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I. rész
A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogszabályi
alapja
a/ A Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg a köznevelési intézmény szervezeti
felépítését , az intézményi működés belső rendjét , a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó
megállapításokat és mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más
hatáskörbe.
Tartalmazza az intézmény cél- és feladatrendszerét, a tevékenység-csoportok és folyamatok
összehangolt működését, valamint az iskola társadalmi, gazdasági környezetében kialakított
kapcsolatrendszerét.
b/ A Szervezeti és Működési Szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi
törvények és rendeletek :
Törvények
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
1993.évi LXXIX. törvény a közoktatásról
1993.évi LXXVI. törvény a szakoktatásról
2011.évi CXCV. törvény az államháztartásról
2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről
2012 évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

Rendeletek
1993.évi 7/1993. (XII.30.) MÜM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről
1993.évi 8/1993. (XII.30.) MÜM rendelet az iskola rendszerű szakképzés
megszervezésére
1993.évi 11/1993 (XII.20.) MKM rendelet a pedagógusok kötelező óraszámáról,
illetve a törvények és rendeletek módosításai
1994.évi 11/1994. (VI.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről
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217/1998.sz. Kormányrendelet az államháztartás működési rendjéről
26/2001. évi (VII.27.) OM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól
és eljárási rendjéről működéséről
23/2004. sz. OM rendelet, valamint az intézményi működésre vonatkozó
önkormányzati rendeletek
229/2012.(VIII.28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról
20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
150/2012.(VII.6.) Kormányrendelet az Országos Képzési Jegyzékről
217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet az állam által elismert szakképesítések szakmai
követelménymoduljairól
27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó
szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról
2. A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, jóváhagyása
a/ A Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum Rázsó Imre Szakközépiskolája és
Szakiskolája köznevelési intézmény szervezeti felépítésére és működésére vonatkozó
szabályzatot az intézmény vezetőjének előterjesztése után a nevelőtestület 2016. év január
hónap 29. napján, az alábbi módon fogadta el.
Az elfogadáskor a jogszabályban meghatározottak szerint véleményezte:
- a Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum Rázsó Imre Szakközépiskolája és
Szakiskolája Iskolai Diákönkormányzata.
b/ Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot a fenntartónak egyidejűleg megküldjük.
3. A Szervezeti és Működési Szabályzat személyi és időbeli hatálya
a/ Az SzMSz és a mellékletét képező egyéb belső szabályzatok, igazgatói utasítások betartása
az intézmény valamennyi közalkalmazottjára nézve kötelező érvényűek.

5

b/ Az SzMSz az elfogadás időpontjával lép hatályba és határozatlan időre szól.
Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyeződik az intézmény előző Szervezeti és Működési
Szabályzata.

II. rész
Az intézmény általános jellemzői a hatályos szakmai
alapdokumentumban foglaltak alapján
Az intézmény főbb adatai:
Név: Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum Rázsó Imre Szakközépiskolája és
Szakiskolája
Székhely: 9900 Körmend, Rákóczi u. 2.
OM azonosító: 203062
Feladatellátási helyek:
007 - 9900 Körmend, Rákóczi u. 2.
008 - 9900 Körmend, Sport u.2. (tanműhely, raktár)
009 - 9900 Körmend hrsz.: 0296/7. (tanterület – erdő)
010 - 9900 Körmend hrsz.: 0296/8. (tanterület – szántó)
Az alapító és fenntartó neve, székhelye:
Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma
Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere
Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.
Fenntartó neve: Nemzetgazdasági Minisztérium
Szakképzési Centrum: Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum
9700 Szombathely, Akacs M. u. 8-10.
Az intézmény bélyegzőinek lenyomata:
6. számú melléklet tartalmazza
A költségvetési szerv
Alaptevékenysége:
-

Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13-14. évfolyam).
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-

Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13-14. évfolyam).

-

Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10/11-12. évfolyam).

-

Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-11. évfolyam).

-

Szakiskolai felnőttoktatás (9-10/11-12. évfolyam).

-

Esti tagozatos felnőttoktatás.

-

Az intézmény ellátja a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján:
o az érzékszervi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő,
o a

megismerő

funkciók

vagy

a

viselkedés

fejlődésének

súlyos

rendellenességével küzdő tanulók nevelését-oktatását.
-

Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakmai elméleti és szakmai,
gyakorlati oktatása.

-

Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás.

Felvehető maximális létszám:
Szakközépiskola:

420 fő

Szakiskola:

280 fő

Intenzív érettségire felkészítő képzés:

140 fő

Évfolyamainak száma:

Szakközépiskola: négy+kettő vagy négy+egy év
Szakiskola: kettő+ kettő év, 3 éves előrehozott szakképzés, 3
éves duális szakképzés
Intenzív érettségire felkészítő képzés: kettő év

III. rész
A közoktatási intézmény vezetése
1. Az intézmény felelős vezetője:
a/ Az iskola élén az igazgató áll, aki vezetői munkáját:
- általános nevelési igazgatóhelyettes,
- szakmai igazgatóhelyettes közreműködésével látja el.
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b/ Az intézmény vezetője felelős: a köznevelési törvény 69. paragrafusa alapján
- az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, az ésszerű és takarékos
gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, és dönt az intézmény működésével
kapcsolatosan minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Az alkalmazottak foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések
tekintetében jogkörét jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja.
Az igazgató képviseli az intézményt.
Kizárólagos jogkörébe tartozik:
- a pedagógusok és a technikai dolgozók feletti teljes munkáltatói jogkör,
- a kötelezettségvállalási jogkör gyakorlása.
c/ Az intézmény vezetőjének feladatkörébe tartozik:
- a nevelőtestület vezetése,
- a nevelő és oktató munka irányítása és ellenőrzése,
- a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásának szakszerű
megszervezése és ellenőrzése.
- a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges
személyi és tárgyi feltételek biztosítása,
- a szülői szervezettel, intézményi tanáccsal, a munkavállalói érdekképviseleti
szervekkel és a diákönkormányzattal való együttműködés,
- a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok megszervezése, a tanulók rendszeres
egészségügyi vizsgálatainak megszervezése
- a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezése,
- az iskola külső szakmai és társadalmi kapcsolatrendszerének ápolása,
- az intézményi " jó hírnév " kialakítása, a pedagógusok etikai normáinak betartatása
d/ Az igazgató jogkörét esetenként vagy az ügyek meghatározott körében helyetteseire, az
intézményvezetés tagjaira, vagy az intézmény más alkalmazottjára átruházhatja.
Az igazgató átruházza:
- az általános nevelési igazgatóhelyettesre az iskola képviseletét ifjúságvédelmi ügyekben,
és az egyedi fegyelmi vétségek kivizsgálására, az adminisztratív alkalmazotti körbe
tartozók munkájának szervezését

8

- a szakmai igazgatóhelyettesre a szakmai gyakorlati oktatásban közreműködő műszaki
alkalmazottak munkájának irányítását, (esetenként a technikai-karbantartó részlegét is) a
munka és tűzvédelmi tevékenység, valamint az iskolai bevételt növelő tevékenységek
közvetlen irányítását és ellenőrzését, a gondnok irányító munkájának közreműködésével,
a technikai dolgozók munkájának szervezését.

e/ Az igazgató helyettesítése
Az igazgatót akadályoztatása esetén az általános nevelési igazgatóhelyettes teljes felelősséggel
helyettesíti.
A helyettesítés - az igazgató kizárólagos jogkörébe tartozó ügyek kivételével - általános
jellegű.
Az igazgató és az általános nevelési igazgatóhelyettes egyidejű akadályoztatása idején a
szakmai igazgatóhelyettes, látja el az igazgató helyettesítését.
Az igazgató tartós távolléte esetén a teljes vezetői jogkör gyakorlására külön intézkedés ad
felhatalmazást.
2. Az igazgatói pályázat véleményezése
-

a nevelőtestület jogkörébe tartozik, hogy az intézményvezetői pályázathoz készített
vezetési programmal összefüggő szakmai véleményt kialakítsa. Ezt a véleményt az
alkalmazotti közösség értekezletén a döntés meghozatalát megelőzően ismertetni kell.

-

az intézmény vezetőjének megbízásával összefüggésben véleményezési jog illeti meg
az alkalmazotti közösséget. Abban a kérdésben kell hogy állást foglaljon, támogatja-e
a pályázó vezetői megbízását,

-

a nevelőtestület munkájában a pedagógus munkakört betöltő alkalmazottak, valamint a
nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak működnek közre.

Az alkalmazotti közösség tagja mindenki, aki közalkalmazotti jogviszonyban van
foglalkoztatva.
-

az alkalmazotti közösség értekezlete, illetőleg a nevelőtestület értekezlete akkor
határozatképes, ha a dolgozók, illetve tagok legalább kétharmada jelen van.

-

a pályázó nem vehet részt a döntés meghozatalában, amikor személyéről, illetőleg az
általa benyújtott vezetési programról szavaznak.

-

véleményezési jogkör illeti meg az IDB-t.
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IV. rész
Az intézmény szervezeti rendje
1.Az intézmény szervezeti egységei, vezetői szintjei
a/ Az intézmény belső szervezeti egységeinek, vezetői szintjeinek meghatározásánál
legfontosabb alapelv, hogy az intézmény feladatait zavartalanul és zökkenőmentesen láthassa
el a követelményeknek megfelelően.
A jó színvonalú tartalmi munkavégzés, a racionális és gazdaságos működtetés, valamint a
helyi adottságok, körülmények és igények figyelembevételével az alábbi módon határozhatók
meg szervezeti egységek.
b/ Az intézmény szervezeti egységei:
-

a szakmai képzési szintek (szakiskola, szakközépiskolai képzés, tanfolyami képzés)

-

közismereti nevelés-oktatás területe

-

szakmai vizsgára és az érettségi vizsgára felkészítés

-

gyakorlati oktatás egységei (belső és külső gyakorlati képzés)

-

„osztályfőnöki”, „reál”, és „humán”, „szakmai” munkaközösség

-

iskolai diákmozgalom

-

intézményműködtetés, fenntartás:

-

adminisztráció

-

technikai kiszolgálás (fűtés, karbantartás, takarítás, portaszolgálat, beszerzés)

-

iskola bevételt növelő tevékenységek területei (tanműhelyek, tanterület, szolgáltatások,
bérletek)

c/ Az intézmény szervezeti egységeinek élén az alábbi felelős beosztású vezetők állnak.
-

a közismereti nevelés – oktatás élén: nevelési igazgatóhelyettes

-

a belső tanműhelyi gyakorlatok és tanterület működtetési egység élén: szakmai
igazgatóhelyettes

-

a külső (vállalati) gyakorlatok szervezési egység élén: szakmai igazgatóhelyettes

-

az intézményt működtető, fenntartó, kiszolgáló egység élén: gondnok közvetlen
igazgatói irányítással
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2. Az intézmény szervezeti vázrajza:
A szervezeti vázrajz a vezető és beosztotti szinteket ábrázolja, és a munkakapcsolatokat
szemlélteti intézményen belül.

Igazgató

Általános
nevelési
igazgatóhelyettes

Osztályfőnöki
munkaközösség

Reál
munkaközösség

Humán
munkaközösség

Szakmai
igazgatóhelyettes

Könyvtáros
tanár

Iskolatitkár

Rendszergazda

Szakmai
munkaközösség

Gondnok

Pénzügyi,
gazdálkodási
munkatárs

Technikai
dolgozók,
karbantartók

Ügyviteli
munkatárs

3. Az intézményvezető (igazgató) közvetlen munkatársai
Az igazgató feladatait a III. 1/a. pontban felsorolt közvetlen munkatársai, valamint a gondnok
és az iskolatitkár közreműködésével látja el.
a/ Általános nevelési igazgatóhelyettes
Megbízását

a

tantestületi

véleményezési

jogkör

megtartásával

az

igazgató

adja.

Igazgatóhelyettesi megbízást az intézmény határozatlan időre alkalmazott pedagógusa kaphat,
a megbízás határozott időre (5évre) szól.
-

Vezetői tevékenységét az igazgató irányítása szerint látja el.

-

Ellátja a szakmai képzési szinteknek megfelelő közismereti oktatás – szervezési
feladatokat.

-

Szervezi és irányítja a " humán ", " reál " és az „osztályfőnöki” munkaközösség
tevékenységét.

-

Irányítja és ellenőrzi a tanórához kapcsolódó és a tanórán kívüli tevékenységhez
tartozó nevelési munkát, ezen a területen személyesen felel az osztályfőnöki
munkaközösség tevékenységéért.
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-

Kapcsolatot tart a szülők közösségével, a közművelődési intézményekkel és
egyesületekkel.

-

Az intézmény "nagyrendezvényeinek" felelős szervezője, közvetlenül irányítja a
diákmozgalmat segítő tanár, az ifjúságvédelmi- és a könyvtáros munkáját.

-

Feladatai közé tartozik a pedagógiai szakszolgálatokkal, a gyermekjóléti szolgálattal,
valamint az iskola-egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval történő
kapcsolattartás.

-

Az iskolai tankönyvellátás, és a tanügyi irattár személyes felelőse.

-

Ellátja a III. 1/d, e. pontban foglalt helyettesítési feladatokat.

b/ Szakmai igazgatóhelyettes
Munkáját az igazgató közvetlen irányításával végzi.
-

Szervezi és irányítja a „szakmai” munkaközösség munkáját.

-

Ellátja a belső tanműhelyi gyakorlatok irányítását, és szervezési feladatait.

-

Kapcsolatot tart a szakmai képzések helyszínét biztosító gazdasági egységekkel.

-

A szakmai gyakorlatok eszközfejlesztési, korszerűsítési munkálatainak felelőse.

-

Az intézményi tanterületen végzett termesztéstechnológiai tevékenység irányítója, és
szervezője.

-

Közreműködik a szakmai képzések tanévre szóló foglalkozási tervének, és fejlesztési
munkaprogramjának kimunkálásában.

-

Személyesen felel a "belső, és külső" gyakorlatokra szervezett tevékenységek
szakszerű kivitelezéséért.

-

Irányítja és ellenőrzi a gyakorlati oktatók és szakmunkások munkáját.

-

Közreműködik a gazdasági szervezetekkel megkötendő képzési együttműködési
megállapodások előkészítésében, és a tanulószerződések megkötésében.

-

Elvégzi a gyakorlatok anyagszükségletének utalványozását.

-

Ellátja az iskolán kívül folyó szakmai gyakorlatok szervezési feladatait.

-

Szakmai-pedagógiai iránymutatást ad a munkahelyeken tanulóinkkal foglalkozó
szakembereknek

(üzemi

oktatóknak),

rendszeresen

tájékozódik

tanulóink

munkavégzéséről, élet,- és munkakörülményeiről.
-

Évenként összefoglalót készít szakmai gyakorlati képzéseink helyzetéről, gazdaságitársadalmi fogadtatásáról.

-

Ellátja a III. 1/d, pont értelmében átruházott hatásköri feladatokat.
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-

Figyelemmel

kíséri

az

intézményi

szabályzatokra

vonatkozó

jogszabályi

módosulásokat, azokat rendszeresen adaptálja.
-

Részt vesz a szakmai pályázatok előkészítésében.

-

Az intézményi állagmegóvási, karbantartási, felújítási és eszközfejlesztési munkák
koordinatív felelőse.

g/ A gondnok
Munkáját az igazgató, esetenként a szakmai igazgatóhelyettes irányításával végzi. Felelőse a
karbantartói és technikai kiszolgálói munkák kivitelezésének.
h/ Az iskolatitkár
Munkáját az igazgató közvetlen irányításával látja el.
-

Feladata az oktatással, neveléssel kapcsolatos hivatalos adminisztrációs teendők
ellátása. A tanügyi dokumentációk, nyomtatványok, jegyzőkönyvek, ügyiratok
iratkezelési szabályzatban foglaltak szerinti vezetése és rendben tartása.

-

Vezeti a tanuló-nyilvántartással kapcsolatos kimutatásokat és adatlapokat.

e/ A pénzügyi, gazdálkodási munkatárs
Feladatait az igazgató irányításával látja el.
-

Ellátja a KIR3 végpont rendszer működtetését

-

Előkészíti a szerződések (bérleti-, munka-) dokumentációját

-

Végzi az intézmény készpénzállományának kezelését

-

A gazdasági műveleteket, így az eszközökben és forrásokban bekövetkezett
változásokat, az előirányzat változásokat, a teljesített kiadásokat és bevételeket
folyamatosan keletkezésük sorrendjében tartja nyilván.

f/ Az ügyviteli munkatárs feladata:
-

analitikus nyilvántartások vezetése, az ingatlanvagyon kataszter könyvelése, szigorú
számadású nyomtatványok nyilvántartása, bejövő számlák nyilvántartása.

-

az analitikus nyilvántartások közül legfontosabb feladata az immateriális javak, tárgyi
eszközök, gépjárművek, és készletek nyilvántartása, az állományba vételi bizonylat
alapján illetve beérkezett számlák alapján a számítógépes program segítségével látja el
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4. Az intézmény vezetősége
a/ Az intézmény vezetőinek munkáját (irányító, tervező, szervező, ellenőrző, értékelő
tevékenység)

középvezetők

segítik,

meghatározott

feladatokkal,

jogokkal

és

kötelezettségekkel.
A középvezetők a kibővített intézmény vezetőségének tagjai.
Az intézményvezetőség:
-

az igazgató

-

az általános nevelési igazgatóhelyettes,

-

a szakmai igazgatóhelyettes,

Továbbá a kibővített vezetőség tagjai:
-

a munkaközösségek (humán, reál, osztályfőnöki, szakmai) vezetői

-

a diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus

-

az intézmény közalkalmazottainak választott érdekképviselői

-

pályázati felelős

b/ Az intézmény vezetősége, mint testület, konzultatív véleményező és javaslattevő joggal
rendelkezik.
Az iskola vezetősége rendszeresen (általában negyedévenként egyszer) megbeszélést tart,
melyről, írásban, emlékeztető feljegyzés készül.
Az intézményvezetőség tagjai ellenőrzési feladatokat is ellátnak, melyeknek céljait, feladatait
és rendjét a belső ellenőrzési szabályzat tartalmazza.
Az iskola vezetősége együttműködik az intézmény más közösségeinek képviselőivel, a
Diákönkormányzat diákképviselőivel.
c/ Az iskola szűkebb vezetősége (IV. 1. c. szerint) operatív irányítási ügyekben heti vagy
kétheti rendszerességgel megbeszélést tart.
Az intézmény igazgatója és vezetőtársai közül egyiküknek - az intézmény munkarendjében
meghatározottak szerint - az intézményben kell tartózkodnia. A vezetői ügyelet az éves
munkatervben kerül rögzítésre.
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V. rész
A közoktatási intézmény működési rendjét meghatározó
dokumentumok
1.A törvényes működés alapdokumentumai
Az intézmény törvényes működését az alábbi - hatályos jogszabályokkal összhangban álló alapdokumentumok határozzák meg:
-

szakmai alapdokumentum

-

pedagógiai (foglalkozási) program

-

éves munkaterv,

-

jelen szervezeti és működési szabályzat és mellékletei

-

(házirend, belső szabályzatok)

-

igazgatói utasítások

Egyéb dokumentumok

-

közalkalmazotti szabályzat,

-

intézményi tanács ügyrendje,

-

tűzvédelmi, munkavédelmi szabályzat,

-

Továbbá a Melléklet szerinti szabályzatok.

2. Szakmai alapdokumentum:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. paragrafus (3) bekezdése szerinti
tartalommal, figyelemmel a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 123. paragrafusa (1)
bekezdésében leírtakra, a fenntartó által kiadott dokumentum. Tartalmazza a köznevelési
intézmény hivatalos nevét, feladatellátási helyeit, az alapító és a fenntartó nevét, székhelyét,
az iskola típusát, OM azonosítóját, alapfeladatait, a feladatellátást szolgáló vagyon felett való
rendelkezés és használat jogát.
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3. Pedagógiai (foglalkozási ) program
a/ Az intézmény pedagógiai (foglalkozási) programja képezi az intézményben folyó nevelő oktató munka tartalmi, szakmai önállóságát. A Köznevelési törvény 26. paragrafusa ad
iránymutatást a pedagógiai és foglalkoztatási programról.
b/ Az intézmény pedagógiai programja meghatározza:
-

az iskolában, szakmai gyakorlóhelyeken folyó nevelés és oktatás célját,

-

az iskola helyi tantervét, ennek keretén belül az iskola egyes évfolyamán tanított
tantárgyakat, a kötelező tanórai foglalkozásokat és azok óraszámait, az előírt
tananyagot és követelményeit, valamint a nem kötelező foglalkozások időkereteit,

-

az iskola magasabb évfolyamaira lépés, és a más szakmai képzésre való átjelentkezés
feltételeit,

-

az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének formáit és követelményeit, a
tanuló tudása értékelésének és minősítésének módját,

-

a tehetség-, képesség kibontakoztatását, a szociális hátrányok, a beilleszkedési,
magatartási, tanulási nehézségek enyhítését segítő tevékenységeket,

-

az egyes szakmai képzések programját.

c/ A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el és az intézményvezető hagyja jóvá.
4. Az éves munkaterv
a/ Az éves munkaterv az intézmény hivatalos dokumentuma, amely az intézményi célok,
feladatok megvalósításához szükséges tevékenységek, munkafolyamatok időre beosztott
cselekvési terve a felelősök megjelölésével.
b/ Az intézmény éves munkatervét a nevelőtestület készíti el, véglegesítésére, elfogadására a
tanévnyitó értekezleten a nevelőtestület által kerül sor.
5. Intézményi Tanács ügyrendje
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VI. rész
Az intézmény munkarendje
1. Az intézmény munkarendje
a/ A pedagógusok és alkalmazottak körét a köznevelési törvény 61. paragrafusa, az
alkalmazási feltételeket és a munkavégzés egyes szabályait, a 66. paragrafus rögzíti.
b/ A közalkalmazottak munkarendjét, a munkavégzésnek és a díjazásnak egyes szabályait a
Köznevelési törvény, a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, és a Munka
Törvénykönyve szabályozza.
2. A nevelő - oktató munkát közvetlenül segítő és más közalkalmazottak munkarendje
a/ Az intézményben a nem pedagógus közalkalmazottak munkarendjét a fenti jogszabályok
betartásával az intézményvezető állapítja meg az intézmény zavartalan működése érdekében.
Munkaköri leírásaikat az igazgató vagy az igazgatóhelyettesek (és gondnok) készítik el.
A törvényes munkaidő és pihenő idő figyelembevételével az egyes részlegvezetők
(igazgatóhelyettesek, technikai dolgozók esetén a gondnok) tesznek javaslatot a napi
munkarend összehangolt kialakítására, változtatására, és a közalkalmazottak szabadságának
kiadására.
b/ A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak munkarendje:
A technikai, műszaki, és adminisztratív alkalmazottak munkarendje igazgatói utasításban és a
munkaköri leírásban kerül meghatározásra. Az iskolai rendszergazda, és az iskolatitkár
munkarendje

igazgatói

utasításban

és

munkaköri

leírásban

kerül

meghatározásra.

Az iskolaorvos foglalkoztatása tanévre kötött megállapodás alapján ütemezett rendelési idővel
történik.
3. Pedagógusok munkarendje
a/ A pedagógusok jogait és kötelességeit a Köznevelési törvény 62. 63. paragrafusa rögzíti.
A pedagógusok munkakörébe tartozó feladatok leírását a munkaköri leírás tartalmazza.
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b/ A Köznevelési törvény 62. paragrafus 5.- 6. pontja szerint a nevelési-oktatási intézményben
dolgozó pedagógus heti teljes (40 óra) munkaidejének nyolcvan százalékát (kötött munkaidő)
az intézményvezető által meghatározott feladatok ellátásával köteles tölteni. A teljes
munkaidő ötvenöt-hatvanöt százalékában (neveléssel-oktatással lekötött munkaidő) tanórai és
egyéb foglalkozás rendelhető el. A kötött munkaidőben ellátandó feladatok elosztásánál
biztosítani kell az egyenletes és arányos feladatelosztást a nevelőtestület tagjai között.
c/ A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési
igazgatóhelyettes

rendet a nevelési

állapítja meg az intézmény tanórarendjének (foglalkozási rendjének)

függvényében.
A konkrét napi munkabeosztások összeállításánál az intézmény feladatellátásának, zavartalan
működésének biztosítását kell figyelembe venni.
Az intézményvezetőség tagjai a fenti alapelv betartása mellett, javaslatokat tehetnek egyéb
szempontok, kérések figyelembevételére.
d/ A pedagógus köteles 10 perccel tanítási, foglalkozási, ügyeleti beosztása előtt a
munkahelyén (illetve tanítás nélküli munkanapon programjának kezdete előtt annak helyén)
megjelenni. A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradást, annak okát lehetőleg
előző nap, de legkésőbb az adott munkanapon 715 óráig köteles jelenteni az intézmény
vezetőjének vagy helyetteseinek, hogy közvetlen munkahelyi vezetője a helyettesítéséről
intézkedhessen.
A hiányzó pedagógus köteles hiányzásának kezdetekor tanmeneteit (foglalkozási tervét) az
igazgatóhelyetteshez eljuttatni, hogy akadályoztatása esetén a helyettesítő tanár biztosíthassa a
tanulók számára a tanmenet szerinti előrehaladást.
e/ Egyéb esetben a pedagógus az igazgatótól vagy a nevelési igazgatóhelyettestől kérhet
engedélyt legalább 1 nappal előbb a tanóra (foglalkozás) elcserélésére vagy iskolán kívüli
helyszínen történő megtartására. A tanórák (foglalkozások) elcserélését az igazgató vagy az
igazgatóhelyettes engedélyezi.
f/ A tantervi anyagban való lemaradás elkerülése érdekében hiányzások esetén - lehetőség
szerint - szakszerű helyettesítést kell tartani. Ha a helyettesítő pedagógust legalább egy nappal

18

a tanóra (foglalkozás) megtartása előtt bízták meg, úgy köteles szakórát tartani, illetve a
tanmenet szerint előrehaladni.
Tanórai és gyakorlati foglalkozás csak helyettesítő pedagógus hiányában hagyható el.
g/ A pedagógusok számára a nevelő-oktató munkával összefüggő rendszeres vagy esetenkénti
feladatokra a megbízást vagy kijelölést az intézményvezető adja az általános nevelési
igazgatóhelyettes,

szakmai

igazgatóhelyettes,

valamint

a

munkaközösség-vezetők

javaslatainak meghallgatása után.
A megbízások alapelve: a rátermettség, a szakmai képesség, érvényes órarendi terhelés.
h/ A pedagógusok közül intézményi és egyéb szakhatósági feladatokkal azt lehet megbízni,
aki erre vonatkozó szakmai és intézményi szabályzatban foglalt követelményeknek megfelel.
i/ A kompetencia alapú oktatásban a magyar nyelv és irodalom, matematika, idegen nyelv
(angol), valamint szociális, környezeti és életviteli kompetencia területeken a pedagógusok a
kijelölt osztályokban új pedagógiai eljárásokat alkalmaznak /IKT-vel támogatott tanítási órák,
kooperatív tanulási technikák alkalmazása, témahét, projektoktatás és modul rendszerű
oktatás/.
4. A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésének rendje
a/ A nevelő-oktató munka belső ellenőrzése a tanítási órákon kívül kiterjed a tanórán kívüli
foglalkozásokra is. A belső ellenőrzésnek a legfontosabb feladata az iskolában folyó
pedagógiai tevékenység hatékonyságának mérése, annak feltárása, hogy milyen területeken
kell és szükséges erősíteni a pedagógusok munkáját, milyen területen kell a rendelkezésre álló
felszereléseket felújítani, korszerűsíteni, illetve bővíteni.
A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésének megszervezéséért és hatékony működtetéséért az
igazgató felelős. Az ellenőrzés területeit, konkrét tartalmát, módszerét és ütemezését az
évenként elkészítendő ellenőrzési terv tartalmazza. Az ellenőrzési tervet nyilvánosságra kell
hozni.
Az ellenőrzési tervben nem szereplő, eseti ellenőrzések lefolytatásáról az igazgató dönt.
b/ A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésére jogosultak:
-

az igazgató
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-

az általános nevelési igazgatóhelyettes, a szakmai igazgatóhelyettes, és a
munkaközösség vezetők,

-

a munkaközösségi tagok külön megbízás szerint.

Az igazgató az intézményben folyó valamennyi tevékenységet ellenőrizheti. Közvetlenül
ellenőrzi az igazgatóhelyettesek munkáját. Ennek egyik eszköze a beszámoltatás, illetve az
éves programrészletek megvalósulásának megbeszélése és értékelése.
A nevelőtestület tagjainál végzendő ellenőrzések ütemezésénél kiemelt figyelmet fordít a
pályakezdő gyakornokokra és az iskolához újonnan érkezett pedagógusokra.
Az igazgatóhelyettesek ellenőrzik a nevelőtestület tagjainak tevékenységét a vezetői
feladatmegosztásból következően.
A munkaközösség-vezetők az ellenőrzési feladatokat a munkaközösség tagjainál a
szaktárgyakkal összefüggő területen látják el. Tapasztalataikról folyamatosan tájékoztatják az
igazgatóhelyetteseket.
c/ Az ellenőrzés módszerei
-

tanórák, tanórán kívüli foglalkozások látogatása,

-

írásos dokumentumok vizsgálata,

-

tanulói munkák vizsgálata

-

beszámoltatás szóban, írásban.

d/ Az ellenőrzés tapasztalatait a pedagógusokkal egyénileg, szükség esetén a munkaközösség
tagjaival meg kell beszélni.
Az általánosítható tapasztalatokat - a feladatok egyidejű meghatározásával - tantestületi
értekezleten összegezni és értékelni kell.
5. Az intézmény tanulóinak munkarendje
Az intézményi rendszabályok (házirend) tartalmazzák a tanulók jogait és kötelességeit,
valamint a tanulók iskolai munkarendjének részletes szabályozását. A házirend betartása
kötelező. Erre elsősorban minden tanuló saját maga, másodsorban a pedagógusok és a
beosztott tanulók ügyelnek. (Az iskolai ügyeleti rend megszervezése a nevelési
igazgatóhelyettes, az osztályokban a hetes szolgálati rend megszervezése az osztályfőnök
feladata.)
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A házirendet - az intézmény vezetőjének előterjesztésére - a nevelőtestület fogadja el, a
törvényben meghatározott képviseletek véleményezésével. A házirendet a fenntartó hagyja
jóvá.
A tanulók munkarendjét a házirend tartalmazza. A kompetenciafejlesztési programban a
tanulók speciális foglalkozásokon vesznek részt, ezért a munkarendjük ezekkel a formákkal
kiegészülhet /témahét/projektoktatás/.
6. A tanév helyi rendje
a/ A tanév szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig tart. Az iskolában a szorgalmi
idő, minden év szeptemberének első munkanapján kezdődik és – az érettségi vizsga, s a
szakmai vizsga évét kivéve – minden év június hónap 15-én, illetve ha ez a nap nem,
munkanap, a június 15-ét megelőző munkanapon fejeződik be
A szorgalmi idő az ünnepélyes tanévnyitóval kezdődik, és tanévzáró ünnepéllyel fejeződik be.
b/ A tanév helyi rendjét, a programjait a nevelőtestület határozza meg a tanévnyitó
értekezleten, és rögzíti az éves munkatervben.
Ennek megfelelően a tanévnyitó értekezlet az alábbiakról dönt:
- a nevelő-oktató munka lényeges tartalmi változásairól, az új tanév feladatairól,
- az iskolai szintű rendezvények és ünnepélyek tartalmáról és időpontjairól,
- a tanítás nélküli munkanapok időpontjáról és programjáról, (egy tanítás nélküli nap
programjával a diákönkormányzat rendelkezik).
- a vizsgák rendjéről,
- a tanév tanórán kívüli foglalkozásairól,
- az éves munkaterv jóváhagyásáról,
- a házirend módosításáról.
c/ Az intézményi szintű ünnepélyeken, rendezvényeken a pedagógusok és a tanulók jelenléte
kötelező, az alkalomhoz illő öltözékben. Cél, hogy az intézményi rendezvényekre
(ünnepélyekre, tanulmányi és sportrendezvényekre) való megfelelő színvonalú felkészítés és
felkészülés a pedagógusok és a tanulók számára egyenletes, képességeket és rátermettséget
figyelembevevő terhelést adjon.
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d/ A tanév helyi rendjében jelentős esemény az intézményi vizsgáztatás (érettségi, szakmai,
minősítővizsga, szintvizsga, osztályozó, különbözeti). A vizsgarendet szintén a munkatervben
kell rögzíteni. Az iskola osztályozó vizsgát a tanítási év során bármikor szervezhet.
e/ A tanév helyi rendjét, az intézmény rendszabályait ( házirend ) és a balesetvédelmi,
tűzvédelmi előírásokat az osztályfőnökök (foglalkozásvezetők) az első tanítási héten
ismertetik a tanulókkal, az első szülői értekezleten pedig a szülőkkel.
Az intézmény belső rendszabályait (házirendjét) ki kell függeszteni a földszinti előtérben.
Az iskola működő feltételrendszere, a munka-, és tűzvédelmi szabályzatában előírtak
betartása biztosítja a tanulók és alkalmazottak számára az egészséges munkakörnyezetet, és a
balesetmentes munkavégzés feltételeit. A fentiek szellemében évenként, és az eltérő
körülmények között végzett munkáknál balesetvédelmi oktatásban kell részesíteni a
közreműködőket.
Az iskola saját területén, ügyeleti rendjében biztosítja a tanulók személyiségének és emberi
méltósága megőrzésének sértetlenségét, ezért működési területén nem engedélyezi idegenek
tartózkodását. Atrocitások, bántalmazások esetén határozottan fellép az elkövetőkkel szemben
és igénybe veszi a hatóságok segítségét.
Az osztályfőnökök felelőssége az iskolai szabályzatok tartalmi elemeinek ismertetése és
betartatása a tanulókkal.
7. A tanítási ( foglalkozási ) órák, óraközi szünetek rendje, időtartama
a/ Az oktatás és a nevelés a tantárgyfelosztással összhangban lévő heti (ciklus) órarend alapján
történik pedagógus vezetésével, a kijelölt termekben, illetve gyakorlati foglalkozási helyeken.
A tanórán kívüli foglalkozások csak a kötelező tanítási (foglalkozási) órák megtartása után
szervezhetők.
b/ A tanítási órák időtartama 45 perc. Az első tanítási óra 7 óra 30 perckor kezdődik. A
gyakorlati foglalkozási órák időtartama a szakképzési törvényben meghatározottak szerint és
60 perc.
Az iskolai gyakorlati foglalkozások 730 órakor kezdődnek. (A vállalati- üzemi gyakorlatok
időrendje a szakképzésről szóló törvény 38. paragrafusa alapján - külön megállapodásokban
kerül meghatározásra.)
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A kötelező tanítási órák és iskolai gyakorlati foglalkozások délelőtt vannak, azokat legkésőbb
1530 óráig be kell fejezni.
Rendkívül indokolt esetben az igazgató rövidített órákat és szüneteket rendelhet el.
c/ A tanítási órák (foglalkozások) látogatására engedély nélkül csak a tantestület tagjai
jogosultak. Minden egyéb esetben a látogatásra az igazgató adhat engedélyt. A tanítási órák
(foglalkozások) megkezdésük után nem zavarhatók, kivételt indokolt esetben az igazgató
tehet.
d/ Az óraközi (foglalkozási) szünetek időtartama: 5, 10, 15 és 20 perc, a házirendben
feltüntetett csengetési rend szerint. A 20 perces szünet csak a gyakorlati foglalkozások
rendjében található meg.
Az óraközi szüneteket a tanulók a folyosón, lehetőség szerint az udvaron töltik, vigyázva
saját, és társaik testi épségére.
Az óraközi szünet rendjét beosztott pedagógusok felügyelik. Az óraközi szünetek ideje nem
rövidíthető. Ez alól kivételt képeznek a rövidített órák közötti szünetek.
Dupla órák szünet közbeiktatása nélkül is tarthatók dolgozatírás és rajzfeladat megoldása
esetén.
A tantárgytömbösítés az óraközi szünetek megtartásával történik.
e/ A bemutató órák és foglalkozások, nyílt napok rendjét és idejét - a szakmai
munkaközösségek javaslata alapján – a munkaterv rögzíti.
8. Az intézményben tartózkodás rendje
a/ Az intézmény nyitva tartása:
Az intézmény általános működtetési nyitvatartási ideje: reggel 6 órától – este 20 óráig.
Szorgalmi időben reggel 6 óra 30 perctől a szervezeti foglalkozások befejezéséig, de
legkésőbb 16 óra 30 percig.
Az intézmény a nyári tanítási szünetben ügyeleti rend szerint tart nyitva, az alábbi időpontban:
minden szerdán 900-1200 óráig.
Az iskolát szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon zárva kell tartani.
A szokásos nyilvántartási rendtől való eltérésre az igazgató ad engedélyt, eseti kérelmek
alapján.
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b/ Az intézménnyel közalkalmazotti és tanulói jogviszonnyal nem állók részére vagyonbiztonsági okok miatt - az alábbi módon határozzuk meg az iskola látogatását:
- munkanapokon, ügyintézésre: 8,00 - 16,00 óráig (pénteken 8,00-13,00-ig), az intézmény
kijelölt és hivatali helyiségeiben.
c/ A tanuló tanítási idő alatt csak az osztályfőnöke, vagy az igazgató és az igazgatóhelyettesek
vagy az ügyeletes tanár engedélyével hagyhatja el az iskola épületét.
Az iskolában tartózkodás további rendjét az iskolai rendszabályok határozzák meg (házirend).
9. Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje:
a/ Az iskolaépületet címtáblával, és lobogóval az osztálytermeket és szaktantermeket
Magyarország címerével kell ellátni. Az iskola minden dolgozója és tanulója felelős:
-

a közösségi tulajdon védelméért, állagának megőrzéséért,

-

az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért,

-

az anyag, eszköz és energia-felhasználással való takarékoskodásért,

-

a tűz-, munka-, és balesetvédelmi szabályok betartásáért.

b/ A tanulók az intézmény létesítményeit (tanműhely, tanterem, tornaterem, sportpálya...),
helyiségeit (stúdió, kémia- fizikai labor, számítástechnikai szaktanterem…) csak tanári
felügyelettel használhatják.
Tanítási idő után tanuló csak szervezett foglalkozási keretben tartózkodhat az iskolában. A
tanítási időn kívüli rendszeres foglalkozásokon való részvételt a szülő a tanuló ellenőrző
könyvébe történő bejegyzés útján kéri, amit az osztályfőnök hagy jóvá.
A továbbiakról házirend rendelkezik.
c/ Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak az
igazgató engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet.
d/ Vagyonvédelmi okok miatt a tanműhelyeket, szaktantermeket, szertárakat, öltözőket,
tornatermeket (esetenként osztálytermeket) zárni kell, amelyet a tanulók csak felügyelet mellet
használhatnak.
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e/ A tanügyi dokumentációk (naplók, bizonyítványok, törzslapok, adatlapok) csak az igazgató
engedélyével vihetők ki az iskolából.
10. A tanműhelyek és gyakorló területek munkarendje:
a/ A tanműhelyi és gyakorló területi foglalkozások rendje órarendi szinkronnal igazodik az
iskola munkarendjéhez. Eltérés csak az idényjellegű és speciális munkák végzéséből - külön
engedély alapján adódhat.
A szorgalmi időben és azon kívül is szervezhetők napi és összefüggő szakmai gyakorlatok.
b/ A gyakorlati oktatásban résztvevő tanulók felügyeletét, a munka-, és balesetvédelmi
szabályok betartását, a szakoktató köteles biztosítani.
c/ A gyakorló területek: ( a, b pontban foglaltakon kívül) munkarendjének jellegzetességei:
-

az

iskola

48

hektáros

tanterületének

természeti

sajátosságai

(közlekedés,

elhelyezkedés),
-

az iskolai járművezető képzés gyakorlóhelyi feltételei (rutinpálya, közúti közlekedés)

-

az

iskola

tanudvarának

körültekintő

használata

a

gépkezelés

tanulásának

folyamatában.
11. Az intézmény helyiségeinek bérbeadási rendje:
Az intézmény anyagi haszonszerzésre irányuló tevékenységet is folytat. Az intézmény
helyiségeinek, berendezéseinek bérbeadásáról (ha az nem sérti az alapfeladatok ellátását) - az
igazgatóhelyettesek, és az érintett közösségek véleményének kikérésével - az igazgató dönt, a
nevelőtestület felhatalmazása alapján.
12. Az iskolai könyvtár működési rendje:
-

az iskola főépületében egy több mint 6.000 kötetes könyvtárral rendelkezik,

-

a könyvtár használata a diákok és alkalmazottak számára ingyenes,

-

a könyvtár működési rendje - tanévenként meghatározott időbeosztással - a hét minden
munkanapján biztosítja szolgáltatásainak igénybevételét,

-

a könyvtár állományába kerülnek elhelyezésre a tanulók ingyenes tankönyvellátását
biztosító tankönyvek,

A könyvtáros-tanár a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő keretében biztosítja a könyvtár
nyitva tartását, a könyvtári órákat. Munkaköri feladatként a kötött munkaidő többi része
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hetven százaléka - a könyvtár

zárva tartása mellett - a munkahelyen végzett könyvtári

munkára (az állomány gyarapítása, gondozása, könyvtári kutatómunka) a további harminc
százaléka pedig a munkahelyen kívül végzett felkészülésre, könyvtári kapcsolatépítésre, az
állománygyarapítására és a pedagógus - munkakörrel összefüggő más tevékenység ellátására
szolgál,
Az iskolai könyvtár feladata kettős:
Egyrészt szolgál az iskolában folyó pedagógiai tevékenységhez, a nevelő és oktató munkához,
a tanításhoz, tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres gyűjtésére, feltárására és
megőrzésére, másrészt a könyv-, és könyvtárhasználati ismeretek oktatására irányul,
- az iskola egyedi kérésre engedélyezi az alkalmazottak hozzátartozóinak a könyvtár
szolgáltatásainak használatát,
- az első évfolyamosok részére a könyvtári beiratkozást minden tanév szeptember
végéig kell biztosítani.
- a könyvtár Gyűjtőköri szabályzatát az SzMSz melléklete tartalmazza,
13. Az iskolában a mindennapi testedzés rendje:
a/ Az iskola a mindennapi testedzést a kötelező tanórai foglalkozások, a nem kötelező tanórai
foglalkozások, a tanórán kívüli foglalkozások (tömegsport) és az iskolai sportköri
foglalkozások keretében biztosítja.
b/ A mindennapi testedzés feltételrendszerét az iskola saját tornatermében, iskolai
sportpályáin (kézi-, kosár- és röplabda pályán, tenisz pályán) , az udvar zöld területein, a
kondicionáló teremben, valamint az iskolai zsibongóban biztosítja.
c/ Alkalomszerűen biztosítunk lehetőséget a városi sportcsarnokban, uszodában, a városi és a
Rendészeti Szakközépiskola sporttelepén való testedzésre.
d/ A technikai sportok vonatkozásában, partnerkapcsolatban patronáljuk a Vasparipa Egylet
keretében motorsportot űző tanulóinkat, valamint a Polgárőrség keretében végzett
lőgyakorlatokat.
e/ Az iskola saját eszközeit (kisbusz, egyéb járművek, csónakok...) is rendelkezésre bocsátja a
kirándulni, túrázni vágyó tanulóknak,
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VII. rész
Az intézmény nevelőtestülete és a szakmai munkaközösségek
1. Az intézmény nevelőtestülete
a/ A nevelőtestület - a Köznevelési törvény 70. paragrafusa alapján - a nevelési-oktatási
intézmény pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény
legfontosabb tanácskozó és meghatározó szerve. A nevelőtestület tagjai az intézmény
valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottjai, valamint az oktató és a és nevelő
munkát közvetlenül segítő felsőfokú végzettségű dolgozói.
b/ Az intézmény nevelőtestülete a nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény működésével
kapcsolatos ügyekben, valamint a törvényben és más jogszabályokban meghatározott
kérdésekben döntési, egyébként pedig véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik.
A nevelőtestület jogkörei
Döntési jogkörei:
a) a pedagógiai program és módosításának elfogadása,
b) a szervezeti és működési szabályzat és módosításának elfogadása,
c) az éves munkaterv elfogadása,
d) az intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása
e) a továbbképzési program elfogadása,
f) a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása,
g) a házirend elfogadása
h) a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása, a tanulók osztályozó
vizsgára bocsátása,
i) a tanulók fegyelmi ügyeiben,
j)

az intézményvezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai
vélemény tartalmáról,

k) a jogszabályban meghatározott más ügyekben.
Az óraadó a nevelőtestület jogkörébe tartozó ügyekben – a h) és i) pontjába tartozó ügyek
kivételével – nem rendelkezik szavazati joggal.
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Véleményezési jogkör:
A nevelőtestület véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet a nevelési-oktatási intézmény
működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben.
Ki kell kérni a nevelőtestület véleményét a külön jogszabályban meghatározott ügyekben.
2. A nevelőtestület értekezletei, mikroértekezletei
a/ A tanév során a nevelőtestület az alábbi állandó értekezleteket tartja:
-

tanévnyitó, félévi, tanévzáró értekezlet

-

félévi és év végi osztályozó értekezlet

-

őszi és tavaszi nevelési értekezlet.

b/ Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze az intézmény lényeges problémáinak
megoldására, amennyiben a nevelőtestület tagjainak 25%- a, vagy az intézmény igazgatója,
illetve vezetősége szükségesnek látja. Ezen kívül kezdeményezheti az összehívást a szülői
szervezet és a Diákönkormányzat.
A nevelőtestület értekezletéről emlékeztető feljegyzés készül.
c/ A nevelőtestület egy-egy osztályközösség tanulmányi munkájának és neveltségi szintjének
elemzését, értékelését (osztályozó értekezletek) az osztályközösségek problémáinak
megoldását mikro értekezleti formában végzi.
A nevelőtestület mikro értekezletén csak az adott osztályban tanító pedagógusok vesznek részt
kötelező jelleggel, amelyet az osztályfőnök javaslata alapján az igazgató hív össze.
3. A nevelőtestület döntései, határozatai
A nevelőtestület döntéseit és határozatait - jogszabályokban meghatározottak kivételével nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. A szavazatok egyenlősége esetén az
igazgató szavazata dönt.
A nevelőtestület akkor határozatképes, ha tagjainak legalább 2/3 -a jelen van.
A döntések és határozatok az intézmény iktatott irattári anyagába kerülnek.
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4.A nevelőtestület által átruházott feladatkörök és az intézményben működő bizottságok
a/ A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból
meghatározott időre vagy alkalmilag bizottságot hozhat létre, illetve egyes jogköreinek
gyakorlását átruházhatja a munkaközösségre (osztályfőnöki).
Az átruházott jogkör gyakorlója a nevelőtestületet tájékoztatni köteles a nevelőtestület által
meghatározott időnként és módon azokról az ügyekről, amelyekben a nevelőtestület
megbízásából eljár.
b/ A nevelőtestület a Köznevelési törvényben meghatározott jogköréből
- munkaközösségre ruházza: a tantárgyfelosztás elfogadása előtti, és a pedagógusok külön
megbízásainak elosztásával kapcsolatos véleményezési jogkörét.
A szakmai munkaközösségek a nevelőtestület előtt, tanévente egyszer beszámolnak az
átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
5. A nevelőtestület szakmai munkaközösségei
A Köznevelési törvény 71. § (1) értelmében, a nevelési-oktatási intézményben legalább öt
pedagógus hozhat létre szakmai munkaközösséget.
A szakmai munkaközösségek részt vesznek a nevelési-oktatási intézmény szakmai
munkájának irányításában, tervezésében, szervezésében és ellenőrzésében, összegző
véleményük figyelembe vehető a pedagógusok minősítési eljárásában.
A szakmai munkaközösségek – az SZMSZ-ben meghatározottak szerint – gondoskodnak a
pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak nevelő-oktató munkájának szakmai segítéséről. Az
intézmény SZMSZ-e a szakmai munkaközösségek részére további feladatokat állapíthat meg.
A szakmai munkaközösségeket munkaközösség-vezetők irányítják, akiket a munkaközösség
véleményének kikérésével az intézményvezető bíz meg legfeljebb öt évre.
A

szakmai

munkaközösségek

tevékenységüket,

a

szakmai

területet

irányító

igazgatóhelyettessel együtt határozzák meg az éves munkatervben.
6. A szakmai munkaközösségek tevékenysége
a) A munkaközösségek feladatai:
-

javítják, koordinálják az intézményben folyó nevelő-oktató munka szakmai
színvonalát, minőségét,

-

fejlesztik a szaktárgyi oktatás tartalmát, tökéletesítik a módszertani eljárásokat,
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-

végzik a tantárgycsoportjukkal kapcsolatos pályázatok és tanulmányi versenyek
kiírását, szervezését, lebonyolítását,

-

kialakítják az egységes követelményrendszert, felmérik és értékelik a tanulók
ismeretszintjét,

-

szervezik a pedagógusok továbbképzését,

-

javaslatot tesznek a tantárgyfelosztásra, a szakmai továbbképzésekre,

-

javaslatot adnak a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok
felhasználására,

-

támogatják a pályakezdő pedagógusok munkáját, fejlesztik a munkatársi közösséget.

b) A munkaközösség-vezető feladatai:
-

összeállítja

az

intézmény pedagógiai

programja

és

munkaterve alapján a

munkaközösség éves programját,
-

irányítja a munkaközösség tevékenységét, felelős a munkaközösség szakmai
munkájáért, a szaktárgyi oktatásért,

-

munkaközösségi értekezletet tart, segíti a szakirodalom felhasználását,

-

elbírálja és jóváhagyásra javasolja a munkaközösség tagjainak tanmeneteit, felügyeli a
tanmenetek szerinti előrehaladást és a követelményrendszernek való megfelelést,

-

ellenőrzi a munkaközösségi tagok szakmai munkáját, munkafegyelmét, intézkedést
kezdeményez az igazgató felé,

-

képviseli állásfoglalásával a munkaközösséget az intézmény vezetése felé, és az
iskolán kívül,

-

összefoglaló elemzést, értékelést, beszámolót készít a munkaközösség tevékenységéről
a nevelőtestület számára, igény szerint az intézményvezető részére,

-

állásfoglalása,

javaslata,

vélemény-nyilvánítása

előtt

köteles

meghallgatni

a

munkaközösség tagjait
A pályázati felelős feladata a pedagógiai pályázatok előkészítése, megvalósításuk
folyamatának irányítása és a fenntarthatóság biztosítása.
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VIII. rész
Az intézményi közösségek, valamint a kapcsolattartás formái és
rendje
1. Az iskolaközösség
Az alkalmazotti, szülői és tanulói közösségek összessége.
2. Az alkalmazotti közösség:
Az iskola nevelőtestületének tagjaiból és az intézménynél közalkalmazotti jogviszonyban álló
technikai, adminisztratív dolgozókból áll.
3. A szülői közösség
A köznevelési törvény 73. paragrafusa alapján a szülők jogaik érvényesítése, kötelességük
teljesítése érdekében, az intézmény működését, munkáját érintő kérdésekben, véleményezési,
javaslattevő joggal rendelkező szülői szervezetet (közösséget) hozhatnak létre.
A szülői közösségek véleményeiket, állásfoglalásaikat, javaslataikat a választott SZK-elnök,
vagy osztályfőnök közvetítésével juttatják el az iskola vezetőségéhez.
Az intézmény szülői választmányát az iskola igazgatója tanévenként legalább egy alkalommal
hívja össze, ahol tájékoztatást ad az intézmény munkájáról és feladatairól. Az iskola szülői
választmányának elnöke közvetlenül az igazgatóval tart kapcsolatot.
A szülői közösség részére a Köznevelési törvény 72. paragrafus 5. bekezdésében adott
felhatalmazás alapján a jelen SZMSZ a következő jogokat biztosítja:
A szülő joga különösen, hogy:
a) megismerje a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programját, házirendjét,
tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról,
b) gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről rendszeresen
részletes és érdemi tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon,
c) kezdeményezze iskolaszék létrehozását, és annak munkájában, továbbá a szülői
képviselők megválasztásában, mint választó, és
személy részt vegyen,
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mint

megválasztható

d) írásbeli javaslatát a nevelési-oktatási intézmény vezetője, a nevelőtestület,
iskolaszék, a pedagógus megvizsgálja, és arra a megkereséstől számított tizenöt
napon

belül, legkésőbb a tizenötödik napot követő első ülésen érdemi választ

kapjon,
e) a nevelési-oktatási intézmény vezetője vagy a pedagógus hozzájárulásával részt
vegyen a foglalkozásokon,
f) személyesen vagy képviselői útján – jogszabályban meghatározottak szerint – részt
vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában,
g) az oktatási jogok biztosához forduljon.
4. Intézményi Tanács
Az Intézményi Tanács működésének célja a helyi közösségek érdekeinek képviselete az
iskolában.
Az Intézményi Tanács dönt működési rendjéről, munkaprogramjáról, elnökének és
tisztségviselőinek megválasztásáról, valamint azokban az ügyekben, amelyekben a
nevelőtestület a döntési jogot az Intézményi Tanácsra átruházta. Véleményt nyilvánít a
pedagógiai Program, a Szervezeti és Működési Szabályzat, a Házirend, az Iskolai Munkaterv,
továbbá a köznevelési szerződés megkötése előtt. Véleményét be kell szerezni az iskolában
folyó fakultatív hit- és vallásoktatás idejének és helyének meghatározásához. Véleményt
nyilváníthat az iskola működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Kezdeményezésére a
nevelőtestületi értekezletet össze kell hívni. Az iskola vezetőjének félévenkénti beszámolója
alapján megfogalmazza és eljuttatja a fenntartó számára az iskola működésével kapcsolatos
álláspontját. Az iskola működésének támogatására alapítványt hozhat létre.
Az Intézményi Tanács létszáma 3 fő. 1-1 főt delegál a nevelőtestület, a szülői szervezet és a
települési önkormányzat. Tagjait az igazgató bízza meg a delegálásra jogosultak véleménye
alapján.
5. A tanulók közösségei, a diákönkormányzat
A

Köznevelési

törvény 48.

paragrafusa

diákönkormányzatokat érintő kérdésekben.
,

a/ A diákkörök
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rendelkezik

a tanulóközösségeket

és

a

A törvény alapján: "Az iskola tanulói a nevelés-oktatással összefüggő közös tevékenységük
megszervezésére, a demokrácia, a közéleti felelősségre nevelés érdekében - a házirendben
meghatározottak szerint - diákköröket hozhatnak létre, amelyek létrejöttét és működését a
nevelőtestület segíti."
b/ A diákönkormányzat működési rendje
A tanulók, a tanulóközösségek és a diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére
diákönkormányzatot hozhatnak létre. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő
valamennyi kérdésre kiterjed. A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a
választó tanulóközösség fogadja el, és a nevelőtestület hagyja jóvá. Véleményét a
jogszabályban meghatározottak szerint ki kell kérni az SZMSZ rendelkezéseinek elfogadása
és a házirend elfogadása előtt. A diákönkormányzatnak véleményezési jogköre van a szociális
juttatások elosztásának elvei, valamint az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök
felhasználásának tekintetében is.
c/ Az iskolai diákmozgalmat a választott iskolai diákbizottság (IDB) irányítja, élén az
elnökkel. A diákönkormányzat tevékenységét az iskolai diákmozgalmat segítő tanár támogatja
és fogja össze. Megbízását az igazgatótól kapja határozott időre (5 évre). Megbízást csak az
kaphat, aki felsőfokú végzettségű, pedagógus szakképzettséggel rendelkezik és megbízásával
a diákönkormányzat előzetesen egyetértett.
A diákönkormányzat az említett pedagóguson keresztül is fordulhat az iskola vezetéséhez.
d/ A diákközgyűlés (iskolagyűlés) az iskola tanulóinak legmagasabb tájékozódó-tájékoztató
fóruma, amely a tanulóközösségek által megválasztott küldöttekből áll. Évenként legalább
egyszer össze kell hívni.
A diákközgyűlés nyilvános, azon bármelyik tanuló megteheti közérdekű észrevételeit,
javaslatait, kritikai megjegyzéseit.
Az évi rendes diákközgyűlés összehívását az iskolai diákönkormányzat vezetője
kezdeményezi, a tanév helyi rendjében meghatározottak szerint.
Az intézmény diákönkormányzatának a nevelőtestület által jóváhagyott szervezeti és
működési rendje az SZMSZ mellékletét képezi
e/ Az iskola, a diákönkormányzat működéséhez az alábbi feltételeket biztosítja:
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-

anyagi támogatást nyújt az iskolai szintű programokhoz,

-

helyiséget biztosít az önkormányzat megbeszéléseihez,

-

telefon, telefax és internet használati lehetőséget biztosít,

-

kellékeket

bocsát

rendelkezésre

az

iskolaújság

előállításához,

sokszorosításához,
-

a stúdió elhelyezésére helyiséget biztosít,

-

helyet ad az önkormányzati faliújság készítéséhez.

f/ A diáksportkör működéséhez az iskola biztosítja:
- a tornaterem, a tornacsarnok, a sportpályák és az öltözők használatát,
- az iskolabuszt a versenyekre való utazásra,
- telefon, telefax és internet használatát.
Külön egyeztetés alapján a támogatás kiegészülhet egyéb juttatásokkal (étkezés, szállás,
nevezési díj).
6. Az osztályközösség
Az azonos évfolyamra járó és közös tanulócsoportot alkotó tanulók egy osztályközösséget
alkotnak. Az osztályközösségek diákjait a tanórák (foglalkozások) túlnyomó többségét az
órarend szerint közösen látogatják.
Az osztályközösség, mint az intézmény diákönkormányzatának legkisebb egysége
-

megválasztja az osztály diákbizottságát (ODB) és az osztály titkárát,

-

küldöttet delegál az intézmény diákönkormányzatának vezetőségébe.

Az osztályközösség így önmaga diákképviseletéről dönt.
7. Az osztályközösség vezetője: az osztályfőnök
Az osztályközösség élén, mint pedagógus-vezető, az osztályfőnök áll.
Az osztályfőnököt a nevelési igazgatóhelyettes és az osztályfőnöki munkaközösség javaslatát
figyelembe véve az igazgató bízza meg.
Az osztályfőnök javasolhatja az egy osztályban tanító pedagógusok mikro értekezletének
összehívását, amelyet indokolt esetben az igazgató rendelhet el.
Az osztályfőnök feladatai és hatásköre:
-

alaposan ismernie kell tanítványait,

-

az intézmény pedagógiai elvei szerint neveli osztályának tanulóit,
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-

munkája során figyelembe veszi a személyiségfejlődés tényezőit,

-

működjön együtt az osztály diákbizottsággal a tanulóközösség kialakulása
érdekében,

-

segítse az osztályban tanító pedagógusok munkáját és látogatja óráikat
(foglalkozásaikat)

-

kapcsolatot tartson a szülők közösségével,

-

kísérje figyelemmel az osztály tanulmányi előmenetelét, fegyelmi helyzetét,
különös gonddal a hátrányos helyzetű tanulók segítésére,

-

minősítse a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát terjessze a
nevelőtestület elé,

-

tartson szülői és mikro értekezletet, szükség esetén látogasson családot, az
ellenőrző könyv útján rendszeresen tájékoztassa a szülőket a tanulók
magatartásáról, tanulmányi előmeneteléről,

-

lássa el az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat (az osztálynapló
gondos vezetését, a félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatását, a
mulasztások jelentését, a továbbtanulással kapcsolatos adminisztrációt),

-

saját hatáskörében - indokolt esetben - évi 3 nap távollétet engedélyezhet
osztálya tanulójának, igazolja a tanulók hiányzását,

-

gondoskodik osztálya részvételéről a kötelező orvosi vizsgálatokon,

-

rendszeresen tájékoztatja tanulóit az iskola előtt álló feladatokról,

-

vegyen részt a tanórán kívüli tevékenységben,

-

tegyen javaslatot a tanulók jutalmazására, segélyezésére, büntetésére,

-

vegyen részt az osztályfőnöki munkaközösség munkájában,

-

nevelő-oktató munkájához készítsen tanmenetet (foglalkozási tervet).

8. A belső kapcsolattartás formái és rendje
Az intézmény különböző közösségeinek tevékenységét - a megbízott pedagógus vezetők, a
választott közösségi képviselők segítségével - az intézményvezető fogja össze. A
kapcsolattarás rendszeres formái a különböző fórumok, bizottsági ülések, iskolagyűlések, nyílt
napok, tanácskozások, fogadó-órák.
Az intézmény közösségeinek kapcsolattartásában a rendszeres és konkrét időpontokat az
iskola éves munkaterve tartalmazza, amelyeket az iskola faliújságján ki kell függeszteni (a
kapcsolattartás helyszíneit általában az intézmény biztosítja).
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Az iskolarendszeresen megújuló honlapot működtet, melyen bárki által ingyenesen
felhasználható módon, teljes körűen közzé kell tenni az iskolai alapdokumentumokat, az éves
munkatervet és az intézmény saját innovációjának megvalósítását.
9. A szülők és tanulók tájékoztatásának formája az iskolai dokumentumokról
/A dokumentumok nyilvánossága/
a/ Az iskola a tanév során:
-

szóbeli tájékoztatást tart az éves munkatervben rögzített értekezleteken és egyéb
esetekben, az általános munkaidőn túli időpontokban (szülői értekezlet, fogadó-óra)

-

rendszeres írásbeli tájékoztatást nyújt (a tanulók ellenőrző könyvében vagy
körlevelében.)

b/ A szülői értekezletek
Az iskola tanévenként két szülői értekezletet tart. Az osztályok szülői közössége számára a
szülői értekezletet az osztályfőnök tartja. A szülők tanév rendjéről, feladatairól az őszi szülői
értekezleten kapnak tájékoztatást (az első évfolyamok összevont szülői értekezleten).
Rendkívüli szülői értekezletet az osztályfőnök és a szülői közösség elnöke hívhat össze a
felmerülő problémák megoldására.

c/ A szülői fogadóórák
Az iskola valamennyi pedagógusa tanévenként az éves munkatervben meghatározott
időpontokban tart szülői fogadóórát. Amennyiben a gondviselő fogadó órán kívüli időpontban
is találkozni szeretne gyermeke pedagógusával, telefonon vagy írásban időpontot kell
egyeztetnie az érintett pedagógussal. A személyes találkozókra az iskola a szülői fogadó
helyiségét biztosítja.
d/ Rendszeres írásbeli tájékoztatás
Valamennyi pedagógus köteles a tanulóra vonatkozó minden érdemjegyet és írásos bejegyzést
az osztálynaplóban rögzíteni és a tanuló tudomására hozni.
Azokat a tanuló ellenőrző könyvébe, jegyzése alapján, minden hónapban az osztályfőnök
(illetve szaktanár) láttamozza.
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e/ A pedagógiai program, az SzMSz és a házirend nyilvánossága
az iskola ezeket a dokumentumait honlapján mindenki számára nyilvánossá teszi,

-

illetve
a könyvtár olvasótermében és az iskolai szülői fogadóban, 1-1 bekötött példányban

-

az érdeklődők számára közzé teszi.
a dokumentumokban foglaltakról az iskola a tanulók számára a tanévkezdés első

-

osztályfőnöki óráján, a szülők részére pedig a nyílt napon, az évnyitó szülői
értekezleten és az iskolai őszi értekezleteken ad tájékoztatást,
a dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatos észrevételek megtételére minden

-

hónap első hetének igazgatói ügyeleti napján van lehetőség.
a tanulók tájékoztatására működteti az iskola a "Körözvény" füzetet és az iskolai

-

hirdetőket, valamint az iskola rádiót,
-

a házirend 1-1 másolati példányát minden osztályteremben kifüggesztjük,

-

a szülőket és tanulókat minden tanév kezdetekor a tanévnyitó ünnepélyen és az
ellenőrző könyvbe való beírással tájékoztatni kell az ifjúságvédelmi felelős
személyéről és fogadóóráinak rendjéről,

f/ Rendszeres írásbeli tájékoztatás
A tanuló félévi osztályzatáról a szülőt az ellenőrző könyvben kiállított, félévi értesítőben kell
tájékoztatni.
10. Az intézmény külső kapcsolatai
Rendszeres munkakapcsolatot tart fenn az iskola:
a/ A fenntartóval
-

a beszámolók elkészítésével, illetve azok megvitatásával,

-

az igazgatói értekezleteken való részvétellel és konzultációval,

-

a központ tagjainak és szakalkalmazottainak témaorientált látogatásával és
véleménycseréjével,

-

a nevelőtestület véleményének tolmácsolásával és véleménycseréjével,
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b/ Az Intézményi Tanáccsal
-

az Intézményi Tanács ügyrendje alapján az intézmény vezetője félévenként
beszámol a tagoknak az iskola működéséről, a munkatervben megfogalmazottak
teljesüléséről

c/ Az intézményt megállapodás alapján támogató gazdasági szervezetekkel:
- a szakmai oktatást koordináló gazdasági kamarák / Kereskedelmi és Iparkamara,
Agrárkamara / testületeivel, munkatársaival folyamatos élő munkakapcsolat és
rendszeres közreműködés a gyakorlati munkahelyek biztosításában és a szakmai
vizsgák szervezésében,
-

programszerű együttműködés a Kormányhivatal Munkaügyi Központtal /
tájékoztatók
helyzetelemzés,

-

szervezése,

álláskereső

technikák

ismertetése,

statisztikai

állásbörzék látogatása, átképző tanfolyamok indítása/,

a tanulóképzésben megállapodás alapján közreműködő gazdasági társaságokkal
tanévenként tekintjük át a gyakorlati képzési követelményeket, folyamatosan
ellenőrizzük tanulóink munkáját és a szakelméleti oktatásban is teret adunk az
üzemi

-

igényeknek,

Kölcsönösen ápoljuk a cégekkel meglévő kapcsolatainkat üzemlátogatások,
tanulmányi

kirándulások,

tapasztalatcsere

konzultációk

és

ünnepi

rendezvényeiken való részvételünkkel,
d/ Egyéb intézményekkel:
-

a Kölcsey Ferenc Gimnáziummal szoros nevelési és szakmai kapcsolatokat
ápolunk, egyeztetjük a tanév fő programjait, kölcsönösen segítjük a diákság
rendezvényeit,

-

a város és környéke általános iskoláival rendszeres munkakapcsolatot tartunk fenn
a tanulók sikeres pályaválasztásának és szakmai továbbtanulásának biztosítása
érdekében /tájékoztatók megtartása, kiadványok közreadása, nyílt napok
szervezése/.

-

Rendszeresen részt veszünk a város ünnepi rendezvényein.

-

a Rendészeti Szakközépiskolával éves együttműködési megállapodás alapján
segítjük elő tanulóink sportolási feltételeinek megteremtését,
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-

a Körmendi Kulturális Központ, Könyvtár és Múzeum intézményegységeivel éves
programegyeztetés alapján működünk együtt, amelynek keretében rendelkezésre áll
ifjúságunknak a Színházterem /előcsarnok és kiállítóterem/ a diákrendezvények
megtartásához /kacsaavató, klubdélután, discó, kiállítás/, valamint a könyvtár
olvasószolgálata, rendezvényei és a helytörténeti kiállítás tárlatai, szakmai
tájékoztatói,

-

a Rendőrséggel, a Polgári Védelmi parancsoksággal hagyományosan jó kapcsolatot
ápolunk a DADA program, az ifjúkori bűnmegelőzés, pályaválasztással
kapcsolatos

tájékoztatók megtartása, valamint a katasztrófavédelem és

közlekedési ismeretekkel
-

összefüggő vetélkedők megtartása területén,

a városi és környékbeli sportegyesületekben folyamatosan figyelemmel kísérjük
tanulóink tevékenységét, támogatjuk az egyesületek utánpótlás nevelő munkáját
kosárlabda, labdarúgás, női kézilabda, atlétika, súlyemelés, teke és a vívás
sportágakban,

-

más oktatási intézményekkel szakmai együttműködés keretében részt veszünk
korszerű pedagógiai-módszertani programok megvalósításában

-

szükség esetén referencia intézményekkel szakmai kapcsolatot alakítunk ki (jó
gyakorlat).

e/ Gyermek- és ifjúságvédelmi szervekkel
Az iskola egész tanulóifjúságára kiterjedően ápoljuk kapcsolatainkat a gyermekjóléti- és
családsegítő szolgálattal, éves program alapján korosztályosan tekintjük át a gyermek és
ifjúságvédelmi teendőinket.
A közvetlen kapcsolattartást iskolavezetői szinten és a gyermek és ifjúságvédelmi felelős
közreműködésével valósítjuk meg, a munkaterület fokozott figyelemmel kísérését az
osztályfőnöki munkaközösség munkaprogramjába építetten végezzük el.
Rendszeresen végzünk felméréseket a tanulók veszélyeztetettségének feltárásához.
Egyedi és eseti jelleggel kezdeményezzük önkormányzati szociális támogatás nyújtását.
A költségvetési lehetőségek függvényében támogatjuk az arra érdemes és szociálisan
rászoruló tanulóinkat.
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f/ Egészségügyi intézményekkel
Folyamatos együttműködést valósítunk meg az iskola-egészségügyi ellátás területén az
iskolaorvossal a védőnői szolgálattal, az iskolafogászattal valamint a kórházrendelőintézettel.
A tanév során ütemezetten szervezzük tanulóink orvosi vizsgálatát és biztosítjuk a kötelező
oltásokra tanulóink szervezett részvételét.
Igényeljük és felmenő rendszerben szervezzük osztályainknak az egészséges életmódra
nevelés

területén a tájékoztató-felvilágosító

előadásokat.

Az

iskolában Ifjúsági

Vöröskeresztes csoport működik
g/ Az iskola önálló innovációja az évente megrendezésre kerülő „Kisinas” tábor, melynek
keretében jó kapcsolatot alakítunk ki a vonzáskörzet általános iskoláival és gazdálkodó
szervezeteivel.
h/ Együttműködési megállapodás keretében bekapcsolódtunk a Nyugat-magyarországi
Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Vasi Diák Közösségi
Szolgálat munkájába, mely koordinálja az érettségi vizsga feltételéül szabott közösségi
szolgálatok teljesítését.
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Igazgató

Fenntartó

Oktatási Hivatal

Kormányhivatal

Általános nevelési
igazgatóhelyettes

Szülői szervezet

Diákmozgalom

Iskolaegészségügyi
ellátást biztosító
szolgáltatók

Pedagógiai
szakszolgálatok

Gyermekjóléti
szolgálat,
ifjúságvédelem

Szakmai
igazgatóhelyettes

Beszállítók

Gyakorlati
képzőhelyek

Pedagógusok

Szülők

Gondnok

Köznevelési
intézmények

Az intézmény belső és külső kapcsolatai
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Közművelődési
intézmények

IX.rész
A tanulók felvételének jutalmazásának és fegyelmezésének elvei és
formái, hiányzásuk igazolása
1. A tanulók felvétele:
Az intézmény tanulói közé felvétel, vagy átvétel útján lehet bejutni, a felvétel jelentkezés
alapján történik.
A felvételről és az átvételről az iskola igazgatója dönt. A Köznevelési törvény 49. paragrafusa
részletesen szabályozza a tanulói jogviszony létrejöttét.
2. A felvétel tanulmányi feltételei
Az iskola a felvételi követelményeket a KIFIR felvételi tájékoztatóban, a tanév rendjében
meghatározott időben hozza nyilvánosságra.
3. A tanuló joga és kötelessége:
Az intézményben oktatott tanulók jogait és kötelességét a Köznevelési törvény 45. 46.
paragrafusa szabályozza.
Az iskola megteremti a feltételeit a jogok érvényesítésének és a kötelezettségek teljesítésének.
A tanulói jogok és kötelezettségek gyakorlásával a helyi iskolai munkarenddel kapcsolatos
részletes szabályokat a házirend tartalmazza.
4. A tanulmányokkal kapcsolatos vizsgakötelezettségek
Az

intézményben

lefolytatandó

állami

vizsgák

(szakmai

és

érettségi

vizsgák)

lebonyolításainak, értékelésének és ügyvitelének rendelkezéseit az Országos Érettségi
Vizsgakövetelmények és az OKJ szerinti szakmai vizsgakövetelmények határozzák meg. A
helyi vizsgák rendjét az intézmény helyi vizsgaszabályzata tartalmazza.
A helyi vizsgák:
-

szakmai szintvizsga,

-

osztályozó,

-

tanfolyami,

-

javító,

-

tantárgyi szintfelmérő, és különbözeti,
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A helyi vizsgák időpontját az intézmény éves munkaterve tartalmazza.
A vizsgáztató bizottságokat az igazgató jelöli ki. A bizottság elnöke felelős a jegyzőkönyvek
vezetéséért. A vizsgák eredményét az osztályfőnök, illetve a jegyző írja be az anyakönyvbe
(törzslapra) és a bizonyítványba. A záradékot az igazgató is aláírja.
Az eredménytelen tanuló meghatározott időpontban javító vizsgát tehet.
Szakmai gyakorlatból javítóvizsga általában nem engedélyezhető, rendkívüli esetben - főleg
egészségügyi okokból adódó hiányzások esetén és csak akkor, ha a hiányzások pótlása
biztosítható - azonban engedélyezhető.
Az iskola a második szakma megszerzésekor vagy egyéb végzettséget tanúsító tanfolyamok
szervezésekor - a külön rendelkezésekben megfogalmazott feltételek szerint - jogosult tandíj
vagy részvételi díj megállapítására és beszedésére.
Indokolt esetben és a törvényi feltételek teljesülésekor az intézmény vezetője jogosult a
tanulók óralátogatás alóli felmentésére és az átjárhatóság biztosítása érdekében a szakmai
különbözeti vizsgák követelményeinek meghatározására.
5. A tanulói jogviszony megszűnése
Az intézményhez tanulókat fűző jogviszony megszűnéséről a Köznevelési törvény 53.
paragrafusa rendelkezik, amelyik a házirendben kerül részletes szabályozásra.
6. A tanulók jutalmazásának elvei
Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját, képességeihez mérten kiemelkedően végzi, aki kitartó
szorgalmat, vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, illetve hozzájárul az iskola jó
hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez, az iskola dicséretben részesíti, illetve jutalmazza.
Az iskola ezen túlmenően jutalmazza azt a tanulót, aki
- eredményes szakmai, kulturális tevékenységet folytat,
- kimagasló sportteljesítményt ért el,
- a közösségi életben tartósan jó szervező és irányító tevékenységet végez,
- az országos szakmai tanulmányi versenyen helyezést ért el.
A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, a példamutatóan egységes helytállást
tanúsító közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni.
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7. A jutalmazás formái
a/ Az iskolában elismerésként, a következő írásos dicséretek adhatók:
-

szaktanári, szakoktatói,

-

osztályfőnöki

-

munkaközösségi

-

igazgatói,

-

nevelőtestületi,

Az egész évben kiemelkedő munkát végzett tanulók tantárgyi, szorgalmi és magatartási
dicséretét a bizonyítványba kell bevezetni. Ezek a tanulók a tanév végén könyvvel és
oklevéllel, plakettel jutalmazhatók. A jutalmak odaítéléséről - a pedagógusok és az
osztályközösség javaslatának meghallgatása után - az osztályfőnök dönt.
b/ Az a tanuló, akinek intézményi szinten is kiemelkedő a teljesítménye, jutalmát a tanévzáró
ünnepélyen az iskola közössége előtt nyilvánosan veszi át. A jutalmazásokat az intézmény
faliújságján (körözvényben) és az iskolarádióban ki kell hirdetni.
c/ Csoportos jutalmazási formák:
Jutalomkirándulás, kulturális vagy sport hozzájárulás közösségi programhoz.
8. Fegyelmező intézkedések
Az a tanuló, aki kötelességeit enyhébb formában megszegi, fegyelmező intézkedésben
részesíthető, amelynek részleteit a házirend tartalmazza.
A fegyelmi intézkedések a következők lehetnek:
- szaktanári figyelmeztetés,
- osztályfőnöki figyelmeztetés,
- osztályfőnöki intés,
- osztályfőnöki megrovás
- igazgatói figyelmeztetés
- igazgatói intés
- igazgatói megrovás
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9. Fegyelmi büntetések
Az a tanuló, aki kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli
határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető, amelynek részleteit a házirend tartalmazza.
Ezek alapján a fegyelmi büntetés lehet:
- megrovás,
- szigorú megrovás,
- meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése illetve megvonása,
- áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába,
- eltiltás a tanév folytatásától,
- kizárás az iskolából.
A felelősségre vonás eljárásmódjára és formájára nézve a Köznevelési törvény rendelkezései
az irányadók
10. 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 szabályai intézményünkben
-

A fegyelmi eljárás megindítása a tanuló terhére rótt kötelességszegést követő 30
napon belül történik meg, kivételt képez az az eset, amikor a kötelességszegés
ténye nem derül ki azonnal. Ebben az esetben a kötelességszegésről szóló
információ megszerzését követő 30. nap a fegyelmi eljárás megindításának
határnapja.

-

A fegyelmi eljárás megindításakor az érintett tanulót és szülőt személyes
megbeszélés révén kell tájékoztatni az elkövetett kötelességszegés tényéről,
valamint a fegyelmi eljárás 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 bizottság elnökének megválasztására, de arra vonatkozóan
javaslatot tehet.

-

A köznevelési törvény 58. paragrafusának 10. bekezdése értelmében az intézmény
fegyelmi meghallgatáson próbálja meg tisztázni a fegyelmi vétség hátterét. Ha a
tanuló a tényállást elfogadja, akkor a fegyelmi tárgyalás nem szükséges.
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-

A fegyelmi tárgyaláson felvett jegyzőkönyvet a fegyelmi határozat tárgyalását
napirendre tűző nevelőtestületi értekezletet megelőzően legalább két nappal szóban
ismertetni kell a fegyelmi jogkört gyakorló nevelőtestülettel. A jegyzőkönyv
ismertetését követő kérdésekre, javaslatokra és észrevételekre a fegyelmi bizottság
tagjai válaszolnak, az észrevételeket és javaslatokat – mérlegelésük után a
szükséges mértékben – a határozati javaslatba beépítik.

-

A fegyelmi tárgyaláson a vélt kötelességszegést elkövető tanuló, szülője (szülei), a
fegyelmi bizottság tagjai, a jegyzőkönyv vezetője, továbbá a bizonyítási céllal
meghívott egyéb személyek lehetnek jelen. A bizonyítás érdekében meghívott
személyek csak a bizonyítás érdekében szükséges időtartamig tartózkodhatnak a
tárgyalás céljára szolgáló teremben.

-

A fegyelmi tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról írásos jegyzőkönyv készül,
amelyet a tárgyalást követő három munkanapon belül el kell készíteni és el kell
juttatni az intézmény igazgatójának, a fegyelmi bizottság tagjainak és a fegyelmi
eljárásban érintett tanulónak és szülőjének.

-

A fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyvét a fegyelmi eljárás dokumentumaihoz kell
csatolni, az iratot az iskola irattárában kell elhelyezni.

-

A fegyelmi tárgyalást követően az elsőfokú határozat meghozatalát célzó
nevelőtestületi értekezlet időpontját minél korábbi időpontra kell kitűzni.

-

A fegyelmi eljárással kapcsolatos iratok elválaszthatatlanságának biztosítására az
iratokat egyetlen irattári számmal kell iktatni, amely után (törtvonal beiktatásával)
meg kell jelölni az irat ezen belüli sorszámát.

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 vezető események feldolgozása,
értékelése, ennek alapján a kötelességszegéssel gyanúsított és a sérelmet elszenvedő közötti
megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. Az egyeztető eljárás célja a
kötelességét megszegő tanuló és a sértett tanuló közötti megállapodás létrehozása a sérelem
orvoslása érdekében.
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Az egyeztető eljárás részletes szabályait az intézmény alábbiak szerint határozza meg:
-

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

-

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

-

az egyeztető eljárás kezdeményezése az intézményvezető kötelezettsége

-

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

-

az egyeztető eljárás időpontját – az érdekeltekkel egyeztetve – az intézmény
igazgatója tűzi ki, az egyeztető eljárás időpontjáról és helyszínéről, az egyeztető
eljárás vezetésével 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
intézmény 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
utasíthatja vissza

-

az egyeztető személy az egyeztető eljárás előtt legalább egy-egy alkalommal
köteles a sértett és a sérelmet elszenvedő féllel külön-külön egyeztetést folytatni,
amelynek célja az álláspontok tisztázása és a felek álláspontjának közelítése

-

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

-

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

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
tanuló osztályközösségében kizárólag tájékoztatási céllal és az ennek megfelelő
mélységben lehet információt adni, hogy elkerülhető legyen a két fél közötti
nézetkülönbség fokozódása

-

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

-

a

sérelem

orvoslásáról

kötött

írásbeli

megállapodásban

foglaltakat

a

kötelességszegő tanuló osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli
megállapodásban meghatározott körben nyilvánosságra lehet hozni
11. A tanulók hiányzásának igazolása
A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való
távolmaradását az időtartamra vonatkozó szülői, vagy orvosi írással igazolni. (Az igazolás
módját a házirend tartalmazza.)
A szülő tanévenként három tanítási napról való távolmaradást igazolhat, amelyet lehetőség
szerint előzetes távolmaradási engedély formájában írásban kell kérni. Az engedélyt az
osztályfőnök adja. A tanuló tanítási óráról (foglalkozásról) való késését és hiányzását a
pedagógus az osztálynaplóba jegyzi be.
A mulasztott órák heti összesítését és igazolását az osztályfőnök végzi.
Az igazolatlan mulasztások hátterének felderítésére az osztályfőnök az ifjúságvédelmi
felelőssel együtt jár el, az osztályfőnök értesíti a szülőt a mulasztásról. Ha az iskola értesítése
eredménytelen maradt, és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az iskola a gyermekjóléti
szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a tanuló szülőjét.
Ha a tanulót kérelmére felvette az iskola a nem kötelező tanórai foglalkozásra, a tanítási év
végéig köteles azon részt venni, feltéve, hogy arra a beiratkozás előtt írásban felhívta az iskola
a szülő és a tanuló figyelmét.
12. A tanulói jogviszony megszűnéséről szóló értesítés
A tanulói jogviszony megszűnéséről az iskola írásban értesíti a tanulót, kiskorú tanuló esetén
a szülőt, továbbá minden esetben a tanuló állandó lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási
helye szerinti illetékes egészségbiztosítási pénztárat.
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X. rész
A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formája és rendje
1. A tanórán kívüli foglalkozások célja
a/ Az iskola - a tanórai foglalkozások mellet - a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei
szerint tanórán kívüli foglalkozásokat szervez.
b/ Az intézményben az alábbi tanórán kívüli szervezett foglalkozási formák léteznek:
szakkörök, korrepetálások, diákkörök, diáksportkör, tanulmányi, szakmai és sportversenyek,
könyvtár, kulturális rendezvények, tanfolyamok…
A fenti foglalkozások helyét és időtartamát az nevelési igazgatóhelyettes rögzíti a tanórán
kívüli órarendben, terembeosztással együtt.
A szakköröket a magasabb szintű képzés igényével a tanulók érdeklődésétől függően
munkaközösség (szakmai) vezetők javaslata alapján indítja az iskola.
A korrepetálások célja az alapképesség fejlesztése és a tantervi körülményekhez való
felzárkóztatás.
A korrepetálást az igazgató által megbízott pedagógus tartja. A korrepetálások rendjét - a
költségvetés függvényében az éves tantárgyfelosztások tartalmazzák.
A tanulók öntevékeny diákköröket hozhatnak létre, melynek hirdetését,

megszervezését,

működtetését diákok végzik. A diákkörök munkája nagymértékben

hagyatkozik

a

kreatív tanulók aktivitására, önfejlesztő tevékenységére.
A diákkörök szakmai irányítását a tanulók kérése alapján, felkészült pedagógusok vagy külső
szakemberek végzik.
A diáksportkör (DSK) a tanulók mozgásigényének kielégítésére, a mozgás, a sport
megszerettetésére alakul, keretében sportcsoportok szervezhetők. A DSK, mint szervezeti
forma, önálló szabályzat alapján működik, tevékenységéről évente

beszámol,

és

költségvetési elszámolást készít.
A tanulmányi, szakmai és sportversenyeken való részvétel kiemelkedő

teljesítmények

függvényében lehetséges. A tanulók az intézményi, a települési, a megyei és országos
versenyeken vehetnek részt, szaktanári felkészítést igénybe véve.
Az iskola könyvtára tanítási napokon nyitvatartási idejében, valamint a könyvtári tanórákon
áll a tanulók és a pedagógusok rendelkezésére.
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Használati rendjéről az SzMSz melléklete és a házirend intézkedik.
Tanfolyamokat az iskola a tanulók érdeklődésének és a szakember gárda vállalkozásának
függvényében indít. Az iskola által szervezett tanfolyamokon való részvételt a szülő írásban
kéri a tanfolyamvezetőtől. A tanfolyamokon való részvételért meghatározott rend szerinti
térítési díj fizetendő.
Az iskola tanulóközösségei kulturális és egyéb rendezvényeket is tarthatnak.
Az ilyen jellegű rendezvényeket engedélyezési céllal be kell jelenteni az intézmény
vezetőségének. Az engedélyezett összejövetelen biztosítani kell a rendezői vagy felügyelői
pedagógusi részvételt.
Az iskola tanulóközössége a kijelölt évfolyamokon részt vesz kompetencia alapú oktatásban,
témahéten, projektmódszer megvalósításában, moduláris oktatásban és az intézmény önálló
innovációjában.

XI. rész
Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás, gyermek- és ifjúságvédelem,
balesetvédelem rendje, intézményi védő, óvó előírások
1. A rendszeres egészségügyi ellátás formái:
- az alkalmazottak munka alkalmassági vizsgálata megállapodás szerint, a körmendi
kórházban történik,
- iskolaorvosi és védőnői szolgálat éves munkaterv szerint működik, az egészségügyi
ellátáshoz az iskola helyiséget biztosít, alkalmi eszközbeszerzéssel gyarapítja a
felszereltséget.
- az iskola megszervezi a beiskolázott tanulók szakmai alkalmassági vizsgálatát,
- az orvosi és fogászati szűrővizsgálatok éves munkaterv alapján történő lebonyolítása
során törekedni kell a tanórák zavartalanságának biztosítására.
2. Gyermek- és ifjúságvédelem
Az ifjúságvédelmi munkát az igazgató a nevelési igazgatóhelyettessel koordinálja. Az
ifjúságvédelmi felelőst a nevelőtestület tagjai közül - a nevelőtestület véleményének
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meghallgatása után - az igazgató bízza meg. Munkáját az osztályfőnökökkel, a szülői
munkaközösséggel és a diákönkormányzattal együttműködve végzi.
-

Nyilvántartja a veszélyeztetett és hátrányos körülmények között élő, valamint az
állami gondozott és a nevelési nehézségeket okozó tanulókat, és szorgalmazza a
veszélyeztetettség, illetve a hátrányos helyzet megszüntetését, a rászoruló tanulók
szociális támogatását.

-

Figyelemmel kíséri a veszélyeztetett, hátrányos helyzetű tanulók mulasztott
óráinak számát, tanulmányi eredményüket.

-

A veszélyeztetettség, a bűnözés megelőzése, az ifjúságvédelem segítése érdekében
rendszeres kapcsolatot tart a gyermekjóléti szolgálatokkal, az illetékes első fokú
gyámhatósággal, a Gyermek- és Ifjúságvédő Intézettel és a helyi rendőri
szervekkel.

-

Összehangolja a nevelőtestület ifjúságvédelmi munkáját. Támogatja a szülői
munkaközösséget az ifjúság védelmét szolgáló feladatainak megoldásában.

-

Munkája során feltárja és igénybe veszi az iskolai nevelőmunka ifjúságvédelmi
lehetőségeit. Ifjúságvédelemmel kapcsolatos előadásokat, vitát, megbeszélést
szervez.

-

Munkájáról félévkor és év végén jelentésben számol be az igazgatónak. Ebben
értékeli az intézmény ifjúságvédelmi tevékenységét, javaslatot tesz annak
fejlesztésére, javaslatot tehet a veszélyeztetett és a hátrányos helyzetű tanulók
jutalmazására, szükség esetén kezdeményezheti osztályfőnöki munkaközösségi
értekezlet összehívását.

-

A gyermeknek, a tanulónak joga, hogy családi-, anyagi helyzetétől függően
ingyenes, vagy kedvezményes étkeztetésben, tanszerellátásban részesüljön. A
támogatás odaítélésével kapcsolatban a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős
javaslatot terjeszt az illetékes bizottság elé.

A tanulókat és a szülőket a tanév kezdetekor írásban tájékoztatni kell arról, hogy ki látja el
a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős feladatait, illetőleg, hogy hol és mikor kereshető fel ez
a személy. Az iskolai hirdetőtáblán közzé kell tenni a gyermekvédelmi feladatot ellátó
fontosabb intézmények címét, illetve telefonszámát.
A tanulók részére az iskolában, valamint az iskolai rendezvényeken tilos a szervezetre
káros élvezeti cikkek árusítása és fogyasztása.
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Osztályfőnök és szaktanárok ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatai:
-

év eleji adatgyűjtés,

-

javaslattétel segélyre,

-

szükség esetén jellemzés készítése,

-

fokozott törődés a problémás tanulókkal.

Továbbra is az iskola kiemelt feladata - a pályaválasztási felelős és az osztályfőnökök
közreműködésével -, hogy segítse a tanulók és szülők pályaválasztását a szakiskolai,
felsőfokú iskolai tanulmányok megválasztását, megkezdését.
3. Tanulói balesetvédelem, intézményi védő, óvó előírások
A tanuló- és gyermekbalesetek megelőzése érdekében a tantestület tagjai minden tanév
elején munkavédelmi-, balesetvédelmi-, tűzvédelmi felkészítésen vesznek részt. A tanulók
részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket a pedagógusok
az első osztályfőnöki órán, tanórán, illetve foglalkozás megkezdése előtt átadják, illetve
azok elsajátításáról meggyőződnek. A balesetvédelmi felkészítést a pedagógusok a
naplóban dokumentálják.
Az intézmény vezetése a tűz- és munkavédelmi megbízottakkal közösen évente egy
alkalommal - a gyermek- és tanulóbalesetek megelőzése érdekében - az egész intézményre
kiterjedő szemlét tart. Az ellenőrzés tapasztalatai a felelősök és határidők megjelölésével
jegyzőkönyvben kerül rögzítésre.
A tanulók baleseti forrást jelentő eszközt csak pedagógus felügyelete mellett
használhatnak. A tanítási időben bekövetkező balesetek ellátásánál a tanárok kérik az orvos
illetve védőnő segítségét. A tanuló- és gyermekbaleseteket az e célra központilag előállított
és forgalomba hozott nyomtatványon nyilván kell tartani. A 3 napon túl gyógyuló sérülést
okozó balesetet haladéktalanul ki kell vizsgálni, és a központilag meghatározott
nyomtatványon jegyzőkönyvet kell felvenni. A baleseti jegyzőkönyv egy-egy példányát a
tárgyhót követő hónap 8. napjáig meg kell küldeni a fenntartónak, továbbá át kell adni a
tanulónak, illetőleg a szülőnek. A jegyzőkönyv egy példányát az iskola őrzi meg. A súlyos
balesetet az iskolának - telefonon, telefaxon, vagy személyesen - azonnal be kell jelentenie
a rendelkezésre álló adatok közlésével az intézmény fenntartójának. A súlyos baleset
kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt
kell bevonni.
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Minden tanuló- és gyermekbalesetet követően meg kell tenni a szükséges intézkedéseket a
hasonló esetek megelőzésére.
Az iskola minden dolgozójának alapvető feladatai közé tartozik, hogy a tanulók részére az
egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, valamint ha észleli,
hogy a tanuló balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges
intézkedéseket megtegye.
Az iskola dolgozóinak feladatai a tanuló- és gyermekbaleset megelőzésével kapcsolatosan:
a) Minden dolgozónak ismernie kell és be kell tartania az SZMSZ mellékletében található
munkavédelmi szabályzat, valamint a tűzvédelmi utasítás és a tűzriadó terv
rendelkezéseit.
b) A NAT és az iskola helyi tanterve alapján tantárgyi kereteket kihasználva oktatni kell a
tanulók biztonságának és testi épségének megóvásával kapcsolatos ismereteket,
rendszabályokat és viselkedési formákat.
c) A nevelők a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozásokon, valamint az ügyeleti
beosztásukban meghatározott időben kötelesek a rájuk bízott tanulók tevékenységét
folyamatosan figyelemmel kísérni, a rendet megtartani, valamint a baleset-megelőzési
szabályokat a tanulókkal betartatni.
d) Az osztályfőnököknek az osztályfőnöki órákon a tanulókkal ismertetni kell az
egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, az egyes foglalkozásokkal
együttjáró veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható magatartásformákat. Az
osztályfőnököknek feltétlenül foglalkozniuk kell a balesetek megelőzését szolgáló
szabályokkal a következő esetekben:
-

A tanév megkezdésekor az első osztályfőnöki órán ismertetni kell:

-

az iskola környékére vonatkozó közlekedési szabályokat,

-

a házirend balesetvédelmi előírásait,

-

rendkívüli esemény (baleset, tűzriadó, bombariadó, természeti katasztrófa, stb.)
bekövetkezésekor szükséges teendőket, a menekülési útvonalat, a menekülés
rendjét,

-

Balesetvédelmi tájékoztatást tart

-

tanulmányi kirándulások, túrák előtt,
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-

közhasznú munkavégzés megkezdése előtt,

-

rendkívüli események után,

-

A tanév végén a nyári idénybalesetek veszélyeire kell felhívnia a tanulók
figyelmét.

e) A nevelőknek ki kell oktatni a tanulókat minden gyakorlati, technikai jellegű feladat,
illetve tanórán, vagy iskolán kívüli program előtt a baleseti veszélyforrásokra, a kötelező
viselkedés szabályaira, egy esetleges rendkívüli esemény bekövetkezésekor követendő
magatartásra.
f) A tanulók számára közölt balesetvédelmi ismeretek témáját és az ismertetés időpontját
az osztálynaplóba be kell jegyezni. A nevelőnek visszakérdezéssel meg kell győződnie
arról, hogy a tanulók elsajátították a szükséges ismereteket.
g) Az iskola igazgatója az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit
munkavédelmi

ellenőrzések

(szemlék)

keretében

rendszeresen

ellenőrzi.

A

munkavédelmi szemlék tanévenkénti időpontját, a szemlék rendjét, és az ellenőrzésbe
bevont dolgozókat az SZMSZ mellékletében található munkavédelmi szabályzat
tartalmazza.
h) Rendkívüli esemény (tűz, természeti katasztrófa, bombariadó, stb.) esetén az épület
kiürítését, a szükséges intézkedések megtételét az SZMSZ mellékletében található
tűzriadó terv, illetve az SZMSz mellékletében található bombariadó terv előírásai szerint
kell elvégezni.
A tűzriadó tervben meg kell határozni:
-

a rendkívüli esemény jelzésének módjait,

-

a dolgozók, tanulók riasztásának rendjét,

-

a dolgozóknak a rendkívüli esemény esetén szükséges tennivalóit (kiürítés,
mentés, rendfenntartás, biztonsági szervek - rendőrség, tűzoltóság - értesítése,
fogadásuk előkészítése, biztonsági berendezések kezelése),

-

az iskola helyszínrajzát,
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-

az építmények szintenkénti alaprajzát (a menekülési útvonalakkal, a vízszerzési
helyekkel, a helyiségeket és a veszélyességi övezeteket a tűzveszélyességi
osztály feltüntetésével, közművezetékek központi elzáróival.).

Az iskolában bombariadó esetén szükséges teendők:
A rendkívüli események (továbbiakban: „bombariadó”) esetére a 20/2012. (VIII.31.)
EMMI rendelet 4. § (1)/n szakasza végrehajtására a következő intézkedéseket lépteti
életbe az intézmény.
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 személyesen vagy telefonon az illetékeseknek
jelenteni.
-

a rendfenntartás, elsősegélynyújtás és anyagmentés feladatait a tűzriadó tervben
meghatározottak szerint végezzük.

-

a bombariadó tényét az igazgató vagy ügyeletes vezető jelenti a rendőrségnek a
fenntartónak és az önkormányzatnak, majd elrendeli az iskola érintett
épületrészéből a teljes személyi kivonulást és a nyílászárók tárva hagyását,
valamint a legszükségesebb értékek mentését.

-

az elrendelés módja lehetőség szerint az iskolarádión keresztül vagy 1 percig
tartó folyamatos csengetéssel,

-

riadó esetén a tartózkodási hely- a hatósági vizsgálat időtartamára - az iskolai
sportpálya,

-

a bombariadó lefújása folyamatos csengetéssel és szóbeli közléssel történik. A
bombariadó miatt kiesett tanítási órákat a történést követő 4 tanítási héten belül
délután vagy egész tanítási nap esetén, a heti pihenőnapon pótolni kell,

-

amennyiben a bombariadó az érettségi vizsgák időtartama alatt történik, az
iskola igazgatója haladéktanul köteles az eseményt a fenntartónak és a
Kormányhivatalnak bejelenteni, valamint gondoskodni az érettségi vizsga
mielőbbi folytatásának megszervezéséről. Az érettségi és szakmai írásbeli
vizsgák idejére mindig készüljön a vészhelyzetet feloldó elhelyezési terv.
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XII. rész
Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok
kezelési rendje
Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) révén
tartott

elektronikus

kapcsolatban

elektronikusan

előállított,

hitelesített

és

tárolt

dokumentumrendszert alkalmazunk a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet előírásainak
megfelelően. A rendszerben alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást kizárólag az
intézmény igazgatója alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére. Az elektronikus rendszer
használata során feltétlenül ki kell nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni az alábbi
dokumentumok papír alapú másolatát:
 az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása
 az alkalmazott pedagógusokra, óraadó tanárokra vonatkozó adatbejelentések
 a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések
 az október 1-jei pedagógus és tanulói lista
Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és az
igazgató aláírásával hitelesített formában kell tárolni.
Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem szükséges. A
dokumentumokat a KIR rendszerében, továbbá az iskola informatikai hálózatában egy külön e
célra létrehozott mappában tároljuk. A mappához való hozzáférés jogát az informatikai
rendszerben korlátozni kell, ahhoz kizárólag az intézményvezető által felhatalmazott
személyek (az iskolatitkár és az igazgatóhelyettesek) férhetnek hozzá.

XIII. rész
A tankönyvellátás rendje
a) Az iskola igazgatója minden év októberében a szülői munkaközösség ülése elé terjeszti a
tankönyvellátás előkészítésével kapcsolatos elképzelést abból a célból, hogy foglaljon
állást, melyik legyen az a legmagasabb beszerzési ár, amelynek figyelembevételét
javasolja a pedagógusoknak. E napirendhez tájékoztatásul be kell mutatni a Művelődési
Közlönyben közzétett legmagasabb beszerzési árat, továbbá tájékoztatást kell adni az
iskolában járó tanulók, illetőleg szüleik szociális helyzetéről.
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b) A tankönyvjegyzék megjelenése, illetőleg az iskolához történő eljuttatást követő három
napon belül az iskola igazgatója a jegyzéket átadja a munkaközösség-vezetőknek. A
szakmai munkaközösségek véleménye alapján a pedagógusok december 10-ig jelölhetik
meg azokat a könyveket és segédkönyveket, amelyeket a következő tanévben alkalmazni
kívánnak. A pedagógusok döntésük előtt szülői értekezleten ismertetik elképzelésüket a
tanulók szüleivel.
c) Január 15-ig ismerteti az iskola igazgatója a nevelőtestülettel a tankönyvterjesztéssel
kapcsolatos feladatok ellátásának rendjével kapcsolatos elképzeléseket. A nevelőtestületi
vélemények ismeretében megkeresi a fenntartót, kérve, hogy tájékoztassa, részt kíván-e
venni a tankönyvterjesztésben.
d) Az iskola igazgatója január 25-ig összeállítja az iskola tankönyv és segédkönyv rendelést a
pedagógusok által elkészített javaslatok alapján.
e) A fenntartó nyilatkozatának megkezdését követő három munkanapon belül az iskola
igazgatója véglegesen elkészíti a tankönyvrendelést és a tankönyvterjesztést, majd
továbbítja a fenntartó illetve a terjesztő részére.
f) A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény értelmében az iskolai
tankönyvrendelésnek biztosítani kell, hogy - az iskolától történő kölcsönzés, használt
tankönyvek biztosítása, illetve a tankönyvek vásárlásához nyújtott pénzbeli támogatás
útján - a normatív kedvezményre jogosult tanulók

ingyenesen hozzájussanak a

tankönyvekhez.
A normatív kedvezményre való jogosultságot a mindenkori jogszabályoknak megfelelően
kell elbírálni. A kedvezményre való jogosultság eldöntéshez elegendő a családi pótlék
összegének bemutatása, mely megmutatja az eltartott gyermekek számát, a tartós
betegségről szóló szakorvosi igazolás, valamint a rendszeres gyermekvédelmi támogatásról
szóló önkormányzati határozat bemutatása.
Amennyiben külföldön munkát vállaló magyar állampolgár munkáltatója nem magyar
nyelven állítja ki az igazolást, és azt az intézmény nyelvtanára hitelességét igazolva
magyarra fordítja, akkor az igazolást elfogadottnak kell tekinteni.
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XIV. rész
A szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei
A tanulólétszám alapján tanévenként rendelkezésünkre álló központi forrást a szociális
helyzetéből adódóan rászoruló tanulóinknak differenciáltan osztunk ki.
A rászorultságot és annak mértékét az osztályfőnökökből és a nevelési igazgatóhelyettesből
álló bizottság állapítja meg.
Az alábbi szempontok alapján mérlegelnek:
- egy vagy két szülő, esetleg nagyszülők vagy nagyszülő neveli a tanulót,
- egyik vagy mindkét szülő munkanélküli,
- a szülők egészségi állapota,
- a családban hány testvér, eltartott van.
A szociális juttatások elosztásakor ki kell kérni a diákönkormányzat véleményét.

XV. rész
Térítési díj, tandíj fizetése
A térítési díj és a tandíj összegének megállapításáról és fizetésének szabályairól évenként az
intézmény vezetője rendelkezik. Ennek értelmében minden év március 31-ig meghatározza a
térítési díj és a tandíj alapösszegét, melyről április 15-ig tájékoztatja a fenntartót. Az
intézmény igazgatója a térítési díjak és a tandíjak alapösszegéről, valamint a rendelet szerint a
tanulmányi

eredmények

alapján járó, illetve a szociális

helyzet

alapján adható

kedvezményekről, a térítési díj és a tandíj fizetésének szabályairól tájékoztatja:
- minden év május 15-ig az intézmény tanulóit,
- az intézménybe felvételre jelentkezőket a felvételi eljárás során,
- aktuális időpontban a szülőket, szülői értekezlet alkalmával.
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XVI. rész
Az iskolában folyó reklámtevékenység szabályai
Intézményünkben kereskedelmi célú reklámtevékenység tilos! Csak olyan reklámtevékenység
megengedett, amely a tanulóknak szól és az egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel, a
társadalmi, közéleti tevékenységgel, illetve a kulturális tevékenységgel függ össze. A
reklámhordozókat

az

igazgató

a nevelési igazgatóhelyettes

az osztályfőnökök, a

diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus, az ifjúságvédelmi felelős, illetve a
szaktanárok, közreműködésével továbbítja közvetlenül a tanulókhoz, vagy gondoskodik róla,
hogy az érintett osztályok, illetve az iskola faliújságára kerüljenek

XVII. rész
Az intézményi hagyományok ápolása
1. A hagyományápolás tartalmi vonatkozásai
a/ Az iskola hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az iskola, jó
hírnevének megőrzése, öregbítése az iskolaközösség minden tagjának joga és kötelessége.
A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat, időpontokat, valamint felelősöket a nevelőtestület az éves munkaterven határozza meg.
b/ Az intézmény hagyományos kulturális és ünnepi rendezvényei:
-

a tanévnyitó-, tanévzáró ünnepélyek,

-

a tanév rendjében meghatározott emléknapok (Aradi vértanúk október 6, Diktatúrák

-

áldozatai február 25, Holokauszt áldozatai április 16, Nemzeti összetartozás napja
június 4),

-

a Szalagavató és Ballagási ünnepség,

-

az állami ünnepek alkalmával (Október 23., és Március 15.) rendezett iskolai
ünnepségek, az augusztus 20-i városi ünnepségen való részvétel

-

az iskolai "Kacsaavató" rendezvény,

-

az intézményi télapó estek,

-

a diáknap és a "Rába Kupa",

-

a sikeresen végzett tanulók bizonyítvány átadási ünnepsége,
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-

az intézményi nőnap,

-

és az iskola különböző jubileumaihoz kötődő ünnepségek.

Az iskola esetenként időszaki kiadványt (jubileumi évkönyvet, iskolaújságot) jelentet meg és
iskolarádiót működtet.
2. A hagyományápolás külsőségei
a/ Az intézmény címerének leírása: A címer eredeti példánya az iskolazászlón található,
stilizált jegyei (körző, fogaskerék, kalász ...) ezüstözött szövet alapon a tradicionális szakmai
képzéseket és a tudás megszerzésének fontosságát szimbolizálják. (ld. melléklet)
Az intézmény zászlója: 240 cm x 120 cm-es méretű, zöld alapon aranysárga szegélyezéssel
(rojtozással), Magyarország és az iskola címerével egy-egy oldalán díszítve, valamint az
intézmény nevének feliratával ékesítve. Bojtokkal 3 m-es zászlórúdra köthető, amelyre
emlékező szalagok rögzíthetők.
b/ Az iskola tanulóinak kötelező ünnepi viselete:
lányok: fehér blúz, sötét alj,
fiúk: fehér ing, sötét nadrág.

Záró rendelkezések
1. Jelen szervezeti és működési szabályzat (SzMSz) módosítása csak a nevelőtestület
elfogadásával és a jogszabályokban véleményezési jogkörrel felruházott közösségek
véleményezésével lehetséges.
2. Az intézmény eredményes és hatékony működéséhez szükséges további rendelkezéseket
- mint például a belső ellenőrzés szabályozását, az irat-, és pénzkezelés, bizonylatolás
rendjét, az intézményi gazdálkodás szabályait önálló szabályzatok tartalmazzák. Ezek a
szabályzatok az intézményi SzMSz mellékletei.
3. A mellékletben található szabályzatok - mint igazgatói utasítások - jelen SzMSz
változtatása nélkül is módosíthatók, amennyiben jogszabályi előírások, belső intézményi
megfontolások vagy az intézmény felelős vezetőjének megítélése azt szükségessé teszi.
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Az SzMSz a következő mellékletekkel rendelkezik:
1. sz. melléklet: Munkaköri leírások
2. sz. melléklet: Az iskolai könyvtár működési szabályzata
3. sz. melléklet: Gyűjtőköri szabályzat
4. sz. melléklet Iratkezelési szabályzat
5. sz. melléklet Az iskola saját hatáskörben hozott záradékai
6. sz. melléklet Bélyegzők nyilvántartása
7. sz. melléklet Szabályzat a dolgozók alkoholos állapot ellenőrzésének rendjéről
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1. számú melléklet: Munkaköri leírások
2. Általános igazgatóhelyettes
3. Szakmai igazgatóhelyettes
4. Munkaközösség-vezető
5. Osztályfőnök
6. Pedagógus
7. Rendszergazda
8. Könyvtárostanár
9. Iskolatitkár
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Munkaköri leírás
Általános igazgatóhelyettes
A Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum Rázsó Imre Szakközépiskolája és
Szakiskolája általános igazgatóhelyettesének közvetlen felettese az iskola igazgatója.
Megbízását az igazgatótól határozott időre kapja. Feladatait az iskolai SZMSZ (illetve
mellékletei) alapján látja el. Heti munkaideje: 40 óra, kötelező óraszáma: 6 óra.
Illetményét és egyéb juttatásait a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről foglaltak
szerint kapja. Az általános igazgatóhelyettest munkájáért pótlék illeti meg.

Hatásköre:
-

jogosult az iskola igazgatóját minden ügyben helyettesíteni, az iskolát bármely
fórumon képviselni,

-

részt vesz az iskolát érintő döntések meghozatalában (az igazgatóval közösen,
illetve az iskola vezető testületeiben),

-

szakmai igazoló jogköre van.

Feladatai:
-

Az

iskola

pedagógiai

programjában

megfogalmazott

nevelési

célok

megvalósításának segítése.
-

A fegyelmi problémákkal, a tanulói hiányzásokkal való foglalkozás és az
ifjúságvédelemmel kapcsolatos tevékenység felügyelete.

-

Részt vesz a tantárgyfelosztás és az órarend elkészítésében.

-

Részt vesz az intézmény munkatervének elkészítésében.

-

A tanév munkarendjében meghatározott feladatok megvalósulásának segítése,
rendezvények előkészítése.

-

Szervezi a szakköröket, a tanulmányi versenyeket, a felzárkóztatásokat és a
tehetséggondozó foglalkozásokat.

-

Az osztályozó, javító, illetve különbözeti vizsgák szervezése, előkészítése
tantestületi döntésre.

-

Kiemelt feladata az érettségi vizsga szervezése és lebonyolítása.

-

Lebonyolítja a beiskolázással kapcsolatos szervezési tevékenységet és irányítja az
adminisztrációs munkát.
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-

Szervezi a közismereti tantárgyi versenyeket, a tanulókra irányuló felméréseket,
ellenőrzi a kompetencia felmérés irányításával megbízott kolléga munkáját.

-

Segíti, felügyeli az iskolai ünnepélyek, megemlékezések és a ballagás lebonyolítását.

-

Folyamatosan

ellenőrzi

az

oktatási

folyamat

dokumentumait

(naplókat,

törzslapokat stb.).
-

Az iskolai statisztikák, adatszolgáltatások segítése, elkészítése.

-

Az iskola adminisztrációs tevékenységének irányítása, szervezése.

-

Iskolai nyomtatványok, bizonyítványok kezelése, a nyilvántartások ellenőrzése.

-

Tanulói balesetek kivizsgálásának és nyilvántartásának felügyelete.

-

Az évközi helyettesítések szervezése, közzététele, nyilvántartása helyettesítési
napló vezetésével.

-

Túlóra elszámolások ellenőrzése.

-

Segíti, ellenőrzi a közismereti és az osztályfőnöki munkaközösségek munkáját,
esetenként órát látogat.

-

Részt vesz az oktatás és a vizsgák személyi és tárgyi feltételei biztosításának
előkészítésében.

-

Az iskola – egészségügyi feladatok koordinálása, szűrővizsgálatok szervezése.

-

Részt

vesz

az

alkalmazottak

foglalkozás-egészségügyi

vizsgálatának

megszervezésében.
-

Pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, pályázatok beadásának irányítása,
ellenőrzése.

-

Szervezi a szülői értekezletek, fogadóórák lebonyolítását.

-

A diákönkormányzat munkájának ellenőrzése.

-

Ellenőrzi a könyvtár működését.

-

Irányítja a tankönyvrendelést, az ingyenes tankönyvjogosultságot felméri, elvégzi
a szükséges adminisztrációt.

-

Figyelemmel kíséri a jogszabályokat, illetve jogszabályváltozásokat.

-

A szakmai igazgatóhelyettes hiányzása vagy egyéb akadályoztatása esetén ellátja
annak feladatait.

-

A

közösségi

szolgálat

intézményi

koordinálása,

együttműködés

osztályfőnökökkel, teljesített órák nyilvántartása, igazolások elkészítése.
-

Minden olyan feladatot ellát, amellyel az igazgató megbízza.
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az

A munkaköri leírást a mai napon átvettem, az abban foglaltakat megismertem,
tudomásul veszem és betartásáért felelősséget vállalok.
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Munkaköri leírás
Szakmai igazgatóhelyettes
A Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum Rázsó Imre Szakközépiskolája és
Szakiskolája szakmai igazgatóhelyettesének közvetlen felettese az iskola igazgatója.
Megbízását az igazgatótól határozott időre kapja. Feladatait az iskolai SZMSZ (illetve
mellékletei) alapján látja el. Heti munkaideje: 40 óra, kötelező óraszáma: 6 óra.
Illetményét és egyéb juttatásait a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről foglaltak
szerint kapja. A szakmai igazgatóhelyettest munkájáért pótlék illeti meg.
Hatásköre:
részt vesz az iskolát érintő döntések meghozatalában (az igazgatóval közösen,

-

illetve az iskola vezető testületeiben),
az általános igazgatóhelyettes hiányzása vagy akadályoztatása esetén ellátja a

-

folyamatos működést biztosító feladatokat.

Feladatai:
-

Az

iskola

pedagógiai

programjában

megfogalmazott

nevelési

célok

megvalósításának segítése.
Részt vesz a tantárgyfelosztás, órarend elkészítésében.

-

- Részt vesz az intézmény munkatervének elkészítésében.
-

A tanév munkarendjében meghatározott feladatok megvalósulásának
segítése, rendezvények előkészítése.

-

Elkészíti, segíti az intézményi adatszolgáltatásokat és a statisztikát.

-

Lebonyolítja a beiskolázással kapcsolatos szervezési tevékenységet és irányítja az
adminisztrációs munkát.

-

Folyamatosan gondozza és ellenőrzi a szakmai dokumentumokat (központi
programok

és

a

szakközépiskolai

szakképzési

kerettantervek,

szakmai

vizsgakövetelmények stb.).
-

Szervezi és irányítja a szakképzéssel kapcsolatos munkákat.

-

Kiemelt feladata a szintvizsgák és a szakmai vizsgák szervezése és lebonyolítása.

-

Kapcsolatot tart és épít ki a külső képzőhelyekkel.

-

Koordinálja az iskolai tanterület megművelését.
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-

Figyelemmel

kíséri

a

szakképzéssel

kapcsolatos

jogszabályokat,

illetve jogszabályváltozásokat.
- Szervezi a szakképzésre irányuló beiskolázást.
-

Segíti

az

iskolai

pályaválasztási

tájékoztatók

lebonyolítását

(szakmai

és

továbbtanulási fórumok), végzős tanulók pályakövetése.
-

A szakmai munkaközösség munkájának ellenőrzése, felügyelete, óralátogatás.

-

Tervezi és irányítja a szakmai képzés tárgyi eszközeinek megrendelését,
beszerzését, karbantartását (eszközök, berendezések).
- Feladata a szakmai versenyek, pályázatok koordinálása.

-

Pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, pályázatok beadásának irányítása,
ellenőrzése.

-

Szakmai

kapcsolatot

tart

fenn

az

iskola

profiljába

illő

szakképző

intézményekkel, szakmai szervezetekkel, Kamarákkal.
- Az iskola tűzvédelmi és munkavédelmi felelős munkájának irányítása, ellenőrzése.
-

Figyelemmel kíséri a tankönyvpiac kínálatát és ennek ismeretében előkészíti a
szakmai tankönyvek rendelését.

-

Minden olyan feladatot ellát, amellyel az igazgató megbízza.

A munkaköri leírást a mai napon átvettem, az abban foglaltakat megismertem,
tudomásul veszem és betartásáért felelősséget vállalok.
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Munkaköri leírás
Munkaközösség-vezető
A munkaközösség-vezetőt – a munkaközösség tagjainak javaslata alapján – az igazgató bízza
meg. Munkáját az iskola alapdokumentumainak és az iskolavezetés iránymutatásainak
megfelelően végzi.
Megbizatása határozott időre, 5 évre szól.
1. A főbb tevékenységek összefoglalása

– A munkaközösség-vezető az igazgató közvetlen munkatársaként támogatja, szervezi
és ellenőrzi a munkaközösséghez tartozó pedagógusok munkáját.
– Legfontosabb feladata az iskolavezetés támogatása abban, hogy az iskola
Maradéktalanul meg tudja valósítani a Pedagógiai programban megfogalmazott
célkitűzéseit.
– Vezetői és pedagógiai tevékenységével kiemelten és a többi munkaközösséggel
egyeztetve segíti a munkaközösség nevelő - oktató munkáját.
– Fegyelmi felelősséggel tartozik a kompetencia körébe tartozó intézkedések
törvényességéért, az érvényes jogszabályok betartásáért és betartatásáért.
– Összeállítja – az iskola pedagógiai programja és éves munkaterve alapján, a
munkaközösség tagjainak bevonásával – a munkaközösség éves programját.
– A munkaprogram végrehajtása során irányítja a munkaközösség szakmai munkáját,
összehangolja tagjainak ezirányú tevékenységét, rendszeresen látogatja óráikat.
– Ellenőrzi és összehangolja – az igazgatónak történő benyújtás előtt – a
munkaközösség

tanmeneteit.

Segíti

ezek

elkészítését,

ügyelve

a

tantervi

követelmények megvalósítására, a követelmények, ütemezések megtartására.
– Segíti a félévi és év végi osztálystatisztikák határidőre történő összeállítását.
– Egyezteti a munkaközösség értékelési rendszerét az iskola pedagógusaira vonatkozó
értékelési rendszerrel, mely alapján javaslatot tesz a munkaközösségbe tartozó
szaktanárok jutalmazására.
– Javaslatot tesz az éves költségvetésben tervezett összegek erejéig a beosztottjai
munkájának zavartalan elvégzéséhez szükséges oktatási eszközök és anyagok
beszerzésére.
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– A félévi és tanévzáró nevelőtestületi értekezletekre – az igazgató által meghatározott
szempontok alapján – beszámolót, értékelést, adott esetben elemzést készít a
nevelőtestület

számára

munkaközösségének

tevékenységéről,

a

munkaterv

végrehajtásáról.
– Segíti a pedagógusok szakmai továbbképzését, javaslatot tesz ennek ütemezésére,
részt vesz a helyi szakmai-pedagógiai továbbképzések tartalmi kimunkálásában.
– Az iskolavezetéssel együtt szervezi területe szakmai, tanulmányi versenyeit, segíti a
tehetséges tanulók kiválasztását, felkészítését, valamint a felzárkóztatást.
– Részt vesz a munkaközösség tantárgyfelosztásának tervezésében.
– Javaslatot tesz az intézményi működési feladatokhoz, az oktató-nevelő munkához
kapcsolódó intézményi szabályzatok változtatására, az intézményben folyó szakmai
tevékenység korszerűsítésére, a nevelési értekezletek témáinak megválasztására.
– Segíti

az

iskolavezetést

a

munkaközösségi

tagok

helyettesítésének

megszervezésében.
– Figyelemmel kíséri az éves ütemterv időarányos megvalósulását, segíti az
intézményvezetést a feladatok teljesítésében, a szervezési munkák ellenőrzésében,
különös tekintettel az iskolai hagyományokból adódó nagyrendezvények, illetve
munkaközösségét szakmailag érintő feladatok esetében.
2. Pótléka

 A munkaközösség-vezetői tevékenységért a pedagógusokat pótlék illeti meg, mely a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján illeti meg.
A munkaköri leírást a mai napon átvettem, az abban foglaltakat megismertem,
tudomásul veszem és betartásáért felelősséget vállalok.
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Munkaköri leírás
Osztályfőnök
Az osztályfőnököt az igazgató bízza meg az osztályfőnöki feladattal. Közvetlen felettese az
általános igazgatóhelyettes.
1.

A főbb tevékenységek összefoglalása
 Feladatairól és hatásköréről irányadóak a Pedagógiai Program és az SzMSz megfelelő
fejezetében leírtak.
 Feladata az intézmény és a munkaközösség munkatervében rögzített szakmai és
pedagógiai feladatok előkészítése és végrehajtása.
 Javaslatot tesz az iskolai munkaterv osztályát, évfolyamát érintő pedagógiai,
szervezési, stb. feladataira,
 A helyi tanterv alapján tanmenetet készít, az osztályfőnöki tevékenységet ennek
alapján szervezi meg,
 Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség megbeszélésein és értekezletein,
 Kiemelt

figyelmet

fordít

a

dokumentumok

kitöltésére:

napló,

törzslap,

bizonyítványok, stb.
 Precíz, pontos, naprakész adminisztrációt végez.
 Elkészíti az osztályára vonatkozó év eleji statisztikát.
 Vezeti a tanulók dicséretével, elmarasztalásával kapcsolatos bejegyzéseket,
 Előkészíti és megszervezi osztálya programjait, tanulmányi kirándulását, a
kirándulás előtt két héttel leadja a kirándulási tervet.
 Kapcsolatot tart az osztályába járó diákok szüleivel, a külső képzőhelyekkel.
 Folyamatos kapcsolatot tart az osztályában tanító tanárokkal.
 Az osztályozó értekezletre bejegyzi javaslatát a tanulók magatartás és szorgalom
jegyére, ellenőrzi a tanulók érdemjegyeit.
 Előkészíti a szülői értekezletek lebonyolítását, közreműködik az iskola szülőkkel és
tanulókkal kapcsolatos minőségbiztosítási tevékenységében.
 Közreműködik a tankönyvellátással kapcsolatos feladatokban.
 Részt v e s z osztálya elsős avatóműsorának, szalagavató műsorának stb. előkészítő
munkálataiban.
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 Minden tanév első hetében ismerteti osztályával az iskolai házirendet, tűz- és
balesetvédelmi oktatást tart.
 Folyamatos figyelmet fordít osztálytermének rendjére, dekorációjára.
 Folyamatosan nyomon követi és aktualizálja a naplóban és a törzslapon a diákok
adatainak változását.
 Végzős évfolyamok esetén részt vesz a vizsgára jelentkezés lebonyolításában.

2.

Ellenőrzési kötelezettségei
 November, január és április hónap 8. napjáig ellenőrzi a napló osztályozó részének
állapotát,

az

osztályzatokat

érintő

hiányosságokat

jelzi

a

nevelési

igazgatóhelyettesnek.
 Minden hónap elején áttekinti a haladási naplóba történt bejegyzéseket, az esetleges
hiányosságokat korrigálja.
 Figyelemmel követi a tanulók igazolt és igazolatlan hiányzását, igazolja a
hiányzásokat, elvégzi a szükséges értesítéseket.
 Az osztályozó értekezlet napján ellenőrzi, hogy minden tanulónak le van-e zárva az
osztályzata, valamint a lezárt érdemjegy nem tér-e el jelentősen az osztályzatok
átlagától a tanuló kárára.

3.

Különleges felelőssége
 Felelős a tanulói és szülői személyiségjogok maximális tiszteletben tartásáért.
 Bizalmasan kezeli a kollégákkal és az osztályokkal kapcsolatos információkat,
 Maradéktalanul betartja az adatkezelésre vonatkozó szabályokat.
 A

hatáskörét

meghaladó

problémákat

haladéktalanul

jelzi

az

általános

igazgatóhelyettesnek vagy az igazgatónak.

4.

Pótléka
 Az osztályfőnöki tevékenységért a pedagógusokat pótlék illeti meg, melyet a 2011.
évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről foglaltak szerint kapja.

A munkaköri leírást a mai napon átvettem, az abban foglaltakat megismertem,
tudomásul veszem és betartásáért felelősséget vállalok.
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Munkaköri leírás
Pedagógus
„A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, oktatása…
iskolában a kerettantervben előírt törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, sajátos
nevelési igényű esetében az egyéni fejlesztési tervben foglaltak figyelembevételével.”
2011.CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 62. § (1).
A pedagógus a központilag előírt kerettanterv, az iskolai pedagógiai program, valamint
a tantárgyi helyi tanterv szerint, és a munkaközösség által választott tankönyvek, egyéb
nevelési, oktatási segédletek felhasználásával nevel, oktat, szervezi, irányítja a diákok
tanulását.
Az iskola belső életéhez, a tantestületi megállapodásokhoz, a vizsgákhoz kapcsolódó
szolgálati titkokat megőrzi, a vonatkozó szabályokat betartja és a diákokkal betartatja.
Megnyilvánulásaival tiszteletben tartja az iskola, a kollégái és a tanulók érdekeit, jó hírnevét.

1.

A pedagógus munkaideje, helyettesítés, ügyelet
– A pedagógusok munkaideje heti 40 óra, kötelező óraszáma heti 22-26 óra. A
pedagógus minden nap köteles érkezéskor és távozáskor a jelenléti ívet kitölteni és
aláírni, továbbá havonta köteles nyilvántartani a megtartott óráit, a helyettesítéseit
és az összevont órákat.
– Az első tanítási nap előtt, illetve az utolsó után (kivéve a nyári szabadság
időtartamát) a pedagógus munkaideje kötetlen, de fél 8-tól 16 óráig oktatással
kapcsolatos munkákra beosztható (pl. értekezletek, összeolvasás, szertárrendezés,
tanterem-előkészítés, beíratás, pótvizsgák stb.).
– Az éves munkatervben rögzített feladatok elvégzésére (ballagás, ünnepségek
stb.) a pedagógus pihenőnapon és szabadnapon is berendelhető. Vizsgáztatásra és
verseny-, illetve vizsgafelügyeletre, szülői értekezletre pihenőnapon és 16 óra után
is beosztható.
– A tanítási óráival kapcsolatos esetleges változtatásokat (az óra elmaradása,
óracsere) az iskola igazgatójának előzetes engedélyével az igazgatóhelyettessel
beszéli meg.
– A pedagógus köteles 10 perccel tanítási, foglalkozási vagy ügyeleti beosztása
előtt a munkahelyén megjelenni.
– A pedagógus a jogszabályban meghatározott szabadságait szorgalmi időszakban is
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kiveheti, ha ezt minimum egy héttel korábban írásban kérvényezi az iskola
igazgatójánál.
– A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradást, illetve annak okát
lehetőleg egy nappal előbb, de legkésőbb az adott munkanapon 7 óra 15 percig
köteles jelenteni az igazgatónak vagy az igazgatóhelyettesnek.
– Amennyiben a pedagógus tanítási napon az iskolából bármely okból (pl. táppénz,
szabadság) hiányzik, biztosítania kell a helyettesítő kolléga számára az óra
megtartásához szükséges tananyagot.
– A pedagógusok felügyeleti és helyettesítési rendjét az általános igazgatóhelyettes
állapítja meg az órarend függvényében.
– Rendkívüli esetben az iskolavezetés a túlórák, helyettesítések ellátását – a
rendkívüli munkavégzés szabályozott felső határának figyelembe vételével – év
közben is elrendelheti, ha az éves feladatok másképpen nem oldhatók meg
(betegség, pedagógus év közbeni távozása stb.).
– Ügyeletre, felügyeletre (tanulmányi versenyek, érettségi, osztályozó vizsgák,
beiratás stb.) a pedagógus beosztható. Az ügyelet tényét legalább egy nappal
előtte közölni kell.

2.

A pedagógus munkakörében ellátandó feladatai
– A tanár a végzettségének, szakpárjának megfelelően, az iskola pedagógiai
programjában foglaltak szerint, az aktuális tantárgyfelosztás alapján színvonalas
pedagógiai munkát végez, oktatja és neveli a rábízott tanulókat. Gondoskodik
arról, hogy tanítási óráin rendezett munkavégzés történjen.
– 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.
– Felkészül

a

foglalkozások,

a

tanítási

órák

megtartására,

elvégzi

az

előkészítésükkel kapcsolatos pedagógiai feladatokat. Az érvényes intézményi
pedagógiai programnak, a helyi tantervnek és a munkaközösség-vezetők
iránymutatásainak megfelelően, felelőséggel és önállóan tanít.
– Törekszik a tanulók egyenletes terhelésére. A tanulók felkészülését úgy tervezi,
hogy otthoni munkájuk átlagosan ne haladja meg a tanóra időtartamát.
– Rendszeresen értékeli tanulói tudását, félévente legalább a heti óraszám plusz egy
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számú osztályzatot ad minden tanítványának.
– Összeállítja, megíratja és tíz munkanapon 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 feleletkor azonnal, írásbeli dolgozatnál
a kijavítást követő órán ismerteti a tanulókkal.
– Minden érdemjegyet azon a napon beír az osztályozó naplóba, amikor a tanuló azt
megkapta. Nem kerülhet olyan érdemjegy az osztályozó naplóba, amiről a tanuló
nem tud.
– A szülőt az osztályzatokról az ellenőrző útján értesíti.
– Jelzi

az

osztályfőnöknek,

ha

valamely

tanuló

teljesítményében

jelentős

hiányosságok mutatkoznak.
– Bekapcsolódik

a

szakmájának

munkájába, rendszeresen

részt

megfelelő,
vesz

legalább

egy

továbbképzéseken

és

munkaközösség
tapasztalatairól

tájékoztatja a szakmai közösségét.
– Javaslatot tesz a képzési szerkezet átalakításával kapcsolatban.
– Javaslatot tehet a tantárgyfelosztással, gyakorlati oktatással kapcsolatban.
– Közreműködik

a

gazdálkodó

szervekkel

és

vállalkozókkal

történő

kapcsolattartásban.
– Javaslatot tesz az oktatás tárgyi feltételeinek javítására, korszerűsítésére
– Igazgatói megbízás alapján osztályfőnöki feladatokat lát el és ebben az esetben
az osztályfőnöki munkaközösség tagjává válik.
– Rendszeresen értékeli, ellenőrzi a tanulók munkáját a tantestület által elfogadott
szempontok alapján.
– A pedagógiai programban, az éves munkatervben előírt iskolai rendezvényeken
és ünnepségeken részt vesz az alkalomhoz illő ruhában.
– A Beiskolázási tervben elfogadott továbbképzéseken részt vesz.
– Az éves munkatervben meghatározott szülői értekezleteken, fogadóórákon
megjelenik, a szülőkkel partneri kapcsolat alakít ki.
– Nevelőtestületi és munkaközösségi értekezleteken, megbeszéléseken aktívan részt
vesz.
– Közreműködik

a

tornateremben,

tantermekben,

könyvtárban a rend biztosításában, a leltározásban.
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szertárban,

műhelyekben,

– Segíti a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzését. Bombariadó vagy egyéb
rendkívüli esemény bekövetkezésekor közreműködik az épület kiürítésében, menti
az általa használt legfontosabb dokumentumokat.
– Precízen, pontosan ellátja az adminisztratív teendőket.
Minden tanítási napon rendszeresen elvégzi a tananyag haladásával, a tanulók
mulasztásával kapcsolatos adminisztrációt és a tanulók érdemjegyeinek beírását
a naplóba. Minden foglalkozásról naplót vezet. Feladata még: osztályozás,
összeolvasás, statisztikák készítése.
– Az iskola igazgatója által elrendelt mindazon feladatok, amelyek az oktatássalneveléssel összefüggenek és pedagógus szakértelmet igénylő tevékenységnek
minősülnek.
3. Járandósága :
– Illetményét és egyéb juttatásait a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
foglaltak szerint kapja.
– A túlmunka elrendelése esetén a jogszabályok által meghatározott túlóradíj illeti meg.
A munkaköri leírást a mai napon átvettem, az abban foglaltakat megismertem,
tudomásul veszem és betartásáért felelősséget vállalok.
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Munkaköri leírás
Rendszergazda
A Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum Rázsó Imre Szakközépiskolája és
Szakiskolája rendszergazdájának közvetlen felettese az iskola igazgatója.
Heti munkaideje: 20 óra. Illetményét és egyéb juttatásait a kjt-ben foglaltak szerint kapja.
Feladatai:
– Biztosítani az intézmény informatikai eszközparkjának (számítógépek, nyomtatók,
projektorok) működőképességét.
– Az intézményben az oktatási feladatok ellátásához szükséges szoftverek
működésének és az ahhoz tartozó felhasználói jogok biztosítása.
– Együttműködik az informatikát oktató pedagógusokkal, valamint a szoftvereket
munkaköri feladatuk ellátása során használó egyéb foglalkoztatottakkal.
– Megtervezi a hálózat optimális struktúráját, javaslatot tesz a felmerülő igények
kielégítésére, az ehhez szükséges eszközök beszerzésére.
– A hálózaton a felhasználói jogok, és igények karbantartása.
– Az intézményben használatos szoftverek telepítése.
– A számítógépeken biztosítja a rendszeres vírusellenőrzést. Megakadályozza a
vírus terjedését és megszünteti a vírusfertőzéseket, gondoskodik megfelelő vírusirtó
szoftverek beszerzéséről.
– Az iskola szervereinek üzemeltetése, adminisztrálása.
– Biztosítja az

iskola belső hálózatának

működését, a hálózati eszközök

működőképességét (router, switch, wifi eszközök). Közreműködik az intézmény
belső vezetékes hálózatának üzemeltetésében, karbantartásában – szükség esetén
külső segítséget keres a hálózati hibák elhárítására.
– Az internet hozzáférés biztosítása az intézményben.
– Kapcsolattartás az internetszolgáltatóval.
– Kapcsolattartás a hardver-karbantartóval.
– A hardver és szoftver beszerzések szakmai véleményezése.
– A számítógéptermekben ellenőrzi a hálózat és az oktatás alapját képező
alkalmazói programok működőképességét, konfigurációját. A munkafájlokat, és az
oktatáshoz szükségtelen fájlokat saját belátása alapján törli. Az ellenőrzés
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időpontját úgy kell kijelölni, hogy az a tanítás rendjét ne zavarja.
– Rendkívüli esetekben (pl. súlyos vírusfertőzés, a hálózat sérülése, szerverek
leállása, rendszerösszeomlás) az értesítést követő 24 órán belül gondoskodik a hiba
elhárításának megkezdéséről.
– A figyelemmel kíséri a hardver- és szoftverpiac fejlődését, javaslatot tesz a
beszerzésekre, szükség esetén árajánlatokat szerez.
– A rendszergazda igazgatói megbízás alapján elvégzi a különböző tanórai és
tanórán kívüli programok informatikai és multimédiás hátterének biztosítását.
– Támogatja az intézményvezetést a működéshez szükséges informatikai információk
felkutatásában.
A munkaköri leírást a mai napon átvettem, az abban foglaltakat megismertem,
tudomásul veszem és betartásáért felelősséget vállalok.
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Munkaköri leírás
könyvtárostanár
Nkt. 62.§ (12): Az iskolai, kollégiumi könyvtárostanár, könyvtárostanító a nevelésseloktatással lekötött munkaidő keretében biztosítja a könyvtár nyitva tartását, a könyvtári
órákat. Munkaköri feladatként a kötött munkaidő többi része hetven százaléka - a könyvtár
zárva tartása mellett - a munkahelyen végzett könyvtári munkára (az állomány gyarapítása,
gondozása, könyvtári kutatómunka), iskolai kapcsolattartásra, a további harminc százaléka a
munkahelyen kívül végzett felkészülésre, könyvtári kapcsolatépítésre, állománygyarapításra,
továbbá a pedagógus-munkakörrel összefüggő más tevékenység ellátására szolgál.
A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és
a köznevelési intézmények névhasználatáról 64. bekezdése értelmében tájékoztatom:
Az iskolai, kollégiumi könyvtár működésére, eszközeire, felszerelésére vonatkozó szabályok
163. § (1) Az iskolai, kollégiumi könyvtár az iskola, kollégium működéséhez,
pedagógiai programjának megvalósításához, a neveléshez, tanításhoz, tanuláshoz
szükséges dokumentumok rendszeres gyűjtését, feltárását, megőrzését, a könyvtári
rendszer szolgáltatásainak elérését és mindezek használatát, továbbá a könyvtárhasználati
ismeretek oktatását biztosító, az intézmény könyvtár-pedagógiai tevékenységét koordináló
szervezeti egység.
(2) Az iskolai, kollégiumi könyvtár SZMSZ-e szabályozza működésének és
igénybevételének szabályait. E rendelet határozza meg azokat az előírásokat, amelyeket
minden iskolai, kollégiumi könyvtár működtetésénél meg kell tartani, továbbá amelyek
figyelembevételével a könyvtár igénybevételével és használatával kapcsolatos
rendelkezéseket el kell készíteni.
(4) Az iskolai, kollégiumi könyvtár állományába csak a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó
dokumentum vehető fel.
(5) Az iskolai könyvtárban a tankönyveket elkülönítve kell kezelni és gyűjteni, ennek
sajátos rendjét a tankönyvtári szabályzatban kell rögzíteni.
165. § (1) Az iskolai, kollégiumi könyvtár felszerelésének alapkövetelménye
a) legalább egy olyan, a használók által könnyen megközelíthető helyiség, amely
alkalmas az állomány (állományrész) szabadpolcos elhelyezésére és legalább egy iskolai
osztály egyidejű foglalkoztatására,
b) legalább háromezer könyvtári dokumentum megléte,
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c) tanítási napokon a tanulók, pedagógusok részére megfelelő időpontban a nyitva tartás
biztosítása.
(2)

Az

iskolai,

kollégiumi

könyvtárnak

rendelkeznie

kell

a

különböző

információhordozók használatához, az újabb dokumentumok előállításához, a könyvtár
működtetéséhez szükséges nyilvántartások vezetéséhez, katalógus építéséhez szükséges
eszközökkel.
(3) Az iskolai, kollégiumi könyvtár kapcsolatot tart a többi iskolai, kollégiumi
könyvtárral, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézmények könyvtáraival, a
nyilvános könyvtárakkal, és együttműködik az iskola székhelyén működő közkönyvtárral.
(4) A könyvtárostanár a nevelő-oktató tevékenységét könyvtár-pedagógiai program
alapján végzi.
166. § (1) Az iskolai könyvtár alapfeladata
a) gyűjteményének folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása és rendelkezésre
bocsátása,
b) tájékoztatás nyújtása a dokumentumokról és szolgáltatásokról,
c) az intézmény helyi pedagógiai programja és könyvtár-pedagógiai programja szerinti
tanórai foglalkozások tartása,
d) könyvtári dokumentumok egyéni és csoportos helyben használatának biztosítása,
e) könyvtári dokumentumok kölcsönzése, beleértve a tartós tankönyvek, segédkönyvek
kölcsönzését.
(2) Az iskolai, kollégiumi könyvtár kiegészítő feladata
a) az Nkt. 4. § 5. pontja szerinti egyéb foglalkozások tartása,
b) a nevelő-oktató munkához szükséges dokumentumok többszörözése,
c) számítógépes informatikai szolgáltatások biztosítása,
d) tájékoztatás nyújtása az iskolai, kollégiumi könyvtárak, a pedagógiai-szakmai
szolgáltatásokat ellátó intézményekben működő könyvtárak, a nyilvános könyvtárak
dokumentumairól, szolgáltatásairól,
e) más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása,
f) részvétel a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében,
g) muzeális értékű könyvtári gyűjtemény gondozása.
(3) Az iskolai könyvtár a (2) bekezdésben meghatározottakon kívül közreműködik az
iskolai tankönyvellátás megszervezésében, lebonyolításában.
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167. § (1) Az iskolai, kollégiumi könyvtár gyűjteményét a helyi pedagógiai programnak
megfelelően, a tanulók és a pedagógusok igényeinek figyelembevételével kell fejleszteni.
(2)

A

köznevelési

intézmény

számára

vásárolt

dokumentumokat

könyvtári

nyilvántartásba kell venni. A könyvtáron kívül elhelyezett dokumentumokról lelőhelynyilvántartást kell vezetni.
(3) A könyvtár SZMSZ-ében kell meghatározni az iskolai, kollégiumi könyvtár
a) könyvtárhasználóinak körét,
b) esetén a beiratkozás módját, az adatokban bekövetkezett változások bejelentésének
módját,
c) szolgáltatásai igénybevételének feltételeit,
d) gyűjtőköri szabályzatát,
e) használatának szabályait,
f) nyitva tartásának és a kölcsönzésnek a módját és idejét,
g) tankönyvtári szabályzatát, a tartós tankönyvekre vonatkozó szabályokat,
h) katalógusszerkesztési szabályzatát.
(4) Az SZMSZ-nek a könyvtárhasználat kérdéseit meghatározó rendelkezéseit
nyilvánosságra kell hozni.
Az ön könyvtárostanári munkakörében 2013. szeptember 1-jétől a köznevelési törvény 62.§
(5)-(6) és (12) bekezdéseinek előírásai alapján – az iskola többi pedagógusával azonos
mértékben – heti 22 órában határozom meg a neveléssel-oktatással lekötött munkaidejének
mértékét. Így könyvtárostanári munkakörében munkaidejét a következőként határozom meg.
1. Heti munkaideje

40 óra Munka tvk.

2. Kötött munkaideje, Nkt. 62.§ (5)

32 óra 40 óra 80%-a

3. Oktatással-neveléssel lekötött munkaideje, Nkt. 62.§ (6)

22 óra 40 óra 55%-a

4. Könyvtári óráinak száma (a könyvtár nyitva tartása mellett)

22 óra Mint a 3. sor

5. A kötött munkaidő fennmaradó része

10 óra 32– 3. sor

6. Könyvtári munka, kapcsolattartás (zárva tartás mellett)

7 óra

5. sor 70%-a

7. Külső kapcsolatépítés, beszerzés, más pedagógusi feladatok

3 óra

5. sor 30%-a

8. A heti munkaidő nem kötött része (iskolán kívül)

8 óra

1. sor – 2. sor

9. Munkaideje összetevőinek összege

40 óra 4. sor+6–8. sor
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A munkaköri leírást a mai napon átvettem, az abban foglaltakat megismertem,
tudomásul veszem és betartásáért felelősséget vállalok.
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Munkaköri leírás
Iskolatitkár

A

Szombathelyi

Műszaki

Szakképzési

Centrum

Rázsó

Imre

Szakközépiskolája és Szakiskolája iskolatitkárának közvetlen felettese az iskola igazgatója.
Megbízását az igazgatótól kapja és határozatlan időre szól.
40 óra.

Heti munkaideje:

hétfő - csütörtök: 7:30 – 16:00
péntek: 7:30 – 13:00
Munkáját az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata, Pedagógiai programja,
Házirendje, a munkájára vonatkozó belső szabályzatok és jelen munkaköri leírás
alapján végzi.

E

dokumentumokban

nem

szabályozott

kérdésekben

a nemzeti

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény, a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint a
munkavégzés tartalmát és szabályait meghatározó egyéb jogszabályok az irányadók.
Illetményét és egyéb juttatásait a kjt-ben foglaltak szerint kapja.
Munkaköre bizalmas munkakör, titoktartási kötelezettség terheli.

Feladatai:
– Lebonyolítja a levelezést, a bejövő és a kimenő leveleket iktatja. A kimenő
levelekről postai összesítést készít, és a levelekkel együtt átadja a kézbesítőnek.
– Az ügyiratkezelést a mindenkor érvényben lévő szabályzat szerint végzi, önállóan
és teljes felelősséggel (iktatás, selejtezés).
– Az irattárból kiadott iratok helyére az átvevő nevét és a kivétel napját minden
esetben bejegyzi.
– Biztosítja

az

ügyvitelhez

és

az

iskolában

folyó

munkához

szükséges

dokumentumok, nyomtatványok pótlását és a tantestület tagjainak rendelkezésére
bocsátja.
– Átnézi az érkező nyomtatványokat, a szigorú számadásúakat nyilvántartásba veszi.
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– Az oktatási igazolványokkal (diákigazolvány, pedagógusigazolvány) kapcsolatos
valamennyi teendőt (igénylés, nyilvántartás, érvényesítés, érvénytelenítés, stb.)
elvégzi.
– Közoktatási

Információs

Rendszer

kezelése

(a

tanulók

és

pedagógusok

nyilvántartása, a ki-belépések és egyéb adataik változásának berögzítése, küldése).
– Beírási naplók vezetése.
– Az általános igazgatóhelyettes vezetésével a beiskolázással, érettségivel, szakmai
vizsgával kapcsolatos adminisztrációs feladatok elvégzése
– Az igazgató és az igazgatóhelyettes irányításával egyéb adminisztrációs és
gépelési feladatokat is ellát.
– Esetenként adatszolgáltatást végez.
– Tapasztalatairól, észrevételeiről tájékoztatja az igazgatót.
– Az intézmény adatairól információt csak a felettese engedélyével adhat.
– Indokolt esetben, egyeztetés után, a munkakörébe nem tartozó, de az iskola
érdekeit szolgáló feladatokat is ellát az igazgató utasítására.

A munkaköri leírás a munkaszerződés mellékletét képezi.
A munkaköri leírást a mai napon átvettem, az abban foglaltakat megismertem,
tudomásul veszem és betartásáért felelősséget vállalok.
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2. számú melléklet –Könyvtár Szervezeti és Működése Szabályzata
BEVEZETÉS:
Az ISKOLAI KÖNYVTÁR működési szabályzata a közoktatási-, könyvtári
jogszabályoknak, útmutatóknak és a Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola pedagógiai
programjának megfeleltetett dokumentum.
Jelen dokumentum célja, hogy szabályozza és meghatározza a könyvtár:
-

feladat és gyűjtőkörét

-

kezelésének és működésének rendjét

-

fenntartásának, fejlesztésének, gondozásának módját

-

állományvédelmi eljárásait

-

használatának rendjét

Az iskolai könyvtárra vonatkozó JOGSZABÁLYOK:
-

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

-

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

-

51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának
rendjéről

-

110/2012. (VI.4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és
alkalmazásáról

-

16/2013. (II.28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás,
valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről

-

48/2012. (XII.12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a
pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről, és a pedagógiai-szakmai
szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről

-

1997. évi CXL. törvény (könyvtári törvény)

-

3/1975. (VIII.17.) KM-PM rendelet a könyvtári állomány ellenőrzéséről

-

1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról

1. A könyvtárra vonatkozó adatok
Elnevezése: Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum Rázsó Imre
Szakközépiskolája és Szakiskolája könyvtára
Székhelye: Körmend
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Címe: 9900 Körmend, Rákóczi F.u.2.
Létesítése (jelenlegi helyén): 2001
A könyvtár pecsétje:

Leltárbélyegző:

Leírása: 3,5 x 1, 8 cm, ovális keret, külső körén a könyvtár neve, székhelye
látható. A bélyegző közepén a Lsz._______rövidítés jelzi a leltári szám helyét.
2. A könyvtár fenntartása és felügyelete:
A könyvtár fenntartója a Nemzetgazdasági Minisztérium.
A könyvtár a Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum Rázsó Imre
Szakközépiskolája és Szakiskolája szervezetében működik, így működéséről és
fejlesztéséről a Nemzetgazdasági Minisztérium az iskola költségvetésében
gondoskodik. Működését az iskola igazgatója irányítja, ellenőrzi. Az iskolai
könyvtár vezetésével a könyvtárost bízza meg. Munkarendjét, feladatainak részletes
megfogalmazását a munkaköri leírás tartalmazza.
3. A könyvtár feladatai:
a. A feladatokat meghatározó tényezők:
-

a könyvtár iskolai könyvtárként funkcionál

-

a használók száma mindenkor az iskolában dolgozók illetve tanulók létszáma

-

a dokumentumok száma kb. 7000 db

-

a társadalmi környezetben hasonló iskolai szakkönyvtár nem működik, így az
iskolával függő viszonyban lévő szakemberek, vállalkozók, intézmények is a
használók körébe tartozhatnak
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-

a könyvtár nyilvános könyvtári feladatokat nem lát el

b. A könyvtár feladatai:
-

Az iskola szakmai és pedagógiai tevékenységéhez, a nevelő és oktató
munkához, a tanításhoz, tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres
gyűjtése, feltárása, megőrzése, rendelkezésre bocsátása, kölcsönzése; a könyvés könyvtárhasználati ismeretek oktatása.

-

Lehetőség biztosítása a tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős programok
megtartására .

-

Az intézmény helyi pedagógiai programja és a könyvtár-pedagógiai programja
szerinti tanórai foglalkozások tartása, a könyvtári dokumentumok egyéni és
csoportos helyben használatának biztosításával.

-

Feladatok ellátása az iskolai tankönyvellátás szervezésében, lebonyolításában.

-

Kiegészítő feladatként a számítógépes informatikai szolgáltatásokat biztosítja,
tájékoztatást nyújt más könyvtárak szolgáltatásairól, dokumentumairól,
rendezvényeiről.

c.

A könyvtár gyűjtőköre:
Az intézmény Pedagógiai Programjában meghatározott célrendszerből
következik. Kiterjed a következő területekkel kapcsolatos dokumentumokra:
- középiskolai közismereti tantárgyak oktatása
- szakoktatás, szakképzés
- pedagógiai szakirodalom
- általános művek, lexikonok, szótárak
- tankönyvek
- évkönyvek
- szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos művek

3.1 A könyvtár feladatainak megfelelő szolgáltatások:
a. A nyitva tartás idejében a könyvtárnak az igénybevételre jogosultak számára
(tanulók, dolgozók) lehetővé kell tenni a teljes állomány egyéni és csoportos
helyben használatát.
b. A könyvtárban a tantestülettel és a szakmai munkaközösségekkel
összehangoltan többek között könyvtárismereti órák, könyvtárhasználatra
épülő foglakozások, tanítási órák tarthatók.
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c. A csak helyben használható gyűjteményének kivételével kölcsönzi állományát.
d. A könyvtár tájékoztatást ad a használatához szükséges ismeretekről,
bibliográfiai adatszolgáltatást nyújt, az iskolához kapcsolódó téma- és
sajtófigyelést végez.
e. Könyvtári rendezvényeket szervez és bonyolít le.
f. Kérésre könyvtárközi kölcsönzést folytat.
4. Állományvédelem, állományba vétel, állományellenőrzés
a. A könyvtár állományvédelmének feltételeiről a fenntartó az igazgató
közreműködésével köteles gondoskodni.
b. A könyvtár köteles minden gyűjtőkörébe tartozó dokumentumot folyamatosan
nyilvántartásba venni. A könyvtáros tudta nélkül semmilyen könyv vagy más
egyéb dokumentum nem vásárolható a könyvtár számára.
c. A dokumentumokat a leltárba vétellel egy időben el kell látni a könyvtár
tulajdonbélyegzőjével, leltári számmal, raktári jelzettel.
d. Az iskola igazgatója gondoskodik arról, hogy az állományvédelmi rendelet
alapján szabályos időközönként ellenőrizzék az állományt.
A könyvtár revízióját az iskola igazgatója rendeli el, kivéve, ha személyi változás
esetén az átvevő könyvtárostanár kezdeményezi az állományellenőrzést.
A leltározás végrehajtásáért, a személyi és tárgyi feltételek biztosításáért a gazdasági
vezető – mint a leltári bizottság elnöke- a felelős.
Az állomány ellenőrzése lehet:
-

ideje szerint: időszaki vagy soron kívüli

-

módja szerint: folyamatos vagy fordulónapi

-

mértéke szerint: teljes vagy részleges

Az időszaki leltározás kötelező, az állomány egészére kiterjed, és 2 évenként kell
megvalósítani.
A részleges állományellenőrzést az állomány 20%-ra kell kiterjeszteni. (Vis maior
esetén a károsodott állományt kell vizsgálni.)
Leltározás alatt a könyvtári szolgáltatás szünetel, ezért szorgalmi időben célszerű
végrehajtani.
Az ellenőrzés végrehajtására ütemtervet kell készíteni, melyet az ellenőrzés előtt 6
hónappal be kell nyújtani jóváhagyásra az iskola igazgatójának.
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Az ütemtervnek tartalmaznia kell:
-

az ellenőrzés lebonyolításának módját

-

a leltározás időpontját, tartalmát

-

a záró jegyzőkönyv előterjesztésének határidejét

-

a leltár mértékét

-

részleges leltár esetén a kiválasztott állományegység megnevezését

-

az állomány ellenőrzésében résztvevő személyek nevét

További feladatok:
-

a raktári rend megteremtése

-

nyilvántartások felülvizsgálata

-

revíziós segédeszközök előkészítése

-

pénzügyi dokumentumok lezárása

A revíziót a könyvtárosnak kell lebonyolítania. Az ellenőrzés módszere az állomány
összehasonlítása a raktári katalógussal. Az ellenőrzésről záró jegyzőkönyvet kell
készíteni, melyet 3 napon belül át kell adni az iskola igazgatójának.
5. Az állomány feltárása:
A könyvtár állományáról számítógépes nyilvántartás készül. Valamennyi
dokumentum leírását számítógép rögzíti, tartalmazza, ami lehetővé teszi a szerző,
cím szerinti tájékozódást.
6. Az állomány apasztása:
Az állomány apasztása az információhordozók rongálódása, tartalmi elavulása okán
történik. Az iskolai könyvtár állományából a dokumentumok tartalmi értékelése
alapján a munkaközösségek vezetői, a szaktanárok és a könyvtáros javaslata alapján
ki kell gyűjteni, és ki kell vonni a feleslegessé vált dokumentumokat.
Soron kívüli állomány ellenőrzést kell tartani, ha az állományt valamilyen
károsodás éri (elemi csapás, bűncselekmény) vagy ha a fenntartó elrendeli. A
tapasztalatokat jegyzőkönyvben kell rögzíteni.
A jegyzőkönyvnek minden esetben tartalmaznia kell a kivezetés okát:
-

megrongálódás, elavulás, fölös példány

-

megtérített (pénzzel vagy dokumentummal)
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-

behajthatatlan követelés

-

állományellenőrzési hiány, elháríthatatlan esemény

A jegyzőkönyvet az igazgató aláírásával és az iskola bélyegzőjével hitelesíti.
Az iskolai könyvtárban fölös példány keletkezik, ha
-

megváltozik a tanterv

-

változik az ajánlott és házi olvasmányok jegyzéke

-

változik a tanított idegen nyelv

-

csonka többkötetes dokumentumok terhelik az állományt

7. A könyvtár használati rendje:
Az iskolai könyvtár működéséért, a könyvtárral kapcsolatos feladatok ellátásáért a
könyvtáros a felelős.
Az igénybevételre jogosultak köre:
-

az iskola tanulói

-

az iskolában működő tanfolyamok részvevői

-

a nevelőtestület tagjai

-

az adminisztratív és technikai dolgozók

Beiratkozás nincs. A tanulók iskolai beiratkozása egyben az iskolai könyvtár
használatára is jogosít.
Az iskolából távozó tanulók és közalkalmazotti jogviszonyát megszüntető iskolai
dolgozók kötelesek könyvtári tartozásaikat hiánytalanul leadni.
A kézikönyvek, a videó- és hanganyagok csak helyben használhatók, illetve
tanórákra kölcsönözhetők. ( A tanár felelősségére.)
A könyvtár nyitvatartási rendje:
A könyvtár nyitva tartását a mindenkori iskolai munkaterv határozza meg.
hétfő: 8 -15 óráig
kedd: 9-15 óráig
szerda: 8-15 óráig
csütörtök: 8-15 óráig
péntek: 8-13 óráig
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8.

A kölcsönzés szabályai:
a. A könyvtárból könyvet vagy egyéb dokumentumot csak a könyvtáros tudtával
szabad kivinni. A kölcsönzésről a könyvtár füzetes nyilvántartást vezet, amit a
kölcsönzőnek alá kell írni.
b. A könyvtár állományából nem kölcsönözhetőek a ritka, értékes, esetleg muzeális
értékű és dedikált kiadványok.(Legfeljebb a tanítási órára, a tanár felelősségére.)
c. Egy-egy alkalommal 6 kötet kölcsönözhető 4 hétre, hosszabbítás lehetséges.
d. Az elveszett vagy megrongálódott könyvet a használónak elsősorban vásárlással,
esetleg másolatban pótolni kell.(A vásárolt példány az elveszett dokumentum
leltári számát kapja.)

9. A könyvtár szervezete és működése:
A könyvtár 1 (két tanterem egybenyitásával kialakított), jól megközelíthető, a
tantermekhez közel elhelyezkedő helyiségből áll, amely az iskola oktatási
főépületének első emeletén található. Az állomány (kézikönyvtári + kölcsönözhető
állományrész) illetve a 20 férőhelyes olvasóterem egy tágas, világos teremben
található.
Itt áll a könyvtáros munkaasztala és a látogatók által is igénybe vehető számítógép,
amelyen az Internetet is korlátlanul használhatják.
A kölcsönözhető állomány szabad polcos rendszerű, raktári jelzetek szerint
elhelyezett. A nem kölcsönözhető állományt piros szalag jelzi.
10. A könyvtár gazdálkodása:
A gyarapítás formái és forrásai:
a. vétel
b. b. ajándék
c. c. csere
A gyarapítást mindig a nevelőtestülettel, a szaktanárokkal, a munkaközösségvezetőkkel együtt kell végezni!
A vásárlás, vétel történhet:
-

jegyzéken megrendeléssel vagy előfizetéssel (kiadóktól)
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-

a dokumentum megtekintése alapján kézpénzes fizetéssel, átutalással
(könyvesboltok)

Az ajándékozás, mint gyarapítási mód független a könyvtári költségvetéstől. A
könyvtár kaphat ajándékot intézményektől, egyesületektől és magánszemélyektől. A
gyűjtőkörbe nem illő művek ajándékozásra felhasználhatók.
Az iskola könyvtár gyarapítási gyakorlatának legfontosabb tájékozódási
segédletei:
-

gyarapítási tanácsadók

-

kiadói katalógusok, tájékoztatók

-

folyóiratok, szaklapok tájékoztatói

-

készlettájékoztatók

-

ajánló bibliográfiák

A tájékozódási forrásokban kijelölt dokumentumokat mindenkor össze kell
vetni a számítógépes könyvtári nyilvántartással.
A beérkezett kiadványok számláinak kiegyenlítése, a pénzügyi szabályoknak
megfelelő könyvelés, a gazdasági-pénzügyi iratok kezelése, megőrzése az
intézmény gazdasági vezetőjének a feladata. Az iratok fénymásolt példányát a
könyvtárban is el kell helyezni.
A leltári nyilvántartás jellege szerint időleges vagy végleges, formája szerint egyedi
és összesített lehet.
A végleges nyilvántartás: azokat a dokumentumokat, melyeket a könyvtár tartós
megőrzésre szán, hat napon belül végleges nyilvántartásba kell venni. Formája:
számítógépes nyilvántartás, leltárkönyv.
A leltárkönyv pénzügyi okmány, nem selejtezhető!
Általános szabályok:
A könyvtár munkahely, ezért minden használójától elvárjuk a fegyelmezett
magatartást.
A könyvtárban nyílt láng használata és a dohányzás tilos!
A könyvtár folyamatosan biztosítja a kölcsönzést, a helyben használatot illetve
lehetőséget nyújt tanórák , foglalkozások zavartalan megtartására.
Az SZMSZ melléklete a GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT, a
KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT és a könyvtáros MUNKAKÖRI
LEÍRÁSA.
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Az iskola könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát jól látható helyen a
könyvtárban el kell helyezni!
ZÁRADÉK
Az iskola működésére vonatkozó szabályzat és a Házirend a könyvtár tevékenységére és
területére is vonatkozik.
Jelen szabályzat a visszavonásig érvényes!
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3. számú melléklet – Gyűjtőköri szabályzat
1. A SZABÁLYZÁS CÉLJA
A gyűjtőkör meghatározásának célja, hogy a Szombathelyi Műszaki Szakképzési
Centrum Rázsó Imre Szakközépiskolája és Szakiskolája könyvtára a dokumentumok
beszerzésére rendelkezésre álló forrásokat küldetésének megfelelően, a lehető
legésszerűbben hasznosítsa. A gyarapítás a tantervi követelményeknek megfelelően
mindig tervszerűen és arányosan történik.
A gyűjtőkör iránytűként szolgál a dokumentumok közötti szükségszerű válogatásban,
segít eldönteni, hogy mi kerülhet beszerzésre és mi nem.
A gyűjtőkör a könyvtár használóit is eligazítja abban a vonatkozásban, hogy az
állományban mely dokumentumok meglétére számíthatnak.
2. A GYŰJTŐKÖR MEGHATÁROZÁSÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK
a. Az intézmény pedagógiai-szakmai programja, az oktató-nevelő munka
b.

tartalma

c. Az intézmény oktatási-nevelési céljai
d. Az intézmény nevelőtestülete
e. Az intézmény diákközössége
f. Az intézmény vonzáskörzetének könyvtárellátási helyzete
g. Az olvasók köre
h. A rendelkezésre álló források
i. A könyvtár feladata és célja: biztosítani a tanulók, tanárok, érdeklődő
szakemberek ellátását minden olyan információhordozóval, amelyek fontos
szerepet töltenek be az oktató-nevelő és a szakirányoknak megfelelő oktató-nevelő
munka folyamatában, valamint lehetővé teszi az intézmény életével, történetével,
kapcsolataival összefüggő dokumentumok hozzáférhetőségét.
3. A GYŰJTÉS FORMAI JELLEMZÉSE
A könyvtár állományát alkotó dokumentumtípusok:
-

könyv

-

tankönyv

-

periodika
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-

nem nyomtatott információhordozó (DVD, videokazetta, CD-ROM)

A gyűjtés nyelve:
-

magyar

-

minden olyan egyéb nyelv, amelyre az idegen nyelvi képzés kiterjed

4. A KÖNYVTÁR ALAPFELADATAI
-

A dokumentumok rendszeres gyűjtése; a művek szakszerű feldolgozásával és
őrzésével segítse az iskolában folyó oktató-nevelő munkát.

-

Lehetőségeivel járuljon hozzá a tanulók olvasóvá neveléséhez, önálló
ismeretszerző képességük fejlesztéséhez.

-

Szolgálja a pedagógusok szakirodalmi igényeinek kielégítését, nyújtson segítséget
a rendszeres önművelésükhöz.

-

Sajátos eszközeivel támogassa az iskola mindenkori profilját.

-

Szolgálja az iskolai hagyományok ápolását.

A könyvtár kiegészítő feladatai
-

Tanórán kívüli foglalkozások tartása.

-

Más könyvtárak szolgáltatásainak igénybevétele.

-

Rendezvények, kiállítások szervezése.

5. A GYŰJTŐKÖR TARTALMI MEGHATÁROZÁSA
a. Fő gyűjtőkör
Azokat az iskolában folyó oktatási-nevelési, szakirodalmi szolgáltatási
tevékenységekhez kötődő ismeretterületeket foglalja magába, amelyek irodalmát,
tankönyveit, jegyzeteit a könyvtár magyar nyelven a teljesség igényére törekedve
gyűjti.
b. Mellék gyűjtőkör
Az ide tartozó dokumentumokat a könyvtár válogatva vagy erősen válogatva gyűjti,
esetükben csupán reprezentativitásra törekszik.
6. A GYŰJTÉS SZINTJE ÉS MÉLYSÉGE
A Könyvtár iskolai könyvtári funkciójából adódóan az állományalakítás során arra
törekszik, hogy a változó tananyaghoz kapcsolódó irodalom megfelelő válogatással,
tartalmi teljességgel álljon a felhasználó diák, munkatárs rendelkezésére.
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Elsőbbséget élvez:
-

egyes tantárgy, szaktárgy oktatásában felhasználható tudományterület
enciklopédikus szintű gyűjtése

-

a nevelési céloknak megfelelő szépirodalmi alkotások gyűjtése a klasszikus és
kortárs irodalomból

-

a szépirodalmi művek közül a tananyagban szereplő írók, költők válogatott művei

-

a kötelező és ajánlott szakirodalom

-

a szakmai tárgyak alap- és középszintű irodalma

-

nemzeti, családi, vallási és iskolai ünnepségek megrendezéséhez felhasználható
dokumentumok

A Könyvtár meghatározott mennyiségben gyűjti az iskolában használt tankönyveket,
feladatgyűjteményeket, példatárakat, pályaválasztási útmutatókat, felvételi
követelményeket tartalmazó kiadványokat. Minden olyan alkotást, amely a nevelési
program megvalósításához szükséges.
7. PÉLDÁNYSZÁM-MEGHATÁROZÁS
A példányszám-meghatározásnál a Könyvtár a témakör és a gyűjtés mélysége mellett
figyelembe veszi a beszerzendő művek iskolai felhasználhatóságát és didaktikai
szerepét, a dokumentum egyéni vagy csoportos felhasználási jellegét.
A kézikönyvtár gyűjtőköre a legszélesebb tartalmú. Ide 1 példányban valamennyi
profilba vágó ismeretág, diszciplína összefoglaló művét be kell szerezni. A
kézikönyvtár állományának fejlesztése a műveltségi területek tartalmi
követelményeinek figyelembe vételével történik. Alapvető dokumentumai:
-

általános- és szakenciklopédiák

-

fogalomgyűjtemények

-

szótárak

-

adattárak

-

kézikönyvek

-

összefoglalók

-

atlaszok

A csoportos foglalkozások keretében munkáltató eszközként használható irodalmat a
Könyvtár a tanulócsoportok létszámának figyelembe vételével gyűjti.
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A kötelező szép- és ismeretközlő irodalmat 4-5 tanulónként 1 példányban kell
gyűjteni. Egyéb irodalmat 1-2 példányban csak indokolt esetben kell beszerezni.
8. AZ EGYES ÁLLOMÁNYRÉSZEK GYŰJTŐKÖRI SAJÁTOSSÁGAI
Általános művek
A szakközépiskola könyvtára válogatva gyűjti az általános tájékoztatást, tájékozódást
kielégítő kézikönyveket, fontosabb lexikonokat, enciklopédiákat. Minden egyes
műveltségi területhez szükséges alapdokumentumokat, kézikönyveket, adattárakat
beszerzi, a kézikönyvtári állományban elhelyezi, gondozza.
Filozófia, pszichológia, etika
A filozófiai tartalmú legfőbb műveket, történeti írásokat erősen válogatva gyűjti. A
pszichológiai tartalmú dokumentumok vonatkozásában az általános lélektani írásokat,
a hétköznapi pszichológiai eseteket feldolgozó műveket korlátozva szerzi be.
Válogatva gyarapítja állományát az etika alapjait, a társas érintkezés erkölcstanát
bemutató kötetekkel.
Vallás, teológia
A könyvtár csak részlegesen szerzi be az öt világvallás- kiemelten a kereszténységtanait összefoglaló műveket.
Társadalomtudományok
Erősen válogat az e területet felölelő művek között.
Nevelés, oktatás, pedagógia
Az iskola könyvtárának válogatva, de gyűjtenie kell a nevelés és oktatás elméleti és
módszertani kérdéseit feldolgozó, a személyiségfejlesztésre vonatkozó főbb
kiadványokat, segédkönyveket, a mindennapi pedagógiai tevékenységet segítő
szakirodalmat.
Néprajz
Nagyon erősen válogatva, kizárólag csak az általános műveltséghez szükséges, a
közéleti és társasági szokásokat, protokoll és illemszabályokat felvonultató műveket
szerzi be.
Matematika és természettudományok
Alapművekkel, a tanulást, tanítást segítő általános természettudományi
összefoglalókkal, adattárakkal, segédkönyvekkel, példatárakkal gyarapítja állományát
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azzal a kikötéssel, hogy az idetartozó minden tudományterület esetében rendelkeznie
kell az alapvető és legfontosabb művekkel.
Orvostudomány
Az általános egészségügyi ismereteket, a személyi higiéniával foglalkozó,
balesetvédelmi és elsősegély-nyújtási ismereteket tartalmazó könyveket szelektálva
veszi be gyűjteményébe.
Technika általában
A műveket, melyek ezt a területet érintik, válogatva szerzi be, elsősorban az iskolában
oktatott szakmákra koncentrálva. Minden egyes szakterület esetében a tanulást segítő,
kiegészítő ismereteket tartalmazó szakkönyvekre koncentrál.
Mezőgazdaság, állattenyésztés, vadászat, halászat
Alapművek beszerzésére fókuszál, erősen válogatva; leginkább a mezőgazdaság
kérdéseit érintő műveket veszi figyelembe.
Háztartás
A szabadidő hasznos eltöltését segítő, különböző háztartási tevékenységeket bemutató,
ismeretbővítő könyveket erősen válogatva, az iskolában tanuló és dolgozó nők igényeit
figyelembe véve minimális mennyiségben szerzi be.
Művészet, szórakozás, sport
Az építészet, a képzőművészet, a zene, a színház világát bemutató összefoglaló
könyveket, főbb kiadványokat válogatva gyűjti. A sport területén az iskolában
gyakorolt sportágakra vonatkozó műveket bővebben, míg az egyéb, népszerű
testedzési formákat felvázoló könyveket erősen szelektálva vásárolja.
Nyelv és irodalom
A magyar nyelv területén az alapvető nyelvészeti szakkönyvekkel, tankönyvekkel, a
nyelvhelyesség, a helyes beszéd és írás elsajátítását elősegítő művekkel gazdagítja
állományát. Irodalomtörténeti, – elsősorban magyar illetve a tananyagban szereplő
külföldi írókat, költőket felvonultató műveket - irodalomesztétikai munkákat,
verselemzéseket, szótárakat, az iskolában oktatott idegen nyelvekhez kapcsolódó, azok
elmélyítését segítő, nyelvvizsgára felkészítő, az önképzést előmozdító szakkönyveket
válogatva gyűjti.
Történelem, földrajz, életrajz
A Föld országait,- elsősorban hazánkat, városunkat és környékét- a földrészeket
bemutató könyveket, útleírásokat, térképeket válogatva gyűjti.
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A történelem terén főleg a tananyaghoz kapcsolódó ismeretközlő alapműveketkiemelten a Magyarországhoz kötődő eseményeket feldolgozó köteteket - válogatva
gyűjti.
Szépirodalom
Gyűjteni kell a magyar és világirodalom remekműveit, a szerzői életműveket, a
költészet irodalmát, a tanulók személyiségfejlődést, nevelést elősegítő értékes
irodalmat kellő arányú válogatással, a tananyag és az olvasói igények
figyelembevételével. A kötelező olvasmányokból, az ehhez kapcsolódó elemzésekből
és irodalmi tankönyvekből meghatározott darabszámmal kell rendelkezni, a teljesség
igényére törekedve. A házi olvasmányokat egy-egy osztály létszámának megfelelően
20-30 példányszámban gyűjti.
Tartós tankönyvek
A tartós tankönyvekre a fenntartó által biztosított összegből egy-egy osztály létszámát
szem előtt tartva, alkalmanként 20-30 db-ot vásárol az iskola, a felmerülő igények,
tantervi változások szerint. A könyvtár állományába kerülnek beleltározásra és
elhelyezésre a tanulók ingyenes tankönyvellátását biztosító tankönyvek. Ezeket a
leltározás során a T.K. betűjellel kell megkülönböztetni és külön kiemelve,
szabadpolcon elhelyezni.
Szak- és ismeretközlő irodalom
A tananyaghoz közvetlenül kapcsolódó, azok részterületét vagy egészét bemutató alapés középszintű, szakirányú segédkönyveket válogatva, a szakmai frissességre
törekedve gyűjti. Az oktatásban használt tankönyveket megfelelő mennyiségben
beszerzi, bevételezi, a tanulók rendelkezésére bocsájtja, gondozza.
AV és számítógépes dokumentumok
A pedagógusok igényeinek figyelembevételével válogatva gyűjti a tananyag
szemléltetését, többoldalú bemutatását, interaktív elsajátítását segítő anyagokat.
9. ZÁRÓRENDELKEZÉSEK
A Gyűjtőköri Szabályzatban foglaltakat mindenkor a rendelkezésre álló aktuális
források figyelembevételével kell alkalmazni. A Könyvtár gyűjteménye csak
permanens, tervszerű, a friss dokumentumokra időben reagálni képes, átgondolt
gyarapítás mellett működhet.
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A gyűjtemény gyarapodása mellett fontos az elavult dokumentumok kivonása a
szakmai frissesség érdekében.
A gyűjtemény önmagában sosem lehet teljes. A Könyvtár ezért folyamatosan
együttműködik a könyvtári rendszer tagjaival, elsősorban a Faludi Ferenc Városi
Könyvtárral és a társintézmények könyvtáraival.
A szolgáltatási tapasztalatok, a forrás lehetőségek, a tankönyv- és könyvkiadás
átalakulása, az Interneten hozzáférhető tartalmak bővülése mind-mind befolyásoló
tényezők. Ezek szem előtt tartásával a Szabályzatot időnként frissíteni szükséges.
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4. számú melléklet – Iratkezelési szabályzat
I.

ÁLTALÁNOS FOGALMAK

1.

Iratkezelési szabályzat

Az iratkezelési szabályzat az iratok, bármely technikai eljárással készült kép- és
hangfelvételek, valamint a gépi adatfeldolgozás során keletkezett adathordozók biztonságos
őrzésének módját, rendszerezését, nyilvántartását, segédletekkel ellátást, irattározását,
selejtezését és levéltárba történő átadását szabályozza.
Az iratkezelés során figyelemmel kell lenni a személyes adatok védelméről és a közérdekű
adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény előírásaira, a köziratokról és
közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. Törvény (Ltv.)
10.§-ának (1) bekezdésére, a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános
követelményeiről szóló 335/2005. (XII.29.) Korm. rendelet előírásaira.
2.

Iratkezelés

Az iratkezelés fogalmi köréhez tartozik az intézménybe beérkező beadványok és egyéb
küldemények, vagy ott keletkező iratok átvétele, illetékesség szerinti elosztása, iktatása,
nyilvántartása, segédletekkel ellátása, az intézményen belüli irányítása, az ügyintézés során
készült kiadványok és azzal kapcsolatos egyéb küldemények postára adása, kézbesítése,
valamint az elintézett iratok irattári kezelése, megőrzése, selejtezése és levéltárnak való
átadása.
3.

Irat

Irat minden írott szöveg, számadatsor, térkép, tervrajz , amely bármilyen anyagon, alakban és
bármely eszköz felhasználásával keletkezett, kivéve a megjelentetés szándékával készült
könyv jellegű kéziratokat. Iratnak minősülnek a gépi adatfeldolgozás útján rögzített adatok is.
4.

Irattári anyag

Irattári anyagnak kell tekinteni az intézmény és jogelődei működése során keletkezett iratokat,
valamint az iratokhoz kapcsolódó mellékleteket, amelyekre még ügyviteli szempontból
szükség van.
5.

Levéltári anyag

Levéltári anyagnak kell tekinteni a gazdasági, társadalmi, politikai, jogi, tudományos, műszaki
kulturális, oktatási, nevelési vagy egyéb szempontból jelentős maradandó értékű iratokat,
amelyekre az ügyvitelnek már nincs szüksége.
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Irattári terv

6.

Az irattári tételt úgy kell kialakítani és meghatározni, hogy ahhoz tartozó iratokat egyfelől
azonos tárgykörűek legyenek, másfelől a tételhez tartozó iratok a

selejtezés- illetve a

levéltárnak történő átadása - - határideje szempontjából egységes kategóriát alkossanak.
AZ IRAT- ÉS ÜGYKEZELÉSI FELADATOK

II.

Az intézményben az iratkezeléssel kapcsolatos feladatokat az iskolatitkár végzi.
A munka irányítása és ellenőrzése az intézmény vezetőjének a feladata.
Az iskolatitkár az intézménybe érkező küldeményekkel kapcsolatban az alábbi feladatokat
látják el:
 a küldemények átvétele,
 az iktatás,
 az esetleges előíratok (előzmények) csatolása,
 az irodában iktatott iratok belső továbbítása,
 az irodában iktatott iratokhoz kapcsolódó mellékletek csomagolása,
 a továbbítandó küldemények bérmentesítésére szolgáló ellátmány kezelése,
 a határidős iratok kezelése és nyilvántartása,
 az irodában iktatott iratok kiadványainak külső kézbesítése,
 az elintézett ügyek iratainak irattári elhelyezése,
 az irattár kezelése, rendezése,
 az irattári jegyzékek készítése,
 közreműködés az irattári anyag selejtezésénél és levéltári átadásánál.

Az irattár őrzi és kezeli a két évnél régebbi irattári anyagot. Az iskolatitkár az iratok
selejtezését és levéltárba adását, valamint gyűjti, rendszerezni az intézményi munkával
kapcsolatos dokumentációs anyagot.

III.

A KÜLDEMÉNYEK (BEADVÁNYOK) ÁTVÉTELE ÉS IKTATÁSA

1. küldemények átvétele
Az iroda munkatársa átveszi a kézbesítők útján érkező iratokat, valamint az ügyfelek által
közvetlenül benyújtott beadványokat, kérelmeket.
A nyilvántartott küldemények (ajánlott, expressz ajánlott, csomag és távirat) átvételét a posta
szabályainak megfelelően végzi.
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Az

intézményhez

ajánlottan

vagy

kézbesítés

útján

érkezett

küldeményeket

a

kézbesítőkönyvvel kell átvenni. Ha a küldemény címzéséből megállapítható, hogy nem az
intézményt illeti, felbontatlanul kell az illetékes szervhez továbbítani.
2. A küldemények felbontása
Az intézményhez továbbított küldeményeket az igazgató bontja fel. Felbontja az olyan
küldeményeket is, amelyeken az intézmény neve címzés előtt, vagy után névre szóló címzés
és szerepel, ha a küldemény hivatalos szervtől, iktatószámmal ellátva érkezik, tehát a boríték
külzete alapján hivatalos küldeményt tartalmaz.
Ha névre szóló levelek címzettjei az átvett küldeményről megállapítják, hogy annak tartalma
nem magánjellegű, kötelesek az iktatás céljából még az átvétel napján az iratkezelőnek átadni.
Azt a küldeményt, amelyről csak felbontás után állapítható meg, hogy a kérdéses ügy nem
tartozik az intézményre vissza kell vinni a postára, és jelezni kell a téves címzést.
Ha a küldeményből az intézkedésre jogosult szerv nem állapítható meg, az iratot - értesítés
kíséretében - vissza kell küldeni a feladónak. Az iskolatitkárnak a küldemény felbontásakor
egyeztetnie kell a borítékon és a benne levő iraton (iratokon) lévő iktatószámot (számokat),
továbbá az iraton feltüntetett és a ténylegesen beérkezett mellékletek számát.
Ugyancsak fel kell tüntetni azt is, ha a küldemény sérült borítékban érkezett, vagy azon a
felbontás jelei állapíthatók meg.
Ha a feladó neve és címe csak a borítékról állapítható meg, továbbá ha a küldemény névtelen
levél, végül ha a feladás időpontjához feltehetően jogkövetkezmény fűződik (pl. fellebbezés,
bírósági idézés, jelentkezés, pályázat, stb.) a borítékot az irathoz kell csatolni és ezt az iraton
mellékletek feltüntetése mellett (+ boríték) jelezni szükséges.
3. Az iktatás
Az intézmény iktatási rendszere évente kezdődő sorszámos rendszer, melyet, iktatókönyvbe
kell rögzíteni. Az iktatás - a hivatali okból szükséges soronkívüli iktatásoktól eltekintve - az
iratok beérkezése sorrendjében történik. Iktatáskor az iratot el kell látni a iktatószámmal,
dátummal, ügyintéző nevével. Az iktatószámot és az irat egyéb lényeges nyilvántartási adatait
be kell jegyezni az iktatókönyv megfelelő rovataiba.
Iktatni csak irat alapján szabad.
Iktatószámot irat nélkül (élőszó vagy telefonon történő kérésre) kiadni nem szabad.
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4. A táviratok és telefaxok iktatása
Az értesítés szövegét a vonatkozó irathoz kell csatolni.
5. Iktatásra nem kerülő iratfajták
Nem kell iktatni az olyan iratokat, amelyekről a vonatkozó rendelkezések értelmében külön
nyilvántartás kell vezetni (pl. személyi nyilvántartások, gazdasági jellegű nyilvántartások,
könyvelési bizonylatok, stb.), valamint a jogkövetkezménnyel nem járó tömeges értesítéseket,
meghívókat, prospektusokat, közlönyöket, szaklapokat, folyóiratokat.
6. Az iktatókönyv
Iktatás céljára A.Tü.804.r.sz. iktatókönyvet kell használni. Az iktatás első iktatószámától
megszakítás nélkül folyamatosan halad.
A dátumot naponta csak az elsőnek iktatott iratnál kell feltüntetni. Az irat tárgyát úgy kell
megjelölni, hogy az ügy lényegét röviden és szabatosan fejezze ki és annak alapján a helyes
mutatózás elvégezhető legyen. Ha az irat idegen nyelvű, vagy a tárgy nem állapítható meg
egyértelműen, az irodai dolgozó igénybe veheti az illetékes ügyintéző segítségét.
Az iktatókönyvben iktatószámot üresen hagyni nem szabad, a tévedésből bejegyzés nélkül
hagyott iktatószámot át kell húzni és meg kell jelölni az áthúzás okát. Az így megsemmisített
számot újabb iratot iktatni nem szabad.
A téves bejegyzéseket

semmiféle technikai eszközzel megszüntetni, vagy más módon

eltüntetni (pl. kiradírozni, kivakarni, leragasztani) nem szabad. A tévesen bejegyzett adatokat
vékony vonallal át kell húzni úgy, hogy az eredeti (téves) bejegyzés is olvasható maradjon, és
e fölé kell a helyes adatot írni.
Minden évben új iktatókönyvet kell nyitni, és azt a naptári év végén (az utolsó iktatás alatt)
keltezéssel és névaláírással le kell zárni.
7. Iratcsatolás
Az iktatáskor figyelni kell, hogy a beadványon van-e hivatkozási szám, vagy a szövegből
kitűnik-e, hogy a tárgyban már keletkezett előzőleg irat. Ha a beadványban előzményre
(előiratra) hivatkoznak, azt az ügyintézés gyorsítása érdekében csatolni kell az újonnan
iktatott irathoz.
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Az összecsatolt azonos ügyre vonatkozó egyedi iratokat eltérő utasítás hiányában az ügy
intézése után is együtt kell tartani

és az irattárban az ügyben utolsónak iktatott irat

iktatószáma alatt kell elhelyezni.
IV. AZ ÜGYINTÉZÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ IRATKEZELÉS
1. Az ügyintéző feladata
Az intézmény vezetője által szignált és a nyilvántartókönyvbe bevezetett iratok fénymásolatát
még a szignálás napján át kell adni az ügyintézőknek.
2. Intézkedéstervezet
Az ügyintéző az ügyeket érkezési sorrendben és sürgősségük figyelembevételével köteles
elintézni.
3. Kiadványozás
Az ügyintéző az intézkedéstervezetet felülvizsgálatra, illetve kiadványozásra az igazgatónak
mutatja be.
4. A kiadványok leírása, dátuma
A vezető által jóváhagyott iratok tisztázásának elkészítése az iskolatitkár. A tisztázaton
minden esetben fel kell tüntetni az irat iktatószámát, dátumát, valamint az ügyintéző nevét.
Minden esetben fel kell tüntetni az irathoz csatolandó mellékletek mennyiségét. A tisztázatot
eredeti aláírással és bélyegzőlenyomattal lehet elküldeni.
5. A tisztázat alaki kellékei
A tisztázat bal felső részén (az intézmény nevét, címét, irányítószámát, postafiókját és
távbeszélőszámát tartalmazó szöveg mellett, jobb oldalon az irat iktatószámát, évszámát, az
ügyintéző nevét kell feltüntetni.
Ügyintézőként a kiadványtervezet elkészítőjét kell megjelölni.
A tisztázat jobb felső részén az irat tárgyát, az esetleges hivatkozási számot és a mellékletek
mennyiségét kell feltüntetni.
A kiadvány szövegét a címzés előzi meg. Erre nincs szükség "Határozat", "Emlékeztető" ,
"Tájékoztató" stb. esetében.
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6. A kiadvány aláírása
A tisztázat eredeti aláírással vagy hitelesített kiadványként lehet elküldeni.
Ha kiadványozó eredeti aláírására van szükség, a kiadvány szövegének végén, a keltezés alatt,
a levélpapír jobb oldalán a kiadványozó nevét, alatta

pedig a hivatali beosztását kell

feltüntetni.
7. A boríték címzése
A kiadványokhoz a borítékokat a kiadványon ("Határozat" esetében annak befejező részében)
feltüntetett címzettek részére az iskolatitkár el. A boríték címzését a postai előírásoknak
megfelelően kell végezni.
V. A KIADVÁNYOK (KÜLDEMÉNYEK) TOVÁBBÍTÁSA A CÍMZETTEKHEZ
1. A kiadványok (küldemények) továbbítása a címzettekhez
A küldeményeket közönséges, ajánlott, expressz, ajánlott-expressz, tértivevényes, ajánlotttértivevényes levélként és csomagban (illetve táviraton vagy telefaxon) lehet elküldeni,
továbbítani.
2. Az elküldés módjára - ha az nem közönséges levélként történik - az ügyintéző köteles
utasítást adni.
VI. IRATTÁRI FELADATOK
1. Az irat irattárba helyezése
Az iratot az elküldés napján, de legkésőbb az azt követő munkanapon irattárba kell tenni.
Csak olyan iratot szabad az irattárba elhelyezni, amelynek kiadványai továbbításra kerültek a
címzethez és határidős kezelést már nem igényel.
Ezek hiányában is irattárba kell tenni az olyan iratot, amelynek érdemi intézkedés nélküli
irattárba helyezését rendelték el.
Irattárba helyezés előtt az irodai dolgozó köteles az iratot átvizsgálni, hogy nincs-e idegen irat,
továbbá, hogy minden kezelési utasításnak eleget tettek-e.
2. A kézi irattár kezelése
Az intézmény két évnél nem régebbi iratait a kézi irattárban kell kezelni és őrizni.
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A kézi irattárban az iratokat évek, ezeken belül pedig az iktatószámok sorrendjében, jól
zárható szekrényben kell elhelyezni.
A kézi irattár kezelése, folyamatos rendezése az ezzel megbízot iskolatitkár, illetve irodai
dolgozó feladata.
3. Az irattári anyag selejtezése
Az irattári anyagnak azt a részét, amely nem maradandó értékű és amelyre az ügyvitelben már
nincs szükség, a vonatkozó jogszabályok szerint ki kell selejtezni.
Ennek megfelelően az irattár anyagát ötévenként legalább egyszer a selejtezés szempontjából
felül kell vizsgálni és ki kell választani azokat az irattári tételeket, amelyeknek őrzési ideje az
irattári terv szerint lejárt, tehát kiselejtezhetők. A megőrzési időt az utolsó érdemi intézkedés
lezárásnak keltétől kell számítani. A selejtezés megkezdését a levéltárnak előzetesen írásban
be kell jelenteni.
4. Az iratselejtezési jegyzőkönyv
Az ügyiratok selejtezését az igazgató által kijelölt, legalább 3 tagú selejtezési bizottság
javaslata alapján lehet elvégezni az irattári tervben rögzített őrzési idő elteltével.
Az iratselejtezés alkalmával három példányban selejtezési jegyzőkönyvet kell felvenni,
amelynek tartalmaznia kell, hogy
- mely intézmény, szervezeti egység selejtezéséről és mikor készült,
- mely évfolyam iratanyagát érinti,
- mely tételek kerültek (felsorolva) selejtezésre, illetve a tételekből mely iratokat
tartottak esetleg vissza,
- milyen mennyiségű (fm) iratot selejteztek ki,
- a selejtezést kik végezték s kik ellenőrizték.
A selejtezési jegyzőkönyv két példányát meg kell küldeni a levéltárnak.
A selejtezés tényét az irattári jegyzéken fel kell tüntetni.
Az intézményeknél keletkezett, nem iktatott iratokat az intézmény vezetője által megállapított
őrzési idő után, szabályos selejtezési eljárással - az iratok egyenkénti elbírálásával - kell
selejtezni.
A levéltár a selejtezett iratok megsemmisítését, a szükséges ellenőrzés után, a selejtezési
jegyzőkönyv visszaküldött példányára írt záradékkal engedélyezi.
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5. Az iratok átadása a levéltárnak
A ki nem selejtezhető iratokat az irattári terven megjelölt átadási időben - legalább 15 évi
őrzési idő után, öt évenként egyszer – a Vas Megyei Levéltárnak át kell adni.
Az átadás, illetve átvétel közelebbi időpontját esetről-esetre a levéltárral egyetértésben kell
megállapítani.
A levéltár számára átadandó ügyiratokat az ügyviteli segédletekkel együtt nem fertőzött
állapotban, levéltári őrzésre alkalmas savmentes dobozokban az átadó költségére, az irattári
terv szerint, átadás-átvételi jegyzőkönyv kíséretében, annak mellékletét képező átadási egység
szerinti (doboz, csomag stb.) tételjegyzékkel együtt, teljes, lezárt évfolyamokban kell átadni.
A visszatartott ügyiratokról külön jegyzéket kell készíteni.
VII. EGYÉB IRATKEZELÉSI FELADATOK
1. Felvilágosítás adása ügyfeleknek
Az intézmény irodai dolgozói a beadványok átvételén felül az ügyfeleknek kizárólag a
beadvány iktatószámáról, ügyintézőjéről, elintézésének időpontjáról, valamint arról adhatnak
felvilágosítást, hogy az intézkedést hová továbbították. Az ügy érdeméről nem adhatnak
felvilágosítást, az iratot betekintésre vagy lemásolás céljából nem adhatnak ki.
Az intézményben elintézés alatt álló, vagy már elintézett ügyről érdemi felvilágosítást csak az
illetékes ügyintéző vagy intézményvezető adhat.
Felvilágosítást csak az ügyben érdekelt személynek lehet adni, és csak olyan mértékben, hogy
azáltal ne juthasson jogtalan előnyhöz.
VIII. ZÁRÓRENDELKEZÉSEK
1. Jelen szabályzat folyamatos karbantartása (a vonatkozó jogszabályok okozta változás
átvezetése) az igazgató kötelessége
2. Az Iratkezelési Szabályzat 2011. augusztus 1. napjával lép hatályba.
3. A szabályzat hatálya kiterjed az intézmény valamennyi érintett dolgozójára.
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5. számú melléklet – Az iskola saját hatáskörben hozott záradékai
Az iskola által alkalmazott záradékokat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 1. melléklete
tartalmazza.
Az intézmény saját hatáskörben hozott záradékai, melyek a bizonyítványba és a törzslapba
kerülnek:
1. Ha legfeljebb három tárgyból elégtelen osztályzatot kapott a tanuló: „A
…….tantárgy(ak)ból javítóvizsgát tehet. Nyári összefüggő szakmai gyakorlatot
teljesíteni köteles.”
2. Ha a gyakorlati hiányzása meghaladta a jogszabály által előírt maximumot (20%): „A
tanuló mulasztása meghaladta az összes gyakorlati képzési idő 20 %-át, az évfolyamot
meg kell ismételnie.”
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6.számú melléklet – Bélyegzők nyilvántartása
Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum Rázsó Imre Szakközépiskolája
és Szakiskolája
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7.számú melléklet – Szabályzat a dolgozók alkoholos állapot ellenőrzésének
rendjéről
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) , a munkavédelemről szóló 1993.
évi XCIII. törvény (Mvtv.), a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
(Kjt.), alapján az iskolában az alkoholos állapot ellenőrzésének rendjét az alábbiak szerint
szabályozom:

I.
1./ Az Mvtv. 60.§.-a alapján a munkavállaló csak biztonságos, munkavégzésre alkalmas
állapotban, az egészséget nem veszélyeztető és a biztonságos munka végzésére vonatkozó
szabályok

megtartásával

végezhet

munkát,

valamint

köteles

a

munkáltatóval

és

munkatársaival együttműködni a biztonságos munkakörnyezet megőrzése érdekében.
Az Mvtv. rendelkezéseivel összhangban az Mt.52.§ (1) bekezdése a munkavállaló
kötelezettségeként fogalmazza meg a munkára képes állapotban történő megjelenés
követelményét.
Mt.:52. § (1) A munkavállaló köteles
a) a munkáltató által előírt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenni,
b) munkaideje alatt - munkavégzés céljából, munkára képes állapotban - a munkáltató
rendelkezésére állni,
A munkavállaló akkor tesz eleget a munkára képes állapotban való munkavégzési
kötelezettségének, ha a munkaköre ellátásához szükséges élettani adottságokkal rendelkezik,
és megfelelő egészségi, fizikai, szellemi állapotban van. A munkavállalónak ezt az állapotát a
munka megkezdésétől a munkaidő végéig, illetve a munkavégzés befejezéséig meg kell
őriznie.
2./ Az Mt. 51. § (3., 4.) bekezdése szerint a munkáltató kötelessége az egészséges és
biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása és általában az egészséget nem
veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek – a munkavállalók ez irányú
felelősségével összhangban történő – megvalósítása.
Mt.: 51. §
(3) A munkavállalót csak olyan munkára lehet alkalmazni, amely testi alkatára vagy
fejlettségére tekintettel rá hátrányos következményekkel nem járhat.
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(4) A munkáltató biztosítja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés
követelményeit.
A megelőzés mindkét fél aktív közreműködését igényli a munkára képes állapot
fenntartása során.

II.
1./ A munkavállaló a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban történő munkavégzési
kötelezettségéből eredően szeszesital befolyásától mentes állapotban köteles a munkahelyén, a
munkarend szabályai szerint megjelenni és munkát végezni.
2./ A munkavállaló a munkaidejében teljes, abszolút alkoholtilalom alá esik jelen
szabályzat rendelkezései alapján.

III.
1./ Az iskola területén jelen szabályzatban nevesített jogszabályok rendelkezései alapján a
munkáltató megfelelő vizsgálattal jogosult, illetve köteles ellenőrizni a munkavállaló munkára
képes állapotát, nevezetesen azt, hogy a munkavállalók megtartják-e az alkoholos befolyástól
mentességre, illetve az alkoholtilalomra vonatkozó rendelkezéseket.
2./ A munkáltató jogosult az alkoholos állapot ellenőrzését lefolytatni az intézményben időtől
és személytől függetlenül. A munkavállaló akkor is köteles alkoholvizsgálatnak magát
alávetni, ha a munkaideje egyébként már letelt, de még a munkahelyen tartózkodik és munkát
végez.
3./ A munkáltatónál, munkaidőn kívüli időpontban szervezett névnapokon és egyéb
ünnepi rendezvényeken történő alkoholfogyasztás miatt – ha ez kétséget kizáróan a
munkáltató tudomásával történik – felelősségre vonás nem alkalmazható.

IV.
1./ Az iskolában az alkoholos állapot ellenőrzésére rendszeresített eszköz:


A CA 2000 Digitális Alkoholdetektor készülék (továbbiakban: Készülék).
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2./ A Készülékkel mért értékek alapján az alkoholos állapot bizonyított, ha:


Az alkoholdetektoros ellenőrzés 0.03 (mg/ml) = 0,03% BAC = ENYHÉN
ITTAS



Az alkoholdetektoros ellenőrzés 1.00 (mg/ml) = 0,10% BAC = ERŐSEN
ITTAS

V.
A szeszesital fogyasztásának tilalmára vonatkozó szabályok megtartásának ellenőrzése
céljából a munkáltató alkoholvizsgálat elvégzésére kötelezheti a munkavállalót. A
munkavállaló együttműködési kötelezettsége folytán köteles magát az ellenőrzésnek
alávetni.

VI.
1./ Az iskolában a munkára képes állapot ellenőrzését elrendelni, jelen szabályzat
rendelkezéseinek megfelelően, a munkáltatói jogkört gyakorló vezető jogosult.
2./ Az alkoholos állapot ellenőrzésének rendje:


rendkívüli ellenőrzés:
o a

jogosultsággal

rendelkező

vezető

beosztású

személyek,

szúrópróbaszerűen végezhetnek ellenőrzést,
o minden

esetben

alkoholszondás

vizsgálat

alá

kell

vonni

azon

munkavállalót, aki munkabalesetet szenvedett el, továbbá
o akinél munkavégzés során alkoholos befolyásoltság gyanúja merül fel.

VII.
1./ Az ellenőrzésekről ittasság-vizsgálati jegyzőkönyvet (jelen szabályzat: 1. sz. melléklete)
kell felvenni az ellenőrzést végző személynek legalább három példányban, amelyből egy
példányt az ellenőrzött munkavállalónak, egy példányt a munkáltatói jogkör gyakorlójának
kell átadni, egy példány az ellenőrzést végző birtokában marad.
2./ Nyilvántartás céljából alkoholszondás ellenőrzési naplót (jelen szabályzat: 2. sz.
melléklete) kell vezetni.
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Az alkoholszondás ellenőrzési napló az alábbi rovatokat tartalmazza:


sorszám



vizsgálat időpontja



vizsgált munkavállaló neve



vizsgált munkavállaló beosztása



vizsgálatot végző neve, beosztása,



vizsgált eredménye,



megjegyzés.

3./ Az ittasság-vizsgálati jegyzőkönyv másolati példányainak lefűzését nyilvántartás vezetése
céljából, alkoholszondás ellenőrzési napló vezetését, mindkét dokumentum beszerzését,
folyamatos pótlását, illetve az alkoholos állapot ellenőrzésére szolgáló eszköz beszerzését,
működőképes állapotban tartását, a befújó csutorára illeszthető „műanyag cső” folyamatos
pótlását, és a Készülék zárt szekrényben történő megőrzését az intézmény vezetője köteles
biztosítani.

VIII.
Az alkoholos állapot ellenőrzésének eljárási szabályai:
1./ Az alkoholos állapot ellenőrzését – bizonyítási okból – mindig két tanú jelenlétében kell
elvégezni.
Az alkoholos állapot ellenőrzésére jogosult személy egyik tanúként minden alkalommal az
iskolában működő Közalkalmazotti Tanács elnökét vagy megbízottját köteles bevonni.
2./ Abban az esetben, amikor az alkoholszondás vizsgálat alkoholos állapotot mutat, de az
ellenőrzött munkavállaló kijelenti, hogy sem szeszesitalt, sem azzal azonos hatásút kiváltó
szert nem fogyasztott, az alkoholszondás vizsgálatot haladéktalanul meg kell ismételni.
Amennyiben az ismételt vizsgálat is pozitív eredményt ad, a munkavállalót el kell tiltani a
további munkavégzéstől és munkanapját igazolatlanná kell minősíteni, emiatt jogszerű a
munkabérének megvonása is az eltiltás időtartamára.
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3./ Az iskolában, ha a munkavállaló az alkoholos állapot ellenőrzésére irányuló vizsgálat
eredményét kifogásolja, vitatja, akkor bizonyítási lehetőségként a munkavállaló saját
ártatlansága védelmében véralkohol-vizsgálatot kezdeményezhet.
A munkavállalót minden esetben tájékoztatni kell a véralkohol-vizsgálat kérésének
lehetőségéről, valamint arról is, hogy a vizsgálat költségeit -véralkohol-vizsgálat negatív
eredménye esetén is- meg kell térítenie. A tájékoztatás megtörténtének tényét írásban
dokumentálni kell az ittasság-vizsgálati jegyzőkönyvben.
A véralkohol-vizsgálat kérését dokumentálni kell az ittasság-vizsgálati jegyzőkönyvben „a
vizsgált munkatárs nyilatkozata” címszó alatt.
A munkáltatónak biztosítania kell a munkavállaló vérvételre történő eljutását. A véralkoholvizsgálat eredményéről kimutathatóan, dokumentáltan a munkavállaló és munkáltató köteles
egymást kölcsönösen tájékoztatni.
4./ Az iskolában, amennyiben a munkavállaló nem kéri a véralkohol-vizsgálatot – az erről
szóló munkáltatói tájékoztatást követően – teljes bizonyító erejű bizonyítéknak kell
tekinteni az alkoholos állapot ellenőrzésére irányuló vizsgálat jelen szabályzat
rendelkezései alapján dokumentált eredményét.
5./ Amennyiben a munkavállaló az alkoholszondás vizsgálatot megtagadja, arról külön
jegyzőkönyvet kell felvenni, és azt alá kell íratni a munkavállalóval, és a megtagadás tényét
két tanú igazolja az aláírásával.
6./ Amennyiben a munkavállaló megtagadja a jegyzőkönyv aláírását, ezt a tényt is
jegyzőkönyvezni kell, amit két tanú igazol az aláírásával.
7./ Az iskolában a munkáltató további eljárás mellőzésével tehet intézkedést abban az esetben,
ha:


a munkáltató az alkoholos állapot ellenőrzésére végzett vizsgálat eredményét írásban
közölte a munkavállalóval,



olyan tájékoztatás mellett, hogy az alkoholtól befolyásolt, illetve alkoholos állapot el
nem fogadása esetén orvosi véralkohol-vizsgálatot kérhet, és



a munkavállaló – mindezt tanúsító jegyzőkönyvben – megalapozottan beismerte a
kötelezettségszegés megállapítására alkalmas állapotát.
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IX.
1./ Az iskolában, amennyiben a munkavállaló a jelen szabályzatban leírtak szerinti alkoholos
állapot ellenőrzésére irányuló vizsgálat elvégzését, illetve abban való közreműködést kellő
alap nélkül megtagadja, ezáltal a munkaviszonyával kapcsolatos kötelezettségét vétkesen
megszegi.
2./ Az alkoholos állapot ellenőrzését hivatott vizsgálat elvégzésében való közreműködést
kellő alap nélkül megtagadó munkavállalót a további munkavégzéstől a munkáltató el is
tilthatja, és részére az eltiltás idejére munkabér nem jár.
3./ Jelen szabályzatban hivatkozott jogszabályok rendelkezéseiből és a munkavállaló
együttműködési kötelezettségéből következik: a munkavállaló kötelezettsége, hogy elősegítse
a munkáltatónak azt az intézkedését, amellyel a biztonságos munkavégzésre alkalmas
állapotról kíván meggyőződni. Ha a munkavállaló a munkaviszonyából eredő, ezen
kötelezettségét megszegi, jelen szabályzatban nevesített jogszabályok, illetve rendelkezések
szerint a vétkes kötelezettségszegésre magállapított hátrányos jogkövetkezményeket, vagy
más a hatályos jogszabályoknak megfelelő hátrányos jogkövetkezményeket alkalmazhat a
munkáltató a munkavállalóval szemben.
Az intézmény területén az alkoholos állapot ellenőrzését jelen szabályzat rendelkezései
alapján kell végezni, illetve az ellenőrzéseket nyilván tartani.
Az iskolában jelen szabályozás –mellékleteivel együtt- 2013. december.13. napján lép
hatályba.
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1. sz. melléklet
ITTASÁGVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV
A vizsgált munkatárs neve:……………………………………………….…………………..
Beosztása:……………….......................................................................
A vizsgálat időpontja:……….év……..hónap……..nap………óra…….perc
Az ellenőrzött személy tevékenysége a vizsgálatkor:……………………………………….
A vizsgálatot végző munkatárs neve:…………………………………………………….….
Beosztása:………………......................................................
A vizsgálat oka:………………………………………………………………………………
A vizsgálateredménye (az alkoholszonda elszíneződésének megfelelő ezrelékes
mérték):………………………………………………………………………………………..
A vizsgálat során tapasztalt egyéb tünetek:……………………………………….…………..
A vizsgált munkatárs nyilatkozata (véralkohol-vizsgálat kérését, illetve a dolgozó nyilatkozat
tétel megtagadását is rögzíteni
kell):……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………
a vizsgált dolgozó aláírása
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Intézkedés:………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
Tájékoztatás megtörtént a véralkohol-vizsgálat kérésének lehetőségéről:……………………..
………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………
a vizsgálatot végző aláírása
Előttünk, mint tanúk előtt:
…………………………….

………………………..

név
…………………………….

beosztás
………………………..

név

beosztás

……………………
aláírás
……………………
aláírás

A jegyzőkönyv három példányban készül:
-

1 példány az ellenőrzött munkavállaló,

-

1példány a munkáltatói jogkör gyakorlója,

-

1példány az ellenőrzést végző birtokában marad az, ittassági vizsgálati napló
melléklete.
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2 sz. melléklet
ALKOHOLSZONDÁS ELLENŐRZÉSI NAPLÓ

Sorszám

A vizsgálat ideje

A vizsgált munkatárs

A vizsgálatot végző

A vizsgálat

neve,

neve, beosztása

eredménye

év, hó,

óra,

anyja neve, születési

nap

perc

ideje, beosztása

negatív
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pozitív

Megjegyzés

120

