végrehajtása, valamint a következő bekezdésben részletezett felada-

tok ellátása. Az intézmény gazdasági szervezetének engedélyezett létszáma 2 fő. 

 

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

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

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

tásában. Az intézmény vezetőjének döntése és a munkavállalók munkaköri leírásában meghatá-

rozottak alapján a gazdasági ügyintézők érvényesítésre, szakmai teljesítés igazolására, a térítési 

díjak beszedésére, a házipénztár kezelésére jogosultak. Az intézmény vezetője és helyettesei kö-

telezettségvállalási és utalványozási joggal rendelkeznek; ellenjegyzésre a gazdaságvezető jogo-

sult. Ellenjegyzési jogával élve aláírásával igazolja, hogy a kiemelt előirányzatok feletti rendel-

kezés gazdasági szempontból jogszerű, valamint a teljesítéséhez szükséges anyagi fedezet ren-

delkezésre áll.  

 

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

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

4.1 Az intézmény vezetője 

 

4.1.1  A köznevelési intézmény vezetője – a Köznevelési törvény előírásai szerint – felelős az 

intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a 

munkáltatói jogokat, és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, 

amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. Az munkavállalók foglalkoztatására, élet- és 

munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét jogszabályban előírt egyeztetési 

kötelezettség megtartásával gyakorolja.  A nevelési-oktatási intézmény vezetője felel továbbá a 

pedagógiai munkáért, az intézmény belső ellenőrzési rendszerének működtetéséért, a gyer-

mek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevelő és oktató munka egész-

séges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzéséért, 

a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért.  
 

A Köznevelési intézmény vezetője jogosult az intézmény hivatalos képviseletére. Jogkörét 

esetenként, vagy az ügyet meghatározott körében helyetteseire, a gazdaságvezetőre átruházhatja.  

 

Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak: az 

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

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

zottság jegyzője az év végi érdemjegyek törzskönyvbe, bizonyítványba, valamint a félévi tanul-

mányi értesítőbe való beírásakor. 

 

4.1.2 Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rend 

 

Távollétében (ebben a sorrendben) az oktatási, a nevelési vagy a szervezési igazgatóhelyettes. 

Az igazgatóhelyettesek hatásköre az intézményvezető helyettesítésekor – saját munkaköri leírá-

sukban meghatározott feladatok mellett – az azonnali intézkedést igénylő döntések meghozatalára, 

az ilyen jellegű feladatok végrehajtására terjed ki. Az igazgató döntési és egyéb jogait (pl. felvételi 

döntések esetén) részben vagy egészben átruházhatja az igazgatóhelyettesekre, az iskolavezetés 

vagy a tantestület más tagjaira. A döntési jog átruházása minden esetben írásban történik, kivéve 

az igazgatóhelyettesek felhatalmazását.  

 

4.1.3 Az intézményvezető által átadott feladat- és hatáskörök 

 

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

alábbiakat. 

 

 az oktatási igazgatóhelyettes számára a tanulók felvételi ügyeiben való döntést, 

 az oktatási igazgatóhelyettes számára az órarend készítésével kapcsolatos döntések jogát, 

a választott tantárgyak meghirdetésének jogát, a tantárgyválasztással kapcsolatos tanulói 

módosítási kérelmekkel kapcsolatos döntések jogát, 

 a szervezési igazgatóhelyettes számára az intézményi rendezvények szervezésével kapcsola-

tos tárgyalásokon az intézmény képviseletét és a rendezvényekkel kapcsolatos döntés jogát, 

 a gazdaságvezető számára – a szóbeli egyeztetést követően – általában a szerződések meg-

kötését, a terembérleti és más bérleti szerződések megkötését, 

 a gazdaságvezető számára a gazdasági, ügyviteli és technikai alkalmazottak szabadságolá-

si rendjének megállapítását, szabadságuk kiadásának jogát. 
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4.2 Az intézményvezető közvetlen munkatársainak feladat- és hatásköre 

 

Az igazgató feladatait közvetlen munkatársai közreműködésével látja el.  

Az igazgató közvetlen munkatársai: 

 az igazgatóhelyettesek, 

 a gazdaságvezető. 

 

Az igazgató közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az 

intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzik. Az intézményvezető közvetlen 

munkatársai az igazgatónak tartoznak közvetlen felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel.  

 

Az igazgatóhelyetteseket a tantestület véleményezési jogkörének megtartásával az igazgató bízza 

meg. Igazgatóhelyettesi megbízást az intézmény határozatlan időre alkalmazott pedagógusa 

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

egyéni felelőssége mindazon területekre kiterjed, amelyet munkaköri leírásuk tartalmaz. 

Személyileg felelnek az igazgató által rájuk bízott feladatokért. Az igazgatóhelyettesek távollétük 

vagy egyéb akadályoztatásuk esetén teljes hatáskörrel veszik át egymás munkáját, ennek során – 

az intézmény igazgatójával egyeztetve – bármely olyan döntést meghozhatnak, amely a távollévő 

igazgatóhelyettes hatáskörébe tartozik. 

 

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

munkaköre és munkaköri leírása szerinti feladatokra. A gazdasági iroda dolgozóinak  és a techni-

kai dolgozók munkáját a gazdaságvezető irányítja. A gazdaságvezető feladat- és hatásköre kiterjed 

az intézményi költségvetés tervezésére és végrehajtására, a számlarendben foglaltak teljesítésére, 

az irányítása alá tartozó dolgozók szabadságolásának tervezésére és lebonyolítására, az élelmiszer-

szállítási szerződések megkötésére, az intézmény megbízási szerződéseinek megkötésére, azok 

ellenőrzésére. 

 

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

ellátó munkavállaló döntési jogköre – a saját munkaköri leírásában meghatározott feladatok 

mellett – a helyettesítendő munkakörrel kapcsolatos azonnali intézkedést igénylő döntések 

meghozatalára, az ilyen jellegű feladatok végrehajtására terjed ki.  

 

 

4.3 Az intézmény szervezeti felépítése 

 

Az intézmény szervezeti felépítését a következő oldalon szereplő szervezeti diagram tartalmazza. 
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4.4 Az intézmény vezetősége 

 

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

tevékenységét) középvezetők segítik meghatározott feladatokkal, jogokkal és 

kötelezettségekkel. A középvezetők az intézmény vezetőségének tagjai.  

 

Az intézmény vezetőségének tagjai: 

 az igazgató,  

 az igazgatóhelyettesek, 

 a gazdaságvezető,  

 a szakmai munkaközösségek vezetői. 

 

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

rendelkezik. Az iskola vezetősége együttműködik az intézmény más közösségeinek 

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

diákönkormányzat vezetőjével. A diákönkormányzattal való kapcsolattartás az igazgató 

feladata. Az igazgató felelős azért, hogy a diákönkormányzat jogainak érvényesítési lehetőségét 

megteremtse, meghívja a diákönkormányzat képviselőjét mindazokra az értekezletekre, 

amelyekhez kapcsolódóan a diákönkormányzat véleményét be kell szerezni. 

 

4.4.3 Az intézmény által kibocsátott dokumentumoknak, hivatalos leveleknek, kibocsátott 

iratoknak és szabályzatoknak aláírására az intézmény vezetője önállóan jogosult.  

 

 Az intézmény cégszerű aláírása az intézményvezető aláírásával és az intézmény pecsétjével 

érvényes.  

 

4.5 A pedagógiai munka ellenőrzése 

 

Az intézményben folyó pedagógiai munka belső ellenőrzésének megszervezése, a szakmai 

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

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

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

szabályzatban foglaltak mellett az intézmény vezetőinek és pedagógusainak munkaköri leírása, 

valamint az intézmény minőségirányítási programjának részeként elkészített pedagógus 

teljesítményértékelési rendszer teremti meg.  

 

A munkaköri leírásokat legalább háromévente át kell tekinteni. Munkaköri leírásuk 

kötelezően szabályozza az alábbi feladatkört ellátó vezetők és pedagógusok pedagógiai és 

egyéb természetű ellenőrzési kötelezettségeit: 

 az oktatási igazgatóhelyettes (informatikai szakvezető), 

 a nevelési igazgatóhelyettes (általános igazgatóhelyettes , 

 a szervezési igazgatóhelyettes (iskolamenedzser), 

 a gazdasági igazgatóhelyettes (gazdaságvezető) 

 a munkaközösség-vezetők (művészeti szakvezető), 

 az osztályfőnökök, 

 a pedagógusok. 

 

A munkavállalók besorolását, munkaköri leírását az érintettel alá kell íratni, az aláírt 

példányokat vagy azok másolatát az irattárban kell őrizni. Az igazgatóhelyettesek és a 

munkaközösség-vezetők elsősorban munkaköri leírásuk, továbbá az igazgató utasítása és 
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a munkatervben megfogalmazottak szerint részt vesznek az ellenőrzési feladatokban. Az 

intézmény vezetőségének tagjai és a munkatervben a pedagógus teljesítményértékelésben való 

közreműködéssel megbízott pedagógusok szükség esetén – az igazgató külön megbízására – 

ellenőrzési feladatokat is elláthatnak. A rájuk bízott ellenőrzési feladatok kizárólag szakmai 

jellegűek lehetnek.  

 

A tanév során végrehajtandó ellenőrzési területeket a feladatokkal adekvát módon kell 

meghatározni. Az ellenőrzési területek kijelölésekor a célszerűség és az összevonhatóság a 

meghatározó elem.  

 

Minden tanévben ellenőrzési kötelezettséggel bírnak a következő területek: 

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

 tanítási órák látogatása szaktanácsadói, szakértői kompetenciával, 

 a digitális napló folyamatos ellenőrzése, 

 az igazolt és igazolatlan tanulói hiányzások ellenőrzése, 

 az SzMSz-ben előírtak betartásának ellenőrzése az osztályfőnöki, tanári intézkedések 

folyamán, 

 a tanítási órák kezdésének és befejezésének ellenőrzése. 

 

 

5. Az intézmény működési rendjét meghatározó 

dokumentumok 
 

5.1 A törvényes működés alapdokumentumai és egyéb dokumentumai 

 

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

alapdokumentumok határozzák meg: 

 

 az alapító okirat 

 a szervezeti és működési szabályzat 

 a pedagógiai program 

 a házirend 

 

Az intézmény tervezhető és elszámoltatható működésének részenként funkcionálnak az alábbi 

dokumentumok: 

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

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

 

5.1.1 Az alapító okirat 

 

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

tézmény nyilvántartásba vételét, jogszerű működését.  Az intézmény alapító okiratát a fenn-

tartó készíti el, illetve – szükség esetén – módosítja. 
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5.1.2 A pedagógiai program 

 

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

munka tartalmi, szakmai alapjait. Pedagógiai programjának megalkotásához az intézmény 

számára a Köznevelési törvény 24. § (1) bekezdése biztosítja a szakmai önállóságot.  

 

Az iskola pedagógiai programja meghatározza: 

 

 Az intézmény pedagógiai programját, ennek részeként az iskolában folyó nevelés és ok-

tatás célját, továbbá a köznevelési törvény 26.§ (1) bekezdésében meghatározottakat. 

 Az iskola helyi tantervét,2 ennek keretén belül annak egyes évfolyamain tanított tantár-

gyakat, a kötelező, kötelezően választható és szabadon választható tanórai foglalkozá-

sokat és azok óraszámait, az előírt tananyagot és követelményeket. 

 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kivá-

lasztásának elveit, figyelembe véve a tankönyv ingyenes igénybevétele biztosításának 

kötelezettségét. 

 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeit és formáit, a 

tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményeit, továbbá 

– jogszabály keretei között – a tanuló teljesítménye, magatartása és szorgalma értékelé-

sének, minősítésének formáját. 

 a közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos felada-

tokat,  

 a pedagógusok helyi intézményi feladatait, az osztályfőnöki munka tartalmát, az osz-

tályfőnök feladatait,  

 a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rend-

jét,  

 a tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának 

rendjét, 

 a középszintű érettségi vizsga témaköreit. 

 a tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszereket. 

 

A felsorolt tevékenységek szabályozása a pedagógiai program hatáskörébe tartozik, így az ér-

deklődők a fenti témákkal kapcsolatban ott találnak részletes információkat. 

 

A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el, és az a fenntartó jóváhagyásával vá-

lik érvényessé. Az iskola pedagógiai programja megtekinthető az igazgatói irodában, továbbá 

olvasható az intézmény honlapján. Az iskola vezetői munkaidőben bármikor tájékoztatással 

szolgálnak a pedagógiai programmal kapcsolatban. 

 

 

5.1.3  Az éves munkaterv 

 

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

gyelembe vételével az intézmény pedagógiai programjának alapul vételével tartalmazza a neve-

lési célok, feladatok megvalósításához szükséges tevékenységek, munkafolyamatok időre 

beosztott cselekvési tervét a felelősök és a határidők megjelölésével.  

                                                           
2 2013. szeptember 1-jétől a választott kerettanterv megnevezésével. 
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Az intézmény éves munkatervét a nevelőtestület készíti el, elfogadására a tanévnyitó értekez-

leten kerül sor. A tanév helyi rendje a munkaterv részét képezi, ennek elfogadásakor be kell 

szerezni az iskolaszék, a szülői szervezet és a diákönkormányzat véleményét.3 A munkaterv 

egy példánya az informatikai hálózatban elérhetően a tantestület rendelkezésére áll. A tanév 

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

 

 

5.2 A tankönyvellátás rendje 

 

Az iskolai tankönyvellátás megszervezéséért az iskola igazgatója, ill. az általa felkért sze-

mély/ek/ felel/nek/. A felelős dolgozó/k/ nevét, aki az adott tanévben lebonyolítja, összegzi a 

tankönyvrendelést az éves Munkaterv rögzíti. A feladatellátásról megállapodást készítenek.  

A Könyvtárellátó tankönyvellátási szerződést köt a központ fenntartásában működő iskolák 

tankönyvellátása vonatkozásában a központ egyidejű bevonásával az iskolával. A tankönyv-

rendelést az iskola a központ egyidejű tájékoztatásával a köznevelés információs rendszeré-

nek és a Könyvtárellátó által működtetett elektronikus információs rendszer alkalmazásával a 

Könyvtárellátónak küldi meg. Az iskola a tankönyveket a Könyvtárellátótól a tanulók részére 

megbízásból értékesítésre átveszi majd a tankönyvellátás helyi rendjének elkészítésében fog-

laltaknak megfelelően a tankönyvfelelős részt vesz a tankönyvellátással kapcsolatos iskolai 

helyi feladatok ellátásában. Ehhez az intézmény a helyiséget biztosítja. Az éves központi költ-

ségvetésről szóló törvény meghatározza az egy tanulóra jutó tankönyvtámogatás összegét. A 

tankönyvtámogatás összege a fenntartó útján jut el az iskolához. 

A tankönyvtámogatás felhasználható a tanulói tankönyvvásárlás költségeinek átvállalására és 

csökkentésére, továbbá az iskolai tankönyvrendelés teljesítésére. Az iskola a tankönyvtámo-

gatás teljes összegének legalább 25 %-át köteles tankönyv, az alkalmazott ajánlott és kötelező 

olvasmányok, elektronikus adathordozón rögzített tananyag, kis példányszámú tankönyv vá-

sárlására fordítani. Ezek az iskolai könyvtár állományába kerülnek. 

A nevelőtestület dönt arról, hogy a tartóstankönyv vásárlására rendelkezésre álló összeget az 

iskola mely tankönyvek vásárlására fordítja. Az iskolai tankönyvellátás rendjéről évente a 

nevelőtestület dönt. A döntés előkészítése során az igazgató illetve az általa írásban megbízott 

személy felméri, hogy hány tanuló kíván az iskolától tankönyvet kölcsönözni.  

A felmérés eredményéről tájékoztatja a diákönkormányzatot és a szakmai munkaközös-

ség(ek)et, majd kikéri véleményüket a tankönyvtámogatás rendjének meghatározásához.  

Az iskolai tankönyvrendelésnek biztosítania kell, hogy a tankönyvek ingyenesen - kölcsön-

zéssel vagy a tankönyvek megvásárlásához nyújtott támogatással – álljanak azon tanulók ren-

delkezésére, akiket valamelyik normatív kedvezmény megillet, illetve jogosultak valamilyen 

további kedvezmény igénybevételére.  

A tankönyvrendelést az igazgató illetve az általa megbízott személy készíti el.  

Ennek során figyelembe veszi a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 19. § (1) be-

kezdés c) pontját és a (2) bekezdést. Ennek értelmében a pedagógus nem választhat olyan 

tankönyvet, amelynek igénybevétele az iskolai tankönyvrendelés és tankönyvellátás jogsza-

bályban meghatározott rendje szerint nem biztosítható minden tanulónak.  

                                                           
3 Ld. a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 2.§ (1)-(2) bekezdésében foglaltakat. 
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A tankönyvrendelés elkészítéséhez az igazgató vagy az általa írásban megbízott személy be-

szerzi a szakmai munkaközösség(ek) és a diákönkormányzat véleményét. Azokat a könyve-

ket, amelyek nem szerepelnek a tankönyvjegyzékben, csak a szakmai munkaközösség(ek) és a 

diákönkormányzat egyetértésével lehet a tankönyvrendelésbe felvenni.  

Az iskola igazgatója a Nemzeti alaptanterv felmenő rendszerű bevezetésével érintett iskolai 

évfolyamokon bármely tantárgyhoz, műveltségi területhez csak olyan tankönyvet rendelhet az 

iskolai tankönyvrendelés kereti között, amelyiknek a tankönyvvé nyilvánítása a kerettantervi 

rendelet kihirdetését követően történt feltéve, hogy az adott tantárgyhoz, műveltségi terület-

hez a kerettantervi rendelet alapján került kiadásra vagy jóváhagyásra kerettanterv, továbbá 

szerepel ilyen tankönyv a hivatalos tankönyvjegyzéken. Ezt a rendelkezést nem kell alkal-

mazni a szakképzésben.  

A normatív kedvezmények minden olyan nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő 

tanulónak járnak, akik a következő feltételek valamelyikének megfelelnek:  

a) tartósan beteg (szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű családi pótlék folyósításáról 

szóló igazolás)  

b) a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi 

vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 

fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 

tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd (a sajátos nevelési igényű 

tanuló esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye)  

c) három vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevel családban él, (a családi pót-

lék folyósításáról szóló igazolás)  

d) nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult (a megállapított családi pót-

lék folyósításáról postai szelvény vagy igazolás)  

e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.( rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezmény esetén az erről szóló határozat.)  

További kedvezmények nyújtásánál – amennyiben erre a költségvetésben lehetőség van - 

előnyben kell részesíteni azt, aki igazolja, hogy családjában az egy főre jutó jövedelem össze-

ge nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) másfélszeresét.  

Tankönyvkölcsönzés: Ha az iskola a normatív kedvezmények biztosítását tankönyvkölcsön-

zéssel oldja meg, szabályozni kell az ezzel összefüggő kérdéseket:  

- A tankönyvkölcsönzés időtartama: egy tanév (bukás esetén a nyári szünet végéig). Szükség 

esetén tanévenként megismételhető (pl. érettségi tárgyak könyvei).  

- Kártérítés a tankönyvben okozott kár esetén: mértéke gondatlan károkozás esetén a károko-

zás napján érvényes minimálbér 50 %-át, szándékos károkozás esetén pedig a minimálbér 5 

havi összegét nem haladhatja meg.  

A tankönyvellátás megszervezése  

A tankönyvellátás rendjében kell meghatározni a tankönyvfelelőst. Biztosítani kell, hogy az 

iskolában alkalmazott tankönyvek az adott tanévre a mindenkori tanévkezdéskor megvásárol-

hatók legyenek. Az iskola minden évben az aktuális OM rendelet által meghatározott határ-

időig végzi el a következő feladatokat:  
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- Felméri, hogy a következő tanévben hány tanuló kíván tankönyvet kölcsönözni az iskolától, 

az „Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz” című nyomtatványon. Az igénylőlap mellett 

be kell mutatni a normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló iratot. (Jelenleg január 

30.)  

- A felmérés eredményéről tájékozatja a nevelőtestületet és a diákönkormányzatot. (Jelenleg 

február 10.) 

 - A nevelőtestület minden évben meghatározza a tankönyvellátás rendjét és erről írásban érte-

síti a szülőket, illetve a nagykorú cselekvőképes tanulót. (Jelenleg február 15.)  

- Az eddigi információk alapján elkészítik a tankönyvrendelést, melynek során a leendő új 

osztályok tanulólétszámát is meg kell becsülni (Jelenleg március 29, az új kerettantervekhez 

kifejlesztett tankönyvek megrendelése május 15.)  

- A tankönyv rendelés menete a 16/2013. (II.28.) EMMI rendelet alapján történik. 

 - A tankönyvrendelés végleges elkészítése előtt lehetővé kell tenni, hogy a szülők megismer-

jék az alkalmazott tankönyvek listáját, és nyilatkozzanak arról, hogy mely tankönyveket kí-

vánják megvásárolni gyermekük részére, illetve milyen módon kívánják megoldani a tan-

könyv beszerzését.  

- Az iskolának a helyben szokásos módon közzé kell tenni azoknak a tankönyveknek, ajánlott 

és kötelező olvasmányoknak a jegyzékét, amelyeket az iskolai könyvtárból a tanulók kiköl-

csönözhetnek. (Jelenleg május 31.)  

- A tankönyvrendelés elkészítéséről az iskola igazgatója által megbízott kolléga gondoskodik. 

Biztosítja, hogy az iskolai oktatásban felhasználható tankönyvek, valamint segédkönyvek 

hivatalos jegyzéke az igazgató által engedélyezett példányszámban álljon rendelkezésére a 

pedagógusoknak.  

- A pedagógusok február 15-ig írásban közlik az általuk használni kívánt tankönyvre vonatko-

zó igényüket (évfolyam, cím, szerző, kódszám) a tankönyvrendelés elkészítésével megbízott 

kollégának, aki a tanulói tankönyvigénylések felmérése után elkészíti a rendelést. A tan-

könyvválasztás elveit a Pedagógia program tartalmazza.  

 

 

5.3 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje 
 

5.3.1 Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje 

 

Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) révén 

tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt dokumentum-

rendszert alkalmazunk a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően. A 

rendszerben alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást kizárólag az intézmény igaz-

gatója alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére. Az elektronikus rendszer használata so-

rán feltétlenül ki kell nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni az alábbi dokumentumok papír 

alapú másolatát: 

 az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása, 

 az alkalmazott pedagógusokra, óraadó tanárokra vonatkozó adatbejelentések, 

 a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések, 

 az október 1-jei pedagógus és tanulói lista. 
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Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és az 

igazgató aláírásával hitelesített formában kell tárolni.  

 

Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem szükséges. A 

dokumentumokat a KIR rendszerében, továbbá az iskola informatikai hálózatában egy külön e 

célra létrehozott mappában tároljuk. A mappához való hozzáférés jogát az informatikai rend-

szerben korlátozni kell, ahhoz kizárólag az intézményvezető által felhatalmazott személyek (az 

iskolatitkár és az igazgatóhelyettesek) férhetnek hozzá. 

 

5.3.2 Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje 

 

Az iskolánkban használatos digitális napló elektronikusan előállított, papíralapon tárolt 

adatként kezelendő, mert a rendszer nem rendelkezik az ágazat irányításáért felelős miniszter 

engedélyével. Az elektronikus naplóba az adatokat digitális úton viszik be az iskola vezetői, 

tanárai és az adminisztrációért felelős alkalmazottak. Az adatok tárolása – ideiglenesen – az 

iskola e célra használatos szerverén történik, a frissítés legalább egyórányi gyakorisággal 

történik. A digitális napló elektronikus úton tárolja a tanulók adatait, osztályzatait, a tanítási 

órák tananyagát, a hiányzókat, valamint a tanulókkal kapcsolatos intézkedéseket, a szülők érte-

sítését. 

 

Féléves gyakorisággal kell kinyomtatni a tanulók által elért félévi, év végi eredményeket, a ta-

nulók igazolt és igazolatlan óráit, a tanulói záradékokat. Félévkor a tanuló előbb felsorolt ada-

tait tartalmazó kivonatot ki kell nyomtatni, azt az osztályfőnöknek alá kell írnia, az iskola kör-

bélyegzőjével le kell pecsételni, a kinyomtatott iratot pedig át kell adni a tanulónak vagy a szü-

lőnek. 

 

A tanév végén a digitális napló által generált anyakönyvből papír alapú törzskönyvet kell kiál-

lítani, amelynek adattartalmát és formáját jogszabály határozza meg. 

 

Eseti gyakorisággal kell kinyomtatni a tanuló által elért eredményeket, az igazolt és igazolatlan 

órák számát, a záradékokat tartalmazó iratot iskolaváltás vagy a tanulói jogviszony más meg-

szűnésének eseteiben. 

 

 

5.4 Teendők bombariadó és egyéb rendkívüli események esetére 

 

A rendkívüli események (továbbiakban: „bombariadó”) esetére a 20/2012. (VIII.31.) 

EMMI rendelet 4. § (1)/n szakasza végrehajtására a következő intézkedéseket léptetjük 

életbe. 

 

A rendkívüli események megelőzése érdekében az iskola vezetője és az iskolatitkár esetenként, 

az iskola takarító személyzete a mindennapi feladatok végzésekor köteles ellenőrizni, hogy az 

épületben rendkívüli tárgy, bombára utaló tárgy, szokatlan jelenség nem tapasztalható-e. 

Amennyiben ellenőrzésük során rendellenességet tapasztalnak, haladéktalanul kötelesek szemé-

lyesen vagy telefonon az illetékeseknek jelenteni. 

 

Bombariadó esetén a legfontosabb teendők az alábbiak: 

 

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

vagy bomba elhelyezését bejelentő telefon üzenetet vesz, a rendkívüli eseményt azonnal 
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bejelenti az iskola legkönnyebben elérhető vezetőjének vagy a gazdasági iroda dolgozóinak. Az 

értesített vezető vagy adminisztrációs dolgozó a bejelentés valóságtartalmának vizsgálata 

nélkül köteles elrendelni a bombariadót. 

 

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

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

 

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

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

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

kötelesek az osztályokat sorakoztatni, a jelen lévő és hiányzó tanulókat haladéktalanul 

megszámolni, a tanulók kíséretét és felügyeletét ellátni, a tanulócsoportokkal a gyülekező 

helyen tartózkodni.  

 

5.4.4 A bombariadót elrendelő személy a riadó elrendelését követően haladéktalanul köteles 

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

tózkodni tilos! 

 

5.4.5 Amennyiben a bombariadó az érettségi vizsgák időtartama alatt történik, az iskola igazga-

tója haladéktanul köteles az eseményt a fenntartónak és a Kormányhivatalnak bejelenteni, va-

lamint gondoskodni az érettségi vizsga mielőbbi folytatásának megszervezéséről.  

 

5.4.6 Ha a bombariadó bejelentése telefonon történt, akkor az üzenetet vevő munkavállaló tö-

rekedjék arra, hogy a fenyegetőt hosszabb beszélgetésre késztesse, igyekezzék minél több tényt 

megtudni a fenyegetéssel kapcsolatban.  

 

5.4.7 A bombariadó lefújása folyamatos csengetéssel és szóbeli közléssel történik. A bombari-

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

vagy pótlólagos tanítási nap elrendelésével.  

 

 

6. Az intézmény munkarendje 
 

6.1 Az intézmény vezetői munkarendjének szabályozása  

 

Az intézmény vezetője vagy helyettesei közül egyiküknek az intézményben kell tartózkodnia 

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

utáni tanrendi foglalkozások vannak. Ezért az igazgató vagy helyettesei közül legalább egyikük 

hétfőtől csütörtökig 7.20 és 15.00 óra között, pénteken 7.20 és 14.00 óra között az intézmény-

ben tartózkodik. Egyebekben munkájukat az iskola szükségleteinek és aktuális feladataiknak 

megfelelő időben és időtartamban látják el.  

 

6. 2 A pedagógusok munkaidejének hossza, beosztása  

 

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

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

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

munkanapot tartalmazó hetek heti munkaideje a munkanapok számával arányosan számítandó 

ki. Szombati és vasárnapi napokon, ünnepnapokon munkavégzés csak írásban elrendelt eset-
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ben lehetséges. Munkanapokon a rendes munkaidő hossza legalább 4 óra, de nem haladhatja 

meg a 12 órát. 

 

A pedagógusok napi munkaidejüket – az órarend, a heti 32 órás bent tartózkodás, a munkaterv 

és az intézmény havi programjainak szem előtt tartásával – általában maguk határozzák meg. 

Az értekezleteket, fogadóórákat általában csütörtöki napokon tarjuk, ezért ezeken a napokon a 

napi átlagban 8-órásnál hosszabb, legfeljebb azonban 12 órás munkaidőre kell számítani. A 

munkáltató a munkaidőre vonatkozó előírásait az órarend (jelölve abban a pedagógussal 

egyeztetett 32 óra bent tartózkodást), a munkaterv, a havi programok kifüggesztése, illetve a 

helyben szokásos módon kifüggesztett hirdetés útján határozza meg. Szükség esetén elő lehet 

írni a napi munkaidő-beosztást egy pedagógus esetén, vagy pedagógusok meghatározott cso-

portja esetén is. A munkaidő-beosztás kihirdetésére ebben az esetben is a fentiek az irány-

adók. 

 

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

hetes munkaidő-keretben dolgoznak, négyheti munkaidő-keretük általában 160 óra. A június 

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

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

gi vizsgán részvevő pedagógusok napi munkaidő-beosztását napi 12 órában határozzuk meg.  

 

6.2.1 A pedagógusok munkaidejének kitöltése 

 

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

kával vagy a gyermekekkel, tanulókkal a szakfeladatának megfelelő foglalkozással összefüg-

gő feladatok ellátásához szükséges időből áll. A pedagógus-munkakörben dolgozók munka-

ideje tehát két részre oszlik:  

a) a kötelező óraszámban ellátott feladatokra,  

b) a munkaidő többi részében ellátott feladatokra. 

 

6.2.1.1 A kötelező óraszámban ellátott feladatok az alábbiak 

 

a) a tanítási órák megtartása 

b) a munkaközösség-vezetői feladatok ellátása, 

c) osztályfőnöki feladatok ellátása, 

d) iskolai sportköri foglalkozások, 

e) énekkar, szakkörök vezetése, 

f) differenciált képességfejlesztő foglalkozások (korrepetálás, tehetséggondozás, felzárkózta-

tás, előkészítők stb.), 

g) magántanuló felkészítésének segítése, 

h) könyvtárosi feladatok. 

 

A pedagógusok kötelező órában ellátandó munkaidejébe beleszámít a munkavégzéshez kap-

csolódó előkészítő és befejező tevékenység időtartama is. Előkészítő és befejező tevékeny-

ségnek számít a tanítási óra előkészítése, adminisztrációs feladatok, az osztályzatok beírása, 

tanulókkal való megbeszélés, egyeztetési feladatok, stb.) Ezért a kötelező óraszám keretében 

ellátott feladatokra fordítandó munkaidőt óránként 60 perc időtartammal kell számításba ven-

ni.  

 

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

terv és a kifüggesztett havi programok listája tartalmazza. Az órarend készítésekor elsősorban 
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a tanulók érdekeit kell figyelembe venni. A tanári kéréseket az igazgató rangsorolja, lehetőség 

szerint figyelembe veszi. 

 

6.2.1.2 A munkaidő többi részében ellátott feladatok különösen a következők 

 

a) a tanítási órákra való felkészülés, 

b) a tanulók dolgozatainak javítása, 

c) a tanulók munkájának rendszeres értékelése, 

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

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

f) kísérletek összeállítása, 

g) dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, 

h) a tanulmányi versenyek lebonyolítása, 

i) tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, 

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

k) iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, 

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

tot segítő feladatok) ellátása, 

m) az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, 

n) szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, 

o) részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, 

p) részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, 

q) a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor, 

r) tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, 

s) iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, 

t) részvétel a munkaközösségi értekezleteken, 

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

v) részvétel az intézmény belső szakmai ellenőrzésében, 

w) iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, 

x) szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, 

y) osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. 

 

6.2.1.3 Az intézményben illetve azon kívül végezhető pedagógiai feladatok4 meghatáro-

zása 

  

A pedagógusok a munkaidő tanítási órákkal, foglalkozásokkal le nem kötött részében az aláb-

bi feladatokat az iskolában kötelesek ellátni: 

 

 a 6.2.1.1 szakaszban meghatározott tevékenységek mindegyike 

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

ban leírtak. 

 

Az intézményen kívül végezhető feladatok: 

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

leírtak. 

 

Az intézményen kívül ellátható munkaköri feladatoknak az intézmény a fentiek szerint hatá-

rozza meg a kereteit. Ennek figyelembe vételével az iskolán kívül végezhető feladatok ellátá-

                                                           
4 138/1992. (X.8.) Kormányrendelet 7.§ (1) bek. 
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sakor a pedagógus munkaidejének felhasználásáról – figyelembe véve a köznevelési törvény 

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

időre vonatkozó előírásait és a munkáltató ezzel kapcsolatos döntéseit – a pedagógus maga 

dönt. 
 

 

6.3 Pedagógusok munkarendjével kapcsolatos előírások 

 

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

vagy az igazgatóhelyettes állapítja meg az intézmény órarendjének függvényében. A konk-

rét napi munkabeosztások összeállításánál az intézmény feladatellátásának, zavartalan működé-

sének biztosítását kell elsődlegesen figyelembe venni. Az intézmény vezetőségének tagjai, va-

lamint a pedagógusok a fenti alapelv betartása mellett javaslatokat tehetnek egyéb szempontok, 

kérések figyelembe vételére. 

 

6.3.2 A pedagógus köteles 10 perccel tanítási, foglalkozási, ügyeleti beosztása előtt a mun-

kahelyén (illetve a tanítás nélküli munkanapok programjának kezdete előtt annak helyén) meg-

jelenni. A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát lehetőleg előző 

nap, de legkésőbb az adott munkanapon 7.20 óráig köteles jelenteni az intézmény vezetőjének 

vagy helyettesének, hogy közvetlen munkahelyi vezetője helyettesítéséről intézkedhessen. A 

hiányzó pedagógus köteles várhatóan egy hetet meghaladó hiányzásának kezdetekor tan-

meneteit az igazgatóhelyetteshez eljuttatni, hogy akadályoztatása esetén a helyettesítő tanár 

biztosíthassa a tanulók számára a tanmenet szerinti előrehaladást. A táppénzes papírokat legké-

sőbb a táppénz utolsó napját követő 3. munkanapon le kell adni a gazdasági irodában.5 

 

6.3.3 Rendkívüli esetben a pedagógus az igazgatótól vagy az igazgatóhelyettestől kérhet enge-

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

tartalmú tanítási óra (foglalkozás) megtartására. A tanítási órák (foglalkozások) elcserélését az 

igazgatóhelyettes engedélyezi. 

 

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

szerint – szakszerű helyettesítést kell tartani. Ha a helyettesítő pedagógust legalább egy nap-

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

illetve a tanmenet szerint előrehaladni, a szakmailag szükséges dolgozatokat megíratni és 

kijavítani. 

 

6.3.5 A pedagógusok számára – a kötelező óraszámon felüli – a nevelő–oktató munkával össze-

függő rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást vagy kijelölést az intézményveze-

tő adja az igazgatóhelyettes és a munkaközösség-vezetők javaslatainak meghallgatása után.  

 

6.3.6 A pedagógus alapvető kötelessége, hogy tanítványainak haladását rendszeresen osz-

tályzatokkal értékelje, valamint számukra a számszerű osztályzatokon kívül visszajelzéseket 

adjon előrehaladásuk mértékéről, az eredményesebb tanulás érdekében elvégzendő feladatok-

ról.  

 

 

6.3.7 A pedagógusok munkaidejének nyilvántartási rendje 

 

                                                           
5 Ezt az előírást jogszabály nem rögzíti, intézményvezetői döntésen alapul. 
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A hatályos jogszabályok alapján a pedagógusok munkaideje az intézmény által elrendelt köte-

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

munkával összefüggő további feladatokból áll. 

 

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

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

dokumentumokban rögzített. Az intézményen kívül végezhető feladatok időtartamának és idő-

pontjának meghatározása a nevelő-oktató munkával összefüggő egyéb feladatok ellátásához 

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

kizárólag az intézményben elvégezhető feladatok ellátásakor a pedagógus munkaidejének fel-

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

kivételével – munkaidő-nyilvántartást nem kell vezetnie. 

 

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

nyilvántartását, amikor a teljes munkaidő fentiek szerinti dokumentálása vélhetően nem bizto-

sítható.  

 

 

6.4 Az intézmény nem pedagógus munkavállalóinak munkarendje  

 

Az intézményben a nem pedagógus munkavállalók munkarendjét a jogszabályok betartásával 

az intézmény zavartalan működése érdekében az intézményvezető állapítja meg. Munkaköri 

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

idő figyelembevételével az intézmény vezetői tesznek javaslatot a napi munkarend összehan-

golt kialakítására, megváltoztatására, és a munkavállalók szabadságának kiadására. A nem 

pedagógus munkakörben foglalkoztatottak munkarendjét az igazgató határozza meg. A 

napi munkaidő megváltoztatása az intézményvezető, adminisztratív és technikai dolgozók 

esetében az intézményvezető vagy a gazdaságvezető szóbeli vagy írásos utasításával törté-

nik. 

 

 

6.5 Munkaköri leírás-minták 

 

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

amelyet az alkalmazást követő néhány napon belül megkap, átvételét aláírásával igazolja. 

Munkaszervezési okokból az osztályfőnökök munkaköri leírását külön készítjük el az osztályfő-

nökök számára azért, hogy pusztán az osztályfőnöki feladatok ellátásának megkezdése vagy a 

feladat szüneteltetése miatt ne kelljen minden alkalommal módosítanunk a pedagógus munka-

köri leírását. 
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6.5.1 Tanár munkaköri leírás-mintája 

 

A munkakör megnevezése: tanár/ idegen nyelv-tanár 

Közvetlen felettese: az igazgató  

 

Legfontosabb feladata: tanulói személyiségének, képességeinek, tárgyi tudásának folya-

matos fejlesztése, tanítványainak az érettségi vizsgára való sikeres felkészítése. 

 

1. A főbb tevékenységek összefoglalása 

 

 megtartja a tanítási órákat, 

 feladata az intézmény és a munkaközösség munkatervében rögzített szakmai és peda-

gógiai feladatok előkészítése és végrehajtása, 

 megírja a tanmeneteket, a két hónapnál nagyobb mértékű lemaradást jelzi az igazga-

tónak, 

 munkaidejének beosztását az SzMSz megfelelő szakaszai részletezik, 

 a munkaidőkeretben meghatározott munkaidőt csak írásos igazgatói utasításra lépheti 

túl, 

 legalább 10 perccel a munkaidő, ügyeleti idő, illetve tanítási órája kezdete előtt köte-

les a munkahelyén tartózkodni, 

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

elhagyja a tantermet, akkor – ellenőrizve az állapotokat – utolsóként távozik, 

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

 tanítási óráján vagy közvetlenül azt követően bejegyzi a digitális naplót, nyilvántartja 

az óráról hiányzó vagy késő tanulókat, 

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

tot (de legalább félévi 3 osztályzatot) ad minden tanítványának,  

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

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

időpont előtt tájékoztatja, 

 a tanulóknak adott osztályzatokat szóbeli értékeléskor azonnal, írásbeli dolgozatnál a 

kijavítást követő órán ismerteti a tanulókkal, 

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

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

irodalom dolgozatok értékelése), 

 tanítványai számára az osztályzatokon kívül visszajelzéseket ad előrehaladásuk mérté-

kéről, az eredményesebb tanulás érdekében elvégzendő feladatokról, 

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

feladataira, 

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

munkaközösség megbeszélésein és értekezletein,  

 évente három alkalommal fogadóórát tart az igazgató által kijelölt időpontban, 

 a helyi tanterv alapján tanmenetet készít, szaktanári tevékenységét ennek alapján szer-

vezi meg, 

 megszervezi a szükséges szemléltető eszközök, tanítási segédanyagok órai használatát, 

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

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

előtt bízták meg a feladattal, 

 egy órát meghaladó hiányzása esetén feljegyzést készít a helyettesítők számára az osz-

tályokban elvégzendő tananyagról, várhatóan egy hetet meghaladó hiányzása előtt 

tanmeneteit – a szakszerű helyettesítés megszervezése érdekében – az igazgatóhelyet-

teshez eljuttatja, 

 bombariadó vagy egyéb rendkívüli esemény bekövetkezésekor közreműködik az épület 

kiürítésében, menti az általa használt legfontosabb dokumentumokat, 

 felelősséggel tartozik a szakmai munkához szükséges szemléltető eszközök, könyvek, 

stb. rendeltetésszerű használatának biztosításáért, 

 előkészíti, lebonyolítja és értékeli az iskolai házi tanulmányi versenyeket,  

 folyamatosan végzi a tanítványai felzárkóztatásával, korrepetálásával, versenyezteté-

sével, tehetséggondozásával kapcsolatos feladatokat, 

 elkíséri az iskola tanulóit az iskolán kívüli rendezvényekre, 

 szükség szerint kapcsolatot tart a tanított osztályok osztályfőnökeivel, 

 a konferenciát megelőzően legalább két nappal lezárja a tanulók osztályzatait,  

 ha a tanuló lezárt érdemjegye jelentősen eltér az osztályzatok átlagától a tanuló kárá-

ra, akkor erre a tényre a konferencia előtt felhívja az osztályfőnök figyelmét, az eltérés 

okát a konferencián megindokolja, 

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

versenyre való kíséretét, 

 közreműködik a választható foglalkozások felvételének lebonyolításában. 

 

2. Különleges felelőssége 

 

 felelős a tanulói és szülői személyiségjogok maximális tiszteletben tartásáért, 

 bizalmasan kezeli a kollégákkal, az osztályokkal és az iskolával kapcsolatos informá-

ciókat, 

 a hatáskörét meghaladó problémákat haladéktalanul jelzi az osztályfőnöknek, illetve a 

nevelési igazgatóhelyettesnek vagy az igazgatónak. 

 

3. Járandósága 

 

 a munkaszerződésében a Kjt. előírásai szerint meghatározott munkabér 

 rendeletben meghatározott kötelező pótlékok 

 túlmunka elrendelése esetén a jogszabályok által meghatározott túlóradíj 

 

 

6.5.2 Testnevelő munkaköri leírás-mintája 

 

A munkakör megnevezése: testnevelő 

 

Legfontosabb feladata: tanulói személyiségének, képességeinek és tárgyi tudásának folyama-

tos fejlesztése, szemléletük formálása, az érettségi vizsgára és továbbtanulásra történő sikeres 

felkészítésük. 

 

1. A főbb tevékenységek összefoglalása 

 

 szakszerűen, legjobb tudása szerint megtartja a tanítási órákat 
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 feladata az intézmény és a munkaközösség munkatervében rögzített szakmai és pedagógi-

ai feladatok előkészítése és végrehajtása 

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

két hónapnál nagyobb mértékű lemaradást jelzi az igazgatónak 

 munkaidejének beosztását az SzMSz tartalmazza 

 a munkaidőkeretben meghatározott munkaidőt csak írásos igazgatói utasításra lépheti 

túl, 

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

munkahelyén tartózkodni 

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

hagyja a tantermet – ellenőrizve az állapotokat – utolsóként távozik 

 gondot fordít környezete tisztaságára; a tantermekben, folyosókon és egyéb helyiségek-

ben a tanulókkal fölszedeti a szemetet 

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

 tanítási óráit két napon belül bejegyzi az osztálynaplóba, pontosan nyilvántartja az órá-

ról hiányzó vagy késő tanulókat 

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

de félévenként legalább három osztályzatot ad minden tanítványának 

 a tanulóknak adott osztályzatokat azonnal ismerteti a tanulókkal 

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

szóbeli feleletére csak egyetlen osztályzat adható 

 tanítványai számára az osztályzatokon kívül visszajelzéseket ad előrehaladásuk mértéké-

ről, az eredményesebb tanulás érdekében elvégzendő feladatokról 

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

kaközösség megbeszélésein, az iskola rendezvényein 

 évente három alkalommal fogadóórát tart az igazgató által kijelölt időpontban 

 megszervezi a szükséges szemléltető eszközök, tanítási segédanyagok órai használatát, 

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

vizsgákon, iskolai méréseken 

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

ták meg a feladattal 

 egy órát meghaladó hiányzása esetén feljegyzést készít a helyettesítők számára az osztá-

lyokban elvégzendő tananyagról, azt a munkaközösség-vezetőhöz eljuttatja 

 bombariadó vagy egyéb rendkívüli esemény bekövetkezésekor közreműködik az épület 

kiürítésében 

 előkészíti, lebonyolítja és értékeli az iskolai tanulmányi versenyeket,  

 folyamatosan végzi a tanítványai felzárkóztatásával, korrepetálásával, versenyeztetésé-

vel, tehetséggondozásával kapcsolatos feladatokat 

 elkíséri az iskola tanulóit az iskolán kívüli rendezvényekre 

 kapcsolatot tart a tanított osztályok osztályfőnökeivel 

 a konferenciát megelőzően legalább két nappal lezárja a tanulók osztályzatait, ha a tanu-

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

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

indokolja 

 beosztása esetén részt vesz a tanulmányi kiránduláson, projektfoglalkozáson, szükség ese-

tén ellátja a tanulók versenyre való kíséretét 

 

2. Speciális feladatai 

 külön feladatleírás alapján osztályfőnöki feladatokat lát el 
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 kapcsolatot tart a gyógytestnevelési órákra beosztott diákok szüleivel 

 kapcsolatot tart a Pedagógiai Szakszolgáltató Központtal 

 a tanév első tanítási óráján megtartja a tantárgyhoz kapcsolódó tűz-, baleset- és 

munkavédelmi tájékoztatást 

 

3. Járandósága 

 a munkaszerződésében a Kjt. előírásai szerint meghatározott munkabér 

 rendeletben meghatározott kötelező pótlékok 

 túlmunka elrendelése esetén a jogszabályok által meghatározott túlóradíj  

 

 

6.5.3 Osztályfőnök kiegészítő munkaköri leírás-mintája 

 

A kiegészítő munkakör megnevezése: Osztályfőnök 

Közvetlen felettese: a nevelési igazgatóhelyettes 

Megbízatása: az igazgató bízza meg egy tanév időtartamra 

Jelen munkaköri leírás a pedagógusok munkaköri leírásának kiegészítéseként értelmezendő. 

 

1. A főbb tevékenységek összefoglalása 

 

 feladatairól és hatásköréről irányadóak az SzMSz megfelelő fejezetében leírtak, 

 feladata az intézmény és a munkaközösség munkatervében rögzített szakmai és pedagógi-

ai feladatok előkészítése és végrehajtása, 

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

stb. feladataira, 

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

szervezi meg, 

 részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség megbeszélésein és értekezletein,  

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

ványok, stb. 

 vezeti a tanulók dicséretével, elmarasztalásával kapcsolatos bejegyzéseket, 

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

rándulási tervet, 

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

deltetésszerű használatának biztosításáért, 

 kapcsolatot tart az osztályába járó diákok szüleivel, a szülői munkaközösséggel, az osz-

tály diákönkormányzati vezetőségével, 

 biztosítja az osztály képviselőinek a diákönkormányzati megbeszéléseken és az évi rendes 

diákközgyűlésen való részvételét, 

 folyamatos kapcsolatot tart az osztályában tanító tanárokkal, 

 a konferenciát megelőzően legalább 3 nappal bejegyzi javaslatát a tanulók magatartás és 

szorgalom jegyére, 

 előkészíti a szülői értekezletek lebonyolítását, közreműködik az iskola szülőkkel és tanu-

lókkal kapcsolatos minőségbiztosítási tevékenységében, 

 közreműködik a tanulói tankönyvtámogatások iránti kérelmek összegyűjtésében és elbírá-

lásában, 

 részt vesz osztálya bemutatkozó műsorának, szalagavató műsorának, diákigazgató-

választási műsorának, stb. előkészítő munkálataiban, 
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 minden tanév első hetében ismerteti osztályával az iskolai házirendet, vagy az évfolyam-

nak és a szükségleteknek megfelelően felhívja a figyelmet egyes előírásaira, 

 közreműködik a választható foglalkozások felvételének lebonyolításában, segíti osztálya 

tanulónak a felsőfokú tanulmányokra történő jelentkezését 

 folyamatos figyelmet fordít osztályának dekorációjára, a faliújság karbantartására, 

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

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

ezzel kapcsolatos adatokat bejegyzi a digitálisnaplóba 

 folyamatosan nyomon követi és aktualizálja a digitális naplóban a diákok adatainak vál-

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

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

az oktatásról szóló feljegyzést aláíratja a tanulókkal. 

 

2. Ellenőrzési kötelezettségei 

 

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

nek állapotát, az osztályzatokat érintő hiányosságokat jelzi az oktatási igazgatóhelyettes-

nek, 

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

hiányzásokat, elvégzi a szükséges értesítéseket,  

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

ronikus üzenetben vagy levélben értesíti a szülőket, 

 a digitális naplóban írott üzenet útján értesíti a szülőket a tanuló gyenge vagy hanyatló 

tanulmányi eredménye, vagy súlyos fegyelmi vétsége esetén 

 az SzMSz előírásai szerint értesíti a tanulók szüleit az igazolatlan hiányzásról, ha a tanu-

ló bukásra áll, valamint a 200 órát meghaladó éves hiányzás esetén, 

 a konferencia napján ellenőrzi, hogy minden tanulónak le van-e zárva az osztályzata, va-

lamint a lezárt érdemjegy nem tér-e el jelentősen az osztályzatok átlagától a tanuló kárá-

ra. 

 

3. Különleges felelőssége 

 

 felelős a tanulói és szülői személyiségjogok maximális tiszteletben tartásáért, 

 bizalmasan kezeli a kollégákkal és az osztályokkal kapcsolatos információkat, 

 maradéktalanul betartja az adatkezelésre vonatkozó szabályokat, 

 bizalmasan kezeli az ellenőrzési tapasztalatokat, 

 a hatáskörét meghaladó problémákat haladéktalanul jelzi az igazgatóhelyettesnek vagy 

az igazgatónak. 

 

4. Pótléka  

 

 rendelet(ek)ben szabályozott, munkáltatói utasításban rögzített osztályfőnöki pótlék 

 

 

6.5.4 Gazdasági ügyintéző munkaköri leírás-mintája 

 

Munkaköre: gazdasági ügyintéző 

Közvetlen felettese: a gazdaságvezető 

Kinevezése: határozatlan időtartamra 
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Munkaideje: naponta 750 – 1610,  

         pénteken: 715 – 1415 óráig, amely munkaidő 20 perc ebédidőt tartalmaz 

Munkabére: munkaszerződése alapján 

 

A gazdasági ügyintéző munkaköri feladatainak összefoglalása 

 

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

igazgatóhelyettese engedélyével végezhet. A házipénztárt tíznaponként ellenőrzi, lezár-

ja, számítógépen rögzíti. Havonta elvégzi a szükséges zárlati feladatokat a könyvviteli 

szabályoknak megfelelően. Anyagi felelősséggel tartozik a házipénztárban kezelt va-

lamennyi eszköz és egyéb értékek kezeléséért. 

 A számlák mellé csatolja a teljesítési igazolást, gondoskodik a felhasználás bizonylato-

lásáról. 

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

adja a gazdasági vezető. részére könyvelés céljából. 

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

 A befolyt bevételt bevételezi a házipénztárba vagy befizeti az intézmény folyószámlájá-

ra attól függően, hogy mennyi a házipénztár egyenlege. 

 Tartós távollét esetén a házipénztárt jegyzőkönyv alapján adja át. 

 Kezeli az intézmény munkavállalóinak személyi anyagát. 

 Munkaügyi feladatai részeként: 

o új felvétel esetén elkészíti a munkaszerződéseket az igazgatóval történő egyeztetést 

követően, 

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

hogy a bérszámfejtéshez minden adat időben rendelkezésre álljon.  

o munkaviszony megszüntetésekor az igazgatóval történő egyeztetetést követően el-

készíti a megfelelő dokumentumokat és eljuttatja a bérszámfejtő részére,  

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

dokumentumok elkészítéséről, 

o havonként kimutatást készít a távollét adatokról, összegyűjti a táppénzes dokumen-

tumokat, szabadságengedélyeket, fizetés nélküli szabadság engedélyeket, majd 

ezeket a bérszámfejtő rendelkezésére bocsátja. 

o folyamatosan vezeti a dolgozók szabadság nyilvántartását,  

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

lást továbbítja a megfelelő kimutatáson keresztül a bérszámfejtő részére 

o gondoskodik a technikai dolgozók jelenléti ívének havonkénti zárásáról 

 Részt vesz az iskola vagyonának leltározásában, selejtezésének, hulladék hasznosítá-

sának lebonyolításában. 

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

 

 

2. Járandóság 

 

 a munkaszerződésében meghatározott munkabér, 

 a vonatkozó jogszabályokban, illetőleg a munkavédelmi szabályzatban rögzített védő-

eszközök 

 

 

6.5.5 Takarító munkaköri leírás-mintája 
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A munkakör megnevezése: takarító 

Közvetlen felettese: az gazdaságvezető 

Kinevezése, munkaideje:  

 az igazgató által meghatározott időtartamra,  

 munkabére munkaszerződése szerint 

 naponta 5.30-8.00 és 13.30-19.00 óráig osztott műszakban, amely munkaidő ebédidőt 

nem tartalmaz 

 

1. Legfontosabb munkaköri feladatainak összefoglalása 

 

 az gazdaságvezető közvetlen utasításai szerint jár el az épület takarítási munkálatai-

ban 

 napi gyakorisággal kitakarítja a területéhez tartozó tantermeket, padlózatukat felmos-

sa, tiszta langyos vízzel lemossa a táblát 

 napi gyakorisággal kitakarítja a területéhez tartozó folyosórészeket 

 gazdaságvezetői utasításra a takarítógéppel végez folyosói nagytakarítást 

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

szerint tisztítja az ajtókat, falburkolókat, csaptelepeket 

 a tanulók iskolába érkezését követően felmossa a folyosókat 

 mindennemű olyan takarítási munkát szükség szerint elvégez, amely biztosítja az épü-

let állandó tisztán tartását 

 szükség szerint elvégzi az ajtók lemosását, napi gyakorisággal tisztítja a villanykap-

csolókat, fertőtleníti az ajtókilincseket és területéhez tartozó számítógépek billentyűze-

tét 

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

ben az asztalok lapját fertőtleníti 

 kötelessége a tantermekben és a folyosókon elhelyezett szemétgyűjtő edényzet rendsze-

res ürítése, tisztítása 

 porszívózza a szőnyegeket,  

 szükség szerint öntözi a tanteremben és a folyosón lévő virágokat 

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

lását, a függönyök mosását, a padok és falburkolók súrolását 

 a nagytakarítások időszakában – a többi takarítóval közösen – az gazdaságvezető uta-

sítása szerint az egész épületben elvégzi az ablakok tisztítását 

 a nagytakarítások alkalmával – az gazdaságvezető utasítása szerint – a szokásosnál 

alaposabban elvégzi mindazokat a feladatokat, amelyek napi munkájához tartoznak 

 a használaton kívüli tantermekben lekapcsolja a villanyt, takarékosan bánik a vízzel, 

elektromos energiával 

 folyamatosan figyelemmel kíséri az intézmény napi működése során keletkezett, a biz-

tonságos munkavégzést veszélyeztető hibákat, azt jelzi a gazdaságvezetőnek, szükség 

esetén az igazgatónak. 

 

2. Járandóság 

 a munkaszerződésében meghatározott munkabér, 

 a vonatkozó jogszabályokban, illetőleg a munkavédelmi szabályzatban rögzített védő-

eszközök 
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6.6 A tanítási órák, óraközi szünetek rendje, időtartama 

 

6.6.1 Az oktatás és a nevelés a pedagógiai program, a helyi tantervek, valamint a tan-

tárgyfelosztással összhangban levő heti órarend alapján történik a pedagógusok vezetésé-

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

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

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

időben kezdődik. A kötelező tanítási órák délelőtt vannak, azokat legkésőbb általában 14.00 

óráig be kell fejezni. Művészeti gyakorlati órák 16 óráig is tarthatnak. 

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

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

órák megkezdésük után nem zavarhatók, kivételt indokolt esetben az igazgató tehet. A kötelező 

orvosi és fogorvosi vizsgálatok az igazgatóhelyettes által előre engedélyezett időpontban és 

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

6.6.4 Az óraközi szünetek rendjét szükség szerint beosztott pedagógusok felügyelik. Dupla 

órák (engedéllyel) rendkívüli esetben szünet közbeiktatása nélkül is tarthatók. 

 

6.7 Az osztályozó vizsga rendje, nyelvvizsga miatti kedvezmények 

 

A félévi és év végi tanulmányi osztályzatok megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát 

kell tennie, ha: 

 

a) az igazgató felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, 

 

b) az igazgató engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy 

tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 

 

c) ha a tanuló előrehozott érettségi vizsgát kíván tenni az adott tantárgyból, 

 

d) egy tanévben 250 óránál többet mulasztott, és a nevelőtestület nem tagadta meg az osztályo-

zó vizsga letételének lehetőségét, 

 

e) ha a tanuló hiányzása egy adott tantárgyból az évi tanítási órák 30%-át meghaladta és a neve-

lőtestület nem tagadta meg az osztályozó vizsga letételének lehetőségét, 

 

f) átvételnél az iskola igazgatója előírja, 

 

g) a tanuló független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát. 

 

Az a), b), c), g) esetben, ha a tanuló kérésére jön létre (pl. utólag fel szeretné venni a 

választható tantárgyat, előrehozott vizsgát szeretne tenni, stb.), akkor a tanuló köteles az 

osztályozó vizsga kitűzött időpontja előtt legalább 10 nappal az oktatási igazgatóhelyettesnél a 

vizsgára jelentkezni. Az igazgatóhelyettes a jelentkezések összegzése után kijelöli a 

vizsgabizottságot, meghatározza a vizsga idejét és helyét. 

 

Az a tanuló, aki előrehozott érettségi vizsgára jelentkezik, előzetes írásbeli kérelmére két nap 

igazolt távollétet kaphat az előrehozott érettségi vizsgára való felkészülés érdekében. A kére-

lem benyújtását követő távolléte igazolt hiányzásnak minősül. Az engedély nélküli vagy utólag 

igazolt távollét igazolatlan hiányzásnak számít. 
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6.8 Az intézmény nyitva tartása, az iskolában tartózkodás rendje  

 

Az iskola szorgalmi időben reggel 6.30 órától a szervezett foglalkozások befejezéséig, de leg-

alább 19.00 óráig van nyitva. Az intézmény tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart 

nyitva munkanapokon  7.30 – 15.30-ig. Az iskolát szombaton, vasárnap és munkaszüneti napo-

kon – rendezvények hiányában – zárva kell tartani. A szokásos nyitvatartási rendtől való el-

térésre – eseti kérelmek alapján – az igazgató ad engedélyt. 

 

A közoktatási intézménnyel munkavállalói és tanulói jogviszonyban nem állók (kivéve az isko-

lába járó tanulók szüleit és a fenntartó képviselőit) – vagyonbiztonsági okok miatt csak kísérő-

vel, és csak az elfoglaltságuk idejére tartózkodhatnak az épületben. Az épületbe való belépé-

sükkor a kapunál regisztráltatniuk kell magukat.  

 
 

6.9 Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje  

 

6.9.1 Az iskolaépületet címtáblával, az osztálytermeket és szaktantermeket a Magyar 

Köztársaság címerével kell ellátni. Az épületen ki kell tűzni a nemzeti lobogót és az Euró-

pai Unió zászlaját. 

 

Az iskola minden munkavállalója és tanulója felelős: 

 a tűz- és balesetvédelmi, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért, 

 a közösségi tulajdon védelméért, állapotának megőrzéséért, 

 az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért, 

 az energiafelhasználással való takarékoskodásért, 

 a tűz- és balesetvédelmi, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért. 

 

6.9.2 A tanulók az intézmény létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi felügyelettel 

használhatják. Az iskola tantermeit, szaktantermeit, könyvtárát, tornatermét, számítástechni-

kai felszereléseit, stb. a diákok elsősorban a kötelező és a választható tanítási órákon használ-

hatják. A foglalkozásokat követően – a tanteremért felelős, vagy a foglalkozást tartó pedagógus 

felügyelete mellett – lehetőség van az iskola minden felszerelésének használatára. A szaktan-

termek, könyvtár, tornaterem, stb. használatának rendjét a házirendhez kapcsolódó belső 

szabályzatok tartalmazzák, amelyek betartása tanulóink és a pedagógusok számára köte-

lező. 
 

6.9.3 Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak 

az igazgató engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet. 

 

6.9.4 Vagyonvédelmi okok miatt az üresen hagyott szaktantermeket, szertárakat zárni kell. A 

tantermek, szertárak bezárása az órát tartó pedagógusok, illetve – a tanítási órákat követően – a 

technikai dolgozók feladata.  

 

6.9.5 A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, az iskola berendezéseit – az igazgatóhelyet-

tessel való egyeztetés után – szabadon használhatja. 
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6.10 Az egészségügyi felügyelet és ellátás rendje, a dohányzással kapcsolatos előírások 
 

a/ Az intézmény biztosítja az egészségügyi alapellátás keretében működő iskola-egészségügyi szolgá-

lat tárgyi és működési feltételeit. Az elsősorban preventív jellegű tevékenységet az adott tanévre szóló 

munkaterv szerint  az igazgatóval egyeztetett időpontban az iskolaorvos látja el. Az egészségügyi 

szolgálat tevékenysége magában foglalja a tanulók somatometriás és higiéniai-tisztasági szűrővizsgá-

latát, a továbbtanulni szándékozók alkalmassági vizsgálatát, a tanulók körében végzett egészségneve-

lési feladatokat. Az intézmény dolgozóinak alkalmassági vizsgálatát az üzemorvos látja el. 

b/ A kollégista tanulók rendszeres orvosi felügyeletét a Bagoly utcai rendelőintézet szakorvosai látják 

el. Kollégiumban egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott orvos látja  

c/ Az intézmény évenként egyszer megszervezi az alkalmazottak egészségügyi vizsgálatát 

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

iskola parkolóját is – a tanulók, a munkavállalók és az intézménybe látogatók nem dohányozhat-

nak. Az intézményben és az iskolán kívül tartott iskolai rendezvényeken tanulóink számára a dohányzás 

és az egészségre káros élvezeti cikkek fogyasztása tilos! Az iskolában és az azon kívül tartott iskolai 

rendezvényekre olyan tanulót, aki – az iskolában, iskolai rendezvényen szolgálatot teljesítő személy 

megítélése szerint – egészségre ártalmas szerek (alkohol, drog, stb.) hatása alatt áll, nem engedünk be. 

Ha távolléte mulasztásnak számít, a távollétet igazolatlannak tekintjük. 

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

dohányzók védelméről szóló6 törvény 4.§ (8) szakaszában meghatározott, az intézményi dohányzás 

szabályainak végrehajtásáért felelős személy az intézmény munkavédelmi felelőse. 
 

6.11 A tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok 

 

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

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

veszélyforrások kiküszöbölésére. A tájékoztató során szólni kell az iskola közvetlen környékének köz-

lekedési rendjéről, annak veszélyeiről is. A tájékoztató megtörténtét és tartalmát dokumentálni kell, a 

tájékoztatás megtörténtét a diákok aláírásukkal igazolják. 
 

Balesetvédelmi, munkavédelmi oktatást kell tartani minden tanév elején azon tantárgyak tanárai-

nak, amelyek tanulása során technikai jellegű balesetveszély lehetősége áll fönn. Ilyen tantárgyak: fizi-

ka, kémia, biológia, számítástechnika, testnevelés. Az oktatás megtörténtét az osztálynaplóban doku-

mentálni kell. Az egyes szaktantermekben érvényes balesetvédelmi előírásokat belső utasítások és sza-

bályzatok tartalmazzák, amelyeket a tanulókkal a szaktanár a tanév elején köteles megismertetni. Az 

ismertetésen jelen nem lévő tanulók számára pótlólag kell ismertetni az előírásokat. Az iskola számító-

gépeit a tanulók csak tanári felügyelet mellett használhatják. 
 

Külön balesetvédelmi, munkavédelmi tájékoztatót kell tartani a diákok számára minden olyan eset-

ben, amikor a megszokottól eltérő körülmények között végeznek valamely tevékenységet (pl. osztály-

kirándulás, munkavégzés, stb.). A tájékoztatást a foglalkozást vezető pedagógus köteles elvégezni és 

adminisztrálni. 
 

A tanulóbalesetek bejelentése tanulóink és a pedagógusok számára kötelező. Az a pedagógus, aki nem 

jelenti az óráján történt balesetet, mulasztást követ el. A balesetek jegyzőkönyvezését, nyilvántartását és 

a kormányhivatalnak történő megküldését az igazgató által megbízott munkavédelmi felelős végzi. 
 

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

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

vezetőjének feladata. A tájékoztató tényét és tartalmát dokumentálni kell. Az oktatáson való részvételt 

az munkavállalók aláírásukkal igazolják. 
 

                                                           
6 Az 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről. 
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A pedagógusok a tanítási órákra az általuk készített, használt technikai jellegű eszközöket 

csak külön engedéllyel vihetik be, az eszköz veszélytelenségének megállapítása az intézmény-

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

órai használatát. A pedagógusok által készítet nem technikai jellegű pedagógiai eszközök a 

tanítási órákon korlátozás nélkül használhatók. 

  

 

6.12 A mindennapos testnevelés szervezése 

 

Diákjaink számra a pedagógiai programunk heti öt testnevelési órát tartalmaz,7 

amelyből heti három órát az órarendbe iktatva osztálykeretben szervezünk. A 4. és 5. testne-

velés órát diákjaink számára az alábbi rendben biztosítjuk: 

 a diáksportkörben sportoló tanulók számára a választott szakosztályban heti 2-2 órás kö-

telező sportköri foglalkozáson való részvétellel 

 a tanulók által a délutáni időszakban választott sportágban biztosított heti 2-2 óra foglal-

kozáson történő részvétellel, a választható sportágakat az intézmény igazgatója a tanév 

indítását megelőzően május 20-ig nyilvánosságra hozza 

 a külső szakosztályokban igazolt, versenyszerűen sportoló tanulók számára a szakosztály-

ban történő sportolással – a köznevelési törvényben meghatározott tartalommal beszerzett 

igazolás benyújtásával 

 a kötelező testnevelési órákon felül szervezett heti 2-2 órás gyógytestnevelési foglalkozá-

son történő részvétellel azon tanulóink számára, akik – az iskolaegészségügyi szolgálat 

szakvéleménye szerint – a rendes testnevelési órákon is részt vehetnek 

 úszás 

 

 

6.13  A tanítási órán kívüli egyéb foglalkozások 

 

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

mint az intézmény lehetőségeinek figyelembe vételével tanórán kívüli egyéb foglalkozásokat 

szervez. A foglalkozások helyét és időtartamát az igazgató és helyettesei rögzítik a tanórán kí-

vüli órarendben, terembeosztással együtt. A foglalkozásokról naplót kell vezetni. 

 

 A tehetséggondozás keretéül szolgáló csoportokat a magasabb szintű képzés igényével a 

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

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

 

 A tanulók öntevékeny diákköröket hozhatnak létre, melynek meghirdetését, megszervezését 

és működtetését a diákok végzik. A diákkörök munkája nagymértékben hagyatékozik a krea-

tív tanulók aktivitására, önfejlesztő tevékenységre. A diákkörök szakmai irányítását a tanu-

lók kérése alapján kimagasló felkészültségű pedagógusok vagy külső szakemberek végzik az 

intézményvezető engedélyével. 

 

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

műsor elkészítéséért felelős pedagógus megnevezésével. Az ünnepségeken az iskola tanulói 

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

megjelenni.  

 

                                                           
7 A 2012/2013-as tanévben a 9. évfolyamon, a továbbiakban felmenő rendszerben vezetjük be. 
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 A versenyeken való részvétel a diákjaink képességeinek kialakítását és fejlesztését célozza. 

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

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

sért, a szervezésért, a nevezésért a szaktárgyi munkaközösségek és az igazgatóhelyettes fe-

lelősek. 
 

 A felzárkóztatások, korrepetálások célja az alapképességek fejlesztése és a tantervi köve-

telményekhez való felzárkóztatás. A korrepetálást az igazgató által megbízott pedagógus 

tartja.  

 

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

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

iskolai, rendezvények színesítését is szolgálja. A kóruspróbák meghatározott időben – a 

rendkívüli eseteket leszámítva, – heti két alkalommal tarthatók. Ez időben egyéb foglalkozá-

sok csak az igazgató vagy helyettesének külön engedélyével szervezhetők.  

 

 A diákszínpad az iskola tanulói és szülői körében jelentkező igényeket elégitheti ki működé-

sével. Feladata tehetséges diákjaink számára kibontakozási lehetőség biztosítása, produk-

ciók készítése az iskola és a város különféle kulturális rendezvényeire. 

 

 Az iskola galériájában havi gyakorisággal különböző jellegű kiállítások megrendezésére 

kerül sor, hivatásos és amatőr művészek, az iskola diákjainak vagy dolgozóinak alkotásai-

ból. Tevékenységének irányítása az igazgató által megbízott pedagógus feladata. 

 

 Mozilátogatás keretében a tanulók évente legfeljebb két filmet tekinthetnek meg iskolai ke-

retben. Lehetőség szerint olyan filmeket kell választani, amelyek a tanulók kulturális, törté-

nelmi vagy művészeti ismereteit bővítik, és alkalmasak arra, hogy szakórákon, vagy az osz-

tályfőnöki órán közösen megbeszélve tanulságokkal szolgáljanak a középiskolás korosztály 

számára. Felelőse a közönségszervező, akit az igazgató bíz meg.  

 

 A zenei kultúra fejlesztése érdekében minden tanuló számára évi három alkalommal a taní-

tási időben egy órás időtartamú hangverseny-látogatást szervezünk.  Minden osztályt egy-

egy szaktanár, illetve az osztályfőnök elkísér a hangversenyre. 

 

 Szervezett külföldi kapcsolatok révén a tanulók jobban elmélyülhetnek a tanult idegen 

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

talatokat szerezhetnek az Európai Unió országairól és az ország környezetében működtetett 

oktatási intézményekről. Külföldi utazások az igazgató engedélyével és pedagógus vezetésé-

vel, a szülők hozzájárulásával szervezhetők. 

 

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

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

olcsó megszervezése és problémamentes lebonyolítása érdekében. A tanulmányi kirándulá-

sok szervezésének és lebonyolításának kérdéseit igazgatói utasításban kell szabályozni. 
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7. Az intézmény nevelőtestülete és a szakmai 

munkaközösségei 
 

7.1 Az intézmény nevelőtestülete 

 

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

pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb ta-

nácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület tagja a nevelési-oktatási intézmény vala-

mennyi pedagógus munkakört betöltő munkavállalója, valamint a nevelő és oktató munkát 

közvetlenül segítő egyéb felsőfokú végzettségű dolgozója. 

 

7.1.2 A nevelési és oktatási intézmény nevelőtestülete a nevelési és oktatási kérdésekben a ne-

velési – oktatási intézmény működésével kapcsolatos ügyekben a köznevelési törvényben és 

más jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyébként pedig véleményező és 

javaslattevő jogkörrel rendelkezik. 

 

7.1.3 Az intézmény pedagógusai az iskolai könyvtár közreműködésével kölcsönzés formájában 

megkapják a munkájukhoz szükséges tankönyveket és egyéb kiadványokat. Az informatikát 

tanító pedagógusok munkájuk támogatására egy-egy laptopot kapnak az iskolában történő 

használatra. Az intézményvezető döntése szerint az informatikát kiemelkedő szinten hasznosító 

további pedagógusok is kaphatnak laptopot. Ezeket a számítógépeket az iskolában kell tartani 

és használni, egyedi esetben – írásos munkáltatói engedéllyel – a laptopokat a pedagógusok 

otthonukban is használhatják. Nem szükséges engedély a tanári laptopok és más informatikai 

eszközök iskolán kívüli, a pedagógiai programban szereplő rendezvényen, eseményen, kulturá-

lis műsorban történő használatakor.  

 

 

7.2  A nevelőtestület értekezletei, osztályértekezletei 

 

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

 alakuló értekezlet, 

 tanévnyitó, tanévzáró értekezlet, 

 félévi és év végi osztályozó konferencia, 

 tájékoztató és munkaértekezletek (szükség szerint), 

 nevelési értekezlet (évente legalább két alkalommal), 

 rendkívüli értekezletek (szükség szerint). 

 

7.2.2 Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze az intézmény lényeges problémái-

nak (fontos oktatási kérdések, különleges nevelési helyzetek megítélése, az iskolai életet átala-

kító, megváltoztató rendeletek és utasítások értelmezése céljából, ha azt a nevelőtestület tagjai-

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

igénylő értekezletein jegyzőkönyv készül az elhangzottakról, amelyet az értekezletet vezető 

személy, a jegyzőkönyv-vezető, valamint egy az értekezleten végig jelen lévő személy (hitele-

sítő) ír alá. 

 

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

nek elemzését, értékelését (osztályozó értekezletek) az osztályközösségek problémáinak meg-

oldását osztályértekezleten végzi. A nevelőtestület osztályértekezletén csak az adott osz-
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tályközösségben tanító pedagógusok vesznek részt kötelező jelleggel. Osztályértekezlet 

szükség szerint, az osztályfőnökök megítélése alapján bármikor tartható az osztály aktuális 

problémáinak megtárgyalása céljából.  

 

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

nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve a jogszabályban meghatározott 

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

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

rülnek. 

 

7.2.5 Augusztus végén alakuló értekezletre, tanévnyitó értekezletre, júniusban az igazgató 

által kijelölt napon tanévzáró értekezletre kerül sor. Az értekezletet az igazgató vagy helyette-

se vezeti. Félévkor és tanév végén – az iskolavezetés által kijelölt időpontban – osztályozó ér-

tekezletet tart a nevelőtestület.  

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

gozóját érintő kérdésekben gyakorolja, akkor munkavállalói értekezletet kell összehívni. 

A nevelőtestületi értekezletre – tanácskozási joggal – meg kell hívni a tárgy szerinti egyetértési 

joggal rendelkező közösség képviselőit is. A nevelőtestületi értekezleten a tantestület minden 

tagjának részt kell vennie. Ez alól – indokolt esetben – az igazgató adhat felmentést. 

 

 

7.3 A nevelőtestület szakmai munkaközösségei 

 

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

szakmai munkájának irányításában, tervezésében és ellenőrzésében. A munkaközösségek segít-

séget adnak az iskola pedagógusainak szakmai, módszertani kérdésekben. A munkaközösség 

alapfeladata a pályakezdő pedagógusok, gyakornokok munkájának segítése, javaslat a gyakor-

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

iskola pedagógusainak és gyakornokainak belső értékelésében, valamint a próbaérettségi lebo-

nyolításában, valamint az iskolai háziversenyek megszervezésében. 

 

7.3.2 A szakmai munkaközösség tagjai kétévente, de szükség esetén más időpontokban is ja-

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

legfeljebb öt éves határozott időtartamra az igazgató jogköre. Az intézményben öt munkakö-

zösség működik: a humántudományi, az idegen nyelvi, a természettudományi, a művészeti és 

az osztályfőnöki munkaközösség. 

 

7.3.3 A munkaközösség-vezető feladata a munkaközösség tevékenységének szervezése, irányí-

tása, koordinálása, eredményeik rögzítése, az információáramlás biztosítása a vezetés és a pe-

dagógusok között. A munkaközösség-vezető legalább félévi gyakorisággal beszámol az intéz-

mény vezetőjének a munkaközösség tevékenységéről, összeállítja a munkaközösség munkater-

vét, írásos beszámolót készít a tanév végi értékelő értekezlet előtt a munkaközösség munkájá-

ról.  
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7.4 A szakmai munkaközösségek tevékenysége 

 

7.4.1 A nevelőtestület feladatainak átruházása alapján – a pedagógiai programmal és az 

éves munkatervvel összhangban – a szakmai munkaközösségek feladatai az alábbiak 

 

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

minőségét. 

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

sabb információáramlás biztosítása érdekében úgy, hogy a munkaközösség-vezetők rend-

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

munkaközösség-vezetőket legalább évi gyakorisággal beszámoltatja. 

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

szakmai munka belső ellenőrzésében, a pedagógusok értékelési rendszerének működtetésé-

vel kapcsolatos feladatok ellátásában. 

 Fejlesztik a szaktárgyi oktatás tartalmát, tökéletesítik a módszertani eljárásokat; a fakultáci-

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

szintű osztályok tantervének kialakításakor. 

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

és országos versenyeket (saját hirdetésű megyei versenyként a Nagy László fizikaversenyt 

szervezzük meg), háziversenyeket szerveznek tanulóink tudásának fejlesztése céljából. 

 Felmérik és értékelik a tanulók tudásszintjét. 

 Szervezik a pedagógusok továbbképzését. 

 Véleményezik a pedagógus álláshelyek pályázati anyagát. 

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

tételsorait, ezeket fejlesztik és értékelik. 

 Javaslatot tesznek a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok felhasználá-

sára. 

 Támogatják a pályakezdő pedagógusok munkáját, fejlesztik a munkatársi közösséget; javas-

latot tesznek az iskolában gyakorló tanítást végző főiskolai és egyetemi hallgatók szakirá-

nyításának ellátására. 

 Az intézménybe újonnan kerülő pedagógusok számára azonos vagy hasonló szakos peda-

gógus mentort biztosítanak, aki figyelemmel kíséri az új kolléga munkáját, tapasztalatairól 

negyedévente referál az intézmény vezetőinek. 

 Figyelemmel kísérik az intézményvezető kijelölése alapján a gyakornokok munkáját támo-

gató szakmai vezetők munkáját, segítik a gyakornokok beilleszkedését. 

 

 

7.4.2 A szakmai munkaközösség-vezető jogai és feladatai 

 

 Összeállítja az intézmény pedagógiai programja és aktuális feladatai alapján a munkaközös-

ség éves munkatervét. 

 Irányítja a munkaközösség tevékenységét, a munkaközösség szakmai és pedagógiai munká-

ját. 

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

munkaközösségben folyó munka eredményeiről, gondjairól és tapasztalatairól. 

 Módszertani és szaktárgyi megbeszéléseket tart, segíti a szakirodalom használatát. 

 Tájékozódik a munkaközösségi tagok szakmai munkájáról, munkafegyeleméről, intézke-

dést kezdeményez az igazgatónál; a munkaközösség minden tagjánál órát látogat. 
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 Az igazgató megbízására a pedagógus teljesítményértékelés rendszerében szakmai ellenőr-

ző munkát, továbbá óralátogatásokat végez, tapasztalatairól beszámol az intézmény vezeté-

sének. 

 Képviseli állásfoglalásaival a munkaközösséget az intézmény vezetősége előtt és az iskolán 

kívül. 

 Összefoglaló elemzést, értékelést, beszámolót készít a munkaközösség tevékenységéről a 

nevelőtestület számára. 

 Állásfoglalása, javaslata, véleménynyilvánítása előtt köteles meghallgatni a munkaközös-

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

a közösség álláspontját a többségi vélemény alapján kell képviselnie. 

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

tájékozódni a munkaközösség tagjainak véleményéről, ha a munkaközösség-vezető szemé-

lyes véleményét, akkor ez számára nem kötelező. 

 

 

8. Az intézményi közösségek, a kapcsolattartás formái és 

rendje 
 

8.1 Az iskolaközösség    

 

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

riumi tagjainak, valamint az iskolában foglalkoztatott munkavállalóknak az összessége. 

 

8.2 A munkavállalói közösség 

 

Az iskola nevelőtestületéből és az intézménynél munkavállalói jogviszonyban álló adminisztra-

tív és technikai dolgozókból áll. 

 

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

közösségekkel tart kapcsolatot: 

 szakmai munkaközösségek, 

 szülői munkaközösség, 

 intézményi tanács 

 diákönkormányzat, 

 osztályközösségek. 

 

 

8.3 A szülői munkaközösség 

 

Az iskolában működő szülői szervezet a Szülői Munkaközösség (a továbbiakban: SzM). Dönté-

si jogkörébe tartoznak az alábbiak: 

 

 saját szervezeti és működési rendjének, munkaprogramjának meghatározása, 

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

ségviselői), 

 a szülői munkaközösség tevékenységének szervezése, 

 saját pénzeszközeikből segélyek, anyagi támogatások mértékének, felhasználási módjának 

megállapítása. 



A Katedra Gimnázium, Informatikai és Művészeti Szakközépiskola és Kollégium 
Szervezeti és Működési Szabályzata 

37 

 

 

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

tanárt az igazgató bízza meg egy tanév időtartamra. A SzM vezetőségével történő folyamatos 

kapcsolattartásért, az SzM véleményének a jogszabály által előírt esetekben történő beszerzésé-

ért az intézmény igazgatója felelős. 

 

 

8.4 Az intézményi tanács 
 

A köznevelési törvény 73. §-ának (3) bekezdése biztosít a lehetőséget az intézményi ta-

nács megalakítására és működtetésére, a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 121.§-a pedig 

szabályozza az intézményi tanács létrehozásának körülményeit.  

 

 

8.5 A diákönkormányzat 

 

A diákönkormányzat az iskola diákjainak érdekvédelmi és jogérvényesítő szervezete. A 

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

ködésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. A diákönkormányzat saját szer-

vezeti és működési szabályzata szerint működik. Jogait a hatályos jogszabályok, joggyakor-

lásának módját saját szervezeti szabályzata tartalmazza. A működéséhez szükséges feltételeket 

az intézmény vezetője biztosítja a szervezet számára.  

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

működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

 

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

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

szabályzatában meghatározottak szerint választott diákönkormányzati vezető illetve az iskolai 

diákbizottság áll.  

 

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

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

éves időtartamra. A diákönkormányzat minden tanévben – az iskolai munkarendben meghatá-

rozott időben – diákközgyűlést tart, melynek összehívását a diákönkormányzat vezetője kez-

deményezi. A diákközgyűlés napirendi pontjait a közgyűlés megrendezése előtt 15 nappal nyil-

vánosságra kell hozni.  

 

A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát az intézmény belső működésének 

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

– az igazgatóhelyettessel való egyeztetés után – jelen szabályzat 5.8 fejezetében írottak szerint 

– szabadon használhatja.  

 

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

 az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt,  

 a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt,  

 az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor,  

 a házirend elfogadása előtt 
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A vélemények írásos vagy jegyzőkönyvi beszerzéséért az intézmény igazgatója felelős. A 

jogszabály által meghatározott véleményeztetésen felül az intézmény nem határoz meg olyan 

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

 

 

8.7 Az osztályközösségek 

 

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

ja. Döntési jogkörébe tartoznak: 

 az osztály diákbizottságának és képviselőjének megválasztása, 

 küldöttek delegálása az iskolai diákönkormányzatba, 

 döntés az osztály belügyeiben. 

 

Az osztályközösségek vezetője: az osztályfőnök 

 

Az osztályfőnököt – az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével konzultálva – az igazgató 

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

 

Az osztályfőnök feladatai és hatásköre 

 

 Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során 

maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. 

 Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását. 

 Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az osz-

tály szülői munkaközösségével. Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az 

osztály fegyelmi helyzetét. 

 Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé ter-

jeszti. Szülői értekezletet tart. 

 Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: digitális napló vezetése, ellenőrzése, 

félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, továbbtanulás-

sal kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása. 

 Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát. 

 Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, kapcsolatot 

tart az iskola ifjúságvédelmi felelősével. 

 Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására moz-

gósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 

 Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére. Részt vesz az osztályfő-

nöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok megoldását.  

 Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban. 
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8.8  A szülők, tanulók, érdeklődők tájékoztatásának formái 

 

8.8.1 Szülői értekezletek 

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

lői értekezletet tart. Ezen túl a felmerülő problémák megoldása céljából az igazgató, az osztály-

főnök vagy a szülői munkaközösség elnöke rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze. Össze-

vont szülői értekezletet az igazgató hívhat össze. 

 

8.8.2 Tanári fogadóórák 

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

alkalommal tart fogadóórát. A fogadóórák időtartama legalább 90 perc. Ha a pedagógusnak 

nem sikerült minden szülővel megbeszélést folytatnia, a fogadóóra időtartama az igazgató dön-

tése alapján maximálisan 30 perccel meghosszabbítható. 

 

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

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

útján történő időpont-egyeztetés után kerülhet sor. 

 

8.8.3 A szülők írásbeli tájékoztatása 

Az intézmény vezetői, a szaktanárok és az osztályfőnökök a digitális napló vezetésével tesznek 

eleget tájékoztatási kötelezettségüknek. A szülővel való kapcsolatfelvétel telefonon vagy a 

digitális napló révén küldött elektronikus levéllel történhet.  

 

Az osztályfőnök a digitális naplóba tett bejegyzés, a digitális napló üzenetküldő funkciójával 

vagy elektronikus levél útján értesíti a szülőket a tanuló gyenge vagy hanyatló tanulmányi 

eredménye, vagy súlyos fegyelmi vétsége esetén. Az osztályfőnök a digitális napló útján 

tájékoztatja a szülőket a fogadóórák, a szülői értekezletek időpontjáról és más fontos 

eseményekről lehetőleg egy héttel, de legalább öt munkanappal nappal az esemény előtt. 

 

8.8.4 A diákok tájékoztatása  

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

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

dás folyamatos értékelése céljából félévente minden tárgyból legalább a tárgy heti óra-

számánál eggyel több osztályzatot adunk. E szabály alól a heti egy órás tárgyak kivételt ké-

peznek, e tárgyaknál is szükséges a három osztályzat megléte a tanuló lezárásához. Az osztály-

zatok számának számbavétele naplóellenőrzéskor történik. Témazáró dolgozatok megírásának 

időpontjáról az osztályt (csoportot) legalább egy héttel a kijelölt időpont előtt tájékoztatni kell. 

Egy napon maximálisan két (lehetőség szerint csak egy) témazáró dolgozatot lehet íratni. 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

Bármelyik diákunknak lehetősége van arra, hogy a titkárságon elhelyezett gyűjtőládába aláírá-

sával ellátott kérdéseit, felvetéseit, javaslatait elhelyezze, ezekre 30 napon belül választ kap-
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jon arra illetékes személytől. A ládába dobott kérdést, felvetést, észrevételt, stb. alá kell írni. Az 

e bekezdésben szabályozott eljárást az igazgató elektronikus postafiókjának igénybe vételével 

is le lehet bonyolítani. 

 

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

diákokkal. Az iskolagyűlésen részt vesznek az iskola tanárai is. 

 

8.8.5 Az iskolai dokumentumok nyilvánossága 

Az intézmény alapvető dokumentumai az alábbiak: 

 alapító okirat, 

 pedagógiai program, 

 minőségirányítási program, 

 szervezeti és működési szabályzat, 

 házirend. 

A fenti dokumentumok nyilvánosak, azok az igazgatói irodában szabadon megtekinthetők, il-

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

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

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

szülei számára a beiratkozáskor illetve a házirend lényeges változásakor átadjuk. 

 

 

8.9 A külső kapcsolatok rendszere és formája 

 

8.9.1 Az előzőekben említett szervezeteken kívül az iskola rendszeres munkakapcsolatot tart 

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

ellátást iskolaorvos és rendszeres védőnői szolgáltatás biztosítja. Az iskola-egészségügyi szol-

gálat szakmai ellenőrzését az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat végzi. A kap-

csolattartást az iskola igazgatója biztosítja az alábbi személyekkel: 

 az iskolaorvos, 

 az iskolai védőnő, 

 az ÁNTSZ Rendes városi tiszti-főorvosa 

 

8.9.1.1  Az igazgató és az iskolaorvos kapcsolatának rendszere 

 

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

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

rendelet szerint végzi. 

 

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

rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását (a Köznevelési törvény 25.§ (5) bek. alapján). 

Munkáját szakmailag az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat városi tiszti főorvo-

sa irányítja és ellenőrzi. Az iskolaorvost feladatainak ellátásában segíti az intézmény igazgató-

ja, a közvetlen segítő munkát a nevelési igazgatóhelyettes végzi. 

 

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

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

 

 

http://www.kir.hu/


A Katedra Gimnázium, Informatikai és Művészeti Szakközépiskola és Kollégium 
Szervezeti és Működési Szabályzata 

41 

 

8.9.1.2 Az iskolai védőnő feladatai 

 

 A védőnő munkájának végzése során együttműködik az iskolaorvossal. Elősegíti az iskola-

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

egészségi állapotának alakulását, az előírt vizsgálatokon való megjelenésüket, leleteik meg-

létét. Elvégzi a szűrővizsgálatokat megelőző ellenőrző méréseket (vérnyomás, testsúly, ma-

gasság, hallásvizsgálat stb.). 

 A védőnő szoros munkakapcsolatot tart fenn az intézmény nevelési igazgatóhelyettesével.  

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

órákat, előadásokat tart az osztályfőnökkel együttműködve. 

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

dennapi munkájában felhasználja. 

 Munkáját a megbízási szerződésében foglaltaknak és az iskola igazgatójával történt meg-

egyezésnek megfelelően a BKKM Kormány Hivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szer-

vének engedélyében feltüntetett rendelkezésre állási időben végzi. 

 Kapcsolatot tart a segítő intézményekkel (Pedagógiai Szakszolgálat, Drogambulancia, Csa-

ládsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Szolgálat, stb.). 

 

 

8.9.2 Az intézmény figyelemmel kíséri a tanulók veszélyeztetettségének megelőzésével és 

megszüntetésével kapcsolatos feladatokat. Az ifjúságvédelem az intézmény összes dolgozó-

jának alapvető feladata. Ennek végzése során az intézmény vezetője a 20/2012. (VIII.31.) EMMI 

rendelet 69.§ (2)/f bekezdésében meghatározott feladatok ellátására gyermek- és ifjúságvédel-

mi felelőst bíz meg a feladatok koordinálásával. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős kapcso-

latot tart fenn a fenntartó által működtetett Gyermekjóléti Szolgálat szakembereivel, illetve a 

gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat ellátó más személyekkel, intézményekkel 

és hatóságokkal. A tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén kezdeményezi, hogy az iskola 

igazgatója indítson eljárást rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítá-

sa érdekében. 

 

 

9. A tanulók ügyeinek kezelésével kapcsolatos szabályok 
 

9.1 A tanulói hiányzás igazolása 

 

A tanulói hiányzással kapcsolatos szabályozás a házirend feladatköre. Szabályzatunkban a há-

zirendben foglaltak kiegészítése, a hiányzások és késések egységes elbírálása érdekében eljárá-

si szabályokat rögzítünk az alábbiakban. 

 

9.1.1 A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való 

távolmaradását a házirendben meghatározottak szerint igazolni. Az igazolásokat az osz-

tályfőnök a tanév végéig köteles megőrizni.  

 

A mulasztást igazoltnak kell tekinteni a következő esetekben: 
 

a) a szülő (nagykorú diák esetén a tanuló) előzetes írásbeli kérelmére, ha a rendelkezé-

sekben meghatározottak szerint engedélyt kapott a távolmaradásra, 

b) orvosi igazolással igazolja távolmaradását, 

c) a tanuló hatósági intézkedés, alapos indok miatt nem tudott megjelenni. 
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Igazoltnak kell tekinteni a késést, ha: 

 

 bejáró tanuló érkezik később méltányolható közlekedési probléma miatt, 

 rendkívüli esetben, ha a tanuló hibáján kívüli ok miatt történik késés (pl. baleset, 

rendkívüli időjárás stb.). 

 

9.1.2 A szülő a tanítási napról való távolmaradást szülői igazolással utólag nem igazolhat-

ja. A tanuló számára előzetes távolmaradási engedélyt a szülő (nagykorú tanuló esetében a ta-

nuló) írásban kérhet. Az engedély megadásáról tanévenként három napig az osztályfőnök, ezen 

túl az igazgató dönt az osztályfőnök véleményezése alapján. A döntés során figyelembe kell 

venni a tanuló tanulmányi előmenetelét, magatartását, addigi mulasztásainak mennyiségét és 

azok okait.  

 

 

9.2 Kedvezmények nyelvvizsgára, nemzetközi vizsgára  

 

Nyelvvizsgára, nemzetközi informatikai vizsgára és egyéb nemzetközi vizsgára történő intenzív 

felkészülés céljából a tanuló – a vizsganapokon kívül – két tanítási napot vehet igénybe. A és B 

típusú nyelvvizsgára egyaránt két-két nap felkészülési időt biztosítunk. Feltétele: a tanulónak 

be kell mutatnia az írásbeli és szóbeli vizsga, egyéb nemzetközi vizsga időpontját tartalmazó 

hivatalos levelet az osztályfőnöknek. A tanuló hiányzásának okát be kell jegyezni a napló meg-

felelő rovatába, és a havi összesítésnél figyelembe kell venni a mulasztott órák számát. Abban a 

kérdésben, hogy az igénybe vehető kedvezmény szempontjából mely egyéb vizsga számítható 

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

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

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

főnök. 

 
 

9.3 Versenyen, nyílt napon részt vevő tanulókat megillető kedvezmények 

 

9.3.1 Megyei versenyek döntője előtt – a verseny napjain kívül – két, országos versenyek előtt 

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

Az igénybevétel módját és idejét szaktanár határozza meg. A szaktanár tájékoztatja az osztály-

főnököt a felkészítésre fordított napok számáról és dátumáról, valamint a verseny időtartamá-

ról. Az OKTV 2. és 3. fordulójába jutott diákok a versenyek előtt öt napot fordíthatnak a felké-

szülésre. A megyei és országos szervezésű versenyek iskolai fordulójára szabadnap nem jár, a 

kedvezményekre vonatkozóan a következő bekezdésben foglaltak tekintendők irányadónak. 

 

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

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

szaktanár köteles tájékoztatni az osztályfőnököt és az érintett szaktanárokat a versenyzők nevé-

ről, és a hiányzás pontos idejéről. Az OKTV iskolai fordulóján részt vevő tanulóink 12 órától 

kapnak felmentést az iskolai foglalkozásokon való részvétel alól. 

 

9.3.3 Sportversenyekkel és egyéb esetekkel kapcsolatban – a szaktanár javaslatának meghall-

gatása után – az igazgató dönt. A döntést követően a szaktanár és az osztályfőnök az előzőek-

ben leírt módon jár el. 
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9.3.4 A felsőoktatási intézmények által szervezett nyílt napon egy tanuló legföljebb egy in-

tézményben vehet részt. Ettől csak igen indokolt esetben lehet eltérni – az osztályfőnök javasla-

ta s az igazgatóhelyettes döntése alapján. A nyílt napon való részvételt rögzíteni kell a napló-

ban, és ezt a hiányzást is figyelembe kell venni az összesítésnél. 

 

A 9.3.1. – 9.3.4 szakaszokban szabályozott esetekben az osztályfőnök – a hiányzást 

iskolaérdekből történő távollétnek minősíti a digitális naplóban, és a tanítási napokról, 

órákról való távolmaradást minden esetben figyelembe veszi a hiányzások havi 

összesítésénél. 

 

 

9.4 A tanulói késések kezelési rendje 

 

A digitális napló és a késők listáját rögzítő iratok bejegyzései szerint az iskolából rendsze-

resen késő tanuló szüleit az osztályfőnök értesíti, ismétlődés esetén behívja az iskolába. A 

magatartási jegy kialakításánál a rendszeres késéseket figyelembe kell venni. 

 

A tanuló tanítási óráról való késését, a késés percekben számított időtartamát és a tanuló 

hiányzását a pedagógus a naplóba bejegyzi. A mulasztott órák igazolását az osztályfőnök 

végzi. Az igazolatlan mulasztások hátterének felderítésében az osztályfőnök az 

igazgatóhelyettessel együtt jár el, szükség esetén kezdeményezik a tankötelezettség 

megszegésére vonatkozó szabálysértési eljárást. 

 

 

9.5 Tájékoztatás, a szülő behívása, értesítése  

 

A szülők tájékoztatása, értesítése a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51. § (3) bekezdésének 

előírásai szerint történik. 

 

9.5.1 tanköteles tanuló esetében: 

 első igazolatlan óra után: a digitális napló adatai révén a szülő értesítése  

 tizedik igazolatlan óra után: a szülő iktatott postai levélben történő értesítése 

 a tizedik igazolatlan óra után: a lakóhely szerint illetékes jegyző értesítése (a má-

sodpéldányt az irattárban kell őrizni) 

 a huszadik igazolatlan óra után: a szülő postai úton történő értesítése (a másodpél-

dányt az irattárban kell őrizni) 

 az ötvendik igazolatlan óra után: a jegyző értesítése 

 

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

következményeire.  

 

 9.5.2 nem tanköteles kiskorú tanuló esetében: 

 

 első igazolatlan óra után: a digitális napló adatai révén a szülő értesítése 

 a tizedik igazolatlan óra után: a szülő postai úton történő értesítése (a másodpéldányt 

az irattárban kell őrizni) 

 a huszadik igazolatlan óra után: a szülő postai úton történő értesítése (a másodpél-

dányt az irattárban kell őrizni) 

 a harmincadik igazolatlan óra után: a tanulói jogviszony megszüntetése. 

 



A Katedra Gimnázium, Informatikai és Művészeti Szakközépiskola és Kollégium 
Szervezeti és Működési Szabályzata 

44 

 

Az értesítést a tanulói jogviszony megszűnését megelőzően legalább két alkalommal postai 

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

következményeire.  

 

 

9.6 A tanuló által elkészített dologért járó díjazás 

 

A köznevelési törvény előírja, hogy a nevelési-oktatási intézmény, valamint a tanuló közötti 

eltérő megállapodás hiányában a tanuló jogutódjaként a nevelési-oktatási intézmény szerzi 

meg a tulajdonjogát minden olyan, a birtokába került dolognak, amelyet a tanuló állított elő a 

tanulói jogviszonyából eredő kötelezettségének teljesítésével összefüggésben, feltéve, hogy az 

annak elkészítéséhez szükséges anyagi és egyéb feltételeket a nevelési-oktatási intézmény 

biztosította.  

 

Amennyiben a nevelési-oktatási intézmény a tulajdonába került dolog értékesítésével, hasz-

nosításával bevételre tesz szert, a tanulót díjazás illeti meg. A megfelelő díjazásban a tanuló 

– tizennegyedik életévét be nem töltött tanuló esetén szülője egyetértésével – és a nevelési-

oktatási intézmény állapodik meg. A megállapodás alapja minden esetben a tanuló szellemi és 

fizikai teljesítményének mértéke, valamint a dolog létrehozására fordított becsült munkaidő. A 

dolog, szellemi termék értékesítését, hasznosítását követően az intézmény vezetője tájékoztatni 

köteles a tanulót az értékesítés tényéről és a bevétel mértékéről, majd írásban köteles ajánla-

tot tenni a tanuló és az intézmény közötti megállapodásra vonatkozóan. A megállapodásnak 

tartalmaznia kell a díjazás mértékére vonatkozó kitételt is. Egyetértés esetén a megállapodást 

mindkét fél (a kiskorú tanuló esetében a szülő és a tanuló) aláírja. Amennyiben a megállapo-

dást illetően nem születik egyetértés, akkor további egyeztetéseket kell folytatni. További meg-

állapodás hiányában a dolog, szellemi termék tulajdonjoga visszaszáll az alkotóra.  

 

9.7 A tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályai 
 

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

szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályait az alábbiakban határozzuk meg. 

 

 A fegyelmi eljárás megindítása a tanuló terhére rótt kötelességszegést követő 30 na-

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

derül ki azonnal. Ebben az esetben a kötelességszegésről szóló információ megszerzé-

sét követő 30. nap a fegyelmi eljárás megindításának határnapja. 

 A fegyelmi eljárás megindításakor az érintett tanulót és szülőt személyes megbeszélés 

révén kell tájékoztatni az elkövetett kötelességszegés tényéről, valamint a fegyelmi el-

járás megindításáról és a fegyelmi eljárás lehetséges kimeneteléről. 

 A legalább háromtagú fegyelmi bizottságot a nevelőtestület bízza meg, a nevelőtestület 

ezzel kapcsolatos döntését jegyzőkönyvezni kell. A nevelőtestület nem jogosult a bizott-

ság elnökének megválasztására, de arra vonatkozóan javaslatot tehet. 

 A fegyelmi tárgyaláson felvett jegyzőkönyvet a fegyelmi határozat tárgyalását napi-

rendre tűző nevelőtestületi értekezletet megelőzően legalább két nappal szóban ismer-

tetni kell a fegyelmi jogkört gyakorló nevelőtestülettel. A jegyzőkönyv ismertetését kö-

vető kérdésekre, javaslatokra és észrevételekre a fegyelmi bizottság tagjai válaszolnak, 

az észrevételeket és javaslatokat – mérlegelésük után a szükséges mértékben – a hatá-

rozati javaslatba beépítik. 

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

gyelmi bizottság tagjai, a jegyzőkönyv vezetője, továbbá a bizonyítási céllal meghívott 
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egyéb személyek lehetnek jelen. A bizonyítás érdekében meghívott személyek csak a bi-

zonyítás érdekében szükséges időtartamig tartózkodhatnak a tárgyalás céljára szolgá-

ló teremben. 

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

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

tézmény igazgatójának, a fegyelmi bizottság tagjainak és a fegyelmi eljárásban érintett 

tanulónak és szülőjének. 

 A fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyvét a fegyelmi eljárás dokumentumaihoz kell csatolni, 

az iratot az iskola irattárában kell elhelyezni. 

 A fegyelmi tárgyalást követően az elsőfokú határozat meghozatalát célzó nevelőtestü-

leti értekezlet időpontját minél korábbi időpontra kell kitűzni, de 

 A fegyelmi eljárással kapcsolatos iratok elválaszthatatlanságának biztosítására az ira-

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

kell jelölni az irat ezen belüli sorszámát. 

 

 

9.8 A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályai 

 

A fegyelmi eljárást a köznevelési törvény 53. §-ában szereplő felhatalmazás alapján egyeztető 

eljárás előzheti meg, amelynek célja a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, 

értékelése, ennek alapján a kötelességszegéssel gyanúsított és a sérelmet elszenvedő közötti 

megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. Az egyeztető eljárás célja a köte-

lességét megszegő tanuló és a sértett tanuló közötti megállapodás létrehozása a sérelem or-

voslása érdekében. 

 

Az egyeztető eljárás részletes szabályait az alábbiak szerint határozzuk meg:  

 az intézmény vezetője a fegyelmi eljárás megindítását megelőzően személyes találkozó 

révén ad információt a fegyelmi eljárás várható menetéről, valamint a fegyelmi eljá-

rást megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről 

 a fegyelmi eljárást megindító határozatban tájékoztatni kell a tanulót és a szülőt a fe-

gyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről, a tájékoztatásban meg kell 

jelölni az egyeztető eljárásban történő megállapodás határidejét 

 az egyeztető eljárás kezdeményezése az intézményvezető kötelezettsége 

 a harmadik kötelezettségszegéskor indított fegyelmi eljárásban az iskola a fegyelmi el-

járást megelőző egyeztető eljárást nem alkalmazza, ebben az esetben erről a tanulót és 

a szülőt nem kell értesíteni 

 az egyeztető eljárás időpontját – az érdekeltekkel egyeztetve – az intézmény igazgatója 

tűzi ki, az egyeztető eljárás időpontjáról és helyszínéről, az egyeztető eljárás vezetésé-

vel megbízott pedagógus személyéről elektronikus úton és írásban értesíti az érintett 

feleket 

 az egyeztető eljárás lefolytatására az intézmény vezetője olyan helyiséget jelöl ki, ahol 

biztosíthatók a zavartalan tárgyalás feltételei 

 az intézmény vezetője az egyeztető eljárás lebonyolítására írásos megbízásban az in-

tézmény bármely pedagógusát felkérheti, az egyeztető eljárás vezetőjének kijelöléséhez 

a sértett és a sérelmet elszenvedett tanuló vagy szülőjének egyetértése szükséges 

 a feladat ellátását a megbízandó személy csak személyes érintettségre hivatkozva uta-

síthatja vissza 



A Katedra Gimnázium, Informatikai és Művészeti Szakközépiskola és Kollégium 
Szervezeti és Működési Szabályzata 

46 

 

 az egyeztető személy az egyeztető eljárás előtt legalább egy-egy alkalommal köteles a 

sértett és a sérelmet elszenvedő féllel külön-külön egyeztetést folytatni, amelynek célja 

az álláspontok tisztázása és a felek álláspontjának közelítése 

 ha az egyeztető eljárás alkalmazásával a sértett és a sérelmet elszenvedő fél azzal 

egyetért, az intézmény vezetője a fegyelmi eljárást a szükséges időre, de legföljebb há-

rom hónapra felfüggeszti 

 az egyeztetést vezetőnek és az intézmény vezetőjének arra kell törekednie, hogy az 

egyeztető eljárás – lehetőség szerint – 30 napon belül írásos megállapodással lezárul-

jon 

 az egyeztető eljárás lezárásakor a sérelem orvoslásáról írásos megállapodás készül, 

amelyet az érdekelt felek és az egyeztetést vezető pedagógus írnak alá 

 az egyeztető eljárás időszakában annak folyamatáról a sértett és a sérelmet okozó ta-

nuló osztályközösségében kizárólag tájékoztatási céllal és az ennek megfelelő mély-

ségben lehet információt adni, hogy elkerülhető legyen a két fél közötti nézetkülönbség 

fokozódása 

 az egyeztető eljárás során jegyzőkönyv vezetésétől el lehet tekinteni, ha a jegyzőköny-

vezéshez egyik fél sem ragaszkodik. 

 a sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő 

tanuló osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli megállapodásban 

meghatározott körben nyilvánosságra lehet hozni 
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10. Az iskolai könyvtár szervezeti és működési szabályzata 

 

 

A könyvtárra vonatkozó adatok 

1. Elnevezés:  Katedra Gimnázium, Informatikai és Művészeti Szakközépiskola 

Könyvtára 

2. Székhelye és címe:  6000 Kecskemét, Izsáki út 8. 

3. Létesítés időpontja:  1998. szeptember 1. 

4. Pecsétje: Katedra Gimnázium, Informatikai és Művészeti Szakközépiskola 

II. sz pecsét 

 

 

A könyvtár fenntartása, felügyelete: 
 

A könyvtár a Katedra Informatikai és Művészeti Szakközépiskola keretében létezik, működte-

téséről, fejlesztéséről a Katedra Iskolai Alapítvány, mint az intézmény fenntartója gondosko-

dik. A szakszerű könyvtári szolgáltatások biztosításáért a könyvtárat működtető iskola és a 

fenntartó vállal felelősséget. Ellenőrzését, irányítását az iskola igazgatója nevelőtestület révén 

végzi. Ezen jogkörét az igazgatóhelyettesre vagy a vezetőtanárok egyikére átruházhatja. 

A könyvtár szakmai tanácsadója a Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Intézet. 

 

 

Az iskolai könyvtár feladatai: 
 

Az alapfeladatokról a 16/1998 MKM rendelet rendelkezik: 

- a gyűjtés folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása és rendelkezésre bocsá-

tása, 

- tájékoztatatás nyújtása a dokumentumokról és a szolgáltatásokról, 

- tanórai foglalkoztatások tartása, 

- egyéni és csoportos helyben használat biztosítása, 

- könyvtári dokumentumok kölcsönzése, beleértve a tartós könyveket, segédkönyvek 

kölcsönzését. 

 

Az iskolai könyvtár kiegészítő feladatai: 

- tanórán kívüli foglalkozások tartása 

- tájékoztatás más könyvtárnak a munkájáról és a városi kulturális rendezvényekről 

- az iskola kulturális életének a segítése 

 

Az iskolai könyvtár gazdálkodása: 

a) A dokumentumbázis gyarapításához valamint a technikai eszközök beszerzéséhez 

szükséges pénzügyi fedezetet a munkaközösség vezetők  javaslata alapján az iskola az 

éves költségvetésben megtervezi, s az intézmény fejlesztésével összhangban elkészíti 

a terveket. 

b) Az iskola gazdasági vezetője gondoskodik a működéshez szükséges technikai eszkö-

zökről, irodaszerekről. 
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I. számú melléklet az iskolai könyvtár SzMSz-éhez 

 

1. Könyvtárhasználati szabályzat 
 

- A könyvtár használóinak köre:  

Pedagógusok, az iskola diákjai, az iskola gazdasági hivatalának dolgozói. 

Az alapszolgáltatás díjtalan. 

- A beiratkozás módjai:  

Személyi vagy diákigazolvánnyal. (név, lakcím, évfolyam rögzítése) 

- A könyvtárhasználat módja és feltételei: 

 helyben használat 

 kölcsönzés 

 csoportos használat 

Csak helyben használható dokumentumok: 

 lexikonok, nagyszótárak, enciklopédiák, CD-multimédia 

 

2. Kölcsönzés 
 

- Kölcsönözhető dokumentumok: 

szépirodalom, szakirodalom, szakmai könyvek, térképek, hangkazetták, 

újságok folyóiratok. 

- Kölcsönzési nyilvántartás:  

jelenleg füzetben, és számítógépes programmal 

- Kölcsönzési határidő:  

három hét, amely igény és lehetőség szerint hosszabbítható. 

- Folyóiratok kölcsönzésének a módja:  

néhány napra, legfeljebb egy hétre kölcsönözetők, az egy hónapnál régeb-

biekre a könyvekre érvényes kölcsönzési rend vonatkozik. 

- Tartós használatú könyvek kölcsönzése a tanév elejétől a tanév végéig 

 

3. Csoportos használat:  
- tanórai foglalkozásokon 

 

4. Nyitvatartási rend 

- Rugalmas. Az iskola mindenkori igényeihez alkalmazkodik. 

 

5. Az állomány védelme 

- Jogi védelem:  3/1975-ös KM-PM rendelet biztosítja 

- Fizikai védelem:   

A tűzrendészeti előírásoknak megfelelő óvórendszabályok betartásával. 

A könyvtárhasználók kötelesek megóvni a könyvtári eszközök és dokumentu-

mok épségét. 
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II. számú melléklet az iskolai könyvtár SzMSz-éhez 

 

A könyvtári állomány feltárása 
 

A dokumentumok feltárása raktári katalógussal történik. A katalóguson kívül alkalmazott 

szabványok: 

- Időszaki kiadványok őrzésének az ideje 

Napilapok:   6 hónap 

Heti- és havilapok: 1 év, kivéve a szaktanár által igényelt lapok, melyek meg-

őrzési ideje 10év is lehet 

Pedagógiai szaklapok: 3 év 

Tanítást elősegítő szaklapok: 3 év 

- Brosúrák őrzésének ideje: elavulástól függően 2-3 év 

- A dokumentumok besorolásának rendje: 

Szépirodalmi: betűrend 

Szakirodalmi: ETO szerint 

Megjegyzés: selejtezés előtt a könyvtáros a szaktanárokkal egyeztet. 
 

 

III. számú melléklet az iskolai könyvtár SzMSz-éhez 

 

A könyvtár gyűjtőköre és a könyvtári állomány gyarapítása 
 

1. A gyűjtőkört meghatározó tényezők 
 

Az iskola: szerkezete és profilja 

 nevelési és oktatási célja 

 helyi tanterve, tantárgyi követelményrendszere 

 tehetséggondozási és felzárkóztatási programja (lásd helyi tanterv) 

 

Az iskolán kívüli források: más könyvtárak szolgáltatásainak közvetlen igénybevé-

tele 

 a számítógépes hálózaton elérhető információs források, 

adatbázisok 
 

2. A gyűjtés szintje és mélysége 
 

Az iskolai könyvtár a szakképzéshez elengedhetetlenül szükséges informatikai, és mű-

vészeti könyveket, folyóiratokat, elektronikus adathordozókat, valamint az idegen 

nyelv oktatáshoz, alapvizsgához és az érettségihez szükséges segédanyagokat gyűjti. 
 

Kézikönyvtár állomány 

- Általános és szaklexikonok 

- Általános és szakenciklopédiák 

- Szótárak 

- Kézikönyvek, összefoglalók 

- Adattárak 

- Atlaszok, útikönyvek 

- Tankönyvek 

- Tantárgyakhoz kapcsolódó periodikák 

- Nem nyomtatott információhordozók (CD-multimédia) 
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           Ismeretközlő irodalom 

Az alapvizsgához és az érettségihez szükséges szépirodalom és szakirodalom gyűjtése 

meghatározott példányszámban. 

- Antológiák 

- Házi és ajánlott olvasmányok 

- Életművek 

- Tanulmánykötetek 

- Művészeti albumok 

 

Pedagógiai gyűjtemény 

A pedagógiai szakirodalom és határtudományainak gyűjtése: 

- Pedagógiai és pszichológiai lexikonok, feladatgyűjtemények 

- Pedagógiai programban meghatározott nevelési és oktatási cél megvalósításá-

hoz szakirodalom 

- Műveltségi területek módszertani segédkönyvei, segédletei 

- Oktatási intézmények tájékoztatói 

- Általános pedagógiai és módszertani folyóiratok 

 

Könyvtári szakirodalom 

- Könyvtári feldolgozó munka szabályzatait tartalmazó segédletek 

- Könyvtárügyi jogszabályok 

- Könyvtárhasználathoz módszertani segédletek 

- Módszertani folyóiratok 

 

 

3. Könyvtári állomány gyarapodása 

- vétel, pályázat, csere, ajándék útján 

Csak a gyűjtőkörbe tartozó könyveket lehet megvásárolni. 

 

Összefoglaló a gyűjtés szintjéről és mélységéről 

- elsőbbséget élvez a szakképzést, valamint a nyelvi képzést elősegítő dokumen-

tumok beszerzése 

- a gyűjtőkör másik fő iránya az alapvizsgához és az érettségihez szükséges 

szép- és szakirodalom gyűjtése 

 

 

IV. sz. melléklet az iskolai könyvtár SzMSz-éhez  

Tankönyvtári szabályzat 

 

 

I. Jogszabályi rendelkezések az ingyenes tankönyvi ellátás rendjéről: 

  
 a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. XXXVII. törvény  

 23/2004 (VIII. 27.) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, va-

lamint   az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

 

Az Oktatási Hivatal teszi közzé a tankönyvek hivatalos jegyzékét, amelyet folyamato-

san felülvizsgál és frissít. Amennyiben tankönyvet szeretne rendelni, vagy részletesen 
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keresni a tankönyvek között, megteheti a Közoktatási Információs Iroda (www.kir.hu) 

Tankönyvi Adatbázis-kezelő Rendszerében a http://www.tankonyv.info.hu/ webcímen. 

  

II. Az intézmény a következő módon tesz eleget az ingyenes tankönyvi ellátás kötelezettsé-

gének: 

 

1. Az ingyenes tankönyvre jogosult diákok az iskolai könyvtár nyilvántartásába felvett 

tankönyveket kapják meg használatra.  

2. Ezeket a tankönyveket a diákok a könyvtári könyvekre vonatkozó szabályok alapján 

használják. Az ingyenes tankönyvtámogatásban részesülő diákok által átvett tanköny-

vek arra az időtartamra kölcsönözhetők ki, ameddig a tanuló az adott tárgyat tanulja. 

Amennyiben az ingyenes tankönyvtámogatás révén kapott tankönyvet a tanuló nem 

használja folyamatosan, a tanév végén június 15-ig minden kölcsönzésben lévő doku-

mentumot vissza kell juttatni az iskolai könyvtárba. Az iskola részére tankönyvtámoga-

tás céljára juttatott összegnek legalább a huszonöt százalékát tartós tankönyv, illetve 

az iskolában alkalmazott ajánlott és kötelező olvasmányok vásárlására kell fordítani. 

A megvásárolt könyv és tankönyv az iskola tulajdonába, az iskolai könyvtár állomá-

nyába kerül. 

   

4. A kölcsönzés rendje  

A tanulók a tanév során használt tankönyveket és segédkönyveket (atlasz, feladatgyűj-

temény) szeptemberben a könyvtárból kölcsönzik. Aláírásukkal igazolják a könyvek át-

vételét, illetve elolvassák és aláírásukkal elfogadják a nyilatkozatot a tankönyvek 

használatára és visszaadására vonatkozóan. Ennek szövege:  

 

 

NYILATKOZAT 

  
Az aláírásommal igazolom, hogy tájékoztatást kaptam az alábbiakról: 

 Az iskolai könyvtárból a 2012/13.-as tanévre kaptam tartós tankönyvi keretből 

beszerzett könyveket, melyet átvettem az iskolai könyvtárban, és az átvételt 

aláírásommal igazoltam.  

 2013.  június 15.-ig az iskolai könyvtárnak visszaszolgáltatom az átvett tartós 

tankönyveket 

 A tankönyvek épségére, tisztaságára vigyázok. Amennyiben megrongálódik 

vagy elhagyom, akkor azért anyagi felelősséggel tartozom, pótolnom kell más 

forrásból, végső esetben pedig a vételárat meg kell téríteni. 

 

Sorszám  

 

Aláírás 

 

osztály 

    

  

  

 

  

A diákok tanév befejezése előtt, legkésőbb június 15-ig kötelesek a tanév elején, illetve 

tanév közben felvett tankönyveket a könyvtárban leadni. 

A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a kölcsönzött tankönyv elvesztéséből, 

megrongálásából származó kárt az iskola házirendjében meghatározottak szerint az 

iskolának megtéríteni. Nem kell megtéríteni a tankönyv, munkatankönyv stb. rendelte-

tésszerű használatából származó értékcsökkenést. 

http://www.tankonyv.info.hu/
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5. A tankönyvek nyilvántartása 
 

Az iskolai könyvtár külön adatbázisban, „Tankönyvtár” elnevezéssel kezeli az ingyenes tan-

könyvellátás biztosításához szükséges tankönyveket.  

Évente leltárlistát készít: 

 az egyedi kölcsönzésekről (folyamatos) 

 a napköziben és a tanulószobán letét létrehozása (szeptember) 

 összesített listát az újonnan beszerzett tankönyvekről (szeptember-október) 

 összesített listát készít a készleten lévő még használható tankönyvekről (június 15-ig) 

 listát készít a selejtezendő tankönyvekről  (október-november)  

 listát készít a könyvtárban található 25%-ból beszerzett kötelező és ajánlott olvasmá-

nyokról  

 

4. Kártérítés 
 

A tanuló a támogatásként kapott ingyenes tankönyvet (tartós tankönyvet, oktatási segédanya-

got stb., továbbiakban tankönyv) köteles megőrizni és rendeltetésszerűen használni. Ebből 

fakadóan elvárható tőle, hogy az általa használt tankönyv legalább négy évig használható 

állapotban legyen. Az elhasználódás mértéke ennek megfelelően: 

 az első év végére legfeljebb 25 %-os 

 a második év végére legfeljebb 50 %-os 

 a harmadik év végére legfeljebb 75 %-os 

 a negyedik év végére 100 %-os lehet. 

  

Amennyiben a tanuló az iskolai könyvtárból tankönyvet, tartós tankönyvet kölcsönöz, a tanu-

ló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából szárma-

zó kárt az iskolának megtéríteni. 

  

Módjai:  

1. ugyanolyan könyv beszerzése 

2. anyagi kártérítés az igazgató írásos határozatára 

 

Abban az esetben, ha az elhasználódás mértéke a megengedettnél indokolatlanul nagyobb, a 

tanulónak a tankönyv átvételekor érvényes vételárának megfelelő hányadát kell kifizetnie. A 

tankönyvkölcsönzéssel, a tankönyv elvesztésével, megrongálásával okozott kármegtérítésével, 

a kártérítési kötelezettség mérséklésével, illetve elengedésével kapcsolatban a szülő által be-

nyújtott kérelem elbírálása az igazgató hatásköre. 

  

A tankönyvek rongálásából eredő kártérítési összeg tankönyvek és segédkönyvek (kötelező 

olvasmányok, feladatgyűjtemények, szótárak) beszerzésére fordítható.  
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V. sz. melléklet az iskolai könyvtár SzMSz-éhez 

 

Munkaköri leírás az iskolai könyvtáros számára 

 

Közvetlen felettese: az igazgató 

Kinevezése: munkaszerződése szerint 

 

Az iskolai könyvtáros főbb tevékenységeinek összefoglalása 

 

 felelősséggel tartozik az iskolai könyvtárban elhelyezett könyvek, a szakmai munkához 

szükséges technikai eszközök, szemléltető eszközök, segédeszközök rendeltetésszerű hasz-

nálatának biztosításáért, az esetleges problémák azonnali jelzéséért, 

 kezeli a szakleltárt, a gazdaságvezető által előírt időszakban a leltárakat kezelő dolgozó-

val elvégzi a leltározást, 

 folyamatosan vezeti a leltárkönyveket, végzi a gyűjtemény feltárását, a digitalizálással 

kapcsolatos feladatokat, amelyeket az igazgató határoz meg számára az alábbi elvek sze-

rint: 

 a digitalizálás ütemezésére a könyvtáros minden év október 15-ig ütemtervet készít, 

amelyet elfogadtat az igazgatóval, 

 az ütemterv havi bontásban tartalmazza a digitalizálandó kötetek számát, amely éves 

bontásban nem lehet kevesebb mint 2.000 kötet 

 azonnal jelzi a gazdaságvezetőnek a köztes időszakban a szakleltárban keletkezett hiányt, 

 felelős a technikai eszközök és taneszközök állapotának megőrzéséért, a szükséges javítá-

sok iránti igény bejelentéséért, kiemelt figyelemmel kíséri a nagy értékű eszközöket (szá-

mítógép, projektor, DVD-lejátszó, erősítő, stb.) 

 munkakapcsolatot tart a munkaközösségek vezetőivel valamint a magyar nyelv és iroda-

lom munkaközösség minden tagjával, jelzi az esetleges problémákat. 

 minden tanévben összeállítást készít az iskolai könyvtár számára beszerzendő könyvekről, 

tartós tankönyvekről és oktatási segédletekről, 

 a nyitva tartási idő szerint biztosítja a könyvtár nyitva tartását, regisztrálja a könyvtárat 

igénybe vevő tanulókat, gondoskodik a nyitva tartás kifüggesztéséről, 

 statisztikai adatokat szolgáltat a könyvtár működéséről, a könyvbeszerzésekről, 

 minden évben legalább egy alkalommal kimutatást tesz közzé a beszerzett fontosabb új 

könyvekről, amelyet a tanári szobában és a könyvtári hirdetőtáblán kifüggeszt, 

 gondoskodik az iskolai könyvtár megfelelő állapotáról, az eszközök oktatásra alkalmas 

állapotának fenntartásáról és a szekrények, fiókok, polcok rendjéről, 

 a könyvtár működésével kapcsolatos legfontosabb tapasztalatait a tanév eleji magyar 

nyelv és irodalmi munkaközösségi értekezleten összefoglalja, 

 minden év februárjában konzultációt tart a magyar munkaközösség értekezletén, amelyen 

véleménycserét kezdeményez a könyvtár működésének javítása érdekében, 

 kezeli a tanári kézikönyvtárat, 

 elvégzi a normatív tankönyvellátás felmérésével kapcsolatos feladatokat, elkészíti az ösz-

szegzést, kiosztja a normatív tankönyveket, begyűjti a kölcsönzéssel biztosított normatív 

tankönyveket,  

 kifüggesztéssel és elektronikus formában közzéteszi az iskolai tankönyvellátás rendjét, 

 lebonyolítja a könyvtár számára vásárlandó könyvek beszerzését, elvégzi az elszámolást, 

 minden tanévben május 31-ig felmérést készít a tartós könyvekkel kapcsolatos kölcsönzési 

igényekről, 
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 minden tanévben június 20-ig a tanáriban és a tanulók számára egyaránt közzéteszi a köl-

csönözhető tartós tankönyvek és segédkönyvek listáját, 

 biztosítja az igénylők számára a könyvtárközi kölcsönzés megszervezését, 

 felelős az iskolai könyvtár mindenkori zárásáért. 
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11. Záró rendelkezések 
 

11.1  Jelen szervezeti és működési szabályzatot (SzMSz) csak a nevelőtestület módosíthatja a 

szülői munkaközösség és a diákönkormányzat véleményének kikérésével.  

 

11.2 Az intézmény eredményes és hatékony működtetéséhez szükséges további rendelkezése-

ket – mint pl. a belső ellenőrzés szabályzatát, az irat- és pénzkezelés, bizonylatolás rend-

jét, az intézményi gazdálkodás szabályait – önálló szabályzatok tartalmazzák. E sza-

bályzatok mint igazgatói utasítások jelen SzMSz változtatása nélkül  módosíthatók. 

 

Kecskemét, 2013. március 25. 

 

 

………………………… 

dr. Tubak István 

igazgató  
 

 

 

Nyilatkozat 

 

A Katedra Gimnázium, Informatikai és Művészeti Szakközépiskola és Kollégium Szülői Szer-

vezetének képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a szervezeti 

és működési szabályzat elkészítéséhez és elfogadásához előírt véleményezési jogunkat gyako-

roltuk.  

 

Kecskemét, 2013. március 22. 

 

……….………………………….      

a Szülői Szervezet elnöke                                   
 

 

 

Nyilatkozat 

 

 

A Katedra Gimnázium, Informatikai és Művészeti Szakközépiskola és Kollégium Diákönkor-

mányzata képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a szervezeti 

és működési szabályzat elfogadásához előírt véleményezési jogunkat gyakoroltuk. 

 

Kecskemét, 2013. március 22. 

 

 

………………………………. 

a diákönkormányzat vezetője 
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Nyilatkozat 

 

A fenntartó nevében a Katedra Gimnázium, Informatikai és Művészeti Szakközépis-

kola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyom. 

 

Dátum: Kecskemét, 2015. március 04. 

       ……….…………………………. 

              fenntartó 

 

 

 

 

Nyilatkozat 

 

A Katedra Gimnázium, Informatikai és Művészeti Szakközépiskola és Kollégium 

Alkalmazotti közösségének képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal 

tanúsítom, hogy a Katedra Középiskola Alkalmazotti közössége a Szervezeti és Mű-

ködési Szabályzatot elfogadjuk. 

 

Dátum: Kecskemét, 2015. március 04. 

       ……….…………………………. 

               Alkalmazotti közösség 

 

 

 

 

 

11.3 Szervezeti és Működési Szabályzat Mellékletei: 

 

1. sz. melléklet: Iratkezelési szabályzat 

2. sz. melléklet: Adatkezelési szabályzat 
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A Katedra Középiskola Szervezeti diagramja          2014. augusztus Verziószám: V4 
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vezetők   
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igazgatóhelyettes
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vezetője
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koordinátora
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Vezetőtanár
(Tanügy-

igazgatás) 

 Gazdasági vezető
 

Vezetőtanár
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Egyéb vezetők
 

Feladattól függő
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Feladattól függő részhalmaz                           

P
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ő

 

 Készítette: dr. Tubakné Tütő Ágnes  
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Tervezet: A Katedra Középiskola Szervezeti diagramja         2015. Január, Verziószám: V5 

ISKOLAIGAZGATÓ  
 

Művészeti 
szakvezető 

 

Munkaközösség 
vezetők   

 

Általános ig. h.
 

Szervezési 
igazgatóhelyettes

 

Diákönkormányzat 
vezetője

 

SNI ügyek 
koordinátora

 

Iskolatitkár
 

Rendszergazda
 

 

Önértékelési 
csoport

 Gazdasági vezető
 

Egyéb vezetők
 

MűvésztanárokAz adott mk. 
vezetőhöz tartozó 

szaktanárok

Feladattól függő részhalmaz                           

P
ro
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kth

e
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s
zke

d
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Készítette: dr. Tubakné Tütő Ágnes 
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 1. számú Függelék 

 

Az igazgató és közvetlen munkatársainak munkaköri leírása 
  

Munkaköri leírások 

 
1. Az igazgató munkaköri leírása 

Az igazgató munkakörét a munkáltatója, azaz az iskola fenntartója a Katedra Iskolai Alapít-

vány Kuratóriuma határozza meg. Itt az igazgató azon feladatait összegezzük, amelyek az 

intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában (SzMSz) rögzítve vannak, ill. amelyek az 

SzMSz-ből és a hatályos jogszabályokból következnek. 

Az igazgató feladatai: 

1.a. Az igazgató a Középiskola egyszemélyi felelős vezetője. 

1.b. A demokratikus elvek betartása mellett, kialakítja az intézmény sajátos arculatát, elkészí-

ti, elkészítteti a pedagógiai programot. 

1.c. Irányítja, ellenőrzi az intézmény szakmai, nevelési, szervezeti és gazdasági tevékenysé-

gét. Rendszeresen tájékozódik az iskolában zajló munkafolyamatokról. 

1.d. Dönt az intézményen belül felmerülő hatásköri és egyéb vitákban, ha a döntést jogszabály 

vagy egyéb szabályzat nem utalja más szerv hatáskörébe. 

1.e. Mint az intézmény egyszemélyi vezetője, indoklás alapján jogosult bármely ügyet magá-

hoz venni és abban személyesen dönteni. Döntéséről tájékoztatnia kell az érintett testületet, 

dolgozói csoportot. 

Az igazgató felelős a középiskola szervezeti felépítéséért. 

1.f. Gondoskodik a szervezeti egységek kialakításáról, koordinálásáról. 

1.g. Jóváhagyja a szervezeti egységek szabályzatát. 

1.h. Jogkörökkel ruházza fel az intézményben működő szervezetek vezetőit. 

1.i. Folyamatosan figyelemmel kíséri a szervezeti egységek vezetőinek tevékenységét, s 

őket rendszeresen beszámoltatja a végzett munkáról. 

1.j. A nevelőtestülettel és az intézményi érdekvédelmi testületekkel egyetértésben kiadja a 

Középiskola Működési Szabályzatát, az éves munkatervet, a munkavédelmi szabályzatot, a 

tűzvédelmi szabályzatot, a munkaügyi rendet. 

Az igazgató felelős az intézmény folyamatos működéséért. 

1.k. Helyetteseivel közösen elkészíti az éves munka- és ellenőrzési tervet. 

1.l. Gyakorolja a létszám-, a munkaerő-gazdálkodási ill. munkáltatói jogkört. 

1.m. Engedélyezi a dolgozók szabadságkérelmét. 

1.n. Szükség esetén él a felelősségre vonás és a fegyelmi szankcionálás eszközeivel. 

1.o. Dönt a tanulók felvételéről, a létszám, csoportszám kialakításáról. 

1.p. Dönt a tanuló csoportbeosztásáról, a csoportok kialakításáról. 

1.q. Előkészíti a munkatervet, ill. a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntéseket. 

1.r. Meghatározza az iskola tantárgyfelosztását. 

1.s. Elkészítteti az órarendet. 

1.t. Megszervezi a végzős tanulók továbbtanulási ügyeit. 

1.u. Gondoskodik az intézmény egészségügyi ellátásáról. 
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1.v. A munkavédelem területén rendszeres ellenőrzést végez. Gondoskodik a hiányosságok 

felszámolásáról, ill. megszüntetéséről. 

Az igazgató irányítja az intézményben folyó tanulmányi munkát. 

1.w. Kiemelt feladata a vizsgáztatás. Az érettségi, a felvételi és egyéb vizsgák tartalmi, 

formai és szervezeti rendjének kialakítása és megoldása. 

1.x. Átlagosan heti egy órában látogatja a tanítási órákat. 

1.y. Megszervezteti a helyi tantárgyi, tanulmányi versenyeket; a tanulok részvételét a terü-

leti és országos versenyeken. 

1.z. Megszervezi a tanári továbbképzéseket. 

Az igazgató irányítja az intézmény gazdasági működését. 

1.aa. Önállóan gazdálkodó szervezetet épít ki és működtet. 

1.bb. A gazdasági vezető személyén keresztül irányítja es ellenőrzi az intézmény gazdasági 

működését, figyelemmel kíséri az üzemelés folyamatosságát és a felszerelés, berendezési 

tárgyak, eszközállomány ill. a helyiségek kihasználtságát. 

1.cc. Gyakorolja a bérgazdálkodási jogkört. 

1.dd. Gyakorolja az aláírási és utalványozási jogosultságokat. 

1.ee. Az előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával, dönt a pénzeszközök, maradvá-

nyok, költségkeretek felosztásáról, a fejlesztésekről. 

1.ff. Az arra jogosultak véleményének kikérése után, dönt a többletbevételek és tartalékok 

felhasználásáról. 

Az igazgató képviseli az iskolát. 

1.gg. A Középiskola jogi személy, melynek képviseletében az igazgató (vagy az általa, 

esetenként megbízott dolgozó) jár el. 

1.hh. Teljes körűen képviseli az intézményt a fenntartó önkormányzat és egyéb külső szer-

vek előtt. 

1.ii. Részt vesz a városi igazgatói-munkaközösség tevékenységében. 

1.jj. Gyakorolja a kiadványozási és rendelkezési jogkört. 

1.kk. Felelős a szülők (SzMK) és az Iskolaszék megfelelő tájékoztatottságáért. 

1.ll. Előre megadott beosztás szerint havi fogadóórát tart. 

1.mm. Az igazgató rendszeresen értékeli az iskola helyzetét, eredményeit és erről tájékoz-

tatja az iskolaszéket és az iskolatanácsot. 

1.nn. Biztosítja a kiváló munkát végző dolgozók kitüntetésre történő felterjesztését, a kivá-

ló munka elismertetését és jutalmazását. 

1.oo. Felelős a Középiskola kapcsolatainak létesítéséért, fejlesztéséért és ápolásáért. 

 

2. Az igazgatóhelyettes munkaköri leírása 

Az igazgatóhelyettes az igazgató közvetlen beosztottja. Az igazgató távollétében – a beosztás 

szerinti ügyeleti napon, vagy ha az ügyeletre beosztott kollégája is távol van - teljes jogkörrel 

irányítja az iskolában folyó munkát. Az igazgatóhelyettes az igazgató feladatköréből is része-

sedik és a feladatok ellátásához az igazgatótól átruházott jogköröket kap; az így kapott jogo-

sítványokat többi dolgozóval szemben gyakorolja: 

Az igazgatóhelyettes irányítói tevékenységet lát el. 

2.a. Utasítási jogkörrel rendelkezik, azaz az iskola dolgozóit (az igazgató, az igazgatóhe-

lyettesek és a gazdasági vezető kivételével) a különféle munkák elvégzésére utasíthatja. 

2.b. Részt vesz a tanév előkészítésében és lezárásában, a tanévet értékelő munkában. 
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2.c. Intézi a helyettesítések beosztását, ügyel ezek szakszerűségére. 

2.d. Meghatározza a vizsga-felügyeletek és a tanári ügyeletek rendjét. 

2.e. Kiemelt feladata az érettségi lebonyolításának szervezése, e téren a törvényesség betar-

tatása. 

2.f. Megszervezi és részt vesz a félévi-, ill. év végi osztályozó értekezleteken. 

2.g. Szervezi a tanulmányi versenyekkel, előkészítő tanfolyamokkal kapcsolatos teendőket. 

2.h. Segíti az iskolai diákmozgalmat. 

Az igazgatóhelyettes felelős az iskola folyamatos működéséért 

2.i. Az igazgatóval közösen elkészíti az éves munka- és ellenőrzési tervet. 

2.j. A munkaközösség-vezetőktől megkapott anyagok alapján elkészíti a havi munkaterve-

ket. 

2.k. Összefogja az általános iskolások beiskoláztatásával kapcsolatos teendőket. 

2.l. Felügyeli a beíratással kapcsolatos szervezési és adminisztrációs tevékenységet. 

2.m. Ellenőrzi a túlórák havi kimutatását. 

2.n. Engedélyezi a szükséges és indokolt óra- és teremcseréket valamint a csoportváltáso-

kat. 

2.o. Indokolt esetben engedélyezi a tanulók hosszabb időre szóló távolmaradását. 

2.p. Feladatkörébe tartozik az iskolai statisztikák ellenőrzése. 

2.q. Beszámol a tanítási órák ellenőrzési tapasztalatairól. 

2.r. Segítséget ad az igazgatónak az általa látogatott munkatársak minősítésében. 

2.s. A kiemelkedő munkát végző munkatársak jutalmazására javaslatot tesz. 

2.t. Kapcsolatot tart az iskolaszékkel, a szülői munkaközösséggel (SzMK). 

Az igazgatóhelyettes ellenőrzési jogkörrel rendelkezik. 

2.u. Ellenőrzi a nevelőtestületi határozatok és egyéb előírások végrehajtását. 

2.v. Folyamatosan ellenőrzi a munkatársak munkafegyelmét. 

2.w. Átlagosan heti két órában látogatja a tanítási órákat. 

2.x. Óralátogatáskor ellenőrzi a haladás ütemét, az órákra való felkészülést, a füzeteket, el-

lenőrzőket, a naplóbejegyzéseket. 

2.y. Ellenőrzi a szaktanárok tanmeneteit. 

2.z. Figyelemmel kíséri a szakmai munkaközösségek foglalkozásait és rendszeresen ellen-

őrzi a munkaközösség-vezetők munkáját. 

2.aa. Ellenőrzi az anyakönyvek, törzskönyv folyamatos vezetését. 

2.bb. Legalább havonta ellenőrzi a szakköri és a fakultációs naplók kitöltését. 

2.cc. Legalább kéthavonta ellenőrzi az osztályfőnökök adminisztrációs tevékenységét. 

2.dd. Figyelemmel kíséri az óraadók munkáját. 

2.ee. Ellenőrzi a pedagógusok szabadságának, távollétének nyilvántartását. 

2.ff. Irányítja és ellenőrzi az iskolatitkár munkáját. 

Az igazgatóhelyettes képviseli az iskolát. 

2.gg. Felügyeli az iskolán kívüli és a külföldi kapcsolatok lebonyolítását. 

2.hh. Szervezi az iskolába érkező vendégek fogadását. 

2.ii. Gyakorolja az aláírási és utalványozási jogosultságokat. 

2.jj. Az igazgató megbízása esetén képviseli az iskolát a fenntartó vagy más külső szerv 

előtt. 

2.kk. Előre megadott beosztás szerint heti fogadóórát tart. 

Az igazgatóhelyettes az igazgató megbízása alapján ellátja a rá kiosztott eseti feladatokat. 
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2.ll. Elkészíti a tantárgyfelosztást. 

2.mm. Irányítja az órarendkészítést és a tanrend szervezését. 

2.nn. Szervezi a fakultációs munkát. 

2.oo. Előkészíti, megszervezi az utó- és különbözeti vizsgákat és az ezzel kapcsolatos do-

kumentációt rendszeresen ellenőrzi. 

2.pp. Összesíti az érettségire történő jelentkezéseket. 

2.qq. Végzi a végzős diákok továbbtanulásával kapcsolatos szervező és adminisztrációs 

munka irányítását, lebonyolítását. 

2.rr. Szükség szerint, de legalább félévente megbeszélést tart az SzMK-val. 

2.ss. Munkájáról az igazgatónak köteles beszámolni. 

 

3. Az iskolatitkár munkaköri leírása 

Az iskolatitkár a titkárság vezetője. Irányítja és lebonyolítja az iskolai adminisztráció javaré-

szét. Nem közvetlen beosztottja sem az igazgatónak, sem az igazgatóhelyetteseknek, de tevé-

kenységét az ő utasításaik alapján és az ő ellenőrzésük mellett végzi. 

Hiányzása esetén a feladatok folyamatos ellátásának érdekében, munkáját az adminisztrátor 

helyettesíti. 

Az iskolatitkár vezeti az iskola titkárságát. 

3.a. Irányítja a titkárság működését és a titkárság dolgozói között elosztja az elvégzendő 

feladatokat. 

3.b. Időszakonként javaslatot tesz az igazgatónak a titkársági alkalmazottak munkaidő be-

osztására. 

3.c. Ellenőrzi a baleseti jegyzőkönyvekkel és a biztosításokkal kapcsolatos ügyintézést. 

3.d. Ellenőrzi a nyelvvizsgák nyilvántartását. 

3.e. Az igazgató vagy helyettesei kérésére - akár írásban is – értékeli munkatársai munkáját 

és javaslatot tesz jutalmazásuk mértékére. 

Az iskolatitkár felelős az iskola ügykezeléséért 

3.f. A beérkezett leveleket ill. az igazgató (vagy az igazgató távollétében valamelyik igaz-

gatóhelyettes, a továbbiakban vezető) által kiszignált iratokat a címzetteknek továbbítja. 

3.g. A határidős feladatokat nyilvántartja és a felelősöket időben értesíti, figyelmezteti a 

határidőre. 

3.h. Az ügyiratkezelést - a mindenkor érvényben lévő szabályzat szerint – teljes felelős-

séggel, önállóan végzi. 

3.i. Külön gyűjtőszámon iktatja az iratkezelési szabályzatban feltüntetetteken kívül mind-

azt, amire az igazgatótól vagy valamelyik igazgatóhelyettestől utasítást (a továbbiakban: 

utasítást) kap. 

3.j. Az irattárból kiadott iratok helyére minden esetben bejegyzi az átvevő nevét és a kivé-

tel napját. 

Az iskolatitkár ügyintézői feladatokat lát el. 

3.k. Átnézi az érkező és kimenő nyomtatványokat. 

3.l. Rendben tartja a bizonyítványokat, anyakönyveket és a lezárt naplókat. 

3.m. Vezeti a tanulói nyilvántartást. (érkező és távozó tanulók, de különösen a felvételt 

nyert, illetve az érettségi után távozó tanulók!) 

3.n. Végzi "feljelentés igazolatlan mulasztásért", és "felhívás pontos iskolába járásra" ad-

minisztrációját. 

3.o. Intézi a tanulói felmentési kérelmeket, illetve az engedélyeket nyilvántartja. 
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3.p. Vezeti a továbbtanulással kapcsolatos nyilvántartásokat. 

3.q. Intézi az osztályozó-, a javítóvizsgákkal kapcsolatos és egyéb kimenő értesítéseket. 

3.r. Kezeli a titkársági telefont. (információadás, kapcsolás, üzenetátvétel stb.) 

Az iskolatitkár önállóan intézi a hatáskörébe utalt ügyeket. 

3.s. Tanulói ill. szülői kérésre, kiadja az iskolalátogatási bizonyítványt. 

3.t. Elkészíti a bizonyítvány-másolatot. 

3.u. Biztosítja az ügyvitelhez és az iskolában folyó munkához szükséges dokumentumok, 

nyomtatványok beszerzését és pótlását. 

3.v. Nyilvántartja az igazgató iskolai feladatait, iskolán kívüli elfoglaltságait, időbeosztá-

sát. 

3.w. Vezeti az igazgató és az igazgatóhelyettesek fogadóóráira történő bejelentkezéseket. 

Az iskolatitkár egyéb feladatokban is részt vesz. 

3.x. Lebonyolítja a beiratkozással kapcsolatos szervezési és adminisztrációs tevékenységet. 

3.y. Munkatársaival elkészíti a túlórák havi kimutatását és nyilvántartja a pedagógusok tá-

vollétét. 

3.z. Elkészíti az iskolai statisztikák összesítéseit. 

3.aa. Az igazgató, az igazgatóhelyettesek (gazdasági vezető) utasításai alapján önállóan 

végzi munkáját, 730-1600 között mástól semmiféle külön munkát nem vállalhat. 

3.bb. Vezeti a testületi ülések, értekezletek jegyzőkönyveit. 

3.cc. Utasításra más adminisztrációs és gépelési feladatokat is ellát. 

 

4. Az adminisztrátor munkaköri leírása 

Az adminisztrátor az iskola titkárságának - az iskolatitkár mellett a másik – teljes munkaidő-

ben alkalmazott dolgozója. Feladata, hogy az iskolatitkár irányításával, vele együttműködve 

biztosítsák a titkárságra háruló munkák ellátását illetve, hogy szükség esetén - rövidebb időre 

- helyettesítse az iskolatitkárt. Az iskolatitkár közvetlen beosztottja. 

Az adminisztrátor részt vesz az iskola ügykezelésében. 

4.a. Figyelemmel kíséri a titkárságra érkező dokumentumok iktatását. 

4.b. Az iskolatitkárral együtt folyamatosan figyeli a határidős feladatokat és - szükség ese-

tén - a felelősöket időben értesíti, figyelmezteti a határidőre. 

4.c. Tisztában van az irattár rendjével, az ügyiratkezelés szabályaival és az érvényes - ide-

vágó - szabályzat előírásaival. Az iskolatitkár távollétében teljes hatáskörben és felelős-

séggel kezeli az irattárat. 

4.d. Intézi a baleseti jegyzőkönyvekkel és a tanulói balesetbiztosítással kapcsolatos teen-

dőket. 

4.e. Kezeli a titkársági telefont. (információadás, kapcsolás, üzenetátvétel stb.) 

Az adminisztrátor intézi a hatáskörébe utalt ügyeket. 

4.f. Az iskolatitkár utasításai szerint önállóan és felelősséggel intézi a titkárság feladatai 

közül rábízott munkákat. 

4.g. Intézi a diákigazolvány-igényléssel kapcsolatos teendőket. 

4.h. Feladata a postázás intézése. 

4.i. Vezeti az igazgató és az igazgatóhelyettesek fogadóóráira történő bejelentkezéseket. 

4.j. Részt vesz a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésben, a túlórák havi kimutatásának 

elkészítésében és a pedagógusok távollétének nyilvántartásában. 

4.k. Nyilvántartja a tanulók igazolt nyelvvizsgáit és bevezeti azokat az anyakönyvbe. 

Az adminisztrátor egyéb feladatokban is részt vesz. 
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4.l. Az iskolatitkár távolléte esetén ellátja annak teljes körű helyettesítését. 

4.m. Utasításra más adminisztrációs és gépelési feladatokat is ellát. 

4.n. Az iskolatitkár utasításai alapján önállóan végzi munkáját. 730-1600 között a titkárság 

munkáin kívül semmiféle külön munkát nem vállalhat. 

 

5. Az osztályfőnök munkaköri leírása 

Az osztályfőnök az osztályközösség pedagógus vezetője. Az osztályfőnököt az igazgató hatá-

rozott időre (általában négy, illetve hat évre) bízza meg. 

Az osztályfőnök egyedi módon segíti a tanulók iskolai életét, munkáját. 

5.a. A pedagógia programban rögzített elveknek megfelelően neveli az osztály tanulóit, fi-

gyelemmel kíséri személyiségük fejlődését. 

5.b. Tájékoztatja a tanulókat az őket érintő határozatokról, szabályokról, illetve a munka-

tervben szereplő feladatokról. 

5.c. Igazolja és esetenként engedélyezi a tanulók távollétét. 

5.d. Segíti az osztálya által elvállalt rendezvények megszervezését, lebonyolítását. Szervezi 

és ellenőrzi az osztály tanulói kapu-ügyeletét. 

5.e. Az osztály, illetve az ODB javaslatainak figyelembe vétele után – az osztályozó konfe-

rencián a kollégákkal egyeztetve - minősíti a tanulók magatartását és szorgalmát. 

5.f. Segíti a tanulók együttműködését, a DÖK munkáját. 

5.g. Évente egy alkalommal - kétnapos - tanulmányi kirándulást szervez. 

Az osztályfőnök segíti a tanárok és az iskolavezetés kapcsolatát az osztállyal. 

5.h. Tevékenyen részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában. 

5.i. Koordinálja és segíti az osztályban tanító pedagógusok munkáját. 

5.j. Ellátja az osztállyal kapcsolatos adminisztratív teendőket, azaz vezeti és ellenőrzi: 

 az anyakönyvet 

 az osztályozó és haladási naplót 

 a tanulói hiányzásokat és azok igazolásait 

 az év eleji és év végi statisztikai lapokat 

 az érettségi vizsgára történő jelentkezéssel és a továbbtanulással kapcsolatos iratokat 

5.k. Rendszeres adminisztratív kötelezettségek: 

 a tanulók személyi adatainak beírása, év eleji összesítések - szeptember 13-ig 

 anyakönyv kitöltése - tanulói adatváltozáskor (pl. nyelvvizsga), legalább félévente 

 az érdemjegyek beírásának és a haladási napló kitöltésének ellenőrzése - havonta 

 az ellenőrző könyvek - tanulók által történő - megfelelő vezetését ellenőrzi - legalább 

kéthavonta 

 a tanulói hiányzások igazolása - a hiányzást követő nyolc napon belül 

 a tanulói hiányzások összesítése - havonta 

 bizonyítványok kitöltése - az éves munkaterv szerint 

 év végi összesítések - a tanévzáró értekezletet megelőző munkanapig 

5.l. Közreműködik a tanórán kívüli foglalkozások meghirdetésében és szervezésében. 

5.m. Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, esetleges segélyezésére. 

5.n. Felelős az érettségi vizsga technikai lebonyolításáért. 

Az osztályfőnök közvetlen kapcsolatot tart fenn az osztályában érintett szülőkkel 
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5.o. Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az esetleges problémákat és 

azok okait igyekszik időben feltárni. Ha szükséges, értesíti a szülőket és/vagy az iskola ve-

zetőségét. 

5.p. Az éves munkatervben meghatározott időben szülői értekezleteket és fogadó órákat 

tart. 

5.q. Segíti az osztály szülői közösségének együttműködését, az SzMK munkáját. 

5.r. A gyermek otthoni hátterének pontosabb megismerése céljából – szükség esetén - csa-

ládot látogat. 

 

6. A munkaközösség-vezető munkaköri leírása 

"A nevelési-oktatási intézmény pedagógusai szakmai munkaközösségeket hozhatnak létre" 

(1999. évi LXVIII tv. 58§ (1)) legalább három azonos tantárgyat, tantárgycsoportot tanító 

pedagógus kezdeményezésére. A munkaközösség tagjai maguk közül vezetőt választanak, 

akit az igazgató bíz meg határozott időre (általában egy tanévre) a vezetői feladatok ellátásá-

val. 

A munkaközösség-vezető tevékenységéről köteles beszámolni az őt megválasztó munkakö-

zösségnek, valamint az igazgatónak és az igazgatóhelyetteseknek. A munkaközösség-vezető 

irányítja és szervezi a szakmai munkaközösség munkáját. 

6.a. Legalább félévente munkaközösségi összejövetelt szervez. 

6.b. Összeállítja a munkaközösség éves munkatervét. 

6.c. Elosztja az éves munkatervben szereplőfeladatokat. 

6.d. Az éves munkaterv alapján elkészíti a munkaközösség havi munkatervét. 

 6.e. Megszervezi az iskola szaktárgyi versenyeit, illetve felügyeli azok lebonyolítását. 

6.f. Figyelemmel kíséri, szorgalmazza és segíti az országos, budapesti és megyei versenyekre 

történő jelentkezéseket, a versenyekre való felkészítést és nyilvántartja a fontosabb verseny-

eredményeket. 

6.g. Évente bemutató foglalkozást szervez. 

A munkaközösség-vezető képviseli a munkaközösséget az iskolavezetőségben. 

6.h. Részt vesz a szakmai iskolavezetőségi értekezleteken. 

6.i. Összefoglaló értékelést, beszámolót készít a munkaközösség tevékenységéről. 

6.j. Előadja a munkaközösség aktuális és tervezendő eszköz- és anyagigényeit. 

6.k. Az éves költségvetés elkészítésekor javaslatot tehet a szakmai előirányzat felhasználá-

sára. 

6.l. Felelős az - átadás átvételi jegyzőkönyvvel és aláírással – átvett eszközökért, letéti ál-

lományért. 

6.m. Javaslatot tesz a szükséges selejtezések megejtésére. 

A munkaközösség-vezető - szaktárgya vonatkozásában - ellenőrzi a szakmai munkát. 

6.n. Figyelemmel kíséri a munkatervekben meghatározott feladatok ellátását; az esetleges 

mulasztásokról, illetve azok okairól az igazgatóságot tájékoztatja. 

6.o. A tanév elején összegyűjti, elbírálja és az igazgatóságnak jóváhagyásra javasolja az 

adott tantárgyat tanító kollégák (a továbbiakban: szakos társak) tanmeneteit. 

6.p. A szakos társak óráit - előre tervezett rend szerint (ellenőrzési terv) - látogatja, tapasz-

talatait írásban rögzíti, illetve meglátásait a kollégával röviden megbeszéli. 

6.q. A tanév folyamán figyelemmel kíséri a szakos társak – elfogadott tanmenetek szerinti 

- előrehaladását. Indokolatlanul nagy vagy a tanév sikeres lezárását fenyegető eltérés ese-
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tén értesíti az iskola vezetőségét és felkéri az érintett kollégát módosított ütemterv benyúj-

tására. 

6.r. Ellenőrzi a tanulók rendszeres értékelését, a nagydolgozatok időben történő megíratá-

sát és kijavítását. 

6.s. A 11/1994 (VI.8) MKM rendelet 30§ (4) szerint, ellenőrzi a szakos társak munkáját, 

munkafegyelmét; szükség esetén intézkedést kezdeményez az igazgatóság felé. 

6.t. A szakos társak vonatkozásában javaslatot tehet a jutalmazás mértékére, illetve véle-

ményt mondhat a béremelésről és a kitüntetésre való felterjesztésről. 

A munkaközösség-vezető törekszik a szakmai színvonal megóvására, illetve emelésére. 

6.u. Javaslatot tesz a hosszasan hiányzó szakos társ szakszerű helyettesítésére. 

6.v. Joga a tanulók gimnáziumi felvételéhez szükséges vizsgák, feladatlapok anyagának 

meghatározása. 

6.w. Tantervi kísérletek végzése esetén, joga azok felügyelete és kiértékelése. 

6.x. Javaslatot tehet a szakos társak szakmai továbbképzésének ütemezésére. 

6.y. Véleményt nyilváníthat új szakos társ felvételével, illetve kinevezésével kapcsolatban. 

A munkaközösség-vezető segíti az igazgatóság munkáját. 

6.z. Az éves munkaterv szeptemberi leadásán túl, havi bontásban tájékoztatja az illetékes 

igazgatóhelyettest a munkaközösségét érintő programokról. (havi munkaterv) 

6.aa. Az igazgató vagy helyettese(i) kérésére, jelenlétükben vagy írásban értékeli a szakos 

társak szakmai munkáját, munkafegyelmét és - szakmai indokok alapján - javaslatot tesz 

jutalmazásuk mértékére. 

6.bb. A szakos társak véleményének kikérése után, az igazgatóság részére összeállítja az il-

lető tantárgy következő évi fakultációs kínálatát. 

6.cc. Részterületén közreműködik a tantárgyfelosztás elkészítésében. 

6.dd. (Felkérésre) képviseli az iskolát és a munkaközösséget az iskolán kívüli szakmai fó-

rumokon és megbeszéléseken. 

6.ee. Tanítás nélküli munkanapok esetében javaslatot tesz a szaktanári tevékenységre. 

 

7. A szaktanár munkaköri leírása 

A pedagógus, szaktanár a nevelési-oktatási intézmény alaptevékenységét - ti. a nevelőoktató 

munkát - közvetlenül végző alkalmazott. Munkáját az igazgató, illetve helyettesei,a szakos 

munkaközösség-vezetők, az érintett osztályok osztályfőnökei önállóan, a titkárság dolgozói 

utasításra ellenőrzik. 

A pedagógus munka alapdokumentuma a nevelőtestület által kialakított és elfogadott pedagó-

giai program. A szaktanár az iskolai és munkaközösségi éves, illetve havi munkatervek és 

saját ütemtervei szerint önállóan végzi munkáját. A szaktanár végzi az iskola alaptevékenysé-

gét, a nevelő-oktató munkát. 

7.a. Elvégzi a tanítási és a délutáni órák (pl. szakkör) megtervezésével, előkészítésével és ve-

zetésével kapcsolatos nevelési-oktatási feladatokat. Az ismereteket tárgyilagosan és többolda-

lúan közvetíti. 

7.b. A pedagógus munkakörben foglalkoztatottak számára a munkaidő 

 tanítási időben az órarend szerinti első óra előtt 15 perccel 

 érettségi felügyelet esetén a beosztás szerinti időpont előtt 30 perccel 

 egyéb felügyeletek esetén (pl. versenyek) a beosztás szerinti időpont előtt 10 perccel 

 egyéb esetekben a munkatervi programok kezdetekor kezdődik 



A Katedra Gimnázium, Informatikai és Művészeti Szakközépiskola és Kollégium 
Szervezeti és Működési Szabályzata 

67 

 

7.c. A tanórákat az órarend szerinti rendben, pontosan köteles megtartani. 

7.d. A nevelő-oktató munka során a pedagógus - az általa vezetett tanórákon - maga határozza 

meg 

 az előírt tananyag ütemezését 

 a segédanyagokat 

 az előadás és számonkérés módszereit 

7.e. Folyamatosan ellenőrzi és értékeli tanítványai munkáját. (A tanuló félévi munkája - leg-

kevesebb - három jeggyel lezárható, de a szaktanár igyekezzen félévenként legalább a tan-

tárgy heti óraszámának megfelelő mennyiségű dolgozatot íratni!) 

7.f. Két héten belül kijavítja a megíratott dolgozatokat és az eredményeket ismerteti a tanu-

lókkal. 

7.g. Külön utasításra - azaz a kifüggesztett beosztás szerint - a hiányzó kollégákat helyettesíti. 

7.h. Igazgatói megbízásra részt vesz az érettségi - és egyéb (pl. pótvizsga) - vizsgabizottság 

munkájában. 

7.i. Kötelezhető - a tanév során egy alkalommal, legfeljebb két napos - tanulmányi kirándulá-

son való részvételre. 

A szaktanár folyamatosan teljesíti a munkájához kapcsolódó adminisztrációs kötelezettsége-

ket. 

7.j. Év elején elkészíti az aktuális tanmeneteket és ezeket - véleményezésre - átadja a mun-

kaközösség-vezetőnek. Az esetlegesen szükségessé váló tanmenet-módosításokat (pl. je-

lentősebb elmaradás esetén) a munkaközösség-vezetővel egyezteti. 

7.k. A tanulók érdemjegyeit legalább havonta, a tanulói mulasztásokat és az elvégzett tan-

anyagot hetente beírja az osztályozó és a haladási napló megfelelő rovataiba. 

7.l. Az ütemtervben meghatározott, megíratott és kijavított nagydolgozatokat -a diákoknak 

és szüleiknek történő bemutatás után - a tanár köteles a tanév végéig megőrizni. A dolgo-

zatok számát, anyagát és értékelését az igazgató, az igazgatóhelyettesek és az érintett mun-

kaközösség-vezető ellenőrizheti, a dolgozatok megtekintheti. 

7.m. Az esetleges bukásról - legalább egy hónappal az osztályozó konferencia előtt, az el-

lenőrző útján - értesíti az érintett tanuló szüleit. 

7.n. Ha nem tudja ellátni aznapi óráit (betegsége vagy egyéb akadályoztatása esetén) köte-

les jelezni távollétét. A bejelentés történhet telefonon, esetleg faxon keresztül, de minden-

képpen el kell jutnia a titkárságra, hogy a helyettesítés időben biztosítható legyen. 

7.o. A munkából való távolmaradása után - lehetőleg a munkába állás napján, de minden-

képpen öt munkanapon belül - igazolja hiányzását. 

7.p. Alkalomszerűen elvégzett különmunkájáról rövid írásos beszámolót készít a vezetőség 

részére. 

7.q. Az elszámolási kötelezettség mellett kapott juttatásokkal határidőre köteles elszámol-

ni. 

7.r. Felelős az - aláírásával - átvett eszközökért, letéti állományért. 

A szaktanár részt vesz a nevelőtestület munkájában. 

7.s. Nevelő és oktató tevékenysége keretében gondoskodik a tanulók testi épségének meg-

óvásáról, erkölcsi védelméről, személyiségük fejlődéséről. (Okt.tv.19§ (7)) 

7.t. Részt vesz a tanári megbeszéléseken, értekezleteken és konferenciákon. 

7.u. Beosztás szerint - az előírt szabályok figyelembe vételével - ellátja az iskolai ügyele-

tekből (tanulmányi versenyek, vizsgák, iskolai rendezvények) rá jutó részt. 
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7.v. Az éves munkatervben meghatározott feladatokban aktív szerepet vállal (tervezés, 

előkészítés, szervezés, jelenlét [különösen: tanévnyitó/záró ünnepély, gólyabál, október 23, 

szalagavató, március 15, ballagás, negyedévi értekezletek]) 

7.w. Az előírt szaktanári fogadóórákat időben megtartja. 

7.x. Az órarendben "H"-val megjelölt időpontokban a pedagógus helyettesítésre van kije-

lölve, ezért ezekben az órákban köteles az iskolában és azon belül is olyan helyen tartóz-

kodni (pl. tanári), ahol a titkárság dolgozói perceken belül elérhetik. 

A szaktanár törekszik az iskolai munka színvonalának növelésére. 

7.y. Fejleszti szaktárgyi, módszertani és pedagógiai ismereteit, hétévente részt vesz a köte-

lező továbbképzéseken. 

7.z. Lehetőségei szerint segíti a szertári állomány gyarapítását és megőrzését. 

7.aa. Szükség esetén részt vesz a felvételi bizottság munkájában, a felvételi és verseny fel-

adatsorok összeállításában, javításában. 

7.bb. A tanítás nélküli munkanapokon az előírt program szerint vesz részt. 

7.cc. Az igazgató vagy helyettesei utasítására az előírt - oktatással illetve neveléssel össze-

függő - egyéb feladatokat (pl. szükség esetén: ügyelet) is el kell látnia. 

 

 


