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1.

A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései
A szervezeti és működési szabályzat célja
A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a köznevelési intézmény szervezeti
felépítését, továbbá a működésre vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály
nem utal más hatáskörbe.
A szervezeti és működési szabályzat személyi és időbeli hatálya
A szervezeti és működési szabályzat, valamint az egyéb intézményi belső szabályzatok és
intézményvezetői utasítások előírásai minden, az intézménnyel jogviszonyban álló személyre
nézve kötelezőek.
A szervezeti és működési szabályzat a fenntartó jóváhagyási időpontjával lép hatályba, és
határozatlan időre szól. Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyeződik az intézmény előző
szervezeti és működési szabályzata.
A szervezeti és működési szabályzat elfogadása és megtekintése
A szervezeti és működési szabályzatot a nevelőtestületi értekezlet fogadja el, az intézményi
tanács és a diákönkormányzat véleményének kikérésével. A szervezeti és működési
szabályzat azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra kötelezettség
hárul, a fenntartó egyetértése szükséges.
A szervezeti és működési szabályzat nyilvános, megtekinthető az intézmény honlapján
(www.perczel.hu).

2.

Az iskola alapadatai













Az intézmény hivatalos neve: Siófoki Perczel Mór Gimnázium
Az intézmény idegen nyelvű neve: Mór Perczel Gymnasium Siófok
Az intézmény székhelye és címe: 8600 Siófok, Március 15. park 1.
Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma
Alapító jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere
Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.
Az intézmény vezetője: az intézményvezető, akit a fenntartó nevez ki
Az intézmény szakmai alapdokumentumának kelte: Az intézmény alapításának
időpontja: 1950
Az intézmény fenntartója (és működtetője): Klebelsberg Központ
A fenntartó székhelye: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46
Az intézmény típusa: Gimnázium
Az intézmény OM azonosítója: 034149

A törvényes működés alapdokumentuma a szakmai alapdokumentum.
Az intézmény alaptevékenységei:
Az iskola köznevelési és egyéb alapfeladata
Nappali rendszerű gimnáziumi iskolai nevelés-oktatás négy illetve öt évfolyamon
Nappali rendszerű kéttanítási nyelvű nevelés-oktatás (német)
Képességkibontakoztató felkészítés
Iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel
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Iskolai intézményi étkeztetés
Az intézmény alaptevékenységeit meghatározó jogszabályok:
-

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga
Helyrajzi száma:
Hasznos alapterület:
Intézmény jogköre:
KLIK jogköre:
3.

6312
nettó 9505 nm
ingyenes használati jog
ingyenes használati jog

Az iskola szervezeti rendszere, irányítása
3.1 Az intézmény típusa, engedélyezett létszáma és feladatai




gimnázium
maximális tanulólétszám 520 fő
osztályok száma:17
o Gimnáziumi osztály: 4 évfolyam
o Magyar-német két tanítási nyelvű gimnáziumi osztály: 5 évfolyam

3.2 Az intézményvezető és helyettesei
Az intézményvezető
 Az iskola felelős vezetője az intézményvezető, aki munkáját a jogszabályok, a fenntartó,
valamint az iskola belső szabályzatai által előírtak szerint végzi.
 Megbízásáról a fenntartó dönt.
 Az intézményvezetőnek az intézmény vezetésében fennálló felelősségét, képviseleti és
döntési jogkörét az irányadó jogszabályok állapítják meg. Ellátja továbbá a jogszabályok
által a vezető hatáskörébe utalt és át nem ruházott feladatokat.
 Kizárólagos jogkörébe tartozik:
 a pedagógusok feletti munkáltatói jogkör gyakorlása;
 a külön megállapított ügyekben a kiadmányozás.
Az intézményvezető kiemelt feladatai
 a nevelő és oktató munka irányítása és ellenőrzése,
 a nevelőtestület vezetése, irányítása,
 a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű
megszervezése és ellenőrzése,
 a nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek
biztosítása a rendelkezésre álló költségvetés alapján,
 a munkáltatói, valamint a kötelezettség-vállalási jogkör gyakorlása,
 a köznevelési intézmény képviselete,
 együttműködés biztosítása a külső és belső partnerekkel,
 a nemzeti és intézményi ünnepek munkarendhez igazodó, méltó szervezése,
 a gyermek - és ifjúságvédelmi munka, valamint a tanuló - és gyermekbaleset
megelőzésének irányítása,
 döntés - az egyetértési kötelezettség megtartásával - az intézmény működésével
5

kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.
A vezetői munkamegosztásban az intézményvezető fenntartja döntési jogát a dolgozók
munkaviszonyával és a tanulók tanulói jogviszonyával kapcsolatos minden olyan
ügyben, amelyet jogszabály nem utal az iskola valamely közösségének hatáskörébe.
A magasabb vezetői feladatokat ellátó személyek
Az intézményvezető munkáját intézményvezető-helyettesek segítik.
Intézményvezető-helyettes csak az iskola határozatlan időre alkalmazott pedagógusa
lehet.
Az intézményvezető-helyettesi megbízás, mint határozott időre szóló magasabb vezetői
beosztás a kormányrendelet előírása szerint adható. Az intézményvezető-helyettesek
munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az intézményvezető közvetlen irányítása
alapján végzik.
1. Az intézményben az aláírási jogkört az intézményvezető gyakorolja. Távolléte vagy
akadályoztatása esetén az azonnali intézkedéseket tartalmazó és rendkívüli eseményre
vonatkozó ügyiratokat az első intézményvezető-helyettes írja alá.
2. Az intézményvezető munkáját az alábbi intézményvezető-helyettesek segítik:



első intézményvezető-helyettes
második intézményvezető-helyettes

3. Az intézményvezető-helyettesek megbízatása az intézményvezető jelölésével a
tantestület véleményezésével öt évre történik.
4. Az intézményvezető-helyettesek munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az
intézményvezető közvetlen irányítása alapján végzik.
5. Az intézményvezetőt távollétében teljes jogkörrel az első intézményvezető-helyettes
helyettesíti.
6. Együttes akadályoztatásuk esetén a második intézményvezető-helyettes, ezt követően a
fenntartó által megbízott pedagógus látja el a helyettesítői feladatokat.
7. Az intézményvezető és helyettesei rendszeresen (hetente egyszer) tartanak megbeszélést
az aktuális feladatokról. A megbeszélést az intézményvezető vezeti.
3.3 Az iskola vezetősége
1. Az iskolavezetőség állandó tagjai az intézményvezető és az intézményvezető-helyettesek.
2. Aktuális és döntés-előkészítő feladatok ellátására az intézményvezető összehívhatja az
iskolavezetőséget, melynek tagjai lehetnek (az állandó tagokon kívül):





a szakmai munkaközösségek vezetői,
a diákönkormányzat vezetője,
a közalkalmazotti tanács elnöke,
a reprezentatív szakszervezetek intézményi vezetői.

3. Az iskolavezetőség az iskolai élet egészére kiterjedő konzultatív, véleményező és
javaslattevő joggal rendelkező testület. A megbeszélésről írásban emlékeztető készülhet.
4. Az iskolavezetőség megbeszéléseit az intézményvezető készíti elő és vezeti.
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5. Az iskola vezetőségének tagjai a belső ellenőrzési szabályzatban foglaltak szerint
ellenőrzési feladatokat is ellátnak.
3.4 Az iskola dolgozói
A pedagógus munkakörön túl a jogszabályok előírásai alapján megállapított
munkakörökben az iskola működését és az oktató-nevelő munkát a fenntartó által
engedélyezett létszámban iskolatitkár, portás, és takarító személyzet segíti. A karbantartó
a karbantartási munkákat más intézménnyel összevontan látja el. Az iskola dolgozói
munkájukat munkaköri leírásaik alapján végzik.
3.5 Általános rendelkezések
A dolgozó jogosult feladatainak jobb ellátása érdekében javaslattételre a közvetlen
felettesének vagy a gimnázium intézményvezetőjének.
A dolgozó jogosult az intézeti vagyont sértő, károsító bármely cselekmény, mulasztás esetén
bejelentés megtételére.
További jogait a Kjt. ide vonatkozó rendelkezései szabályozzák.
Munkaköri kötelezettségének teljesítésénél:
 a hivatali és szolgálati titok megőrzéséért fegyelmi és büntetőjogi felelősséggel tartozik;
 kötelessége a mindenkori tűzvédelmi, munkavédelmi, közegészségügyi előírásokat
betartani;
 köteles az intézmény vagyonát gondosan kezelni, arra vigyázni;
 anyagilag felelős a nem körültekintően végzett munkavégzése során okozott károkért és
hibákért.
Bármely munkakört betöltő személy felkérhető a gimnázium érdekében végzett munkára a
szakképesítésének megfelelő területen. A felkérésre a gimnázium vezetői jogosultak. A
felkéréskor jelezni kell, hogy a munkavégzés a kötelező munkakör részeként vagy külön
díjazás ellenében történik.
4.

Az iskola szervezeti felépítése

INTÉZMÉNYVEZETŐ

MÁSODIK
INTÉZMÉNYVEZETŐHELYETTES

ELSŐ
INTÉZMÉNYVEZETŐHELYETTES

SZAKMAI
MUNKAKÖZÖSSÉGVEZETŐK

ISKOLAI
VÉDŐNŐ,
IFJÚSÁGVÉDELEM

DIÁKÖNKORMÁNYZAT
VEZETŐJE

OSZTÁLYFŐNÖKÖK

MUNKAKÖZÖSSÉGEK
TAGJAI
(PEDAGÓGUSOK)
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ISKOLATITKÁR

KARBANTARTÓ

TAKARÍTÓK

PORTÁS

5.

Az intézmény közösségei, ezek kapcsolatai egymással és az intézmény vezetésével
5.1 Az iskolaközösség
Az iskolaközösséget az iskola dolgozói, a szülők és a tanulók alkotják. Az iskolaközösség tagjai
érdekeiket, jogosítványaikat az e fejezetben felsorolt közösségek révén és módon
érvényesíthetik.
Az iskolai alkalmazottak közössége
1. Az iskolai alkalmazottak közösségét az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban,
valamint munkaviszonyban álló dolgozók alkotják.
2.

Az iskolai közalkalmazottak jogait és kötelességeit, juttatásait, valamint az iskolán belüli
érdekérvényesítési lehetőségeit a jogszabályok, elsősorban a Munka Törvénykönyve, a
közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, a köznevelésről szóló törvény, illetve az
ezekhez kapcsolódó rendeletek rögzítik.

A nevelők közösségei
A nevelőtestület
1.

A nevelőtestület a nevelési-oktatási intézmény legfontosabb tanácskozó és döntéshozó
szerve.

2.

A nevelőtestület tagja az iskola valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja.

3.

A nevelőtestület a jogszabályokban megfogalmazott döntési jogkörökkel rendelkezik.

4.

A nevelőtestület véleményét ki kell kérni a jogszabályokban megfogalmazott esetekben.

5.

A nevelőtestület véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet az iskola működésével
kapcsolatos valamennyi kérdésben.

6.

A nevelőtestület dönt a tanév helyi rendjéről és rögzíti azt az éves munkatervben. A tanév
rendjét nyilvánosságra kell hozni.

7.

Egy tanév során a nevelőtestület az alábbi értekezleteket tartja:






tanévnyitó értekezlet,
tanévzáró értekezlet,
félévi és év végi osztályozó értekezlet,
2 alkalommal nevelési értekezlet,
munkaértekezlet havi rendszerességgel.

8.

A nevelőtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha azon tagjainak több mint ötven
százaléka jelen van. A nevelőtestület döntéseit – ha erről jogszabály, illetve a szervezeti
és működési szabályzat másként nem rendelkezik – nyílt szavazással, egyszerű
szótöbbséggel hozza.

9.

A nevelőtestület személyi kérdésekben –a nevelőtestület többségének kérésére– titkos
szavazással is dönthet.

10.

A nevelőtestületi értekezletről jegyzőkönyvet kell vezetni.

11.

A nevelőtestületi értekezletekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni abban az esetben
is, ha az aktuális feladatok miatt csak a tantestület egy része, többnyire az azonos
beosztásban dolgozók vesznek részt egy-egy értekezleten.

A nevelők szakmai munkaközösségei
1.

Az iskola pedagógusai az iskola pedagógiai tevékenységének egy-egy területéhez
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kapcsolódva szakmai munkaközösségekben tevékenykednek. A munkaközösség
szakmai, módszertani kérdésekben segítséget ad az iskolában folyó nevelő és oktató
munka tervezéséhez, szervezéséhez, értékeléséhez és ellenőrzéséhez.
2.

Az iskolában az alábbi szakmai munkaközösségek működnek:


idegen nyelvi szakmai munkaközösség
o tagjai: az angol, a francia, olasz és az orosz nyelv tanárai



humán szakmai munkaközösség
o tagjai: az ének-zene, filozófia, magyar nyelv és irodalom, mozgókép és
médiaismeret, rajz és vizuális kultúra, tánc és dráma, és történelem szakos
pedagógusok



német nyelvi szakmai munkaközösség
o tagjai: a német nyelv tanárai



matematika, fizika, informatika szakmai munkaközösség
o tagjai: matematika, fizika, informatika tanárai



természettudományos és testnevelés szakmai munkaközösség
o tagjai: a biológia, földrajz, kémia, és testnevelés szakos pedagógusok

3.

A szakmai munkaközösségek a jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel
rendelkeznek.

4.

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


az adott szakmai-pedagógiai terület nevelő és oktató munkájának segítése,
tervezése, szervezése, értékelése és ellenőrzése,



az iskolai nevelő és oktató munka belső fejlesztése, korszerűsítése,



egységes követelményrendszer kialakítása: a tanulók ismeretszintjének folyamatos
ellenőrzése, mérése, értékelése,



pályázatok, tanulmányi versenyek kiírása, szervezése, lebonyolítása,



a pedagógusok továbbképzésének, önképzésének szervezése, segítése,



tankönyvek és segédeszközök minősítése, kiválasztása,



az iskolai belső vizsgák tételsorainak összeállítása, értékelése,



a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok véleményezése,
felhasználása,



a pedagógusok munkájának segítése hospitálásokkal, bemutató órák szervezésével,
szakmai-módszertani kiadványok és a tanításhoz használható eszközök
beszerzésével,



a pályakezdő pedagógusok munkájának segítése patronáló nevelő (mentor)
kijelölésével,



javaslattétel az iskola intézményvezetőjének a munkaközösség-vezető személyére,



a munkaközösség éves munkatervének összeállítása,



a munkaközösség tevékenységéről készülő elemzések, értékelések elkészítése.
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5.

A szakmai munkaközösségek az iskola pedagógiai programja, munkaterve valamint az
adott munkaközösség tagjainak javaslatai alapján összeállított, egy tanévre szóló
munkaterv szerint tevékenykednek. A szakmai munkaközösség munkaterve
tartalmazza a szakmai munka belső ellenőrzésének éves tervezését is.

6.

A szakmai munkaközösség munkáját munkaközösség-vezető irányítja. A
munkaközösség vezetőjét a munkaközösség tagjainak véleményezése után az
intézményvezető bízza meg.

7.

A munkaközösségek vezetői munkájukat munkaköri leírásuk alapján végzik.

Alkalmi feladatokra alakult nevelői munkacsoportok
1.

Az iskolai munka egyes aktuális feladatainak megoldására a tantestület tagjaiból
munkacsoportok alakulhatnak a nevelőtestület vagy az iskolavezetés döntése alapján.

2.

Amennyiben az alkalmi munkacsoportot az iskolavezetés hozza létre, erről tájékoztatnia
kell a nevelőtestületet.

3.

Az alkalmi munkacsoportok tagjait vagy a nevelőtestület választja, vagy az
intézményvezető bízza meg.

A szülői munkaközösség
1.

Az iskolában a szülők jogainak érvényesítése, illetve kötelességeik teljesítése érdekében
iskolai szülői munkaközösség működik, melynek tagjai az osztályok szülői
munkaközösségeinek képviselői.

2.

Az osztályok szülői munkaközösségét az egy osztályba járó tanulók szülei alkotják.

3.

Az osztályok szülői munkaközösségei kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat az
osztályok képviselői vagy az osztályfőnök segítségével juttathatják el az iskola
vezetőségéhez.

4.

A szülők legmagasabb szintű döntéshozó szerve az iskolai szülői munkaközösség,
vezetősége, melynek munkájában az osztályok szülői munkaközösségeinek 2-2 tagja
vesz részt.

5.

Az iskolai szülői munkaközösség a szülők javaslatai alapján megválasztja az alábbi
tisztségviselőit:



elnök,
elnökhelyettes.

6.

Az iskolai szülői munkaközösség elnöke közvetlenül az iskola intézményvezetőjével tart
kapcsolatot.

7.

Az iskolai szülői munkaközösség vezetősége akkor határozatképes, ha azon az
érdekelteknek több mint ötven százaléka jelen van. Az iskolai szülői munkaközösség
döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

8.

Az iskolai szülői munkaközösség vezetőségét az iskola intézményvezetőjének
tanévenként legalább két alkalommal össze kell hívnia, és tájékoztatást kell adnia az
iskola feladatairól, tevékenységéről és a munkaközösség véleményezi a következő
tanévre választott tankönyveket.

9.

Az iskolai szülői munkaközösséget az alábbi döntési, véleményezési, egyetértési jogok
illetik meg:


megválasztja saját tisztségviselőit,
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kialakítja saját működési rendjét,
az iskolai munkatervhez igazodva elkészíti saját munkatervét,
képviseli a szülőket és a tanulókat az oktatási törvényben megfogalmazott jogaik
érvényesítésében,
véleményezi az iskola pedagógiai programját, házirendjét, munkatervét, valamint a
szervezeti és működési szabályzat azon pontjait, amelyek a szülőkkel, illetve a
tanulókkal kapcsolatosak,
véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a szülőkkel és a tanulókkal kapcsolatos
valamennyi kérdésben.

A tanulók közösségei
Az osztályközösség
1.

Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget
alkotnak. Az osztályközösség élén – mint pedagógus vezető – az osztályfőnök áll. Az
osztályfőnököt ezzel a feladattal az intézményvezető bízza meg. Az osztályfőnökök
osztályfőnöki tevékenységüket munkaköri leírásuk alapján végzik.

2.

Az osztályközösség saját tagjaiból két fő képviselőt delegál az iskolai diákönkormányzat
vezetőségébe.

Az iskolai diákönkormányzat
1.

A tanulók és a tanulóközösségek érdekeiknek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli,
szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik.

2.

Az iskolai diákönkormányzat jogosítványait az iskolai diákönkormányzat vezetősége,
illetve annak választott tisztségviselői érvényesítik.

3.

Az iskolai diákönkormányzat a jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel
rendelkezik.

4.

Az iskolai diákönkormányzat szervezetét és tevékenységét saját szervezeti és
működési szabályzata szerint alakítja.

5.

Az iskolai diákönkormányzat munkáját segítő felsőfokú végzettségű és pedagógus
szakképzettségű személyt a diákönkormányzat vezetőségének javaslata alapján – a
nevelőtestület egyetértésével – az intézményvezető bízza meg.

6.

Az iskolai diákközgyűlést évente legalább 1 alkalommal össze kell hívni. A
diákközgyűlésen a diákönkormányzatot segítő nevelő, valamint a diákönkormányzat
elnöke beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, valamint az
iskola intézményvezetője tájékoztatást ad az iskolai élet egészéről, az iskolai
munkatervről, a tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről, az iskolai házirendben
meghatározottak végrehajtásának tapasztalatairól. A diákközgyűlés összehívását a
diákönkormányzat vezetője kezdeményezi. A diákközgyűlés összehívásáért az
intézményvezető felelős.
5.2 Az iskola közösségeinek kapcsolattartása

Az intézményvezetőség és a nevelőtestület kapcsolattartása
1.

A nevelőtestület különböző közösségeinek kapcsolattartása az intézményvezető
segítségével a megbízott pedagógusokon keresztül valósul meg.

2.

A kapcsolattartás fórumai:


az intézményvezetőség ülései,
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az iskolavezetőség ülései,
különböző értekezletek,
megbeszélések.

Ezek időpontját az iskola éves munkaterve határozza meg.
3.

A nevelőtestületi értekezleteket az intézményvezető és a helyettesei készítik elő.

4.

Az intézményvezetőség az aktuális feladatokról a 100. helyiségben (tanári szoba)
elhelyezett hirdetőtáblákon, valamint írásbeli tájékoztatókon keresztül értesíti a
nevelőket.

5.

Az iskolavezetőség tagjai kötelesek:



6.

az ülések után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó pedagógusokat az ülés
döntéseiről, határozatairól,
az irányításuk alá tartozó pedagógusok kérdéseit, véleményét, javaslatait közvetíteni
az intézményvezetőség felé.

A nevelők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy
munkaköri vezetőjük, illetve választott képviselőik útján közölhetik az
intézményvezetőséggel és a kibővített iskolavezetőséggel.

Az intézményvezetőség és az intézményi tanács kapcsolattartása
Az intézményi tanácsnak az intézmény-vezetés félévente beszámol a végzett szakmai
munkáról. (Intézményi tanács tagjai: szülők képviselője, nevelőtestület képviselője, és a
működtető önkormányzat képviselője)
A szakmai munkaközösségek kapcsolattartása
1.

Az iskolában tevékenykedő szakmai munkaközösségek folyamatos együttműködéséért és
kapcsolattartásáért a szakmai munkaközösségek vezetői felelősek.

2.

A szakmai munkaközösségek vezetői a munkaközösség éves munkatervének
összeállítása előtt közös megbeszélésen egyeztetik az adott tanévre tervezett feladataikat
különös tekintettel a szakmai munka alábbi területeire:





3.

a munkaközösségen belül tervezett ellenőrzések és értékelések,
iskolán belül szervezett bemutató órák, továbbképzések,
iskolán kívüli továbbképzések,
a tanulók számára szervezett pályázatok tanulmányi, kulturális és sportversenyek.

A szakmai munkaközösségek vezetői az iskolavezetőség (az intézményvezetői tanács)
ülésein rendszeresen tájékoztatják egymást a munkaközösségek tevékenységéről, aktuális
feladatairól, a munkaközösségeken belüli ellenőrzések, értékelések eredményeiről.

A nevelők és a tanulók kapcsolattartása
1. A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról


az intézményvezető
o a diákközgyűlésen évente legalább 1 alkalommal,
o a folyosókon elhelyezett hirdetőtáblákon és felhívásokon keresztül
folyamatosan,




az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon,
szaktanárok a szakórán tájékoztatják.
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2.

A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanároknak
folyamatosan szóban és írásban tájékoztatniuk kell.

3.

A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított
jogaiknak az érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott
képviselőik, tisztségviselők útján – az iskola intézményvezetőségéhez, az
osztályfőnökükhöz, az iskola nevelőihez vagy a diákönkormányzathoz fordulhatnak.

4.

A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy
választott képviselőik, tisztségviselők útján közölhetik az iskola intézményvezetőségével,
a nevelőkkel vagy a nevelőtestülettel.

A nevelők és a szülők kapcsolattartása
1.

2.

A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról


az intézményvezető:
o a szülői munkaközösség vezetőségi ülésein évente legalább kétszer,
o az iskolai szülői értekezleten tanévenként három alkalommal,
o az iskola honlapján keresztül folyamatosan tájékoztatja.



az osztályfőnökök:
o az osztályok szülői értekezletein,
o az ellenőrző könyv útján tájékoztatják.

A szülők számára a tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatásra az alábbi
lehetőségek szolgálnak:





az osztályfőnök által tartott évi kettő szülői értekezlet,
a szaktanárok évente két alkalommal tartott fogadóórái,
a tanuló fejlesztő értékelésére összehívott megbeszélések,
írásbeli tájékoztatók az ellenőrző könyvben.

3.

A szülői értekezletek és a nevelők fogadóóráinak időpontját az iskolai munkaterv
tartalmazza.

4.

A szülők a tanulók és a saját – a jogszabályokban, valamint az iskola belső
szabályzataiban biztosított – jogaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy írásban,
közvetlenül vagy választott képviselőik, tisztségviselők útján az iskola
intézményvezetőségéhez, az adott ügyben érintett gyermek osztályfőnökéhez, az iskola
nevelőihez vagy a diákönkormányzathoz fordulhatnak.

5.

A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy
választott képviselőik útján közölhetik az iskola intézményvezetőségével és
nevelőtestületével.

6.

A szülők és más érdeklődők az iskola pedagógiai programjáról, szervezeti és működési
szabályzatáról, illetve házirendjéről az iskola intézményvezetőjétől valamint
intézményvezető-helyetteseitől előre egyeztetett időpontban kérhetnek tájékoztatást.

7.

Az iskola pedagógiai programjának, szervezeti és működési szabályzatának és
házirendjének előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek,
valamint az iskola alkalmazottainak) joga van megismernie.

8.

A pedagógiai program, a szervezeti és működési szabályzat, illetve a házirend egy-egy
példánya a következő személyeknél, illetve intézményeknél tekinthető meg nyomtatott
vagy elektronikus formában:
13







9.
6.

7.

az iskola honlapján,
az iskola fenntartójánál,
az iskolai könyvtár,
az iskola nevelői szobájában,
a nevelők szakmai munkaközösségeinek vezetőinél,
az iskola intézményvezetőjénél és intézményvezető-helyetteseinél.

Az iskolába történő beiratkozáskor a szülő figyelmét fel kell hívni az iskolai
dokumentumok megtekintésének lehetőségeire.

Az iskolai sportkör működése, vezetése és kapcsolattartás az iskola
intézményvezetőségével
1.

Az iskolai diáksportkör munkáját az iskola intézményvezetője által megbízott testnevelő
tanár segíti.

2.

Az iskolai sportkör munkáját segítő testnevelő képviseli az iskolai sportkört az iskola
intézményvezetőjével, illetve az iskola vezetőségével folytatatott megbeszéléseken.

3.

Az iskolai sportkör munkáját segítő testnevelő véleményét minden esetben ki kell kérni
az iskolai testneveléssel, sporttal kapcsolatos kérdésekben, valamint az iskolai
munkaterv és a tantárgyfelosztás összeállítása előtt.

4.

Az iskolai sportkör munkáját segítő testnevelő az osztályokban, illetve az diákönkormányzat iskolai vezetőségében minden tanév májusában felméri, hogy a tanulók
a következő tanítási évben milyen iskolai sportköri foglalkozás megszervezését
igénylik, és ez alapján – minden év május 31-éig – javaslatot tesz az iskola
intézményvezetőjének az iskolai sportkör következő tanévi szakmai programjára. A
szakmai programra vonatkozó javaslatát az annak megvalósításához szükséges,
felhasználható időkeretet, valamint a rendelkezésre álló vagy megteremthető személyi
és tárgyi feltételeket figyelembe véve készíti el, illetve megvizsgálja azt is, hogy a
településen működő sportszervezet a szakmai program megvalósításába milyen
feltételekkel vonható be.

5.

Az iskolai sportkör egy tanítási évre szóló szakmai program szerint végzi munkáját. Az
iskolai sportkör szakmai programját minden évben az iskolai munkaterv részeként kell
elfogadni. Az iskolai diáksportkör foglalkozásait (sportágak, tevékenységi formák,
sportköri csoportok) az iskolai sportkör szakmai programjában kell meghatározni.

6.

Az iskolai sportkör foglalkozásaihoz az iskola biztosítja az iskola sportlétesítményeinek
(sportudvar, két tornaterem, edzőterem), valamint sporteszközeinek használatát.

7.

A sportköri foglalkozásokon a tanulók részvétele önkéntes.

Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai
1.

Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola
intézményvezetőségének állandó munkakapcsolatban kell állnia a következő
intézményekkel:


az intézmény fenntartójával: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Siófoki
Tankerülete 8600 Siófok, Szépvölgyi út. 2.



a területileg illetékes önkormányzati képviselőtestülettel és polgármesteri hivatallal:
Siófok Közös Önkormányzati Hivatal, 8600 Siófok, Fő tér 1.
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a megyei pedagógiai intézettel: Kaposvári Egyetem Pedagógus-továbbképző és
Szolgáltató Intézet, 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 10.



a helyi oktatási intézmények vezetőivel és tantestületeivel:
o Beszédes József Általános Iskola, Speciális Tagozat és Módszertani Központ,
8600 Siófok, Szépvölgyi utca 2.
o Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény, 8600 Siófok, Március 15. park 2.
o Széchenyi István Általános Iskola, 8600 Siófok, Kele utca 33.
o Somogyi TISZK Baross Gábor Közép- és Szakiskola Somogyi Térségi
Integrált Szakképző Központ Székhelyintézménye, 8600 Siófok, Bakony utca
2.
o Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Krúdy Gyula Tagintézménye, 8600
Siófok, Koch Róbert utca 8.



a területileg illetékes nevelési tanácsadóval: Aranypart Középiskolai Kollégium és
Nevelési Tanácsadó, 8600 Siófok, Beszédes sétány 79.



a városi kollégiummal: Aranypart Középiskolai Kollégium és Nevelési Tanácsadó,
8600 Siófok, Beszédes sétány 79.

A munkakapcsolat megszervezéséért, irányításáért az intézményvezető a felelős.
2.

Az eredményes oktató- és nevelőmunka érdekében az iskola rendszeres
munkakapcsolatot tart fenn az alábbi intézményekkel, szervezetekkel, gazdálkodókkal:


Az iskolát támogató Korszerű Iskoláért Alapítvány (nyilvántartási szám: 479, cím:
8600 Siófok, Március 15. park 1.) kuratóriumával.



A németországi partneriskolákkal (Bochum, München).



Az alábbi közművelődési intézményekkel:
o Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet és Könyvtár, 8600 Siófok, Fő tér
2.
o Kálmán Imre Kulturális Központ, 8600 Siófok, Fő tér 2.



Az alábbi társadalmi egyesületekkel és szervezetekkel:
o Balaton-Felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága, 8229 Csopak, Kossuth utca
16.,
o Siófoki Bányász SE, 8600 Siófok. Révész Géza utca 11.
o Együtt egy Drogmentes Magyarországért Mozgalom, 1087 Budapest,
Könyves Kálmán körút 76.
o Magyar Speciális Olimpia Szövetség, 1146 Budapest, Istvánmezei út 1.-3.
o Magyar Vöröskereszt Siófoki Szervezete, 8600 Siófok, Sió utca 6.
o Országos Mentőszolgálat Siófok Mentőállomás, 8600 Siófok, BajcsyZsilinszky Endre utca 52.
o Siófok Katasztrófavédelmi Kirendeltség, 8600 Siófok, Somlai Artúr utca 2.
o Siófok Kézilabda Club Kft., 8600 Siófok, Batthyány utca 3.
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o Somogy Megyei Kerékpáros Szövetség, 7400 Kaposvár, Csokonai utca 3.

8.

3.

A munkakapcsolat megszervezéséért, felügyeletéért az intézményvezető a felelős. Az
egyes intézményekkel, szervezetekkel kapcsolatot tartó nevelőket az iskola éves
munkaterve rögzíti.

4.

A tanulók egészségi állapotának megóvásáért az iskola intézményvezetősége és az
iskolai védőnő rendszeres kapcsolatot tart fenn a Siófok Város KórházRendelőintézetének (8600 Siófok, Semmelweis utca 1.) illetékes egészségügyi
dolgozóival, és segítségükkel megszervezi a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatát.

5.

A tanulók veszélyeztetettségének megelőzése, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi
feladatok eredményesebb ellátása érdekében az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi
felelőse rendszeres kapcsolatot tart fenn a Családsegítő Központ és Gyermekjóléti
Szolgálattal (8600 Siófok, Batthyány Lajos utca 46.). A munkakapcsolat felügyeletéért
az intézményvezető a felelős.

6.

Az iskola helyiségeit, épületét az intézményvezetőség döntése alapján térítésmentesen
használhatja a Használható Nyelvtudásért Alapítvány (nyilvántartási szám: 3308)
nyelvvizsgára felkészítő tanfolyam szervezésére és vizsgáztatásra (ügyiratszám: SMIKJHF/1896-000/2012.)

Az iskola működési rendje
1.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 7:00 órától délután 16:00
óráig tart nyitva. Az iskola intézményvezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján az
épület ettől eltérő időpontban, illetve szombaton és vasárnap is nyitva tartható.

2.

Szorgalmi időben hétfőtől péntekig a nyitva tartás idején belül reggel 7:30 óra és délután
15:30 óra között az iskola intézményvezetőjének vagy egyik helyettesének az iskolában
kell tartózkodnia.

3.

A pedagógusok a 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 62§ 5. és 6. bekezdés
alapján kötelesek az intézményben tartózkodni.

4.

Amennyiben rendkívüli és halaszthatatlan ok miatt az intézményvezető vagy egyik
intézményvezető-helyettes sem tud az iskolában tartózkodni, az esetleges szükséges
intézkedések megtételére a nevelőtestület egyik tagját kell megbízni. A megbízást a
dolgozók tudomására kell hozni.

5.

Az iskolában a tanítási órákat a helyi tanterv alapján 7:00 óra és 15:30 óra között kell
megszervezni. A tanítási órák hossza 45 perc, az óraközi szünetek hossza 10 perc, illetve
a hatodik óra előtt 20 perc.

6.

Az iskolában reggel 7:45 órától a tanítás kezdetéig és az óraközi szünetekben tanári
ügyelet működik. Az ügyeletes nevelő köteles a rábízott épületben vagy épületrészben a
házirend alapján a tanulók magatartását, az épületek rendjének, tisztaságának
megőrzését, a balesetvédelmi szabályok betartását ellenőrizni.

7.

Az iskolában egyidejűleg 3 fő ügyeletes nevelő kerül beosztásra. Az egyes ügyeletes
nevelők felelősségi területe az alábbi épületrészekre terjed ki:




régi épület földszint,
régi épület emelet,
új épület.
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8.

A tanuló tanítási időben csak a szülő személyes vagy írásbeli kérésére, az osztályfőnöke
(távolléte esetén az intézményvezető vagy az intézményvezető-helyettesek) által aláírt
kilépővel hagyhatja el az iskola épületét. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában –
az iskola elhagyására csak az intézményvezető vagy az intézményvezető-helyettes adhat
engedélyt.

9.

Az tanórán kívüli foglalkozásokat 7:00 órától 16:00 óráig, vagyis a délutáni nyitva tartás
végéig kell megszervezni. Ettől eltérni csak az intézményvezető beleegyezésével lehet.
Ebben az esetben a reggeli nyitva tartás kezdetétől a vezető beérkezéséig, illetve a
délutáni nyitva tartás utáni időben az esetleges foglalkozást tartó pedagógus a felelős az
iskola működésének rendjéért, valamint ő jogosult és köteles a szükségessé váló
intézkedések megtételére.

10.

Szorgalmi időben a nevelői és a tanulói hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában
történik 7:30 óra és 15:00 óra között. A tanulók hivatalos ügyeiket az ebédszünetben
(12:25-12:45), illetve aznapi utolsó órájuk után intézhetik az iskolatitkári irodában.

11.

Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint
tart nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola intézményvezetője határozza meg, és azt a szünet
megkezdése előtt a szülők, a tanulók, a nevelők, illetve a fenntartó tudomására hozza. A
nyári szünetben az irodai ügyeletet hetente kell megszervezni.

12.

Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az iskola
helyiségeinek használói felelősek:





az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért,
az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért,
a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért,
az iskola szervezeti és működési szabályzatában, valamint a tanulói házirendben
megfogalmazott előírások betartásáért.

13.

A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak pedagógus felügyeletével
használhatják. Ez alól csak az iskola intézményvezetője adhat felmentést.

14.

Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet
intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola intézményvezetőjétől engedélyt
kaptak (pl.: helyiségbérlet esetén). Az iskola épületébe érkező szülők, illetve idegenek
belépését a portaszolgálat ellenőrzi. Az iskolába érkező külső személyeket a
portaszolgálat köteles nyilvántartani. A portaszolgálatot ellátó dolgozó köteles
feljegyezni a belépő nevét, a belépés célját, a belépés és a távozás idejét.

15.

Az iskola berendezéseit, felszereléseit, eszközeit az iskola épületéből elvinni csak az
intézményvezető engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet.

16.

Az iskola helyiségeit – elsősorban a hivatalos nyitvatartási időn túl és a tanítási
szünetekben – külső igénylőknek külön megállapodás alapján át lehet engedni, ha ez az
iskolai foglalkozásokat, rendezvényeket nem zavarja. Az iskola helyiségeit használó
külső igénybe vevők, az iskola épületén belül csak a megállapodás szerinti időben és
helyiségekben tartózkodhatnak.

17.

A belépés és bent tartózkodás rendje az iskolával jogviszonyban nem álló személyekre
vonatkozóan
Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet
intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola intézményvezetőjétől engedélyt
kaptak (helyiségbérlet esetén). Az iskola épületébe érkező szülők, illetve idegenek
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belépését a portaszolgálat ellenőrzi. Az iskolába érkező külső személyeket a
portaszolgálat köteles nyilvántartani. A portaszolgálatot ellátó dolgozó köteles
feljegyezni a belépő nevét, a belépés célját, a belépés és a távozás idejét.

9.

Iskolai kirándulások és tanórán kívüli foglalkozások
Az iskola a tanulóknak iskolai kirándulásokat (pl.: osztálykirándulás, emelt szintű képzésben
résztvevő tanulók kirándulása, színház- és múzeumlátogatás, ismeretterjesztő előadások, stb.)
szervez, melyen a tanulók térítés ellenében vehetnek részt, melynek összegéről a
résztvevőket jelentkezéskor tájékoztatni kell.
9.1 Tanulmányi kirándulások
Az osztályok tanévenként egy tanítási napra tanulmányi kirándulást szervezhetnek. A
tanulmányi kirándulásról az osztályfőnök dönt az osztály tanulmányi- és magatartási
helyzete alapján.
Az emelt szintű képzésben részt vevő csoportok és tanáraik tanévenként egy napot
használhatnak fel kirándulás céljára.
Az emelt szintű nyelvi osztályokból szerveződő csoport egy hetes kirándulást tehet angol
vagy német nyelvterületen.
A két tanítási nyelvű képzésben résztvevő osztályok tanulmányaik során egy alkalommal
egyhetes tanulmányi kiránduláson vehetnek részt német nyelvterületen.
9.2 Tanulmányi-, egészségneveléssel foglalkozó-, kulturális- és egyéb versenyek,
sportvetélkedők
Az intézmény támogatja a tanulók részvételét tanulmányi- és kulturális versenyeken,
sportvetélkedőkön. A tanulók számára szervezett helyi, megyei, területi és országos
versenyekről való tájékoztatása az intézményvezetőség, az egészségnevelésben résztvevő
munkatársak és a szaktanárok feladata. A tanulók részvétele a versenyeken és vetélkedőkön
önkéntes.
A versenyek és vetélkedők költségeinek térítéséről a fenntartó dönt, valamint támogatás
kérhető a Korszerű Iskoláért Alapítványtól az iskolai honlapon elérhető nyomtatvány
segítségével.
Tanítási időben szervezett versenyeken részt venni az intézményvezető tudtával és
engedélyével lehet.
9.3 Az iskola által szervezett tanórán kívüli rendszeres foglalkozások


szakkörök,



iskolai sportkör,



felzárkóztató foglalkoztatások,



tehetséggondozó foglalkoztatások,



érettségire és továbbtanulásra előkészítő foglalkozások.

A tanórán kívüli rendszeres foglalkozásra vonatkozó általános szabályok
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1. A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés önkéntes. A tanórán kívüli
foglalkozásokra történő jelentkezés tanév elején történik, és egy tanévre szól.
2. A tanórán kívüli foglalkozások egy részét (pl. érettségire felkészítő foglalkozások,
szakkörök) a tanulók térítés ellenében vehetik igénybe. A térítés éves összegéről és a
foglalkozások gyakoriságáról a tanulókat jelentkezéskor tájékoztatni kell.
3. A felzárkóztató foglalkozásokon való részvételt a szaktanárok a tanulóknak képességeik
és tanulmányi eredményük alapján javasolják.
4. A tanórán kívüli foglalkozások megszervezését (a foglalkozások megnevezését, heti
óraszámát, a vezető nevét, működésének időtartamát) minden tanév elején az iskola
tantárgyfelosztásában kell rögzíteni.
5. A tanórán kívüli foglalkozások megszervezésénél a tanulói, a szülői, valamint a nevelői
igényeket a lehetőségek szerint figyelembe kell venni.
6. A tanórán kívüli foglalkozások vezetőit az iskola intézményvezetője bízza meg, akik
munkájukat munkaköri leírásuk alapján végzik. Tanórán kívüli foglalkozást vezethet az
is, aki nem az iskola pedagógusa.
7. Az iskola a tehetséges tanulók fejlődésének elősegítése érdekében tanulmányi, sport és
kulturális versenyeket, vetélkedőket szervez. A versenyek megszervezéséért, a résztvevő
tanulók felkészítéséért a szakmai munkaközösségek, illetve a szaktanárok a felelősek.
8. Az iskola – az ezt igénylő tanulók számára – ebédet biztosít.
9. A tanulók önképzésének, egyéni tanulásának segítésére az iskolában iskolai könyvtár
működik. Az iskolai könyvtár működésének szabályait a könyvtár szervezeti és
működési szabályzata tartalmazza.
10.

Az intézményben folyó belső ellenőrzésre vonatkozó szabályok
10.1 Az iskolai belső ellenőrzés feladatai
1. biztosítsa az intézmény törvényes −a jogszabályokban, a NAT-ban, a
kerettantervekben, az iskola pedagógiai programjában és egyéb belső
szabályzataiban előírt− működését;
2. segítse elő az intézményben folyó nevelő és oktató munka eredményességét,
hatékonyságát;
3. segítse elő az intézmény takarékos, gazdaságos, hatékony működését;
4. az iskolavezetés számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson a
dolgozók munkavégzéséről;
5. feltárja és jelezze az iskolavezetés és a dolgozók számára a szakmai pedagógiai és
jogi előírásoktól, követelményektől való eltérést, illetve megelőzze azt,
6. szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az intézmény működésével és a
nevelő-oktató munkával kapcsolatos belső és külső értékelések elkészítéséhez.
10.2 Kiemelt ellenőrzési szempontok a nevelő-oktató munka belső ellenőrzése során







a pedagógusok munkafegyelme,
a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások pontos megtartása,
a nevelő-oktató munkához kapcsolódó adminisztráció pontossága,
a tanterem rendezettsége, tisztasága, dekorációja,
a tanár-diák kapcsolat, a tanulói személyiség tiszteletben tartása,
a nevelő és oktató munka színvonala a tanítási órákon:
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az órára történő előzetes felkészülés, tervezés,
a tanítási óra felépítése és szervezése,
a tanítási órán alkalmazott módszerek,
a tanulók munkája és magatartása, valamint a pedagógus egyénisége, magatartása
a tanítási órán,
o az óra eredményessége, a helyi tanterv követelményeinek teljesítése,
o
o
o
o



közösségformálás.

10.3 A belső ellenőrzést végző alkalmazott feladatai, jogai és kötelességei
1. A belső ellenőrzést végző dolgozó feladatai:


Az ellenőrzést végző dolgozó a belső ellenőrzést köteles a jogszabályokban, az
iskola belső szabályzataiban, a munkaköri leírásában, az éves ellenőrzési
tervben előírtak szerint a tanév során folyamatosan végezni.
 Az ellenőrzések teljesítéséről, az ellenőrzés megállapításairól közvetlen
felettesét tájékoztatnia kell.
 Hiányosságok feltárása esetén az ellenőrzést végzőnek:
o a hiányosság megszüntetésére fel kell hívnia az ellenőrzött dolgozó
figyelmét;
o a hiányosságok megszüntetését újra ellenőriznie kell.
2. A belső ellenőrzést végző dolgozó jogosult:





az ellenőrzéshez kapcsolódva az iskola bármely helyiségébe belépni;
az ellenőrzéshez kapcsolódó iratokba, dokumentumokba betekinteni, azokról
másolatot készíteni;
az ellenőrzött dolgozó munkavégzését előzetes bejelentés nélkül figyelemmel
kísérni;
az ellenőrzött dolgozótól írásban vagy szóban felvilágosítást kérni.

3. A belső ellenőrzést végző dolgozó köteles:





az ellenőrzéssel kapcsolatban a jogszabályokban és az iskola belső
szabályzataiban foglalt előírásoknak megfelelően eljárni;
az ellenőrzés során tudomására jutott hivatali titkot megőrizni;
az észlelt hiányosságokat írásban vagy szóban közölni az ellenőrzött
dolgozókkal és a saját, illetve az ellenőrzött dolgozók közvetlen felettesével;
hiányosságok feltárása esetén az ellenőrzést a közvetlen felettesétől kapott
utasítás szerint időben megismételni.

10.4 Az ellenőrzött alkalmazott jogai és kötelességei
a) Az ellenőrzött dolgozó jogosult:



az ellenőrzés megállapításait (kérésére: írásban) megismerni;
az ellenőrzés módjára és megállapítására vonatkozóan írásban észrevételeket
tenni, és ezeket eljuttatni az ellenőrzést végző közvetlen feletteséhez.

b) Az ellenőrzött dolgozó köteles:



az ellenőrzést végző dolgozó munkáját segíteni, az ellenőrzéssel összefüggő
kéréseit teljesíteni;
a feltárt hiányosságokat, szabálytalanságokat azonnal megszüntetni.
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10.5 A belső ellenőrzésre jogosult dolgozók és kiemelt feladataik
Intézményvezető:









ellenőrzési feladatai az iskola egészére kiterjednek;
ellenőrzi az iskola összes dolgozójának pedagógiai, gazdálkodási, ügyviteli és
technikai jellegű munkáját;
ellenőrzi a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályok megtartását;
elkészíti az intézmény belső ellenőrzési szabályzatát;
egyes esetekben az intézmény dolgozói közül bárkit kijelölhet meghatározott céllal
és jogkörrel felruházva belső ellenőrzési feladat elvégzésére
a belső ellenőrzési szabályzathoz és az iskolai munkatervhez igazodva tanévenként
összeállítja az éves ellenőrzési tervet, mely az egyes tanévekre vonatkozó
ellenőrzési feladatokat, ezek ütemezését, az ellenőrzést végző, illetve az ellenőrzött
dolgozók körét tartalmazza
felügyeletet gyakorol a belső ellenőrzés egész rendszere és működése felett.

Intézményvezető-helyettesek:
Folyamatosan ellenőrzik a hozzájuk beosztott dolgozók nevelő-oktató és ügyviteli
munkáját, ennek során különösen:






a szakmai munkaközösségek vezetőinek tevékenységét;
a pedagógusok munkavégzését, munkafegyelmét;
a pedagógusok adminisztrációs munkáját;
a pedagógusok nevelő-oktató munkájának módszereit és eredményességét;
a gyermek- és ifjúságvédelmi munkát.

Munkaközösség-vezetők:
Folyamatosan ellenőrzik a szakmai munkaközösségbe tartozó pedagógusok nevelőoktató munkáját, ennek során különösen:


11.

a pedagógusok tervező munkáját, a tanmeneteket;
a nevelő és oktató munka eredményességét.

Az iskolai könyvtár szervezeti és működési szabályzata
11.1 Az iskolai könyvtár fenntartása, irányítása, működtetése
Az iskolai könyvtár fenntartásáról és fejlesztéséről az iskola fenntartója az iskola
költségvetésében gondoskodik. A szakszerű könyvtári szolgáltatások kialakításáért a
könyvtárat működtető iskola és a fenntartó közösen vállal felelősséget. Az iskolai könyvtár
működését az iskola intézményvezetője irányítja és ellenőrzi a nevelőtestület javaslatainak
meghallgatásával.
11.2 Az iskolai könyvtár működését meghatározó jogszabályok





1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról
11/1994. (VI.8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről
23/2004. (VIII.27.) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás,
valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
2006. évi LXXI. törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
módosításáról
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3/1975. (VIII.17) KM-PM számú együttes rendelet a könyvtári állomány
ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat
kiadásáról
A kulturális miniszter és a pénzügyminiszter együttes irányelve a 3/1975. (VIII.17.)
KM-PM sz. együttes rendelettel megállapított – a könyvtári állomány ellenőrzéséről
(leltározásáról) és az állományból törlésről kiadott – szabályzattal kapcsolatos
kérdésekről
2011. évi 190. törvény a nemzeti köznevelésről (53. §, 45. §, 62. §, 63. §, 98. §, 2.
melléklet, 3. melléklet)
20/2012. (VIII.31.) EMMI r. (4. §, 163. §, 167. §)
2012. évi CLII. törvény A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról
és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról
2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
2012.évi CXXV. A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001.évi XXXVII. módosításáról
2012. évi CLXXXVIII. törvény A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati
fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről
Nemzeti alaptanterv
A Siófoki Perczel Mór Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata és Pedagógiai
Programja

11.3 Az iskolai könyvtár alapadatai
A könyvtár elnevezése: Siófoki Perczel Mór Gimnázium könyvtára
A könyvtár szervezeti helye és címe: 8600 Siófok, Március 15. park 1.
A könyvtár létesítésének időpontja: 1976
A könyvtár gazdálkodása: intézményi költségvetés alapján
A könyvtár elhelyezése:
Az iskolai könyvtár nem önálló intézmény: a Siófoki Perczel Mór gimnázium
szervezetében működik. A főépület tetőterében található, 202 m2-es szabadpolcos
teremben, 36 olvasói férőhellyel, olvasósarokkal, 2 db tanulói és 1 könyvtárosi
számítógéppel.
A könyvtár dolgozói létszáma: 1 fő főállású könyvtáros
11.4 A könyvtár működésének és igénybevételének szabályai
Az iskolai könyvtár feladata
Az iskolai könyvtár elsődleges feladata, hogy gyűjteményével és szolgáltatásaival az
iskolában folyó oktató-nevelő munkát segítse tanítási időben és azon kívül.
A könyvtárhasználók köre
Az iskolai könyvtár szolgáltatásait az intézmény valamennyi diákja és munkavállalója
igénybe veheti. A beiratkozás a tanulói jogviszony, illetve a munkaviszony kezdetekor
automatikus, megszűnésekor a könyvtári tagság is megszűnik.
A könyvtárhasználat feltételei
A könyvek, a különféle dokumentumok és ismerethordozók kölcsönzése és olvasótermi
használata, a számítógép- és internethasználat térítésmentes.
A könyvtár állományát és szolgáltatásait azok használhatják, akik a kölcsönzés és a
könyvtárhasználat szabályait betartják.
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A könyvtár nyitva tartása
Az iskolai könyvtár minden tanítási napon nyitva tart. A nyitva tartás alkalmazkodik az iskola
tanítási rendjéhez és a diákok igényeihez. Minden tanítási nap minden szünetben és
délutánonként is nyitva tart.
A könyvtár pontos nyitva tartását és használatának részletes szabályait az SZMSZ IV. számú
melléklete, a Könyvtárhasználati szabályzat tartalmazza
11.5 A könyvtári gyűjtemény részei
A könyvtárhelyiségben elhelyezett dokumentumok biztosítják a tanítás-tanulás és a
kutatómunka eszközigényét. Az állomány fejlesztése a képzési struktúrán alapul, figyelembe
véve a pedagógiai programot és a helyi tanterveket. A német két tanítási nyelvű oktatást
támogatja a jelentős német nyelvű szak- és szépirodalom, az angol nyelvi tagozatos képzés
angol nyelvi és angol nyelvű irodalmat és segédkönyveket igényel. A matematika és
természettudományos tagozat miatt az 5-ös főosztályt kell fejleszteni. Minden tanuló számára
fontos a kötelező olvasmányok állományának gyarapítása. Az ingyenes tankönyvre nem
jogosult, de rászoruló diákok számára kívánatos a tankönyvi állományrész fejlesztése.
A könyvtár rendelkezik még kézikönyvtári dokumentumokkal, audiovizuális és számítógépes
dokumentumokkal, folyóiratokkal.
Az iskola oktató-nevelő munkáját segítik a szertárakba kihelyezett szaktanári és egyéb letéti
állományrészek. A kihelyezett állandó letéti állományért az átvevő pedagógus a felelős. A
letéti állomány nem kölcsönözhető. A könyvtáron kívül elhelyezett dokumentumokról
lelőhely-nyilvántartást vezetünk.
11.6 A gyűjtemény gyarapításának forrásai
Az iskolai könyvtár állománya vétel és ajándék útján gyarapodik. Az állomány gyarapítására
szánt összeget az iskola költségvetésében kell előirányozni. A gyűjtemény gyarapítására
fordítható összeg felhasználásáért a könyvtáros a felelős. Hozzájárulása nélkül az iskolai
könyvtár számára könyv vagy más dokumentum nem vásárolható. Munkaköri leírását a VII.
melléklet tartalmazza.
11.7 Az iskolai könyvtár alapfeladatai
Az iskolai könyvtár az iskola 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.
A gyűjtemény folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása, rendelkezésre bocsátása és
védelme
A részletes szabályozást a Gyűjtőköri szabályzat (III. számú melléklet) és a Feltárási
szabályzat (V. számú melléklet) tartalmazza.
Az állomány nyilvántartása
A könyvtáros tanár köteles a könyvtár minden dokumentumát folyamatosan nyilvántartásba
venni oly módon, hogy az állomány egészének darabszáma és értéke, valamint az egyes
dokumentumok értéke bármikor ellenőrizhető és megállapítható legyen.
Az állomány jogi és fizikai védelme, gondozása
A könyvtáros tanár a rábízott könyvtári állományért, a könyvtár rendeltetésszerű
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működtetéséért – az intézmény által biztosított személyi és tárgyi feltételek keretein belül –
anyagilag és erkölcsileg felelős. A dokumentumok védelmét a nyilvántartásba vétel, a
használat, a leltározás, valamint a nyilvántartásból való kivezetés során biztosítania kell.
A könyvtáros anyagilag és fegyelmileg felel a gyűjtemény tervszerű, folyamatos
gyarapításáért, a könyvtári beszerzési keret felhasználásáért. A könyvtáros felelősségre
vonható a keletkezett hiányért, ha bizonyíthatóan nem tartotta meg a könyvtár nyilvántartási,
kezelési, használati és működési szabályait, ha kötelességszegést követett el, vagy ha a
leltározáskor mutatkozó hiány túllépte a megengedett mértéket.
A kölcsönző anyagilag felel a dokumentumok állapotáért és elvesztésért: tanulók esetében a
szülő a felelős. A tanulók és dolgozók munkaviszonyát, illetve jogviszonyát csak az esetleges
könyvtári tartozás rendezése után lehet megszüntetni.
A könyvtár céljait szolgáló helyiségekben be kell tartani a tűzrendészeti előírásokat. A
könyvtár az ún. „C” típusú tűzrendészeti osztályba tartozik. A könyvtárból való távozás előtt
be kell zárni a nyílászárókat és áramtalanítani kell. Szigorúan ügyelni kell a könyvtár
tisztaságára. A helyiségeket rendszeresen takarítani kell. A dokumentumokat a
lehetőségekhez mérten védeni kell a fizikai ártalmaktól (fény, por, szélsőséges hőmérséklet),
a nem hagyományos dokumentumok megfelelő elhelyezését biztosítani kell.
Az állomány védelmére vonatkozó rendelkezések
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A könyvtárat az iskola tanulói, pedagógusai és technikai dolgozói használhatják.
A könyvtár csak nyitvatartási időben vehető igénybe.
Nyitvatartási időn túl a könyvtárba kizárólag intézményvezetői engedéllyel lehet
belépni.
Az iskolából történő távozáskor mind a tanulóknak, mind a dolgozóknak
rendezniük kell könyvtári tartozásukat.
Az elveszett vagy erősen megrongált dokumentumot meg kell téríteni.
A könyvtári könyvekbe beleírni, feladatgyűjtemények feladatait írásban megoldani
tilos.

Állományellenőrzés
A könyvtár állományvédelmének feltételeiről az iskola intézményvezetője gondoskodik a
3/1975.(VII.17.) KM-PM sz. rendelete szerint. Ennek megfelelően 5 évenként
állományellenőrzést kell tartani.
Az iskolai könyvtár állományából folyamatosan, évente legalább egy alkalommal ki kell
vonni az elavult tartalmú, a fölöslegessé vált és az elhasználódott dokumentumokat. Hasonló
rendszerességgel törölni kell az olvasók által elveszített és térített dokumentumokat is. A
törlést az iskola intézményvezetője engedélyezi.
A könyvtárhasználat tanítása
A könyvtárhasználat oktatása során a tanulók olyan eszköztudást sajátítanak el, melyet a teljes
tanulási folyamatban és azon túl is bármely ismeretszerző- és feldolgozó tevékenységük során
alkalmazni tudnak.
Legfontosabb oktatási célok: az információs problémamegoldásra való felkészítés, a könyvés könyvtárhasználati tudás fejlesztése, a szellemi munka technikáinak fejlesztése és az
élethosszig tartó tanulásra való felkészítés.
A tankönyvellátás iskolai könyvtári feladatai
Könyvtárunk közreműködik az iskolai tankönyvellátás lebonyolításában, külön adatbázisban,
„Tankönyvtár” elnevezéssel kezeli az ingyenes tankönyvellátás biztosításához szükséges
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tankönyveket, elvégzi az ezzel kapcsolatos könyvtári feladatokat. Részletes leírását a
Tankönyvtári szabályzat (VI. számú melléklet) tartalmazza.
11.8 A kötelező iskolai könyvtári szolgáltatások
Tájékoztatás a gyűjteményről és a könyvtár szolgáltatásairól
Az iskolai könyvtár tájékoztató szolgálata keretében információszolgáltatást nyújt a tanítástanulás folyamatában felmerült problémák megoldásához.
Helyben használat biztosítása a nyitvatartási időben
A helyben használat tárgyi (kutató-olvasóhelyek, technikai berendezések) és személyi
feltételeit az iskola, szakmai feltételeit a könyvtáros tanár biztosítja.
Szakmai segítséget kell adni az információhordozók közötti eligazodásban, az információk
kezelésében, a szellemi munka technikájának alkalmazásában, a technikai eszközök
használatában.
A könyvtárhasználat, információkeresés és –feldolgozás tanítása, az önálló ismeretszerzés és
a tanulás tanítása


A könyvtáros a Nemzeti alaptanterv, a kerettantervek és a helyi tantervek
könyvtárhasználati követelményeit figyelembe véve segíti azok minden
műveltségterületen történő gyakorlati megvalósítását. Könyvtárhasználati órák
tartásával fejleszti a tanulók könyvtárhasználati felkészültségét, használói szokásait,
felkészíti őket a korszerű könyvtári információs technikákra. Megismerteti a tanulókat
a különböző dokumentumtípusok (hagyományos és legújabb technológiákon alapuló
ismerethordozók), tömegkommunikációs és hálózaton elérhető források sajátos
közlésmódjával, információs és esztétikai értékével.



Felhívja a figyelmet a különböző információs források közti szelektálás fontosságára,
az információ alkotó módon történő felhasználására és a pontos forrásmegjelölésre, az
információkezelés jogi és etikai szabályaira.

11.9 A kiegészítő iskolai könyvtári szolgáltatások


a szerzői jogi törvény betartásával fénymásolási, reprodukciós lehetőség
biztosítása



informatikai szolgáltatások elérésének biztosítása



részvétel a tankönyvrendelés és tankönyvellátás szervezésében



tanulmányi versenyekre való felkészítés elősegítése



az iskolai élet támogatása



a szabadidő helyes eltöltésének támogatása, segítségnyújtás a tanulásban,
közösségi tér biztosítása

11.10 A könyvtári dokumentumok kölcsönzésének szabályai
1.

Könyvtári könyvet vagy egyéb dokumentumot csak a könyvtáros tudtával, a
könyvtár nyitvatartási ideje alatt szabad kölcsönözni.

2.

A kölcsönzés kölcsönző füzet vezetésével történik, amely tartalmazza a kölcsönzés
dátumát, a kölcsönzött dokumentum leltári számát, szerzőjét és/vagy címét,
valamint a kölcsönző aláírását.

3.

Minden tanuló csak a saját részére kölcsönözhet.
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12.

4.

A kölcsönözhető könyvek száma dokumentumtípustól függően változik, a
kölcsönzési határidő rugalmas. Ha a kölcsönző a megbeszélt határidőre nem hozza
vissza a könyveket, a könyvtáros az osztályfőnökhöz, majd az iskolavezetéshez
fordulhat segítségért.

5.

A könyvtár állományából korlátozottan kölcsönözhető a kézikönyvtári állomány,
valamint a folyóiratok, a kéziratok, az audiovizuális és az elektronikus
dokumentumok. Ezek a dokumentumok szükség esetén rövid időre
kikölcsönözhetők.

6.

A kölcsönzésben lévő dokumentumok előjegyeztethetők. Ezek beérkezéséről az
olvasót értesíteni kell.

7.

Az elveszített vagy erősen megrongált könyvet a tanuló köteles egy kifogástalan
példánnyal pótolni vagy az aktuális árát megtéríteni. (3/1975. KM-PM sz. együttes
rendelet 20. és 21. §)

8.

A kikölcsönzött könyveket az alsóbb évfolyamos tanulók június 10-ig kötelesek
visszahozni. Az előző tanévből tartozással rendelkező tanuló csak a tartozás
rendezése után kölcsönözhet újra könyvet.

9.

A végzős diákok április 30-ig kötelesek rendezni könyvtári tartozásukat. Ballagás
után csak indokolt esetben, letéti díj fizetése ellenében tarthatnak maguknál
könyvtári könyvet, a szóbeli érettségiig.

10.

A nyári szünidőre történő kölcsönzési szándékot előre kell jelezni, ez esetben a
kölcsönzés időtartama szünidő egészére kiterjed. A kikölcsönzött könyveket a
következő tanév első tanítási hetében kell visszahozni.

11.

Az ingyenes tankönyvellátásban részesülő diákok által átvett tankönyvek arra az
időszakra kölcsönözhetők ki, ameddig a tanuló az adott tantárgyat tanulja.

A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása
1. A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása érdekében az iskola fenntartója
megállapodást köt a Siófok Város Kórház-Rendelőintézetének (8600 Siófok, Semmelweis
utca 1.) vezetőjével.
2. A megállapodásnak biztosítania kell:
 az iskolaorvos heti 1 alkalommal történő rendelését az iskolában (tanévenként
meghatározott napokon és időpontban),
 az iskolai védőnő heti 2 alkalommal történő rendelését az iskolában (tanévenként
meghatározott napokon és időpontban),
 a tanulók egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését az alábbi területeken:
o fogászat: évente 1 alkalommal,
o szemészet: kétévente 1 alkalommal
o általános szűrővizsgálat: kétévente 1 alkalommal,
o a tanulók fizikai állapotának mérését kétévente 1 alkalommal,
o a tanulók higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát szükség esetén.
3.

13.

A szűrővizsgálatok idejére a tanulócsoportok mellé az iskola nevelői felügyeletet biztosít.
Az intézmény dolgozóinak feladatai a tanulói- és gyermekbalesetek megelőzésében,
illetve baleset esetén: óvó és védő előírások

Az iskola minden dolgozójának alapvető feladatai közé tartozik, hogy a tanulók részére az
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egészségük és testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, valamint ha észleli,
hogy baleset veszélye fennáll, vagy azt, hogy a tanuló balesetet szenvedett a szükséges
intézkedéseket megtegye.
13.1 Az iskola dolgozóinak feladatai a tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatosan
1. Minden dolgozónak ismernie kell, és be kell tartania az iskolai munkavédelmi
szabályzatának, valamint a tűzvédelmi utasításnak és a tűzriadó tervnek a rendelkezéseit.
2. Az iskola helyi tanterve alapján minden tantárgy keretében oktatni kell a tanulók
biztonságának és testi épségének megóvásával kapcsolatos ismereteket, rendszabályokat és
viselkedési formákat.
3. A nevelők a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozásokon, valamint ügyeleti beosztásuk ideje
alatt kötelesek a rájuk bízott tanulók tevékenységét folyamatosan figyelemmel kísérni, a
rendet megtartani, valamint a baleset-megelőzési szabályokat a tanulókkal betartatni.
4. Tanítási óráról fegyelmi vétség miatt tanulót kiküldeni tilos, kivéve, ha a tanítási órát vezető
pedagógus mérlegelés alapján úgy ítéli meg (rögzítve az osztálynaplóban), hogy a tanuló
jelenlétével és tevékenységével súlyosan csorbítja mások jogait. Ekkor a tanár az
intézményvezető-helyetteshez küldi a tanulót, aki dönt a tanulóval szembeni eljárásról.
5. A testnevelés órákon a felmentett tanulók kötelesek a testnevelő tanár felügyelete alatt a
tanítási óra színhelyén tartózkodni.
6. Az osztályfőnököknek az osztályfőnöki órákon ismertetniük kell a tanulókkal az egészségük
és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, az egyes iskolai foglalkozásokkal együtt
járó veszélyforrásokat, valamint a különféle iskolai foglalkozásokon tilos és elvárható
magatartásformákat.
7. Az osztályfőnököknek feltétlenül foglalkozniuk kell a balesetek megelőzését szolgáló
szabályokkal a következő esetekben:


A tanév megkezdésekor az első osztályfőnöki órán, amikor ismertetni kell:
o az iskola környékére vonatkozó közlekedési szabályokat,
o a házirend balesetvédelmi előírásait,
o rendkívüli esemény (baleset, tűzriadó, bombariadó, természeti katasztrófa stb.)
bekövetkezésekor szükséges teendőket, a menekülési útvonalakat, a menekülés
rendjét,
o a tanulók kötelességeit a balesetek megelőzésével kapcsolatban.



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

8. A nevelőknek ki kell oktatniuk a tanulókat minden gyakorlati, technikai jellegű feladat,
illetve tanórán vagy iskolán kívüli program előtt a baleseti veszélyforrásokra, a kötelező
viselkedés szabályaira, egy esetleges rendkívüli esemény bekövetkezésekor követendő
magatartásra.
9. 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-e a szükséges ismereteket.
10. A fokozottan balesetveszélyes tanítási órákat (testnevelés, fizika, kémia, informatika) tartó
nevelők baleset-megelőzési feladatait részletesen a munkaköri leírásuk vagy a munkavédelmi
szabályzat tartalmazza.
11. A szaktantermekben (fizikai előadó, informatika terem, kémia terem, labor, tornatermek) ki
kell függeszteni az adott tanteremre vonatkozó balesetvédelmi utasításokat, és azokra a
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tanulók figyelmét fel kell hívni.
12. Az iskola intézményvezetője az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit
munkavédelmi ellenőrzések keretében rendszeresen ellenőrzi. A munkavédelmi szemlék
tanévenkénti időpontját, a szemlék rendjét és az ellenőrzésbe bevont dolgozókat az
intézmény munkavédelmi szabályzata tartalmazza.
13. Minden tanteremben a faliújságon el kell helyezni a házirendet, a tűz- és bombariadó, a
tűzeset és más rendkívüli esemény esetén igénybe vehető menekülési útvonalakat és az
osztályok gyülekezési és létszám-ellenőrzési pontjait.
14. Az iskolai faliújságra ki kell függeszteni a gyermekvédelmi feladatot ellátó fontosabb
intézmények, a mentők, a tűzoltóság, a rendőrség és a segélyhívók nevét és elérhetőségeit.
15. Az iskolában az ifjúságvédelmi felelősi teendőket az intézményvezető által megbízott
pedagógus látja el munkaköri leírása szerint.
13.2 Az iskola dolgozóinak feladatai a tanulóbalesetek esetén
1. A tanulók felügyeletét ellátó nevelőnek a tanulót ért bármilyen baleset, sérülés, vagy
rosszullét esetén haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket:





a sérült tanulót elsősegélyben kell részesítenie,
ha szükséges, orvost kell hívnia,
a balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell szüntetnie,
a tanulói balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell az iskola
intézményvezetőjének.

E feladatok ellátásában a tanulóbaleset helyszínén jelenlévő többi iskolai dolgozó is köteles
részt venni.
2. A balesetet szenvedett tanulót elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a sérülttel csak azt
teheti, amihez biztosan ért. Ha bizonytalan abban, hogy az adott esetben mit kell tennie,
akkor feltétlenül orvost kell hívnia, és a beavatkozással meg kell várnia az orvosi segítséget.
3. Az iskolában történt mindenféle balesetet, sérülést az iskola intézményvezetőjének ki kell
vizsgálnia. A vizsgálat során tisztázni kell a balesetet kiváltó okokat és azt, hogy hogyan lett
volna elkerülhető a baleset. A vizsgálat eredményeképpen meg kell állapítani, hogy mit kell
tenni a hasonló balesetek megelőzése érdekében és a szükséges intézkedéseket végre kell
hajtani.
13.3 A tanulóbalesetekkel kapcsolatos iskolai feladatok a jogszabályok előírásai
alapján
1. A nevelési-oktatási intézmény vezetője felel a nevelő és oktató munka egészséges és
biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért.
2. A pedagógus kötelessége különösen, hogy a gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése
és megóvása érdekében tegyen meg minden lehetséges erőfeszítést: felvilágosítással, a
munka- és balesetvédelmi előírások betartásával és betartatásával, a veszélyhelyzetek
feltárásával és elhárításával, a szülő – és szükség esetén más szakemberek – bevonásával.
3. A tanuló kötelessége, hogy óvja saját és társai testi épségét, egészségét, a szülő
hozzájárulása esetén részt vegyen egészségügyi szűrővizsgálaton, elsajátítsa és alkalmazza
az egészségét és biztonságát védő ismereteket, továbbá haladéktalanul jelentse a
felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az
iskola, kollégium alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet
vagy balesetet észlelt.
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4. A nevelési-oktatási intézményben bekövetkezett tanuló- és gyermekbaleseteket nyilván
kell tartani.
5. A nyolc napon túl gyógyuló sérüléssel járó tanuló- és gyermekbaleseteket haladéktalanul
ki kell vizsgálni. Ennek során fel kell tárni a kiváltó és a közreható személyi, tárgyi és
szervezési okokat.
6. A nyolc napon túl gyógyuló sérüléssel járó tanuló- és gyermekbaleseteket az oktatásért
felelős miniszter által vezetett, a minisztérium üzemeltetésében lévő elektronikus
jegyzőkönyvvezető rendszer segítségével kell nyilvántartani, vagy ha erre rendkívüli
esemény miatt átmenetileg nincs lehetőség, jegyzőkönyvet kell felvenni. A
jegyzőkönyvek egy-egy példányát – az elektronikus úton kitöltött jegyzőkönyvek
kivételével – a kivizsgálás befejezésekor, de legkésőbb a tárgyhót követő hónap nyolcadik
napjáig meg kell küldeni a fenntartónak. Az elektronikus úton kitöltött jegyzőkönyv
kinyomtatott példányát, a papíralapú jegyzőkönyv egy példányát át kell adni a tanulónak,
kiskorú gyermek, tanuló esetén a szülőnek. A jegyzőkönyv egy példányát a kiállító
nevelési-oktatási intézményében meg kell őrizni. Ha a sérült állapota vagy a baleset
jellege miatt a vizsgálatot az adatszolgáltatás határidejére nem lehet befejezni, akkor azt a
jegyzőkönyvben meg kell indokolni.
7. Amennyiben a baleset súlyosnak minősül, akkor azt a nevelési-oktatási intézmény a
rendelkezésre álló adatok közlésével – telefonon, e-mailen, telefaxon vagy személyesen –
azonnal bejelenti az intézmény fenntartójának.
8. A súlyos baleset kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel
rendelkező személyt kell bevonni.
9. Súlyos az a tanuló- és gyermekbaleset, amely


a sérült halálát (halálos baleset az a baleset is, amelynek bekövetkezésétől számított
kilencven napon belül a sérült orvosi szakvélemény szerint a balesettel
összefüggésben életét vesztette),
valamely érzékszerv (érzékelő képesség) elvesztését vagy jelentős mértékű
károsodását,
a gyermek, tanuló orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülését,
egészségkárosodását,
a gyermek, tanuló súlyos csonkulását (hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja
nagyobb részének elvesztése, továbbá ennél súlyosabb esetek),
a beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulását, a tanuló bénulását, vagy agyi
károsodását okozza.






10. Az iskolában lehetővé kell a szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat képviselője
részvételét a tanuló- és gyermekbaleset kivizsgálásában.
11. Minden tanuló- és gyermekbalesetet követően meg kell tenni a szükséges intézkedést a
hasonló esetek megelőzésére.
13.4 Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők
1. Az iskola működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem
látható eseményt, amely a nevelő és oktató munka szokásos menetét akadályozza, illetve
az iskola tanulóinak és dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az intézmény
épületét, felszerelését veszélyezteti. Rendkívüli eseménynek minősül különösen:



a természeti katasztrófa (pl.: villámcsapás, földrengés, árvíz, belvíz, stb.),
a tűz,
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a robbantással történő fenyegetés.

2. Amennyiben az intézmény bármely tanulójának vagy dolgozójának az iskola épületét
vagy a benne tartózkodó személyek biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló
tény jut a tudomására, köteles azt azonnal közölni az iskola intézményvezetőjével, illetve
valamely intézkedésre jogosult felelős vezetővel.
3. Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők:



az iskola intézményvezetője,
az intézményvezető távollétében az intézményvezető-helyettesek.

4. A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell





az intézmény fenntartóját,
tűz esetén a tűzoltóságot,
robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget,
személyi sérülés esetén a mentőket.

5. A rendkívüli esemény észlelése után az intézményvezető vagy az intézkedésre jogosult
felelős vezető utasítására az épületben tartózkodó személyeket az elektromos csengő
SOS jelzésével (3 rövid - 3 hosszú – 3 rövid csengetés folyamatosan) vagy ennek
működésképtelensége esetén kézi csengő segítségével riasztani kell, valamint
haladéktalanul hozzá kell látni a veszélyeztetett épület kiürítéséhez. A veszélyeztetett
épületet a benntartózkodó tanulócsoportoknak a tűzriadó terv mellékletében található
„Kiürítési terv” alapján kell elhagyniuk.
6. A tanulócsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt területen
történő gyülekezésért, valamint a várakozás alatti felügyeletért a tanulók részére tanórát
vagy más foglalkozást tartó pedagógus a felelős.
7. A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan ügyelni kell a következőkre:





Az épületből minden tanulónak távoznia kell, ezért az órát, foglalkozást tartó
nevelőnek a tantermen kívül (pl.: mosdóban, szertárban stb.) tartózkodó gyerekekre is
gondolnia kell.
A kiürítés során a mozgásban, cselekvésben korlátozott személyeket az épület
elhagyásában segíteni kell.
A kiürítés során a liftet nem lehet használni.
A tanóra helyszínét és a veszélyeztetett épületet a foglalkozást tartó nevelő hagyhatja
el utoljára, hogy meg tudjon győződni arról, nem maradt-e esetlegesen valamelyik
tanuló az épületben. A nevelőnek a tanulókat a tanterem elhagyása előtt és a kijelölt
várakozási helyre történő megérkezéskor meg kell számolnia.

8. Az intézményvezetőnek, illetve az intézkedésre jogosult felelős vezetőnek a
veszélyeztetett épület kiürítésével egyidejűleg – felelős dolgozók kijelölésével –
gondoskodnia kell az alábbi feladatokról:






a kiürítési tervben szereplő kijáratok kinyitásáról,
a közművezetékek (gáz, elektromos áram) elzárásáról,
a vízszerzési helyek szabaddá tételéről,
az elsősegélynyújtás megszervezéséről,
a rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek (rendőrség, tűzoltóság, tűzszerészek
stb.) fogadásáról.

9. Az épületbe érkező rendvédelmi, katasztrófaelhárító szerv vezetőjét az iskola
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intézményvezetőjének vagy az általa kijelölt dolgozónak tájékoztatnia kell az
alábbiakról:







a rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott eseményekről,
a veszélyeztetett épület jellemzőiről, helyszínrajzáról,
az épületben található veszélyes anyagokról (mérgekről),
a közmű (víz, gáz, elektromos stb.) vezetékek helyéről,
az épületben tartózkodó személyek létszámáról, életkoráról,
az épület kiürítéséről.

10. A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek helyszínre érkezését követően a
rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv illetékes vezetőjének igénye szerint kell
eljárni a további biztonsági intézkedésekkel kapcsolatosan. A rendvédelmi, illetve
katasztrófaelhárító szerv vezetőjének utasításait az intézmény minden dolgozója és
tanulója köteles betartani.
11. A rendkívüli esemény miatt kiesett tanítási órákat a nevelőtestület által meghatározott
szombati napokon be kell pótolni.
12. A tűz esetén szükséges teendők részletes intézményi szabályozását a „Tűzriadó terv” c.
intézményvezetői utasítás tartalmazza.
13. A tűzriadó terv elkészítéséért, a tanulókkal és a dolgozókkal történő megismertetéséért,
valamint évenkénti felülvizsgálatáért az intézmény intézményvezetője a felelős.
14. Az épületek kiürítését a tűzriadó tervben és a bombariadó tervben szereplő kiürítési terv
alapján évente legalább egy alkalommal gyakorolni kell. A gyakorlat megszervezéséért
az iskola intézményvezetője a felelős.
15. A tűzriadó tervben megfogalmazottak az intézmény minden tanulójára és dolgozójára
kötelező érvényűek.
16. A tűzriadó tervet lezárt borítékban az intézményvezetői irodában és a portán kell
elhelyezni.
14.

A fegyelmi eljárás lefolytatásának szabályai
1. Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, – a vétség elkövetésétől
számított három hónapon belül – fegyelmi eljárás alapján, fegyelmi büntetésben
részesíthető.
2. A fegyelmi eljárást a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, illetve a
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet rendelkezései alapján kell
lefolytatni.
3. A fegyelmi eljárást egyeztető eljárás előzheti meg, amelynek célja a
kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése, valamint ennek
alapján a kötelességszegéssel gyanúsított és a sérelmet elszenvedő tanuló közötti
megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. Az egyeztető eljárás
lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a sérelmet elszenvedő tanuló szülője,
valamint a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló szülője is egyetért.
4. Az egyeztető eljárás kezdeményezéséért, lefolytatásáért, az azzal kapcsolatos
feladatok végrehajtásáért az iskola intézményvezetője a felelős.
5. Az egyeztető eljárást levezető személyre az iskola intézményvezetője tesz javaslatot
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az érdekelt feleknek.
6. Az egyeztető eljárás részletes szabályait az alábbiak szerint határozzuk meg:










az egyeztető eljárás időpontját – az érdekeltekkel egyeztetve – az intézmény
intézményvezetője tűzi ki, az egyeztető eljárás időpontjáról és helyszínéről, az
egyeztető eljárás vezetésével megbízott pedagógus személyéről írásban értesíti
az érintett feleket,
az egyeztető eljárás lefolytatására az intézmény vezetője olyan helyiséget jelöl
ki, ahol biztosíthatók a zavartalan tárgyalás feltételei,
az egyeztető eljárás vezetőjének kijelöléséhez a sértett és a sérelmet
elszenvedett tanuló vagy szülőjének egyetértése szükséges,
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,
az egyeztetést vezetőnek és az intézmény vezetőjének arra kell törekednie,
hogy az egyeztető eljárás – lehetőség szerint – 30 napon belül írásos
megállapodással lezáruljon,
az egyeztető eljárás lezárásakor a sérelem orvoslásáról írásos megállapodás
készül, amelyet az érdekelt felek és az egyeztetést vezető pedagógus írnak alá,
a sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban foglaltakat az írásbeli
megállapodásban meghatározott körben nyilvánosságra lehet hozni.

7. Ha a tanuló a kötelességeit megszegi, a nevelőtestület joga dönteni arról, hogy indít-e
a tanuló ellen fegyelmi eljárást.
8. A fegyelmi eljárás lefolytatásáért – a nevelőtestület döntése alapján – az iskola
intézményvezetője a felelős.
9. A nevelőtestület a fegyelmi eljárás lefolytatására háromtagú fegyelmi bizottságot hoz
létre. A fegyelmi bizottság feladata a kötelezettségszegés kivizsgálása, a fegyelmi
büntetés meghozatalának előkészítése, a fegyelmi tárgyalás lefolytatása, a fegyelmi
büntetés kiszabása.
10. A fegyelmi büntetés kiszabásának előfeltétele, hogy a tanuló a jogszabályokban,
illetve az iskola szervezeti és működési szabályzatában vagy a házirendjében
meghatározott kötelezettségét vétkesen és súlyosan megszegje. A kötelességszegést a
fegyelmi tárgyalás során bizonyítani kell.
11. A tanulónak fegyelmi büntetés csak akkor adható, ha a tanuló kötelességszegése a
tanulói jogviszonyból ered. Így fegyelmi büntetés csak akkor adható, ha a tanuló
kötelességszegése az iskola területén, az iskolai élet különböző helyszínei közötti
közlekedés alatt vagy az iskolán kívüli – az iskola által szervezett, a pedagógiai
program végrehajtásához kapcsolódó – rendezvényen történt.
12. A fegyelmi büntetés kiszabásának előfeltétele, hogy a tanuló a kötelességeit vétkesen
és súlyosan szegje meg.



Vétkesség alatt a tanuló szándékosságát, illetve gondatlanságát kell érteni. Gondatlan
kötelességszegés esetén meg kell vizsgálni a gondatlanság mértékét is.
A fegyelmi büntetés kiszabásánál – tanuló életkorát és értelmi fejlettségét figyelembe
véve – vizsgálni kell, hogy a kötelességszegés mennyire volt súlyos.

13. A tanulói fegyelmi ügyekben – a fegyelmi eljárásban és a döntéshozatalban – az a
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pedagógus, aki a kötelezettségszegésben bármilyen módon érintett, nem vehet részt.
Őt a fegyelmi bizottság vagy a nevelőtestület csak tanúként hallgathatja meg.
15.

Az iskolai tankönyvellátás rendje
A szabályzat az alábbi jogszabályok alapján készült:





a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény,
a 16/2013. (II.28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás,
valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről,
a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény.

15.1 Az iskolai tankönyvellátás
Az iskolai tankönyvellátás feladata a tankönyv beszerzése és a tanulókhoz történő eljuttatása.
Az iskolai tankönyvellátás keretében kell biztosítani, hogy az iskolában alkalmazott
tankönyvek az egész tanítási év során az iskola tanulói részére megvásárolhatók illetőleg
hozzáférhetők legyenek. A tankönyvellátás feladatait iskolánkban az intézményvezető által
megbízott tankönyvfelelős látja el.
Az iskolai tankönyvellátás rendjét az iskolai szülői munkaközösség és a diákönkormányzat
véleményének kikérésével évente az iskola intézményvezetője állapítja meg.
Tájékoztatási kötelezettség
Az iskola írásban értesíti, illetve a honlapon tájékoztatja a tanulókat és a szülőket az iskolai
tankönyvellátás folyamatairól (a támogatás feltételeiről, az igénybejelentés módjáról, a
határidőkről), és nyilvánosságra hozza az alapvető dokumentumokat.
Tankönyvrendelés, tankönyvcsomag összeállítása
A tankönyvrendelés elkészítésénél figyelembe kell venni a helyi tantervet és a tanulók, illetve
a szülők anyagi lehetőségeit.
A tankönyvek kiválasztása a pedagógus feladata. Ennek során azonban a Nemzeti
Köznevelésről szóló törvény 63. § (1)/c bekezdésében foglaltakat be kell tartani, amely szerint
a tankönyvválasztást a szakmai munkaközösség véleménye alapján kell megtenni.
Ennek megfelelően a pedagógus feladata, hogy:


tankönyveket az Oktatási Hivatal honlapján közzétett, hivatalos tankönyvjegyzéken
szereplő könyvekből válasszon,



a két tanítási nyelvű képzésben a tankönyvjegyzéken nem szereplő célnyelvi
oktatáshoz szükséges tankönyvek listára kerülését kezdeményezze.

Az ingyenes tankönyvellátás
A tanuló joga, hogy a nevelési-oktatási intézményben, családja anyagi helyzetétől függően,
kérelmére ingyenes vagy - amennyiben lehetőség van rá - kedvezményes tankönyvellátásban
részesüljön.
Az iskola minden évben köteles tájékoztatni a szülőket és felmérni, hogy hány tanuló
esetében kell biztosítani a köznevelési törvény szerinti térítésmentes tankönyveket, illetve a
tankönyvtörvény szerinti normatív kedvezményt. A szülők az ingyenes tankönyvre vonatkozó
igényüket a tankönyvrendelet 5. mellékletében meghatározott igénylőlapon nyújthatják be az
iskolának. A belépő évfolyamok és tanulók esetén az igénylési lehetőséget a beiratkozás előtt
kell biztosítani a szülők számára.
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A normatív kedvezményre való jogosultság igazolásához továbbra is szükséges a megfelelő
okiratok bemutatása (családi pótlék folyósításáról szóló igazolás, szakorvosi igazolás,
önkormányzati határozat, stb.).
Az iskola tanulói között végzett igényfelmérés ismeretében és a normatívára való
igényjogosultságot igazoló dokumentumok alapján, az iskolai tankönyvtámogatási szabályok
figyelembevételével az intézményvezető dönt a jogosultságról és a tankönyv biztosításának
formájáról.
A felmérés eredményéről az iskola intézményvezetője tájékoztatja az iskolai szülői
szervezetet, az iskolai diákönkormányzatot, és írásban kéri ki véleményüket a
tankönyvtámogatás rendjének meghatározásához.
Az ingyenes tankönyvellátás azt jelenti, hogy az arra jogosultak oktatásához szükséges összes
tankönyvről az iskola gondoskodik. Az ingyenes tankönyvellátás biztosítására az iskolának
több lehetősége is van. Az iskolától történő tankönyvkölcsönzéssel, használt tankönyvek
biztosításával, valamint tankönyvek megvásárlásához nyújtott pénzbeli támogatással, illetve e
három módszer együttes alkalmazásával is rendelkezésre bocsáthatja a tankönyveket az
intézmény az arra jogosultak számára. A támogatás hatékony hasznosítása érdekében a
tankönyvpiac rendjéről szóló törvény első helyen említi a könyvtári beszerzéseket, az
ingyenes tankönyvellátásnak a könyvtári állományból kölcsönzés útján történő biztosítását
Iskolánkban a 2013/2014-es tanévtől kezdődően az ingyenes tankönyvellátás az iskolai
könyvtáron keresztül történő kölcsönzéssel valósul meg. A tankönyvcsomagokat úgy állítjuk
össze, hogy évfolyamonként – képzési profilonként vagy tagozatonként - minden tanuló
azonos tankönyvet kapjon kölcsön, illetőleg vásároljon meg.
A kölcsönzött tankönyvek esetében a szülő nem tarthat igényt arra, hogy a tankönyveket
gyermeke ingyenesen tulajdonba kapja.
Igénybejelentés, a jogosultság igazolása
A tanuló, illetve a szülő az iskolában - a család szociális vagy anyagi helyzetétől függően ingyenes vagy kedvezményes tankönyvellátást igényelhet. Az igénylést minden év január 10ig, az erre rendszeresített igénylőlapon kell benyújtani. Az igénybejelentő lapot, valamint az
ingyenesség feltételeiről szóló tájékoztatást a diákok – legalább 15 nappal a benyújtási
határidő előtt – a téli szünet utáni első tanítási napon írásban vagy elektronikusan megkapják,
azok az iskola honlapjáról letölthetők.
Az igény bejelentési határidő elmulasztása jogvesztő, de csak akkor, ha az iskola betartja a
tájékoztatási szabályokat. Nem alkalmazható ez a rendelkezés, ha az igényjogosultság az
igénybejelentésre megadott időpont eltelte után állt be.
Igénylés esetén ingyenes tankönyvellátást köteles az iskola biztosítani a nappali rendszerű
iskolai oktatásban résztvevő tanuló számára, ha a tanuló, illetve a szülő igazolja a
jogosultságot az alábbiak szerint:
 tartósan beteg (szakorvos igazolja formanyomtatványon az 5/2003.(II.19.) ESzCsM
rendelet szerint),
 sajátos nevelési igényű (szakértői és rehabilitációs bizottság igazolja),
- testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos,
- pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és
súlyosan akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros
hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar),
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három- vagy többgyermekes családban élő (a megállapított családi pótlék igazolja, 3
hónapnál nem régebbi bérjegyzékkel, számlakivonattal vagy postai igazoló
szelvénnyel is igazolható),
nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult (a megállapított családi pótlék
igazolja),
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő (az erről szóló határozat
igazolja).

Abban a kérdésben, hogy a normatív kedvezményre való jogosultság elbírálásánál kit kell
-

tartósan beteg, súlyosan fogyatékos, három- vagy többgyermekes családban élő,
nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosultnak tekinteni - kivéve, ha a családi
pótlékra való jogosultság a legmagasabb életkor elérése miatt szűnt meg -, a családok
támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény II. fejezetében,

-

sajátos nevelési igényűnek tekinteni, a Nemzeti Köznevelésről szóló törvény 47. §ában foglaltakat kell alkalmazni.

Fontos, hogy az igénylő az igénylőlappal együtt az ingyenes tankönyvre való jogosultságot
igazoló megfelelő okiratot is beküldje az iskolába. A jogosultságnak a tankönyvek átvételekor
érvényesnek kell lenni.
Az igénylő az általa közölt adatok valódiságáért büntetőjogi felelősséget visel, az azokban
beálló módosulásokról az iskolát 15 napon belül értesítenie kell.
Ellenőrzés során a fenntartó vagy az Állami Számvevőszék bekérheti az igazolásokat.
Ha az igénylő az igénylőlapot és a szükséges igazolásokat határidőre nem juttatja vissza az
iskolába, az iskola nem köteles a később bejelentett igényt kielégíteni.
Ha az igényjogosultság a tanulói tankönyvvásárláshoz nyújtott normatív hozzájárulás
igénylését követő időpont után áll be (pl. iskolaváltás), az iskola a tankönyvek kölcsönzésével
teljesítheti az igényt.
A tankönyvek kölcsönzése
Ha az iskola a normatív kedvezmény biztosítását tankönyvkölcsönzéssel kívánja megoldani, a
tankönyvet addig az időpontig kell a tanuló számára biztosítani, ameddig az adott tantárgyból
a helyi tanterv alapján a felkészítés folyik, illetve, ha az adott tantárgyból vizsgát lehet vagy
kell tenni a tanulói jogviszony fennállása alatt.
A tankönyvek kölcsönzési ideje: több évfolyamon használt tankönyvek esetén: 4 (5) év, egy
évfolyamon használt tankönyvek esetén: szeptember 1. – június 15.
A kikölcsönzött tartós tankönyveket is rávezetjük a tanuló személyi kölcsönzési nyilvántartási
lapjára, aki azt aláírásával hitelesíti.
Amelyik tantárgy tanulását befejezik az adott tanév végén, azt az adott tanév utolsó tanítási
hetén le kell adni a könyvtárban. Ugyanezen évfolyamok az érettségi tantárgyak tekintetében
– magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika – mentesülnek a leadás alól mindaddig,
amíg meg nem kezdik az érettségit.
Az érettségiző tanulók a szóbeli érettségijük első napjáig kötelesek a náluk levő tankönyveket
leadni az iskolai könyvtárban (személyesen, tételesen leszámolva).
A tankönyv elvesztésével és a tankönyv megrongálásával okozott kártérítés
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A tanuló a támogatásként kapott ingyenes tankönyvet köteles megőrizni és azt
rendeltetésszerűen használni. Elvárható tőle, hogy az általa használt tankönyv legalább 4 (5)
évig használható állapotban legyen.
A tankönyv természetes elhasználódása évi 25 (20) %, tehát 4 (5) év alatt amortizálódik.
Nem kell megtéríteni a könyv árát a tankönyv rendeltetésszerű használatából származó
értékcsökkenés esetén.
Ha az elhasználódás mértéke a megengedettnél indokolatlanul nagyobb, a tanulónak az
érvényes tankönyvjegyzéken szereplő vételár amortizációnak megfelelő hányadát kell
kifizetnie: 1. tanév végén a tankönyv aktuális beszerzési árának 80%-a vagy új példány, 2.
tanév végén 60 %, 3. tanév végén 40 %, 4. tanév végén 20 %.
Az elhasználódás mértékének és indokoltságának megállapítása a könyvtáros tanár feladata.
Vitás esetben az intézményvezető dönt.
Meg kell téríteni a tankönyv árát hanyag kezelés, elvesztés vagy szándékos rongálás esetén. A
kártérítés módjáról és mértékéről jogszabály nem rendelkezik, egyedileg kell meghatározni.
Ha a tanuló kártérítési kötelezettségének nem tesz eleget, a következő tanévben az iskolai
könyvtárból nem kaphat ingyenesen tankönyvet, illetve tanulói jogviszonya megszűnésekor a
könyvek kifizetésére kötelezhető.
Amennyiben a tanuló iskolát vált, a könyvtárból kölcsönzött tankönyveket köteles visszaadni.
Ha a tanuló a használati idő letelte után ezen tankönyveket meg kívánja vásárolni, a vételár
megállapításakor ugyanúgy kell eljárni, mint a kártérítés esetén.
15.2 A tankönyvek beszerzése
A szülő anyagi helyzetétől függően köteles biztosítani a gyermeke oktatásához szükséges
tankönyveket, de nem kötelezhető arra, hogy minden esetben új tankönyveket szerezzen be.
A tankönyvek beszerzése előtt a szülő nyilatkozik arról, hogy gyermeke részére az összes
tankönyvet meg kívánja-e vásárolni, vagy egyes tankönyvek biztosítását más módon, például
használt tankönyvvel kívánja megoldani. Ezért iskolánk a szerző, a cím, a cikkszám és az ár
megjelölésével listát ad ki számára azokról a tankönyvekről, amelyek elengedetlenül
szükségesek gyermeke oktatáshoz.
Az iskolai tankönyvrendelést az iskola intézményvezetője által megbízott tankönyvfelelős
készíti el. A tankönyvrendelés elkészítésének időpontja minden év március vége. A 9.
évfolyam tankönyvigényének ismeretében minden év június 15-ig módosítás lehetséges. A
pótrendelés leadásának határideje szeptember 5.
15.3 Tankönyvfelelős
Iskolánkban a tankönyvellátás feladatait az intézmény látja el olyan formában, hogy a
tankönyvellátóval a tankönyvek forgalmazására vonatkozó szerződést köt, és az intézmény a
tankönyveket a tankönyvforgalmazóktól értékesítésre átveszi.
Az iskola tankönyvellátással kapcsolatos feladatainak végrehajtásáért az intézményvezető a
felelős. Az intézményvezető jelöli ki a tankönyvfelelőst, aki részt vesz a tankönyvterjesztéssel
kapcsolatos feladatok ellátásában.
A tankönyvfelelős nem állhat szerződéses kapcsolatban a tankönyvterjesztővel. Megbízási
szerződést a terjesztővel szerződést kötő intézménytől kaphat, a szerződés tartalmazza a díjazás
mértékét.
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Ha az intézmény vezetője az iskola más alkalmazottját kívánja megbízni a tankönyvfelelős
feladatkörével, akkor ezt – rendkívüli eseteket leszámítva – a tanév munkatervében rögzíteni
kell. Ha a tankönyvfelelős az elkövetkező tanévben nem kívánja ellátni feladatait, akkor ezt
legkésőbb a tanévnyitó értekezleten köteles bejelenteni.
A tankönyvfelelős feladatai:







Az iskola minden év január 10-ig köteles a kedvezményekkel kapcsolatos tanulói
igényeket felmérni. A tankönyvfelelős a felmérés alapján megállapítja, hogy hány
tanulónak kell biztosítania a normatív kedvezményt, illetve hány tanuló igényel és
milyen tankönyvtámogatást a normatív kedvezményen túl. Az adatokat írásos
formában ismerteti az intézmény vezetőjével.
Lista kiadása minden tanuló részére az oktatáshoz szükséges tankönyvekről a
szerző, a cím, a cikkszám és az ár megjelölésével.
A szülői nyilatkozatok és a pedagógusok javaslatai alapján a tankönyvrendelés
elkészítése minden tanév március 30-ig.
A lista módosítása a bejövő évfolyam igényeinek ismeretében.
A tankönyvek kiosztása.

15.4 Elismervény és számla
Az ingyenes tankönyvellátásra nem jogosult tanulók számára - a kereskedelmi és adótörvények
szerint - tételes elismervényt kell adni a tankönyvek egységáráról, darabszámáról és a kifizetett
összegről. A tanulók kérésére számlát kell kiadni, a munkáltatói vagy más iskolakezdési
támogatás igazolása céljából, a munkáltató címére. Mindez a tankönyvterjesztéssel
kizárólagosan megbízott Könyvtárellátó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. feladata. A
tankönyvtámogatás összegéről a tanuló, illetve a szülő nevére szóló számla nem állítható ki.
15.5 Jogorvoslati lehetőségek
A nevelési-oktatási intézmény a tankönyvellátással kapcsolatos döntéseit - jogszabályban
meghatározottak szerint - írásban közli a tanulóval, illetve a szülővel. A tanuló, a szülő az
iskola jogellenes döntése vagy intézkedése, illetve intézkedésének elmulasztása ellen a
közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül élhet
jogorvoslati jogával, amelyet a gimnázium fenntartójához kell benyújtania.
15.6 A tankönyvtámogatás felhasználása
A tankönyvtámogatás felhasználható a tanulói tankönyvvásárlás teljes költségeinek
átvállalására és csökkentésére, tankönyv, kis példányszámú tankönyv, tanulói munkatankönyv,
munkafüzet, ajánlott és kötelező olvasmányok beszerzésének támogatására, továbbá az iskolai
tankönyvrendelés teljesítésére.
16.

Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt iratok kezelése
1. Az intézményben keletkező, illetve az intézménybe érkező elektronikus iratokat ki kell
nyomtatni. A kinyomtatott iratot hitelesíteni kell. (Az elektronikus irat: az oktatásért
felelős miniszter által jóváhagyott rendszer alkalmazásával elektronikus úton előállított,
elektronikus aláírással ellátott, elektronikusan tárolt irat.)
2. Az intézményben keletkező kinyomtatott elektronikus irat hitelesítését az iskola
intézményvezetője, végezheti el. Az így hitelesített papír alapú irat lesz az elektronikus
irat irattári példánya.
3. Az intézményben keletkező, illetve az intézménybe érkező elektronikus irat hitelesítését
az iskola intézményvezetője, intézményvezető-helyettese vagy iskolatitkára végezheti el.
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Az így hitelesített papír alapú irat lesz az elektronikus irat irattári példánya.
4. Az intézménybe érkező elektronikus irat esetén megnyitás, felhasználás előtt el kell
végezni a vírusellenőrzést és vírusirtást.
5. Az elektronikus iratokat az iskola intézményvezetőjének számítógépén elektronikus úton
meg kell őrizni.
6. Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt elektronikus iratok selejtezése és
megsemmisítése az általános szabályok szerint történik.
7. Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt elektronikus iratok kezelésért az
intézményi rendszergazda segítségével az iskolatitkár a felelős.
17.

Az iskolai hagyományok ápolása és az ezzel kapcsolatos feladatok
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, továbbá az ünnepélyekre,
megemlékezésekre, rendezvényekre vonatkozó időpontokat, valamint a szervezési felelősöket
a nevelőtestület az éves munkatervben határozza meg.

18.

1.

Az iskola zászlóját az intézményvezetői irodában őrizzük. Iskolai ünnepségeken
(tanévnyitó, tanévzáró, szalagavató és ballagás) az arra érdemes és a nevelőtestület
egyetértésével megbízott tanulók vihetik a zászlót az ünnepség koreográfiájának
megfelelően. A 12. évfolyam tanulói a ballagáskor elhelyezik szalagjukat az
iskolazászlón.

2.

Iskolánk fennállásának jelesebb évfordulóiról ünnepségsorozattal és iskolatörténeti
kiállítással emlékezünk meg.

3.

Az iskola névadójáról szak- és osztályfőnöki órákon, iskolai ünnepségeken emlékezünk
meg. Perczel Mór képét minden osztályteremben ki kell függeszteni, a régi épület 2.
emeletén pedig róla készült dombormű látható. A nevelőtestület döntése alapján iskolánk
legkiválóbb végzős tanulóinak Perczel-plakettet adományozunk.

4.

Iskolánkban ünnepségekkel, színdarabokkal, kiállításokkal emlékezünk meg nemzeti
történelmünk sorsfordulóiról. Ezeken az alkalmakon, ballagáskor, szalagtűzéskor valamint
a tanévnyitó- és záró ünnepségeken a lányok matrózblúzt, alkalomhoz illő cipőt és sötét
aljat vagy nadrágot, a fiúk pedig sötét nadrágot és cipőt, fehér inget és iskolai nyakkendőt
kötelesek viselni.

5.

Internetes honlapunkon fényképes beszámolók olvashatók hagyományos
rendezvényeinkről (fecskeavató, Perczel-nap, karácsonyi ünnepség, szalagavató, ballagás)
és az iskolai ünnepségekről.

6.

Minden tanévben a rajz- és vizuális kultúra órákon készült legjobb munkákból kiállítást
rendezünk az iskolai aulában.

7.

Nyílt napokon fényképekkel, beszámolókkal és tanulóink által készített ismertetőkkel
mutatjuk be iskolánk életét, külföldi kapcsolatainkat és tagozatainkat.
A szervezeti és működési szabályzat elfogadása és jóváhagyása

A Siófoki Perczel Mór Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzatát az iskolai
diákönkormányzat a 2017. augusztus 23. napján tartott ülésén véleményezte és elfogadásra
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javasolta.
A Siófoki Perczel Mór Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzatát az iskolai szülői
munkaközösség a 2017. augusztus 30. napján tartott ülésén véleményezte és elfogadásra
javasolta.
A Siófoki Perczel Mór Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzatát az Intézményi
Tanács a 2017. augusztus 30. napján tartott ülésén véleményezte és elfogadásra javasolta.
A Siófoki Perczel Mór Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzatával az iskola
fenntartója egyetért, az abból a jogszabályi előírásokon felül rá háruló
többletkötelezettségeket vállalja.
A Siófoki Perczel Mór Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzatát a nevelőtestület a
2017. augusztus 31. napján tartott ülésén elfogadta.

Siófok, 2017. augusztus 31
Vaskóné Csák Erika
intézményvezető
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I. számú melléklet
ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
1. Az intézményünkben folyó adatkezelésnek és adattovábbításnak mindenben meg kell
felelnie az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény előírásainak.
2. Az intézményben csak azon személyes és különleges adatokat lehet kezelni, melyekre
a jogszabályok előírásai lehetőséget biztosítanak. Kivételes esetben (Pl.: statisztikai
adatgyűjtésnél, tudományos kutatásnál stb.) ez alól az iskola intézményvezetője
felmentést adhat, de ebben az esetben az érintett dolgozóval vagy az érintett tanuló
szülőjével közölni kell, hogy az adatszolgáltatás önkéntes.
3. Az intézmény adatkezelési tevékenységéért az intézmény intézményvezetője egy
személyben felelős. Adatkezelési jogkörének gyakorlásával az intézmény egyes
dolgozóit bízza meg az alábbi pontokban részletezett módon.
4. Az adatok felvételével, nyilvántartásával megbízott dolgozók a munkaköri leírásukban
szereplő feladatokkal kapcsolatosan:
a)

az alkalmazottak adatait felvehetik, nyilvántarthatják:



b)

az intézményvezető-helyettesek,
az iskolatitkár.

a tanulók adatait felvehetik, nyilvántarthatják:
 intézményvezető-helyettesek,
 iskolatitkár,
 osztályfőnökök,
 gyermek- és ifjúság védelmi felelős,
 az iskolai védőnő.

5. Az adatok továbbításával megbízott dolgozók a köznevelési törvény által
engedélyezett esetekben:
a) az alkalmazottaknak a munkaköri leírásukban szereplő feladatokkal kapcsolatos
adatait továbbíthatja:




intézményvezető,
intézményvezető-helyettesek,
iskolatitkár.

b) az alkalmazottak adatait a bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, a
közneveléssel összefüggő igazgatási tevékenységet végző közigazgatási szervnek,
a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére jogosultaknak és a
nemzetbiztonsági szolgálatnak az intézmény intézményvezetője továbbíthatja.
6. A tanulók adatait a köznevelési törvény által engedélyezett esetekben továbbíthatja:


a fenntartó, a bíróság, rendőrség, ügyészség, a települési önkormányzat jegyzője, a
közigazgatási szerv, a nemzetbiztonsági szolgálat, a középiskola, az egészségügyi,
iskola-egészségügyi feladatot ellátó intézmény, a családvédelemmel foglalkozó
intézmény, szervezet, a gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezet,
intézmény, a tankönyvforgalmazó, a pedagógiai szakszolgálat intézményei, a KIR
működtetője, a szülő részére az intézmény intézményvezetője;
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a fenntartó, a középiskola, az egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó
intézmény, a családvédelemmel foglalkozó intézmény, szervezet, a gyermek- és
ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezet, intézmény, a tankönyvforgalmazó, a
pedagógiai szakszolgálat intézményei, a KIR működtetője, a szülő részére az
intézmény intézményvezető-helyettese;



a fenntartó, a középiskola, az egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó
intézmény, a családvédelemmel foglalkozó intézmény, szervezet, a gyermek- és
ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezet, intézmény, a tankönyvforgalmazó, a
pedagógiai szakszolgálat intézményei, a KIR működtetője, a szülő részére az
iskolatitkár;



a középiskola, a családvédelemmel foglalkozó intézmény, szervezet, a gyermekés ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezet, intézmény, a pedagógiai szakszolgálat
intézményei, a szülő részére az osztályfőnök;



a családvédelemmel foglalkozó intézmény, szervezet, a gyermek- és
ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezet, intézmény, a szülő részére a gyermek- és
ifjúságvédelmi felelős;



a tankönyvforgalmazó részére a tankönyvfelelős.

7. Az alkalmazottak adatait a közalkalmazottak személyi anyagában kell nyilvántartani.
A személyi anyag része a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény alapján összeállított közalkalmazotti alapnyilvántartás. A személyi anyagot az
e célra személyenként kialakított gyűjtőben zárt szekrényben kell őrizni. Az
alkalmazottak személyi anyagának vezetéséért és rendszeres ellenőrzéséért az
intézményvezető a felelős.
A tanulóknak a jogszabályokban biztosított kedvezményekre jogosító adatait a számviteli
szabályoknak megfelelő pénzügyi nyilvántartásokhoz csatolva kell nyilvántartani. Ennek
kezeléséért az iskolatitkár a felelős.
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II. számú melléklet
Siófoki Perczel Mór Gimnázium könyvtára
Gyűjtőköri szabályzat
Gyűjtőkör indoklása
A Siófoki Perczel Mór Gimnázium olyan középfokú oktatási intézmény, amelynek nevelési és
oktatási célja, hogy az általános, korszerű műveltség megszerzése mellett felkészítse a
diákokat az értelmiségi létre, a felsőfokú továbbtanulásra, az életben való boldogulásra. A
tehetséggondozás mellett az esélyegyenlőség megteremtése is a gimnázium kiemelt feladata.
Az iskola képzési rendjét a következő osztályok és csoportok alkotják:
- emelt szintű matematika képzés
- emelt szintű természettudományi képzés
- kommunikáció-történelem emelt szintű képzés
- emelt szintű angol nyelvi képzés
- német két tanítási nyelvű tagozat (5 éves)
- általános tantervű osztály
A pedagógiai programban meghatározott célok és feladatok, valamint a gimnázium képzési
rendje határozzák meg a gyűjtőkört és a könyvtár alapfunkcióját.
A könyvtár alapfeladatai:
-

a dokumentumok rendszeres gyűjtése, azok szakszerű feldolgozása, őrzése, feltárása,
gondozása és rendelkezésre bocsátása
tájékoztatás nyújtása a dokumentumokról és a szolgáltatásokról
az iskolában folyó oktató-nevelőmunka segítése
az iskola pedagógiai programja és könyvtár-pedagógiai programja szerinti tanórai
foglalkozások tartása
hozzájárulás a tanulók olvasóvá neveléséhez, önálló ismeretszerző képességük
kifejlesztéséhez
a pedagógusok szakirodalmi igényeinek kielégítése, segítségnyújtás rendszeres
önművelésükhöz
tartós tankönyvek, segédkönyvek kölcsönzése
sajátos eszközeivel az iskola mindenkori profiljának támogatása
az iskola hagyományainak őrzése, ápolása

A könyvtár kiegészítő feladatai:
-

tanórán kívüli foglalkozások tartása
más könyvtárak szolgáltatásainak igénybevétele
kiállítások készítése
számítógépes informatikai szolgáltatások biztosítása

Gyűjtőköri leírás
A könyvtár fő gyűjtőköre
Az iskolai könyvtár feladata biztosítani a tanulók és tanárok ellátását olyan
információhordozókkal, amelyek fontos szerepet töltenek be az oktató-nevelő munka
folyamatában. Fő gyűjtőkörébe az elsődleges funkciójából adódó feladatainak megvalósítását
segítő dokumentumok tartoznak.
Az írásos nyomtatott dokumentumok közül:
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- a kézi- és segédkönyvek
- a helyi tantervekben meghatározott ajánlott olvasmányok
- az óravezetés menetében munkáltató eszközként használatos művek
- a tananyagot kiegészítő vagy ahhoz közvetve kapcsolódó, de nem munkáltató jellegű
ismeretközlő és szépirodalom
A tanítást-tanulást segítő nem nyomtatott ismerethordozók (audiovizuális és számítógépes
dokumentumok)
A könyvtár mellék gyűjtőköre
Az iskolai könyvtár mellék gyűjtőkörét a könyvtár kiegészítő funkciójából eredő szükségletek
kielégítését szolgáló dokumentumok képezik. A tananyagon túlmutató ismeretszerzési
igények kielégítését az iskolai könyvtár csak részlegesen tudja vállalni, gyűjteményét erősen
válogatva gyarapítja. Ide tartozó dokumentumok:
-

a tananyagot kiegészítő vagy ahhoz kapcsolódó ismeretközlő és szépirodalom,
tankönyv
ifjúsági szórakoztató ismeretközlő és szépirodalom
a sokoldalú szemléltetés és gyakoroltatás céljainak megfelelő művek
a pedagógusok ön- és továbbképzését segítő határtudományok
a NAT-ban tantárgyként külön nem szereplő, de megjelenő részműveltségi területek
szakirodalma
a pedagógia határterületei

Az iskolai könyvtár állományába sem vásárlás, sem ajándékozás útján gyűjtőkörébe nem
tartozó dokumentumok (irodalmi, esztétikai értéket nem képviselő művek) nem kerülhetnek
be.
Az iskolai könyvtár gyűjtőköre formai oldalról
-

Írásos nyomtatott dokumentumok
(könyv, tankönyv, segédkönyv, tartós tankönyv, periodika, brosúra, kézirat, atlaszok)
Audiovizuális dokumentumok
Számítógéppel olvasható dokumentumok

A gyűjtés szintje és mélysége
Az iskolai könyvtár erősen válogatva gyűjt, vagyis teljességgel egyetlen tantárgy,
szaktudomány irodalmát sem gyűjti. Az állományalakítás során arra törekszik, hogy a
tananyaghoz kapcsolódó irodalom megfelelő válogatással tartalmilag teljes, az állomány
fejlesztése folyamatos, tervszerű és arányos legyen.
A gyűjtemény gyarapításának forrásai
Az iskolai könyvtár fenntartásáról és fejlesztéséről az iskolát fenntartó KIK az iskola
költségvetésében gondoskodik. A szakszerű könyvtári szolgáltatások kialakításáért a
könyvtárat működtető iskola és a fenntartó közösen vállal felelősséget. Az iskolai könyvtár
működését az iskola intézményvezetője irányítja és ellenőrzi a nevelőtestület javaslatainak
meghallgatásával. Az iskolai könyvtár állománya vétel és ajándék útján gyarapodik. Az
állomány gyarapítására szánt összeget az iskola költségvetésében kell előirányozni. A
gyűjtemény gyarapítására fordítható összeg felhasználásáért a könyvtáros a felelős.
Hozzájárulása nélkül az iskolai könyvtár számára könyvet vagy más dokumentumot senki
sem vásárolhat.
Állományrészek
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Kézi- és segédkönyvek
-

kis-, közép- és nagyméretű középszintű és felsőszintű általános lexikonok és általános
enciklopédiák – gyűjtés teljességre törekedve
a tudományok, a kultúra, a hazai és az egyetemes művelődéstörténet kis-, közép- és
nagyméretű középszintű elméleti és történeti összefoglalói – gyűjtés teljességgel
a tananyaghoz közvetlenül kapcsolódó, a tudományok egészét vagy azok részterületeit
bemutató kis-, közép- és nagyméretű középszintű szakirányú segédkönyvek – gyűjtés
teljességgel
a tantárgyak, szaktudományok középszintű elméleti és történeti összefoglalói – gyűjtés
teljességgel
ugyanezen szempontok szerint az alapszintű, illetve felsőszintű művek gyűjtése
válogatással

Ismeretközlő irodalom
-

munkáltató eszközként használatos középszintű ismeretközlő irodalom – gyűjtés
teljességgel
az alapszintű ismeretközlő irodalom gyűjtése válogatva
a tanult tantárgyakban való elmélyülést és a tananyagon túlmutató tájékozódást
kielégítő középszintű ismeretközlő irodalom gyűjtése erősen válogatva
a középfokú oktatásban használatos tantervek, tankönyvek, munkafüzetek,
feladatlapok – gyűjtés teljességgel
az érvényben lévő általános iskolai tantervek, tankönyvek gyűjtése erős válogatással
az iskolában tanított nyelvek oktatásához használható idegen nyelvű segédletek
gyűjtése válogatva, de sokoldalúságra törekedve, érettségire, nyelvvizsgára felkészítő
feladatgyűjtemények több példányban
az iskola történetével kapcsolatos dokumentumok – gyűjtés teljességgel
a helyi tantervekben meghatározott házi, ajánlott és munkaeszközként használt
olvasmányok – lehetőség szerint fél-egy tanulócsoportnyi példányban

Szépirodalom
-

házi és ajánlott olvasmányok – lehetőség szerint fél-egy tanulócsoportnyi példányban
átfogó lírai, prózai és drámai antológiák a magyar és a világirodalom bemutatására, a
tananyag által meghatározott klasszikus és kortárs szerzők művei, gyűjteményes
kötetei, illetve teljes életművek – gyűjtés tartalmi teljességre törekedve, válogatással
a nemzetek irodalmát bemutató klasszikus és modern antológiák, a kiemelkedő, de a
tananyagban nem szereplő kortárs magyar és külföldi alkotók művei, a tematikus
antológiák, a regényes életrajzok, történelmi regények - gyűjtése válogatással
az iskolában tanított nyelvek oktatásához kapcsolódó olvasmányos irodalom –
gyűjtése válogatással
a német-magyar két tanítási nyelvű képzés miatt német nyelvű kötelező olvasmányok
– minimum egy tanulócsoportnyi példányszámban

Pedagógiai gyűjtemény
A gyűjteménybe a pedagógiai szakirodalom és a határtudományok dokumentumai tartoznak.
Gyűjteni kell teljességre törekedve: pedagógiai és pszichológiai lexikonokat, enciklopédiákat,
pedagógiai, pszichológiai és szociológiai összefoglalókat, dokumentumgyűjteményeket, a
nevelési-oktatási cél megvalósításához szükséges szakirodalmat, a műveltségi területek
módszertani segédkönyveit, segédleteit, általános pedagógiai és tantárgymódszertani
folyóiratokat.
A teljesség igényével az iskola történetéről, az iskola névadójáról szóló dokumentumokat, az
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iskola által megjelentetett dokumentumokat.
Válogatva: az alkalmazott pedagógia, lélektan és szociológia különféle területeihez
kapcsolódó műveket.
Könyvtári szakirodalom
Válogatva kell gyűjteni: a könyvtári összefoglalókat, könyvtári jogszabályokat, irányelveket,
a könyvtári feldolgozó munka szabályait tartalmazó segédleteket, az iskolai könyvtárakkal
kapcsolatos módszertani kiadványokat, könyvtárhasználat módszertani segédleteit, kurrens és
retrospektív jellegű tájékozódási segédleteket, módszertani folyóiratokat.
Hivatali segédkönyvtár
Gyűjteni kell az iskola irányításával, igazgatásával, gazdálkodásával, ügyvitelével, valamint
munkaüggyel kapcsolatos kézikönyveket, jogi szabálygyűjteményeket, folyóiratokat.
Kéziratok
A teljesség igényével kell gyűjteni:






az iskola pedagógiai dokumentációit,
pályázati munkákat,
iskolai rendezvények forgatókönyveit, dokumentációit,
kísérleti dokumentációkat,
az iskola dolgozóinak alkotásait.

Időszaki kiadványok





a tantárgyi programokhoz kapcsolódó folyóiratok
ifjúsági folyóiratok
pedagógiai és tantárgymódszertani lapok
könyvtári szaksajtó

Audiovizuális és számítógéppel olvasható dokumentumok
Gyűjteni kell a nem nyomtatott ismerethordozók (AV, CD, CD-multimédia) közül a tantárgyi
programoknak megfelelő, a tananyag többoldalú bemutatását segítő dokumentumokat.
Válogatva:



az értékes szépirodalmi műveket (kötelező és az ajánlott olvasmányok filmadaptációit)
és a média műveltségi területén megfogalmazott műveket,
egyes műveltségi területek ismereteit felölelő multimédiás alkotásokat.

Tankönyvtár
-

tankönyvek kölcsönzés céljából
tankönyv kézikönyvtár: a tantárgyi programokhoz kapcsolódó minden tankönyvből
lehetőség szerint egy-egy példány
tartós tankönyvek a normatív támogatásra jogosult tanulók tankönyvigényének
ellátására
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III. számú melléklet
Siófoki Perczel Mór Gimnázium könyvtára
Könyvtárhasználati szabályzat
Az iskolai könyvtár legfőbb feladata, hogy a tanítás ideje alatt és a tanítási órán kívül lehetővé
tegye a gyűjtemény használatát.
A használók jogait és kötelességeit a könyvtár használati szabályzata rögzíti, melyet
nyilvánosságra kell hozni. Nevezetesen:





I.

a jogosultak körét,
a használat módjait és feltételeit,
a könyvtár szolgáltatásait,
a könyvtár rendjét,
a könyvtári házirendet.
A könyvtár használói köre

Az iskolai könyvtár korlátozottan nyilvános könyvtár. A gyűjteményt az iskola tanulói,
pedagógusai, adminisztratív és technikai dolgozói használhatják. A beiratkozás az iskolába
beiratkozással párhuzamosan történik, és a szolgáltatások igénybevételével együtt díjtalan.
II.

A könyvtár használat módjai




III.

helyben használat
kölcsönzés
csoportos használat
Helyben használat

A helyben használat tárgyi (kutató-olvasóhelyek, technikai berendezések) és személyi
feltételeit az iskola, szakmai feltételeit a könyvtáros tanárok biztosítják.
A könyvtáros tanár szakmai segítséget ad:





az információhordozók közötti eligazodásban,
az információk kezelésében,
a szellemi munka technikájának alkalmazásában,
a technikai eszközök használatában.

Az iskolai könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatók:






a kézikönyvtári állományrész,
az audiovizuális és elektronikus dokumentumok,
a folyóiratok,
a muzeális dokumentumok,
iskolatörténeti anyagok.

A csak helyben használható dokumentumok indokolt esetben, rövid időre kikölcsönözhetők.
IV.

Kölcsönzés

1. Könyvtári könyvet vagy egyéb dokumentumot csak a könyvtáros tudtával, a könyvtár
nyitvatartási ideje alatt szabad kölcsönözni.
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2. A kölcsönzés kölcsönző füzet vezetésével történik, amely tartalmazza a kölcsönzés
dátumát, a kölcsönzött dokumentum leltári számát, szerzőjét és/vagy címét, valamint a
kölcsönző aláírását.
3. Minden tanuló csak a saját részére kölcsönözhet.
4. A kölcsönözhető könyvek száma dokumentumtípustól függően változik, a kölcsönzési
határidő rugalmas. Ha a kölcsönző a megbeszélt határidőre nem hozza vissza a könyveket,
a könyvtáros az osztályfőnökhöz, majd az iskolavezetéshez fordulhat segítségért.
5.

A könyvtár állományából korlátozottan kölcsönözhető a kézikönyvtári állomány,
valamint a folyóiratok, a kéziratok, az audiovizuális és az elektronikus dokumentumok.
Ezek a dokumentumok szükség esetén rövid időre kikölcsönözhetők.

6. A kölcsönzésben lévő dokumentumok előjegyeztethetők. Ezek beérkezéséről az olvasót
értesíteni kell.
7. Az elveszített vagy erősen megrongált könyvet a tanuló köteles egy kifogástalan
példánnyal pótolni vagy az aktuális árát megtéríteni. (3/1975. KM-PM sz. együttes
rendelet 20. és 21. §)
8. A kikölcsönzött könyveket az alsóbb évfolyamos tanulók június 10-ig kötelesek
visszahozni. Az előző tanévből tartozással rendelkező tanuló csak a tartozás rendezése
után kölcsönözhet újra könyvet.
9. A végzős diákok április 30-ig kötelesek rendezni könyvtári tartozásukat. Ballagás után
csak indokolt esetben, letéti díj fizetése ellenében tarthatnak maguknál könyvtári könyvet,
a szóbeli érettségiig.
10. A nyári szünidőre történő kölcsönzési szándékot előre kell jelezni, ez esetben a kölcsönzés
időtartama szünidő egészére kiterjed. A kikölcsönzött könyveket a következő tanév első
tanítási hetében kell visszahozni.
11. Az ingyenes tankönyvellátásban részesülő diákok által átvett tankönyvek arra az időszakra
kölcsönözhetők ki, ameddig a tanuló az adott tantárgyat tanulja.
12. Az egyes szertárakba kihelyezett állandó letéti állományért az átvevő pedagógus a felelős.
A letéti állomány nem kölcsönözhető. A könyvtáron kívül elhelyezett dokumentumokról
lelőhely-nyilvántartást vezetünk.
V.

Csoportos használat

Az osztályok, tanulócsoportok, szakkörök, versenyzők részére a könyvtáros tanárok, az
osztályfőnökök, a szaktanárok, a szakkörvezetők szakórákat, korrepetálást, foglalkozást
tarthatnak. A könyvtáros tanároknak szakmai segítséget kell adniuk a szakórák, foglalkozások
megtartásához. A szakórák, foglalkozások megtartására az összeállított/elfogadott, a könyvtári
nyitva tartásnak megfeleltetett ütemterv szerint kerül sor.
VI.

A könyvtár szolgáltatásai









A könyvtár állományának egyéni és csoportos használata
Kölcsönzés
Könyvtári tájékoztatás
Bibliográfiai szolgáltatás
Előjegyzés
A könyvtárban tartott tanítási órák, fakultációs foglalkozások
Könyvtárbemutató órák – bejövő osztályok számára
Tartós tankönyvek nyilvántartása, kölcsönzése
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VII.

Számítógép- és internethasználat
Részvétel a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében
Könyvtári rendezvények szervezése, lebonyolítása
Témafigyelés
Irodalomkutatás
Letétek telepítése
A könyvtár használata
1. A könyvtárat az iskola tanulói, pedagógusai és technikai dolgozói ingyenesen
használhatják.
2. A könyvtár csak nyitvatartási időben vehető igénybe.
3. A könyvtárba nyitvatartási időn túl kizárólag intézményvezetői engedéllyel lehet
belépni.
4. Az iskolából történő távozáskor mind a tanulóknak, mind a dolgozóknak
rendezniük kell könyvtári tartozásukat.
5. Az elveszett vagy erősen megrongált dokumentumot meg kell téríteni.
6. A könyvtári könyvekbe beleírni, feladatgyűjtemények feladatait írásban megoldani
tilos.
7. A könyvtárban étkezni, az olvasótérbe élelmiszert bevinni nem szabad. A táskákat
és a kabátokat a bejárat melletti ruhatárban kell elhelyezni.
8. A csendet, a rendet és a fegyelmet minden könyvtárlátogató köteles megőrizni.
Nem szabad zavarni egymás munkáját beszélgetéssel, telefonálással.

VIII. Nyitva tartás
IX.

Rugalmas nyitva tartás (heti 18 óra) A könyvtár házirendje

A könyvtár használóinak köre
A könyvtárat az iskola minden tanulója és dolgozója nyitvatartási időben díjmentesen
használhatja. Az iskolából történő távozáskor mind a tanulóknak, mind a dolgozóknak
rendezniük kell könyvtári tartozásukat.
A használat módjai és feltételei
Az iskolai könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatók a kézikönyvtári
állományrész, a folyóiratok, az audiovizuális dokumentumok, a muzeális gyűjtemény és a
letéti állományrész. A csak helyben használható dokumentumok fénymásolásra, tanítási
órákra, illetve indokolt esetben rövid időre kikölcsönözhetők.
Az állomány védelmére vonatkozó rendelkezések
1.
2.
3.
4.

A könyvtárat csak az iskola tanulói, pedagógusai és technikai dolgozói használhatják.
A könyvtár csak nyitvatartási időben vehető igénybe.
Nyitvatartási időn túl a könyvtárba kizárólag intézményvezetői engedéllyel lehet belépni.
Az iskolából történő távozáskor mind a tanulóknak, mind a dolgozóknak rendezniük kell
könyvtári tartozásukat.
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5. Az elveszett vagy erősen megrongált dokumentumot meg kell téríteni.
6. A könyvtári könyvekbe beleírni, feladatgyűjtemények feladatait írásban megoldani tilos.
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IV. számú melléklet
Siófoki Perczel Mór Gimnázium könyvtára
Feltárási szabályzat
A könyvtári állomány feltárása
A könyvtári állomány feltárása jelenti a dokumentumok formai (dokumentum-leírás) és
tartalmi (osztályozás) feltárását, s ezt egészíti ki a raktári jelzet megállapítása.
A dokumentum-leírás szabályai
A leírás célja, hogy rögzítse a könyvtári állomány dokumentumainak adatait (bibliográfiai
leírás) és biztosítsa a visszakereshetőséget (besorolási adatok). A bibliográfiai leírás
szabályait szabványok rögzítik dokumentumtípusonként. A leírás forrása mindenkor az adott
dokumentum. A szabvány értelmében az iskolai könyvtár az egyszerűsített leírást alkalmazza,
melynek elve az egyes adatok elhagyása. A leírt adatokra azonban ugyanazok a szabályok
érvényesek.
A dokumentumok visszakereshetőségét raktári jelzetekkel biztosítjuk. A szépirodalmat cutterszámokkal, a szakirodalmat ETO-szakrendi jelzetekkel látjuk el.
A könyvtárban alkalmazott egyszerűsített bibliográfiai leírás adatai:
Főcím: párhuzamos cím: alcím: egyéb címadat
szerzőségi közlés
kiadás sorszáma, minősége
megjelenési hely: kiadó neve, megjelenés éve
oldalszám+mellékletek: illusztráció; méret
(Sorozatcím, sorozatszám, ISSN-szám)
Megjegyzések
Kötés: ár
ISBN-szám
A besorolási adatok biztosítják a katalógustételek visszakereshetőségét. A besorolási adatok
megválasztását szabványok rögzítik.
A feltárás gyakorlata
A Szirén Integrált Könyvtári Program segítségével a könyvtár állományának feltárása
számítógépen történik. Az adatbázis építése a technikai feltételektől függően készül. Jelen
állomány feltárási szintje mintegy 55 %-os. A számítógépes feltárás helyettesíti a
cédulakatalógust.
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V. számú melléklet
Siófoki Perczel Mór Gimnázium könyvtára
Tankönyvtári szabályzat
1.

A tankönyvkezelési szabályzat alapdokumentumai








2.

az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról
az 5/1998. (II.18.) MKM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a
tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
a 2001. évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről
a 23/2004. (VIII.27.) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a
tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
a 2007. évi XCVIII. törvény a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi
XXXVII. törvény módosítása
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet
16/2013. (II.28.) EMMI rendelet
Az ingyenes tankönyv biztosításának módja

Az ingyenes tankönyvre (normatív támogatásra) jogosult diákok tankönyveiket
a) az iskolától történő kölcsönzéssel (használt vagy új tankönyvekkel)
b) a tankönyvek megvásárlásához nyújtott támogatás útján kaphatják meg.
A 2013/2014-es tanévtől minden normatív támogatásra jogosult tanuló iskolai
állományban lévő tankönyveket kap, amelyeket a tanulási időszak végén vissza
kell adni.
3.

A tankönyvek nyilvántartása
Az iskolai könyvtár külön adatbázisban, „Tankönyvtár” elnevezéssel kezeli az
ingyenes tankönyvellátás biztosításához szükséges tankönyveket.
Évente leltárlistát készít:
a)
b)
c)
d)

4.

az egyedi kölcsönzésekről
az újonnan beszerzett tankönyvekről
a készleten lévő még használható tankönyvekről
a selejtezendő tankönyvekről
A tankönyvek kölcsönzése

Ha az iskola a normatív kedvezmény biztosítását tankönyvkölcsönzéssel kívánja
megoldani, ezeket a tankönyveket a diákok a könyvtári kölcsönzésre vonatkozó
szabályok alapján használják. A tankönyveket addig az időpontig kell a tanuló
számára biztosítani, ameddig az adott tantárgyból a helyi tanterv alapján a
felkészítés folyik, illetve, ha az adott tantárgyból vizsgát lehet vagy kell tenni a
tanulói jogviszony fennállása alatt.
A tankönyvek kölcsönzési ideje:
-

több évfolyamon használt tankönyvek esetén: Max. 4 (5) év
egy évfolyamon használt tankönyvek esetén: szeptember 1. – június 15.
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A kikölcsönzött tartós tankönyveket is rávezetjük a tanuló személyi kölcsönzési
nyilvántartási lapjára, aki azt aláírásával hitelesíti, s ezzel elfogadja a kölcsönzésre
vonatkozó szabályokat.
Amelyik tantárgy tanulását befejezik az adott tanév végén, azt az adott tanév
utolsó tanítási hetén le kell adni a könyvtárban. Ugyanezen évfolyamok az
érettségi tantárgyak tekintetében – magyar nyelv és irodalom, történelem,
matematika – mentesülnek a leadás alól mindaddig, amíg be nem fejezik az
érettségit.
Az érettségiző tanulók az érettségijük utolsó napján kötelesek a náluk levő
tankönyveket leadni az iskolai könyvtárban (személyesen, tételesen leszámolva!).
5.

A tankönyv elvesztésével és a tankönyv megrongálásával okozott
kártérítés
A tanuló a támogatásként kapott ingyenes tankönyvet köteles megőrizni és azt
rendeltetésszerűen használni. Elvárható tőle, hogy az általa használt tankönyv
legalább 4 (5) évig használható állapotban legyen.
A tankönyv természetes elhasználódása évi 25 (20) %, tehát 4 (5) év alatt
amortizálódik.
Nem kell megtéríteni a könyv árát a tankönyv rendeltetésszerű használatából
származó értékcsökkenés esetén.
Ha az elhasználódás mértéke a megengedettnél indokolatlanul nagyobb, a
tanulónak az érvényes tankönyvjegyzéken szereplő vételár amortizációnak
megfelelő hányadát kell kifizetnie:
-

1. tanév végén a tankönyv aktuális beszerzési árának 80%-a vagy új példány
2. tanév végén 60 %
3. tanév végén 40 %
4. tanév végén 20 %.

Az elhasználódás mértékének és indokoltságának megállapítása a könyvtáros tanár
feladata. Vitás esetben az intézményvezető dönt. A tankönyvkölcsönzéssel, a
tankönyv elvesztésével, megrongálásával okozott kár megtérítésével, a kártérítési
kötelezettség mérséklésével, illetve elengedésével kapcsolatban a szülő által
benyújtott kérelem elbírálása az intézményvezető hatásköre.
Meg kell téríteni a tankönyv árát hanyag kezelés, elvesztés vagy szándékos
rongálás esetén is. A kártérítés módjáról és mértékéről jogszabály nem
rendelkezik, egyedileg kell meghatározni. Ha a tanuló kártérítési kötelezettségének
nem tesz eleget, a következő tanévben az iskolai könyvtárból nem kaphat
ingyenesen tankönyvet, illetve tanulói jogviszonya megszűntekor a könyvek
kifizetésére kötelezhető. A tankönyvek rongálásából eredő kártérítési összeg
tankönyvek és segédkönyvek beszerzésére fordítható.
Amennyiben a tanuló iskolát vált, a könyvtárból kölcsönzött tankönyveket köteles
visszaadni.
Ha a tanuló a használati idő letelte után e tankönyveket meg kívánja vásárolni, a
vételár megállapításakor ugyanúgy kell eljárni, mint a kártérítés esetén.
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VI. számú melléklet
Az iskolai dolgozók munkaköri leírásának felépítése és a pedagógus munkakörben
dolgozók munkaköri leírásának mintája
A munkaköri leírásoknak a következőket kell tartalmazniuk:
a) A munkakörrel kapcsolatos adatok
-

a dolgozó neve,
munkaköre,
beosztása,
heti munkaideje,
pedagógusok esetében heti kötelező óraszáma,
a munkáltatói jogkör gyakorlójának megnevezése,
a dolgozó közvetlen felettesének megnevezése,
a dolgozó bérezését meghatározó jogszabályok megnevezése.

b) A főbb felelősségek és feladatok felsorolása, ezen belül
-

a tanulókkal kapcsolatos felelősségek és feladatok,
az iskolai dolgozókkal kapcsolatos felelősségek és feladatok,
az iskolai élet egyes területeinek tervezésével kapcsolatos felelősségek és
feladatok,
a pénzügyi döntésekkel kapcsolatos felelősségek és feladatok,
a bizalmas információkkal, az adatkezeléssel kapcsolatos felelősségek és
feladatok,
az ellenőrzés, értékelés feladatai,
a dolgozó iskolán belüli és külső kapcsolatai,
a dolgozó sajátos munkakörülményei.

c) A munkaköri leírás hatályba léptetése
-

a munkaköri leírás hatályba lépésének dátuma,
az intézményvezető aláírása,
a dolgozó aláírása a munkaköri leírás tudomásul vételéről.

A szaktanár munkaköri leírásának mintája
A szaktanár a tantárgy tanítására az intézményvezetőtől kapnak megbízást egy tanévre.
Közvetlen felettese: intézményvezető
Az oktató-nevelő munkával vagy a tanulókkal összefüggő pedagógiai feladatok, amelyeket
munkakörbe tartozó feladatként kell ellátni:
o Tanév elején munkáját gondosan megtervezi, a pedagógiai programnak megfelelő
tanmenetet készít, azt az intézményvezető e-mail címére megküldi.
o Tanítja az órarendileg meghatározott tantárgyakat. Tanítási óráját pontosan kezdi és fejezi
be. A tanóra védelme minden szaktanárnak kötelessége. A tanári szobában kifüggesztett
óra- és teremrend betartása kötelező. Megváltoztatása csak az intézményvezető vagy
helyettesei beleegyezésével lehetséges. A változásokat az óra- és teremrendben jelöli.
o Legalább 10 perccel tanítási órája kezdete előtt köteles a munkahelyén tartózkodni,
o A tanítási órára való érkezéskor figyelmet fordít a tanterem állapotára, és amennyiben az
adott tanteremben aznap már nincs több tanítási óra, a tanulókkal felrakatja a székeket.
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o Munkájából való távolmaradását legkésőbb negyedórával a munkakezdés előtt, betegség
utáni munkába állás időpontját legkésőbb az előző nap délelőttjén be kell jelenteni.
Óracserére csak az iskolavezetés előzetes hozzájárulása esetén kerülhet sor.
o Elkészíti a tanórákhoz, egyéb foglalkozásokhoz kapcsolódó feladatlapokat, foglalkozási
terveket, segédanyagokat.
o A helyettesítéseket ellátja. Kötelessége utolsó órája után a következő napra kiírt
helyettesítési tervet megtekinteni, és annak tudomásul vételét aláírásával igazolni. Előre
tervezhető hiányzása esetén részletes helyettesítési anyagról gondoskodik.
o Az iskola működési rendjében felmerülő foglalkozásokon (érettségi ügyelet, központi
felvételi íratása, stb.) közreműködik.
o Az általa tanított osztályokban jó színvonalon felkészít az adott tárgyakból érettségi
vizsgára és egyéb tanulmányi vizsgákra, tantárgyi versenyekre. A vizsgákat, méréseket
pontosan adminisztrálja.
o Szaktanárként munkaközösség aktív tagja, munkáját az elfogadott tanterv szerint magas
színvonalon végzi.
o Oktató nevelő tevékenysége során ellátja a tehetséggondozás, tehetség kiválasztás
feladatát, tevékenységét.
o Rendszeresen ellenőrzi és értékeli a tanulók teljesítményét (szóban és írásban). Az írásbeli
munkákat 15 munkanapon belül kijavítja, és a diákoknak megmutatja. A tanulók
dátummal ellátott felméréseit, dolgozatait 1 évig megőrzi. Gondoskodik arról, hogy az
osztályban egy tanítási napon kettőnél több 30-45 perces dolgozatot ne írjanak a diákok.
o Humánus, megalapozott, értékálló osztályzatok kialakítására törekszik. Gondoskodik
arról, hogy a tanulóknak megfelelő számú érdemjegye legyen: legalább eggyel több, mint
szaktárgya heti óraszáma.
o Az érdemjegyeket folyamatosan, fakultációs tárgy esetén legalább hetente bejegyzi az
elektronikus naplóba.
o A várható bukásokról a szülőket a félévi, ill. az év végi zárás előtt egy hónappal írásban
értesíti.
o A tanulók szüleivel tartja a kapcsolatot; a tanév helyi rendjében meghatározott időpontban
fogadóórát tart. A tanulók, a szülők személyiségjogait érintő információkat megőrzi,
egyéb esetben a közalkalmazotti törvényben előírtak szerint jár el.
o A tanulók osztályfőnökével kölcsönösen és rendszeresen tájékoztatják egymást a
tanulókkal kapcsolatos ügyekről. A magatartás- és a szorgalomjegyek kialakításában
véleményével segíti az osztályfőnököt.
o Részt vesz a nevelőtestület ülésein, a testület tagjaként aktívan törekszik az iskola szakmai
céljainak megvalósítására.
o Tevékenyen közreműködik az iskolai rendezvények, ünnepségek megszervezésében és
lebonyolításában. A tanév elején vállalt tanórán kívüli feladatokat legjobb tudása szerint
ellátja.
o Tanárként saját íróasztala és polca van a kijelölt szertárban, valamint a tanári szobában.
o Munkáját segíti az iskola teljes infrastruktúrája: fénymásoló, könyvtár, számítógép,
projektor, nyomtató. (Az eszközökre vonatkozó használati szabályok szerint.)
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o A szülőkkel való kapcsolattartáshoz, szakmai ügyek intézéséhez igénybe veheti az iskola
telefonját, faxkészülékét, a telefonálásra vonatkozó szabályok betartásával.
o Felelős a kijelölt terem rendjéért, az ott található eszközök épségéért. Részt vesz a
leltározásban.
o Tanítás nélküli munkanapokon a program szerint végzi munkáját.
o Ellátja a ügyeleti teendőket az év elején meghatározott rend szerint. Az ügyeletes tanár az
ügyeleti időben felelősséggel tartozik a tanulókért és a tanulók által végzett
tevékenységért. Gondoskodik az ügyeleti területén a tanulói rend fenntartásáról és a
házirend betartásáról; becsengetéskor felszólítja a diákokat a megfelelő órai magatartás
betartására. Szükség esetén értesíti a tanulók osztályfőnökét, illetve az
intézményvezetőséget.
o Köteles minden olyan, az intézményvezető által elrendelt feladatot ellátni, amelyek az
oktatással-neveléssel összefüggnek és a pedagógus szakértelmet igénylő tevékenységnek
minősülnek.
o Köteles ismerni és betartani a munkájával összefüggő jogszabályokat, fenntartói,
intézményi szintű szabályozásokat
o Járandósága:


a Kjt. előírásai szerint meghatározott munkabér és pótlékok (326/2013. (VII.30) Korm.
rend, 235/2016 (VII.29.) Korm. rend.)

Az osztályfőnök munkaköri leírásának mintája
Közvetlen felettese: intézményvezető
Az osztályfőnököt az intézményvezető bízza meg egy évre.
o Osztályfőnöke a számára kijelölt osztálynak.
o Feladata a tanulók személyiségének alapos, sokoldalú megismerése, differenciált
fejlesztése, közösségi tevékenységük irányítása; önállóságuk, öntevékenységük és
önkormányzó képességük fejlesztése.
o Nevelőmunkáját folyamatosan tervezi, ennek írásos dokumentuma az osztályfőnöki órák
tématerve.
o A helyi tantervben meghatározott órakeretben osztályfőnöki órát tart. Ezeket használja fel
az osztályban adódó szervezési és pedagógiai problémák megoldására. Az osztályfőnöki
órákon folyó irányított beszélgetések szolgálják az iskola pedagógiai programját, de
mindenképpen tartalmazzák a humanista alapértékek elfogadtatására való törekvést.
o Gondot fordít arra, hogy osztálya tanulói érjék el a képességüknek megfelelő szintet a
tanulásban, és ismerjék meg a helyes tanulási módszereket.
o Tiszteletben tartja a gyerekek emberi méltóságát, gondoskodik arról, hogy az osztály
közösségi tevékenysége során alkalmat teremtsen minden tanulónak a demokratikus
közéleti szereplésre való felkészülésre.
o Minden év szeptemberében megnyitja és vezeti az elektronikus naplót, az anyakönyvet.
Figyelemmel kíséri, hogy az osztály tanulói rendelkeznek-e a tanuláshoz szükséges
tankönyvekkel és segédeszközökkel.
o A tanulók bizonyítványait a törvényi előírásoknak megfelelően vezeti és tárolja.
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o Folyamatosan végzi az adminisztrációs feladatokat: igazolatlan hiányzásokról szóló
értesítés, hiányzások igazolásának nyomon követése, a napló haladási és osztályozási
részének folyamatos ellenőrzése.
o Elkészíti a statisztikákat, közreműködik a mérések, vizsgák lebonyolításában.
o Év elején ismerteti a házirendet a tanulókkal, tűz- és balesetvédelmi oktatást tart.
o Szülői értekezleteket tart, megszervezi a szülői szervezet vezetőinek megválasztását,
folyamatosan tartja a kapcsolatot a tanulók szüleivel; szükség esetén családot látogat.
Megismerteti a szülőkkel az iskola pedagógiai programját, házirendjét, megbeszéli velük a
gyerekeket érintő nevelési elképzeléseit az osztály, illetve az egyes tanulók fejlesztésére
vonatkozóan.
o Segíti az osztályban tanító pedagógusok munkáját, kérésükre látogatja az órákat.
o Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét.
Ezekről a szülőket az ellenőrző könyvben/elektronikus naplóban tájékoztatja.
o Javaslatot tesz a tanulók szorgalmának és magatartásának minősítésére, melyről a
nevelőtestület dönt.
o A hátrányos helyzetű tanulók segítése érdekében együttműködik az ifjúságvédelmi
felelőssel, gondoskodik számukra szociális és tanulmányi segítség nyújtásáról.
o Szükség esetén – az intézményvezető-helyettes tudtával – nevelői osztályértekezletet
hívhat össze, melyen az osztályt tanító pedagógusoknak jelen kell lenniük.
o Az iskola pedagógiai programjával összhangban megvalósítja az osztály közösséggé
fejlődését, és biztosítja annak közösségként való további működését is. Különös figyelmet
fordít az osztályközösség környezettudatos, mentális nevelésére. Neveli osztályának
tanulóit a személyiségfejlődés tényezőit figyelembe véve.
o Osztályával együtt segíti az iskola, éves munkatervében lévő iskolai rendezvények,
ünnepségek megszervezését és lebonyolítását.
o Az iskolai védőnővel együtt működve segíti az egészségnevelési és vöröskeresztes
munkát.
o Segíti az iskolai önkormányzat munkáját, felkelti a tanulókban az iskolai közéleti
tevékenység iránti érdeklődést, az osztály életének demokratikus szervezésével kifejleszti
bennük az ehhez szükséges képességeket.
o A 12. osztályban kiemelt feladata a pályairányítás és a továbbtanulásra, a felvételire
történő jelentkezések lebonyolításában való közreműködés.
o Felelős osztálya érettségi vizsgáinak technikai lebonyolításáért. Az érettségi alkalmával
elláthatja osztályában a jegyzői feladatokat.
o A szülők és a tanulók igénye alapján évente egy alkalommal osztálykirándulást szervezhet
(külföldi vagy belföldi út – munkatervi program szerint).
A munkaközösség-vezető munkaköri leírásának mintája
A munkaközösség-vezető az azonos tantárgyat, tantárgycsoportot oktató, illetőleg az azonos
nevelési feladatot ellátó pedagógusok által javasolt és az iskola intézményvezetője által
határozott időre megbízott pedagógus. A munkaközösség-vezető teljes jogú tagja a kibővített
iskolavezetésnek, abban fontos, főleg szakmai szerepet tölt be.
Közvetlen felettese: intézményvezető
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o Tanév indulásakor javaslatot tesz az iskolai munka tervezéséhez.
o Részterületén közreműködik a tantárgyfelosztás elkészítésében.
o Összeállítja az intézmény pedagógiai programja és éves munkaterve alapján a
munkaközösség éves (féléves) munkaprogramját.
o Évente 2-3 munkaközösségi összejövetelt szervez, amely orientáló, továbbképző és
ellenőrző jellegű.
o Bemutató órákat szervez, az intézményvezető-helyettessel, ill. intézményvezetővel
óralátogatáson vesz részt.
o A szakmai tartalmi munkát erősíti, fejleszti, integrálja. Figyelemmel kíséri a
szakirodalmat, erről informálja a munkaközösség tagjait. A munkaközösségével való
konzultáció után javaslatot tesz a megjelenő és hasznosítható szakirodalom és oktatási
segédanyag beszerzésére.
o A szakmai munkaközösség vezetője felelős a munkaközösség munkatervében rögzített
feladatok végrehajtásáért, irányító, koordináló tevékenységével elősegíti az iskolai oktatónevelő munka hatékonyságának növelését, az adott tanévben kitűzött konkrét célok
megvalósítását. Szervezi a munkaközösség tagjainak együttműködését, tapasztalatcseréjét.
o Az intézményvezető számára segítséget nyújt a szaktanárok minősítésének elkészítéséhez.
o Véleményt nyilvánít a munkaközösség és az egész iskolai közösség esetében a
jutalmazásról, ill. a kitüntetésre való felterjesztésről.
o A munkaközösségek munkájukat éves munkaterv alapján végzik. A munkaközösség
vezetője az adott részterületeknek a felelőse, és a terv végrehajtásáért személy szerint
felel. Az időarányos végrehajtásról havonta szóban, a félévi és év végi értekezletek előtt
írásban beszámol az iskola pedagógiai intézményvezető-helyettesének.
A beszámolóknak tartalmaznia kell:





az elvégzett munka értékelését
a munkatervi célkitűzések megvalósulását
fejlesztési javaslatokat
jelzést arról, melyek azok a területek a tantárgyon belül, ahol az előrelépés feltétlenül
indokolt, milyen speciális oktatási-nevelési feladatok kitűzése szükséges ahhoz, hogy
az adott tantárgyban a munka hatásfokát növelni tudják, s ezzel kapcsolatban
tevékenységi formák ajánlása

o Javaslatokat dolgoz ki az iskolai oktató-nevelő munka színvonalának növelése érdekében.
Egységes követelményrendszert alakít ki, a tanulók ismeretszintjét folyamatosan méri és
értékeli a munkaközösség tagjaival közösen.
o Irányítja és szervezi az iskolai rendezvényekkel, programokkal kapcsolatos teendőket,
amelyek az iskolai munkatervben az adott munkaközösséget érintik.
o Ellenőrzi és értékeli a belső iskolai vizsgákra szánt tételsorokat, figyelemmel kíséri a
vizsgákat. (Javító, osztályozó, különbözeti vizsgák.)
o Folyamatosan figyeli a pályázati és versenykiírásokat, szervezi és lebonyolítja azokat a
munkaközösségek tagjaival közösen.
o Szervezi a pedagógusok továbbképzését, önképzését.
o A pályakezdő pedagógusok munkáját segíti.
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o A munkaközösségek tagjaival együtt megszervezi az iskolán kívüli szaktárgyi versenyekre
való jelentkezéseket, tanulókíséretet.
o Megszervezi és lebonyolítja az iskola szaktárgyi versenyeit. Szorgalmazza és szervezi a
városi, megyei és országos versenyekre való tehetséges tanulók kiválasztását, elősegíti
azok felkészítését a versenyekre. Képviseli a munkaközösséget az intézményen kívüli
szakmai rendezvényeken.
o Koordinálja a munkaközösség minőségbiztosítási teendőit.
o Közreműködik a szaktantermek, szertárak leltározásában, a leltárhiány megszüntetésére
javaslatot tesz. Együttműködik a könyvtárossal, s a szaktanterembe, szertárba letéti
állományt helyez el igény szerint, a szükséges felelősség érvényesítésével. Javaslatot tesz
az időnkénti szükséges selejtezések megejtésére.
o A szakmai célokra rendelkezésre álló pénzösszegek felhasználásáról javaslatot tesz az
intézményvezetőnek.
o Képviseli az iskolát, a munkaközösséget az iskolán kívüli szakmai fórumokon,
megbeszéléseken.
Az ifjúságvédelmi felelős munkaköri leírásának mintája
Közvetlen felettese: intézményvezető-helyettes
o Segíti és összehangolja az iskola pedagógusainak gyermek- és ifjúságvédelmi munkáját.
o Az osztályokat felkeresve vagy az osztályfőnökök segítségével tájékoztatja a tanulókat
arról, hogy milyen problémával, hol és milyen időpontban fordulhatnak hozzá, továbbá,
hogy az iskolán kívül milyen gyermekvédelmi feladatot ellátó intézményt kereshetnek fel.
o Az osztályfőnök jelzései alapján nyilvántartja a veszélyeztetett, a hátrányos helyzetű, a
halmozottan hátrányos helyzetű és SNI tanulókat.
o Rendszeres kapcsolatot tart a gyermekjóléti szolgálattal, különös tekintettel a pártfogolt
tanulókra (telefon, személyes találkozás, levél útján).
o Megjelenik a Családsegítő Központban rendezett koordinációs értekezleteken.
o Félévkor, év végén a pártfogolt tanulókról értékelést küld a Gyermekjóléti Szolgálatnak.
o Az osztályfőnökök jelzése alapján a 10. igazolatlan óra után a tanköteles korú tanulók
esetében értesíti az illetékes jegyzőt.
o

A pedagógusok, szülők vagy tanulók jelzése, a velük folytatott beszélgetés alapján
megismert veszélyeztetett tanulóknál - a veszélyeztető okok feltárása érdekében – az
osztályfőnökkel együtt családlátogatáson megismeri a tanuló családi környezetét.

o Gyermekbántalmazás vélelme vagy egyéb pedagógiai eszközökkel meg nem szüntethető
veszélyeztető tényező megléte esetén kezdeményezi, hogy az intézményvezető értesítse a
gyermekjóléti szolgálatot.
o A gyermekjóléti szolgálat felkérésére részt vesz az esetmegbeszéléseken.
o

A tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén kezdeményezi, hogy az iskola
intézményvezetője indítson eljárást a tanuló lakó-, illetve ennek hiányában tartózkodási
helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál rendszeres vagy
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása, szükség esetén a támogatás
természetbeni ellátás formájában történő nyújtása érdekében.
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o Az iskolában a tanulók és a szülők által jól látható helyen közzéteszi a gyermekvédelmi
feladatot ellátó fontosabb intézmények (pl. gyermekjóléti szolgálat, nevelési tanácsadó,
drogambulancia, ifjúsági lelkisegély telefon, gyermekek átmeneti otthona stb.) címét,
illetve telefonszámát.
o Az iskola nevelési programja, gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatai
keretében egészségnevelési, ennek részeként kábítószer-ellenes program kidolgozásának
segítése, végrehajtásának figyelemmel kísérése; szükség esetén intézkedés megtételének
kezdeményezése az iskola intézményvezetőjénél, tájékoztatás nyújtása a tanulók, a szülők
és a pedagógusok részére.
o Félévkor, illetve év végén beszámolót készít munkájáról.
A könyvtáros tanár munkaköri leírása
A könyvtáros tanár az iskolai könyvtári szolgáltatásokért felelős pedagógus, az iskola
nevelőtestületének tagja, aki sajátos eszközeivel, a könyvtár kínálta lehetőségekkel segíti az
intézmény oktató-nevelő munkáját.
Heti munkaideje 40 óra. Munkaköri feladatainak megoszlása heti bontásban: 22 óra a kötelező
óraszám, a könyvtári nyitvatartási idő; 12 óra belső munkák elvégzésére (ügyvitel,
állományfejlesztés, feldolgozás, gondozás, felkészülés a nyitva tartásra, könyvtárhasználati
órák előkészítése, stb.); 6 óra iskolán kívül végzett munkára (kapcsolattartás külső
intézményekkel, továbbképzés, tájékozódás és állománygyarapítás), felkészülés a
foglalkozásokra, továbbá a pedagógus munkakörrel összefüggő egyéb tevékenység
ellátására).
Munkaidő beosztása rugalmas, heti 18 óra
A könyvtár vezetésével összefüggő feladatok:







Az iskola intézményvezetőjével és a nevelőtestülettel közösen készíti el a könyvtár
működési feltételeinek és tartalmi munkájának fejlesztési tervét.
Éves munkatervet, tanévvégi beszámolót, könyvtári statisztikát készít, tájékoztatja a
nevelőtestületet a tanulók könyvtárhasználatáról.
Jelentéseket készít a könyvtári szükségletekről, javaslatokat ad a könyvtári
költségvetés készítéséhez. Figyelemmel kíséri és végzi a könyvtári költségvetési keret
tervszerű, gazdaságos felhasználását.
Végzi a könyvtári iratok kezelését.
Nevelőtestületi és munkaközösségi értekezleten képviseli a könyvtárat.
Részt vesz szakmai értekezleteken, a könyvtáros tanárok számára szervezett kerületi,
fővárosi és országos továbbképzéseken. Szakmai ismereteit önképzés útján is
gyarapítja.

Állományalakítás, feltárás, állományvédelem:





Felelős a könyvtár helyiségének és felszerelésének állagmegőrzéséért, a könyvtárban
levő könyvek leltári meglétéért.
A könyveket szakszerűen tárolja, katalogizálja. Külön kezeli a tanári kézipéldányokat
és az ifjúságnak kölcsönözhető állományt. Segíti a szertári letéti állományok
kialakítását.
Kezeli, rendszerezi és működteti a folyóirat olvasót és a videotékát.
Végzi az állomány folyamatos, tervszerű gyarapítását, vezeti a megrendelések,
beszerzési összegek felhasználásának nyilvántartásait.
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Végzi a dokumentumok állományba vételét, naprakészen vezeti az egyedi és
összesített állomány-nyilvántartásokat. Az iskola oktatási-nevelési programjából
kiindulva lehetőségeihez mérten biztosítja a tanítási - tanulási folyamathoz és a
szabadidős tevékenységhez szükséges forrásanyagokat.
Az osztályozás és a dokumentum-leírás szabályainak megfelelően folyamatosan végzi
az állomány feltárását, rekatalogizálását.
Az állománygyarapítás mellett folyamatosan végzi a szükséges állományapasztást.
Végzi a letéti állományok kihelyezését, nyilvántartását, visszavételét.
Gondoskodik az állomány védelméről, a raktári rend megtartásáról.
Feljegyzést készít, ha a vagyonvédelmi előírások betartásában bárki akadályozza.
Előkészíti, és segítséggel lebonyolítja a könyvtár rendelet által előírt időben történő
(időszaki vagy soron kívüli) leltározásait.

Olvasószolgálat, tájékoztatás, kapcsolatok:









Lehetővé teszi és segíti az állomány egyéni és csoportos helyben használatát, végzi a
kölcsönzést.
Végzi az ingyenes tankönyvre jogosult tanulók könyvtári tankönyveinek kezelését.
Segítséget ad az információk közötti eligazodásban, az információk kezeléséhez
szükséges ismeretek elsajátításában.
Tájékoztatást ad a könyvtári szolgáltatásokról, adatszolgáltatást, esetenként
irodalomkutatást, témafigyelést végez, bibliográfiát készít.
Ösztönzi a külső források használatát, indokolt esetben könyvtárközi kölcsönzést
bonyolít le.
A nevelőtestülettel együttműködésben segíti a tanulókat a szellemi technikák
elsajátításában.
A tantárgyi programok alapján a szakmai munkaközösség-vezetőkkel közösen
összeállítja a könyvtári foglalkozások, könyvtári órák éves tervét.
Vezeti a kölcsönzési nyilvántartásokat, figyelemmel kíséri a kikölcsönzött
dokumentumok visszaszolgáltatását.

Könyvtár-pedagógiai tevékenység:








Biztosítja a pedagógusok és a tanulók számára az ismeretszerzés folyamatában a
könyvtár teljes eszköztárát, tájékoztató apparátusát, szolgáltatásait.
Megtartja a tantervekben rögzített alapozó jellegű könyvtárhasználati órákat (évente
legalább 8 óra).
A könyvtárhasználatra épülő szakórákat a szaktanár vezeti, a könyvtáros tanár ennek
tervezésében, előkészítésében vesz részt, illetve az óra könyv- és könyvtárhasználattal
kapcsolatos részét tarthatja.
Lehetőség szerint felkészíti az iskola tanulóit a könyv- és könyvtárhasználati
versenyekre.
Sajátos eszközeivel segíti a tehetséggondozást, a tanulmányi versenyekre való
felkészülést.
Fejleszti, megőrzi az iskolatörténeti különgyűjteményt.
Megbízás szerint felügyeletet, helyettesítést lát el.

Munkaköri kötelezettségének teljesítésénél
 a hivatali és szolgálati titok megőrzéséért fegyelmi és büntetőjogi felelősséggel
tartozik,
 kötelessége a mindenkori tűzvédelmi, munkavédelmi, közegészségügyi előírásokat
betartani
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köteles az intézmény vagyonát gondosan kezelni, arra vigyázni,
anyagilag felelős a nem körültekintően végzett munkavégzése során okozott károkért

A I. sz. intézményvezető-helyettes munkaköri leírása
1. Az intézményvezető-helyettes az intézményvezető közvetlen munkatársa, felelősséggel
vesz részt az iskolakoncepció kialakításában, a tervek elkészítésében, a kitűzött célok
megvalósításában, végrehajtásában, ellenőrzésében. Munkájával és magatartásával hozzájárul
a nyugodt iskolai élet és demokratikus légkör kialakításához.
2. Az intézményvezető akadályoztatása esetén pedagógiai és szervezési ügyekben
felelősséggel helyettesít.
3. Részt vesz a pedagógiai program, SZMSZ és egyéb intézményi dokumentumok
kialakításában, az intézményvezetővel és vezetőtársaival együtt.
4. Elkészíti és egyezteti az iskola éves munkatervét.
5. Pályázatfigyelést végez. Javaslatot tesz az intézményi pályázatokra.
6. Irányítja, segíti és ellenőrzi a szakmai munkaközösségek munkáját. Ugyanitt figyelemmel
kíséri a pedagógusok munkáját, óralátogatásokat végez, szakmai tanácsaival segíti a nevelőoktató munkát, alkalmanként felméréseket végez, ellenőrzi az adminisztrációs munkát.
Tapasztalatairól a munkatervnek megfelelően elemzéseket készít, folyamatosan tájékoztatja
az intézményvezetőt.
7. Tantestületi értekezleteken vitaindítót tart, egy-egy nevelési-oktatási helyzetet önállóan
elemez, szakterületéhez tartozó témában belső továbbképzést szervez.
8. Folyamatosan törekszik szakmai tudásának gyarapítására, a legkorszerűbb szakmai
ismeretek elsajátítására.
9. Felelős munkaterületére vonatkozóan az osztályozó, különbözeti, javítóvizsgák
zökkenőmentes lebonyolításáért.
10. Felelős a helyettesítések megszervezéséért, vezeti a helyettesítési naplót.
11. Felelős az iskola által szervezett rendezvények, ünnepélyek, versenyek rendjéért,
színvonaláért.
12. Gondoskodik arról, hogy minden információt, hirdetést megismerjenek a pedagógusok.
13. A hatáskörébe tartozó munkaterületen javaslatot tesz a dolgozók munkaköri leírására.
14. Gondoskodik a kilencedik osztályosok beírásával kapcsolatos feladatok ellátásáról.
15. Havonta ellenőrzi a naplók szaktanárok által vezetett részét.
16. Javaslatot tesz- a pedagógusoktól összegyűjtött információk alapján – a taneszközök
rendelésére.
17. Az intézményvezetővel naponta kölcsönösen tájékoztatják egymást a végzett munkáról és
a feladatokról.
18. Napi kapcsolatot tart fenn a hatáskörébe közvetlenül tartozó dolgozókkal.
19. Képviseli az intézményt szakmai, társadalmi rendezvényeken az intézményvezető
felkérése alapján.
20. Együttműködik az iskolaorvossal, iskolai védőnővel.
21. Szervezi a Nevelési Tanácsadóval kapcsolatos teendőket.
22. Megszervezi és ellenőrzi a beiskolázással és a felvételi vizsgával kapcsolatos feladatokat.
23. Kapcsolatot tart az általános iskolákkal, a 8. osztályosok részére tájékoztatást ad a
felvételivel kapcsolatban, visszajelzést ad a 9. osztályosok eredményeiről.
24. Felelős az országos mérések lebonyolításáért.
25. Felelős a 10. évfolyamosok emelt szintű képzésre jelentkezésének lebonyolításáért,
egyezteti az emelt szintű képzések indítását.
26. Megszervezi a tanévkezdés lebonyolítását (1. nap osztályfőnöki órái), ellenőrzi a tanulói
61

tűz- és munkavédelmi oktatás megtartását és adminisztrációját.
27. Megszervezi a más intézmények által meghirdetett tanulmányi versenyekkel kapcsolatos
feladatokat.
28. Felügyeli az iskolai honlap folyamatos aktualizálását.
29. Ellenőrzi a szaktanárok tanmeneteit a munkaközösség-vezetővel együtt.
30. Irányítja a gimnáziumi nyílt nap megszervezését, lebonyolítását
31. Feladata a kollégiummal való rendszeres kapcsolattartás.

Az II. sz. intézményvezető-helyettes munkaköri leírása
1. Az intézményvezető-helyettes az intézményvezető közvetlen munkatársa, felelősséggel
vesz részt az iskolakoncepció kialakításában, a tervek elkészítésében, a kitűzött célok
megvalósításában, végrehajtásában, ellenőrzésében. Munkájával és magatartásával hozzájárul
a nyugodt iskolai élet és demokratikus légkör kialakításához.
2. Az intézményvezető illetve az I. sz. intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetén
pedagógiai és szervezési ügyekben felelősséggel helyettesít.
3. Részt vesz a pedagógiai program, SZMSZ és egyéb intézményi dokumentumok
kialakításában, az intézményvezetővel és vezetőtársaival együtt.
4. Részt vesz az iskola éves munkatervének elkészítésében.
5. Irányítja, segíti és ellenőrzi az osztályfőnökök munkáját. Ugyanitt figyelemmel kíséri a
pedagógusok munkáját, óralátogatásokat végez, szakmai tanácsaival segíti a nevelő-oktató
munkát, alkalmanként felméréseket végez, ellenőrzi az adminisztrációs munkát.
Tapasztalatairól a munkatervnek megfelelően elemzéseket készít, folyamatosan tájékoztatja
az intézményvezetőt.
6. Tantestületi értekezleteken vitaindítót tart, egy-egy nevelési-oktatási helyzetet önállóan
elemez, szakterületéhez tartozó témában belső továbbképzést szervez.
7. Folyamatosan törekszik szakmai tudásának gyarapítására, a legkorszerűbb szakmai
ismeretek elsajátítására.
8. Megszervezi és ellenőrzi a tanári ügyeletet és a házirend alapján az iskolaépület, tantermek,
udvar diákokat érintő rendjét és biztonságát, szükség esetén pedagógiai vagy munkáltatói
intézkedést kezdeményez.
9. Irányítja, szervezi és ellenőrzi az iskolaépület arculatának formálását.
10. Segíti a diákönkormányzat munkáját, lehetőség szerint részt vesz üléseiken, tájékoztatja
őket az iskolavezetés döntéseiről.
11. Gondoskodik arról, hogy minden információt, hirdetést megismerjenek a pedagógusok és
a diákok.
12. Részt vesz a pedagógusok minősítésében, ellenőrzési tapasztalatait közli az intézmény
vezetőjével.
13. Közreműködik a tanulmányi versenyek lebonyolításában. Kiemelt feladata az OKTV
szervezése és lebonyolítása.
14. A hatáskörébe tartozó munkaterületen javaslatot tesz a dolgozók munkaköri leírására.
15. Segít az iskolai órarend elkészítésében.
16. Ellenőrzi a tanuló-nyilvántartásokat.
17. Felügyeli a tanév közben távozó és érkező tanulók okmányainak kezelését.
18. Havonta ellenőrzi a naplók osztályfőnökök által vezetett részét.
19. Ellenőrzi a törzslapok, bizonyítványok, vizsga- és egyéb jegyzőkönyvek vezetését
munkaterületén.
20. Javaslatot tesz- a pedagógusoktól összegyűjtött információk alapján – a taneszközök
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rendelésére. Ellenőrzi az iskola tanszer- és taneszköz ellátását.
21. Az intézményvezetővel naponta kölcsönösen tájékoztatják egymást a végzett munkáról és
a feladatokról.
22. Napi kapcsolatot tart fenn a hatáskörébe közvetlenül tartozó dolgozókkal.
23. Képviseli az intézményt szakmai, társadalmi rendezvényeken az intézményvezető
felkérése alapján.
24. Hatáskörébe tartozik még:
- Tanulói jogviszony igazolásának hitelesítése
- Másodlatok kiállítása, hitelesítése.
25. Szervezi a tanulók jutalmazásával kapcsolatos teendőket.
26. Megszervezi és ellenőrzi az érettségi vizsgával kapcsolatos feladatokat.
27. Felelős a DSD vizsgával kapcsolatos feladatokért.
28. Felelős a két tanítási nyelvű oktatással kapcsolatos feladatokért.
29. Kapcsolatot tart a felsőoktatási intézményekkel.
30. Az osztályfőnökök bevonásával utánkövetést végez a volt diákok továbbtanulási
sikerességéről.
31. Ellátja a külföldi kapcsolatok bonyolításával és felügyeletével kapcsolatos teendőket.
32. Szervezi az iskolába érkező vendégek fogadását.

A diákönkormányzatot segítő pedagógus munkaköri leírása
Működteti az iskolai diákönkormányzatot. Biztosítja a demokratikus iskolai közélet szervezeti
feltételeit, a diákjogok iskolán belüli érvényesítését. Gondoskodik a diákönkormányzat
munkáját meghatározó dokumentumok folyamatos felülvizsgálatáról, aktualizálásáról.
Összehangolja a gyermekközösségek igényeit.
Feladatai:
1. Szervezi, irányítja a diák-önkormányzati választásokat.
2. Javaslatot tesz a nevelőtestületnek a diákönkormányzat hatáskörének meghatározására a
helyi hagyományok figyelembe vételével.
3. Biztosítja a diák-önkormányzat hatáskörébe utalt döntések alapos előkészítését, elősegíti
az iskolában a képviseleti és a közvetlen demokrácia érvényesülést.
4. Összehívja
az
osztályok
diák-önkormányzati
képviselőit,
működteti
a
diákönkormányzatot.
5. A diák-önkormányzati képviselők számára tréninget szervez.
6. Részt vesz a diákönkormányzat ülésein konzultációs jelleggel.
7. Részt vesz a diákközgyűlés megszervezésében.
8. A diákság kéréseinek alapján az iskola munkatervének figyelembe vételével éves
programtervet készít.
9. Szakmai segítséget nyújt a közös programok megtervezéséhez, szervezéséhez, részt vesz
az értékelésben.
10. Személyesen és a kollégák bevonásával biztosítja a felnőtt felügyeletet a diákönkormányzat rendezvényein.
11. Felelős a diák-önkormányzat rendezvényein a házirend betartatásáért.
12. Felelősséggel tartozik a diákönkormányzat tulajdonában lévő eszközökért.
13. A bevételekről és kiadásokról nyilvántartást vezet.
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14. Képviseli a diák-önkormányzatot a nevelőtestület, az iskolaszék, fenntartó előtt, eljár a
DÖK képviseletében.
15. Feladatait pedagógus munkája mellett látja el.
16. Éves beszámolót készít, melyet a nevelőtestület és a diákgyűlés fogad el.
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