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1 Általános rendelkezések
1.1

A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja,
hatálya

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Közoktatási Törvény) 39. §
(1) bekezdésében és 40. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Nagykanizsai
Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium nevelőtestülete a következő Szervezeti és
Működési Szabályzatot fogadja el:
A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) az intézmény működésére,
belső és külső kapcsolataira vonatkozóan szabályozza
mindazokat a kérdéseket, amelyeket a 1993. évi LXXIX. Közoktatási Törvény, a
2011. évi CXC. törvény „A nemzeti köznevelésről”, „A nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról” szóló 20/2012. (VIII.
31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.), 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet az
államháztartás működési rendjéről (a továbbiakban: Ámr) és egyéb jogszabályok – az
intézmény alapító okiratára figyelemmel – e szabályzat szabályozási körébe utalnak,
továbbá;
a nevelési-oktatási intézmény működésével összefüggő minden olyan kérdést, amelyet
jogszabály rendelkezése alapján készített szabályzatban nem kell, illetve nem lehet
szabályozni.
E szabályzat rendelkezéseit alkalmazni kell az iskola dolgozóira, tanulóira és mindazokra a
személyekre, akik belépnek az intézménybe.
A szervezeti és működési szabályzat, továbbá a mellékletét képező egyéb belső szabályzatok,
főigazgatói utasítások betartása az intézmény valamennyi dolgozójára, tanulójára és más, az
intézménnyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyre nézve kötelező
érvényűek.
A köznevelési intézmény SZMSZ-ét nevelési-oktatási intézményben a nevelőtestület fogadja
el az iskolai és a kollégiumi diákönkormányzat véleményének kikérésével. Az SZMSZ azon
rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra többletkötelezettség hárul, a
fenntartó egyetértése szükséges. Az SZMSZ hatálya határozatlan időre szól. Jelen szervezeti
és működési szabályzatot a tanulók, szüleik, a munkavállalók és más érdeklődők
megtekinthetik a tagintézmények könyvtáraiban munkaidőben, továbbá a tagintézmények
honlapjain.

1.2

A Szervezeti és Működési Szabályzatot meghatározó
törvények és rendeletek

A Szervezeti és Működési Szabályzatot az intézmény nevelőtestülete - a megalkotásakor
hatályban lévő „A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról” szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. §-át követve - a tantestület, a
szülői szervezet és a diákönkormányzat véleményének meghallgatásával készítette.
Ennek során alkalmazta a hatályos jogszabályokat, különös tekintettel az alábbi jogforrásokra:
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1.3

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről
2001. évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről
2011. évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének
támogatásáról
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet „A nevelési-oktatási intézmények működéséről és
a köznevelési intézmények névhasználatáról”
110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és
alkalmazásáról
100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának
kiadásáról
20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és
eljárási rendjéről
277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus
szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és
kedvezményeiről
138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben
3/2002. (II. 15.) OM rendelet a közoktatás minőségbiztosításáról és
minőségfejlesztéséről

Az iskola alapadatai

Az intézmény neve:
Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium
OM azonosító: 037657
A fenntartó neve és címe:
Klébelsberg Intézményfenntartó Központ (KIK)
1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
Irányító és felügyeleti szerv neve és címe:
Klébelsberg Intézményfenntartó Központ Zalaegerszegi Tankerülete
8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi út 10.
Az intézmény rövid neve:
Műszaki Szakképző Iskola
Az intézmény székhelye:
8800 Nagykanizsa, Erdész u. 30.
Az intézmény tagintézményei:
Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Zsigmondy-Széchenyi
tagintézménye, 8800 Nagykanizsa, Hunyadi u. 18.
Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Cserháti tagintézménye,
8800 Nagykanizsa, Ady u. 74/a
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Az intézmény telephelyei:
8800 Nagykanizsa, Hunyadi u. 18.
8800 Nagykanizsa, Ady u. 74/a
8800 Nagykanizsa, Petőfi u. 5. Tanműhely
8800 Nagykanizsa, Petőfi u. 3.
Bogdán János Cigány Kisebbségi Közösségi Ház, 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 14.
8800 Nagykanizsa, Vécsey u. 6.
Az intézmény szervezete és típusa:
Többcélú, közös igazgatású:
Szakközépiskola, szakiskola, kollégium
Felnőttoktatási tagozat
Jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Köznevelési törvény szerinti középfokú közoktatási feladatok ellátása.
Az intézmény alapításáról 2011. augusztus 1-jei hatállyal Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Közgyűlése a 157/2011. (V. 05.) számú határozattal rendelkezett.
Alapító szerv neve, székhelye:
Az alapítói jogok gyakorlója a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata.
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
Alapítás éve: 2011.
Közvetlen jogelőd megnevezése és székhelye:
Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskola
8800 Nagykanizsa, Hunyadi u. 18.
Cserháti Sándor Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium
8800 Nagykanizsa, Ady E. u. 74/a.
Gazdálkodási jogköre:
Fenntartó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (rövidítése: KIK).
Az intézményi vagyon tulajdonosa a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata,
vagyonkezelési jogosultsága a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak van. Az
intézmény fenntartási és működési költségei a fenntartót terhelik.
Gazdálkodása a hatályos jogszabályokban, valamint a KIK szabályzataiban és
utasításaiban foglaltak alapján történik. Gazdálkodási feladatait közvetlenül a KIK
Zalaegerszegi Tankerülete látja el. Az intézmény az állami feladatok ellátása mellett
vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
Az intézményvezető megbízásának (közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén
kinevezésének) rendje
a) Pályázat alapján, amennyiben nem közalkalmazott, határozatlan időre szóló
közalkalmazotti kinevezés, egyúttal határozott időre szóló megbízás, a pályázati
eljárás során egyeztetett munkaköri leírással együtt.
b) A vezetői feladat-, felelősség- és munkamegosztás rendszeréről, a vezetői hatáskörök
átruházásának szabályairól és az egyéb (nem alapvető) munkáltatói jogkörök
átruházásáról az intézmény szervezeti és működési szabályzatában rendelkezni kell.
c) Az intézmény élén magasabb vezető beosztású főigazgató áll.
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d) Megbízása pályázat útján öt tanévre szól.
e) A megbízás rendje az ide vonatkozó jogszabályi rendelkezés alapján történik.
Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
A közszolgáltató költségvetési szerv foglalkoztatottjaira a Kjt. és az Mt. rendelkezései
az irányadók.
Fenntartó neve és székhelye:
Klébelsberg Intézményfenntartó Központ
1055 Budapest Szalay u. 10-14.
Az intézményi évfolyamok száma:
Iskolatípus
Szakközépiskola:
Szakközépiskola Arany János Kollégium
Szakközépiskola
Szakmunkások érettségire felkészítő nappali középiskolai képzése
Érettségire felkészítő felnőttoktatás (esti munkarend szerint)
Érettségire épülő szakképzés
Szakiskola:
Általános műveltséget megalapozó képzés
Felzárkóztató oktatás
Nem érettségire épülő szakképzés
Szakképzés
Szakképzés
Beszámoltató oktatás

Évfolyamok
9
9-12
10-12
10-12
13-15
9-10
9-10
9-11; 11-12
9-11
11-12

Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám: 2262 fő.
A kollégiumi férőhelyek száma: 219 fő
Az intézmény használatában lévő ingatlanok ingatlan-nyilvántartás szerint:
Ingatlan
sorszám
1.

Helyrajzi száma

Terhelés, szolgalmi jog

Nk-i 1241 hrsz.

Használat joga megállapodás alapján transzformátor
állomásra.
Jogosult: DÉDÁSZ Rt.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nk-i 1262 hrsz.
Nk-i 1263 hrsz.
Nk-i 2974 hrsz.
Nk-i 2978 hrsz.
Nk-i 3972 hrsz.
Nk-i 3664 hrsz.
Nk-i 3761/1 hrsz.

Valamint az intézmény leltára szerint nyilvántartott ingó vagyona.
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1.4 Az intézmény működési rendjét meghatározó
dokumentumok
1.4.1

A törvényes működés alapdokumentumai és egyéb dokumentumok

Az intézmény törvényes működését az alábbi – a hatályos jogszabályokkal összhangban álló –
alapdokumentumok határozzák meg:
az alapító okirat
a törzskönyv
a szervezeti és működési szabályzat
a pedagógiai program
a házirend
Az intézmény működésének részeként funkcionálnak az alábbi dokumentumok:
- a tanév munkaterve (kiegészítve a féléves és éves beszámolókkal),
- egyéb belső szabályzatok (pl. helyiségek, eszközök használatának rendje).

1.4.2

Alapító okirat

Az alapító okirat tartalmazza az intézmény legfontosabb jellemzőit, aláírása biztosítja az
intézmény nyilvántartásba vételét, jogszerű működését. Az intézmény alapító okiratát a
fenntartó készíti el, illetve – szükség esetén – módosítja.

1.4.3

Törzskönyv

A Magyar Államkincstár adja ki, amely az intézmény törzskönyvi nyilvántartási számát,
továbbá alapadatait tartalmazza.

1.4.4

Pedagógiai program

A köznevelési intézmény pedagógiai programja képezi az intézményben folyó nevelő-oktató
munka tartalmi, szakmai alapjait. Pedagógiai programjának megalkotásához az intézmény
számára a Köznevelési törvény 24. § (1) bekezdése biztosítja a szakmai önállóságot.
Az iskola pedagógiai programja meghatározza:
Az intézmény pedagógiai programját, ennek részeként az iskolában folyó nevelés és
oktatás célját, továbbá a köznevelési törvény 26.§ (1) bekezdésében meghatározottakat.
Az iskola helyi tantervét, ennek keretén belül annak egyes évfolyamain tanított
tantárgyakat, a kötelező, kötelezően választható és szabadon választható tanórai
foglalkozásokat és azok óraszámait, az előírt tananyagot és követelményeket.
Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök
kiválasztásának elveit, figyelembe véve a tankönyv ingyenes igénybevétele
biztosításának kötelezettségét.
Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeit és formáit, a
tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményeit, továbbá
– jogszabály keretei között – a tanuló teljesítménye, magatartása és szorgalma
értékelésének, minősítésének formáját.

8

A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos
feladatokat.
A pedagógusok helyi intézményi feladatait, az osztályfőnöki munka tartalmát, az
osztályfőnök feladatait.
A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi
rendjét.
A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának
rendjét.
A középszintű érettségi vizsga témaköreit.
A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszereket.
A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el, és a főigazgató jóváhagyásával válik
érvényessé. Az iskola pedagógiai programja megtekinthető a tagintézmények titkárságán, a
tagintézmények könyvtáraiban, továbbá olvasható a tagintézmények honlapjain. Az iskola
vezetői munkaidőben bármikor tájékoztatással szolgálnak a pedagógiai programmal
kapcsolatban.

1.4.5

Éves munkaterv

Az éves munkaterv az intézmény hivatalos dokumentuma, amely a hatályos jogszabályok
figyelembe vételével az intézmény pedagógiai programjának alapul vételével tartalmazza a
nevelési célok, feladatok megvalósításához szükséges tevékenységek, munkafolyamatok időre
beosztott cselekvési tervét a felelősök és a határidők megjelölésével.
Az intézmény éves munkatervét a nevelőtestület készíti el, elfogadására a tanévnyitó
értekezleten kerül sor. A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdése szerint a
munkaterv „elkészítéséhez az intézményvezető kikéri a fenntartó, az óvodaszék, iskolaszék,
kollégiumi szék, az óvodai, iskolai, kollégiumi szülői szervezet, közösség, az intézményi tanács,
a tanulókat érintő programokat illetően az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat, továbbá, ha a
gyakorlati képzés nem az iskolában folyik, a gyakorlati képzés folytatójának véleményét is.”
A tanév helyi rendje a munkaterv részét képezi. A munkaterv egy példánya az informatikai
hálózatban elérhetően a tantestület rendelkezésére áll. A tanév helyi rendjét a tagintézmények
weblapjain is el kell helyezni.

2 Az intézmény vezetési szerkezete, a vezetők közötti
feladatmegosztás, a hatáskörök átruházása
2.1

2.1.1

A vezetők, a tagintézmények és a szervezeti egységek közötti
kapcsolattartás rendje, formája, a vezetők közötti
feladatmegosztás
Az intézmény szervezeti felépítése
1. számú melléklet tartalmazza.

9

2.1.2

A főigazgatóság és a tagintézmények közötti feladatmegosztás

2.1.2.1 A főigazgatóság feladatai
Az intézmény működésének, feladatellátási kötelezettségének biztosítása. Ennek érdekében:
stratégiai és éves tervezési folyamat menedzselése, a tervek elkészítése, végrehajtásuk
irányítása, ellenőrzése;
humán és egyéb erőforrás-gazdálkodás menedzselése;
a tagintézmények, intézményegységek oktató-nevelő munkájához kapcsolódó
tevékenységének összehangolása;
a beiskolázási tevékenység összehangolása;
a tanulók számára különböző tanulási utak biztosítása;
a vizsgák szervezésével kapcsolatos feladatok összehangolása;
szintvizsgák, versenyek szervezésének összehangolása;
mérések szervezésének összehangolása;
pályaválasztási, marketing tevékenység menedzselése;
minőségirányítási feladatok menedzselése;
nyilvántartási, adatszolgáltatási, statisztikai tevékenység összehangolása;
az intézményvezetőség működésének biztosítása;
kapcsolattartás az intézményi szintű közalkalmazotti, szülői, tanulói szervezetekkel;
kapcsolattartás a munkavállalói érdekképviseleti szervezettel;
a külső kapcsolattartás, annak menedzselése;
az infrastruktúra működtetése, fejlesztése; állagmegóvás;
informatikai feladatok, fejlesztések menedzselése;
nemzetközi kapcsolatok összehangolása;
hazai és nemzetközi projektek menedzselése;
pályázati tevékenység menedzselése;
az intézmény iratainak kezelése, illetve továbbítása az intézményegységekhez, a
kimenő iratok gyűjtése, továbbítása;
a fentiekkel kapcsolatos adminisztratív tevékenység.
Gazdasági tevékenység (Gazdasági egység):
a költségvetési tervezéssel;
az előirányzat felhasználással;
a pénzellátással;
az intézmény hatáskörébe tartozó előirányzat módosítással;
az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beruházással, közbeszerzéssel, a
vagyon használatával, hasznosításával;
a projektek pénzügyi menedzselésével;
a bevételekhez kapcsolódó bérbeadási, hasznosítási, felnőttképzési tevékenységgel;
a térítési díj és tandíj megállapításával;
a bér- és munkaerő-gazdálkodással;
a készpénzkezeléssel;
a beszámolási, valamint a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési
(FEUVE) kötelezettséggel;
az adatszolgáltatással;
a fejlesztési támogatással;
a gyermekélelmezéssel kapcsolatos feladatok szervezése, irányítása.
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2.1.2.2 A tagintézmények feladatai
2.1.2.2.1 Cserháti Tagintézmény
Feladatai:
nappali rendszerű szakközépiskolai és szakiskolai nevelés és oktatás, valamint az
ehhez kapcsolódó tevékenységek;
nappali rendszerű szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás, valamint az
ehhez kapcsolódó tevékenységek;
sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása;
a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók képesség-kibontakoztató és
integrációs felkészítése;
nyelvi előkészítő osztály működtetése;
diáksport, szabadidősport biztosítása.
Alaptevékenységen belül kisegítő, kiegészítő tevékenység:
kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozások keretében felzárkóztatás, fejlesztés,
tehetséggondozás, egyéni foglalkozás szervezése;
speciális fejlesztő pedagógiai tevékenység a halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek felzárkóztatása érdekében;
iskolai könyvtári feladatok ellátása;
szakmai és érettségi vizsgabizottság működtetése;
minden érettségi és szakmai vizsgadolgozat, illetve a vizsgabizottsági dokumentumok,
valamint a beírási naplók és törzslapok irattározása és őrzése;
oktatási, nevelési módszertani feladatok végzése;
szabadidő eltöltését szolgáló foglalkozások szervezése (szakkör, érdeklődési kör).
Egyéb feladatok:
a tanulói adatok jogszabály szerinti nyilvántartása, kezelése;
nyilvántartási, adatszolgáltatási, statisztikai tevékenység;
szintvizsgák, versenyek szervezése;
mérések szervezése;
a szakirányú külső kapcsolattartás;
a tagintézményi nemzetközi kapcsolatok menedzselése;
hazai és nemzetközi projektek szakmai megvalósítása;
közreműködés a stratégiai és éves tervezési folyamatban;
közreműködés a beiskolázási és marketing tevékenységben;
közreműködés a minőségirányítási feladatok végrehajtásában;
közreműködés a munka-, tűzvédelmi és biztonságtechnikai feladatok
megvalósításában;
közreműködés az informatikai feladatok, fejlesztések megvalósításában;
közreműködés pályázati tevékenységben;
iratkezelés – titkársági feladatok: a központból a tagintézményhez továbbított, illetve
az onnan postázni kívánt iratok iktatása; a tagintézményi tantestület adminisztrációs
feladatai.
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2.1.2.2.2 Zsigmondy - Széchenyi Tagintézmény
Feladatai:
nappali rendszerű szakközépiskolai és szakiskolai nevelés és oktatás, valamint az
ehhez kapcsolódó tevékenységek;
nappali rendszerű szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás, valamint az
ehhez kapcsolódó tevékenységek;
sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása;
a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók képesség-kibontakoztató és
integrációs felkészítése;
diáksport, szabadidősport biztosítása;
Arany János Kollégiumi Program;
esti tagozat;
digitális középiskola.
Alaptevékenységen belül kisegítő, kiegészítő tevékenység:
kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozások keretében felzárkóztatás, fejlesztés,
tehetséggondozás, egyéni foglalkozás szervezése;
speciális fejlesztő pedagógiai tevékenység a halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek felzárkóztatása érdekében;
iskolai könyvtári feladatok ellátása;
szakmai és érettségi vizsgabizottság működtetése;
minden érettségi és szakmai vizsgadolgozat, illetve a vizsgabizottsági dokumentumok,
valamint a beírási naplók és törzslapok irattározása és őrzése;
oktatási, nevelési módszertani feladatok végzése;
szabadidő eltöltését szolgáló foglalkozások szervezése (szakkör, érdeklődési kör).
Egyéb feladatok:
a tanulói adatok jogszabály szerinti nyilvántartása, kezelése;
nyilvántartási, adatszolgáltatási, statisztikai tevékenység;
szintvizsgák, versenyek szervezése;
mérések szervezése;
a szakirányú külső kapcsolattartás;
a tagintézményi nemzetközi kapcsolatok menedzselése;
hazai és nemzetközi projektek szakmai megvalósítása;
közreműködés a stratégiai és éves tervezési folyamatban;
közreműködés a beiskolázási és marketing tevékenységben;
közreműködés a minőségirányítási feladatok végrehajtásában;
közreműködés a munka-, tűzvédelmi és biztonságtechnikai feladatok
megvalósításában;
közreműködés az informatikai feladatok, fejlesztések megvalósításában;
közreműködés pályázati tevékenységben;
iratkezelés – titkársági feladatok: a központból a tagintézményhez továbbított, illetve
az onnan postázni kívánt iratok iktatása; a tagintézményi tantestület adminisztrációs
feladatai.
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2.1.3

Az intézmény képviselete

Az intézményt a főigazgató és helyettese képviseli harmadik személlyel szemben, valamint
bíróságok és más hatóságok előtt. A főigazgató e jogkört az ügyek meghatározott csoportjára
nézve az intézmény dolgozóira az alábbiak szerint ruházza át:
a tagintézmények vezetőire a szakmai képviseletet abban az esetben, ha a képviselet
nem haladja meg az érintett tagintézmény illetékességét;
bármely ügyben, intézményi szabályzat vagy egyedi meghatalmazás rendelkezése
alapján.
A képviselet főbb elvei, szabályai
Az intézményt a nyilvánosság előtt képviselő csak olyan kérdésekről nyilatkozhat,
amelyekről van információja és nyilatkozattételre jogosult. A jogosultságot az SZMSZ
fejezetei tartalmazzák.
Az intézmény egészét, terveit, stratégiai céljait illetően a főigazgató és helyettese
jogosult nyilatkozni.
Az alkalmazottak csak a főigazgató és helyettese, vagy – illetékességi területén – a
tagintézmény-vezető engedélyével nyilatkozhatnak.
Nem adható nyilatkozat a titoktartási körbe tartozó tényekről, adatokról.
A közölt adatok valódiságáért, a tények objektív ismertetéséért a nyilatkozatot adó a
felelős.
A nyilatkozattevő nem járulhat hozzá nyilatkozatának közléséhez annak tartalma
előzetes megismerése nélkül.
A nyilatkozattevő kötelessége a nyilvánosság előtt az intézmény jó hírnevének
megőrzése.

2.1.4

A tagintézmények képviselete

A tagintézmény szakmai képviseletét abban az esetben, ha a képviselet nem haladja meg a
tagintézmény illetékességét, a tagintézmény-vezető látja el.
A vezető e jogkört a tagintézmény dolgozóira az alábbiak szerint ruházza át:
akadályoztatása esetén – helyettesére (helyetteseire);
képviseleti jogát írásbeli meghatalmazás alapján a tagintézmény más dolgozójára.

2.1.5

Vezetői beosztások, a vezetők közötti feladatmegosztás

Az intézmény magasabb vezető beosztású alkalmazottjai:
főigazgató (1 fő);
főigazgató-helyettes (1 fő);
tagintézmény-vezetők (2 fő);
kollégiumvezető (1 fő).
A vezető beosztású alkalmazottjai:
gyakorlatioktatás-vezető (1 fő);
műszaki vezető (1 fő);
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gazdasági titkár (1 fő);
tagintézmények tagintézményvezető-helyettesei (2 fő);
gyakorlatioktatásvezető-helyettesek (4 fő);
esti tagozat vezető (1 fő).

2.1.5.1 Az intézmény főigazgatója
Az intézmény élén magasabb vezető beosztásban a főigazgató áll.
Feladata és hatásköre az alábbiakra terjed ki:
felel az intézményi feladat ellátásához szükséges, a vagyon kezelésében használatába
adott értékek rendeltetésszerű igénybevételéért;
felel a jóváhagyott fejlesztési, beruházási és felújítási tervek megvalósulásáért;
felel az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott megfelelő
ellátásáért;
felel a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság
követelményeinek érvényesítéséért;
felel a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért,
annak teljességéért és hitelességéért;
felel a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, az intézményi
számviteli rendért, a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés,
valamint a belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működéséért;
felel a vezetői feladatok szakszerű ellátásáért és összehangolásáért;
irányítja a felnőttoktatást, felnőttképzést;
irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai, igazgatási és gazdasági tevékenységét;
gondoskodik a pedagógiai program megvalósításának személyi, tárgyi és módszertani
feltételeiről;
jóváhagyja a tagintézmények nevelőtestületei által elfogadott pedagógus
továbbképzési terveket, amennyiben azok a pénzügyi kereteket nem lépik túl és a
szakmai elvekkel nem ellentétesek;
gondoskodik a szervezeti egységek tevékenységének koordinálásáról;
az intézmény egészére kiterjedően gyakorolja a bér-, a létszám- és a munkaerőgazdálkodás jogát, kivéve a közalkalmazott kinevezését és a közalkalmazotti
jogviszony megszüntetését;
lefolytatja a közoktatási intézményben az alaptevékenység ellátására létesített
munkakörök betöltésére meghirdetett pályázati eljárást;
ellátja a főigazgató-helyettesi, tagintézmény-vezetői, gyakorlatioktatás-vezetői illetve
kollégiumvezetői megbízás tekintetében a pályáztató feladatait;
előkészíti az intézményvezetőség jogkörébe tartozó döntéseket, ellenőrzi
végrehajtásukat;
szervezi és levezeti az intézményvezetőség üléseit az intézményvezetőség ügyrendje
szerint;
irányítja és ellenőrzi az intézmény gazdálkodását, figyelemmel kíséri az üzemelés
folyamatosságát és gazdaságosságát, rendelkezik az eszközállomány és a helyiségek
kihasználásának optimális módjáról;
gondoskodik a munka- és tűzvédelmi, valamint a katasztrófavédelemmel összefüggő
feladatok ellátásáról;

14

az intézményvezetőség állásfoglalása alapján dönt a dolgozók anyagi és erkölcsi
elismerésének elveiről és módjáról;
dönt az intézményen belül felmerülő hatásköri és egyéb vitákban, ha azokat a
jogszabály vagy az SZMSZ nem utalja más hatáskörbe;
eleget tesz a jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettségeinek az intézmény
szakszervezeti szerveivel és a Közalkalmazotti Tanáccsal;
eleget tesz a jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettségeinek az intézményi szinten
működő szülői és tanulói szervezetek választmányával;
teljes körűen képviseli az intézményt a külső szervek előtt, de a képviseletre –
meghatározott ügyekben – eseti vagy állandó megbízást adhat; meghatározza a
képviselet mértékét és gyakorlatának módját, e megbízás nélkül képviseleti jog csak
az SZMSZ-ben rögzített módon lehetséges;
érvényesíti az aláírási és kötelezettségvállalási jogosultságát;
mint az intézmény egyszemélyi vezetője jogosult bármely ügyet – az
intézményvezetőség véleményének kikérése után – magához vonni, és abban
személyesen dönteni;
a tanulók, szülők kiértesítését megelőzően felülvizsgálja a tanulói felvételekkel
kapcsolatos tagintézmény-vezetői döntéseket, a létszám, csoportszám alakulását;
jóváhagyja a tagintézmények tantárgyfelosztását, többlettanítási időkeretét,
pótlékkeretét;
kiválasztja és – az intézményvezetőség véleményének figyelembevételével –
határozatlan időre megbízza a gazdasági titkárt és a műszaki vezetőt;
felelős az intézményen belül a gazdálkodásért felelős szervezeti egység által folytatott
első szintű pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer létrehozásáért, működtetéséért
és fejlesztéséért; köteles olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat kialakítani és
működtetni a szervezeten belül, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források
szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását;
felügyeli az intézményi szintű mérési, minőségbiztosítási, fejlesztési csoport
munkáját;
felügyeli az intézmény nemzetközi kapcsolatrendszerét, tevékenységét;
a tagintézményi szinten hozott döntésekkel kapcsolatos észrevételeket, kérelmeket
megvizsgálja, dönt azok kezeléséről;
a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, azok szakszerű
végrehajtásáért, ellenőrzéséért felel.

2.1.5.2 Főigazgató-helyettes
Magasabb vezetői megbízását pályázat kiírása útján – az intézményi nevelőtestület
véleményének ismeretében a mindenkor érvényes jogszabályok szerint – a főigazgató adja,
aki gyakorolja felette a munkáltatói jogokat, kivéve a kinevezést és a közalkalmazotti
jogviszony megszüntetését. A főigazgató helyettesítője.
Feladatai:
Szervezi, koordinálja, felügyeli:
- a szakmai munkaközösségek intézményi szintű munkáját;
- a szakmai tankönyvjegyzék összeállítását, felügyeli
megrendelését;
- irányítja szakmai pályázati projektek írását, végrehajtását.
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a

tankönyvek

Összehangolja a tagintézmények szakmai tevékenységét az alábbi területeken:
- szakmai tantárgyfelosztás;
- üzemi gyakorlat megszervezése;
- beiskolázás szervezése;
- pályaválasztási feladatok;
- szakmai versenyek;
- szakmai és szintvizsgák szervezése;
- statisztikai feladatok;
- marketing feladatok.
Felelős:
- az általa felügyelt területen az intézményi szintű adatszolgáltatásért;
- a pedagógiai program helyi tanterve szakmai részének kidolgozásáért,
tagintézményi használatának ellenőrzéséért, értékeléséért;
- az intézményi szintű statisztika elkészítéséért;
- az intézményi pályaválasztási kiadványok elkészítéséért, a marketing
tevékenységért.
Részt vesz a munkaterv, ellenőrzési terv összeállításában.
Részt vesz a közvetlenül alárendelt dolgozók kiválasztásában, értékelésében;
javaslatot tesz a hozzá kapcsolódó munkavállalók elismerésére, fegyelmező
intézkedésre.
Az irányított területet illetően részt vesz az intézményi önértékelésben.
Felelős az intézményi szintű informatikai feladatok ellátásáért.
Gondoskodik a Kanizsa TISZK-kel való kapcsolattartásról.

2.1.5.3 A helyettesítés rendje
Az intézmény főigazgatóját távollétében a főigazgató-helyettes helyettesíti. Mindkettőjük
távolléte esetén a helyettesítési feladatokról a főigazgató gondoskodik. A tagintézményvezetőket – azok távolléte esetén – a tagintézményvezető-helyettes(ek) helyettesíti(k). Azok
távolléte esetén a tagintézmény-vezető által megbízott helyettesít.

2.1.5.4 Gazdasági titkár
Határozatlan idejű megbízását – az intézményvezetőség véleményének ismeretében – a
főigazgató adja, aki gyakorolja felette a munkáltatói jogokat, kivéve a kinevezést és a
közalkalmazotti jogviszony megszüntetését. A számviteli és pénzügyi vonatkozású
kérdésekben az intézmény egészére kiterjedő érvényű intézkedéseket tehet az intézmény
főigazgatójának egyetértésével.
Feladatai:
irányítja, szervezi és ellenőrzi a gazdasági egység munkáját;
folyamatosan aktualizálja az intézmény belső gazdálkodási szabályait;
ellenőrzi az intézmény könyvviteli, elszámolási, vagyon-nyilvántartási és bizonylati
rendjének betartását, az intézmény vagyonvédelmét;
felel az intézmény ésszerű és takarékos gazdálkodásáért, a leltározásért és az előírt
nyilvántartások vezetéséért;
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a pénzkezelési szabályzat alapján irányítja a készpénzellátással kapcsolatos
tevékenységet;
gondoskodik a tagintézmények gondnokainak rendszeres tájékoztatásáról,
tevékenységük koordinálásáról;
együttműködik, részt vesz:
- a munkaterv, ellenőrzési terv összeállításában;
- a közvetlenül alárendelt dolgozók kiválasztásában, értékelésében; javaslatot
tesz a hozzá kapcsolódó munkavállalók elismerésére, fegyelmező intézkedésre;
- az irányított területet illetően részt vesz az intézményi önértékelésben.
irányítja, szervezi és ellenőrzi a munkaügyi szervezet munkáját;
gondoskodik az intézményi, tagintézményi pályázatok pénzügyi kezeléséről,
elszámolásáról;
gondoskodik az intézményi, tagintézményi fejlesztési hozzájárulások pénzügyi
elszámolásáról, nyilvántartásáról;
a Kanizsa TISZK-kel való kapcsolattartásról.

2.1.5.5 Gyakorlatioktatás-vezető
Vezetői megbízását pályázat kiírása útján – az intézményi nevelőtestület véleményének
ismeretében a mindenkor érvényes jogszabályok szerint – a főigazgató adja, aki gyakorolja
felette a munkáltatói jogokat, kivéve a kinevezést és a közalkalmazotti jogviszony
megszüntetését. A Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium telephelyein
működő tanműhelyek első számú vezetője.
Feladatai:
Irányítása alá tartozik a tanműhelyek teljes dolgozói állománya. Közvetlenül irányítja,
segíti, ellenőrzi a szakoktatók pedagógiai, szakmai munkáját, melyben segítségére
vannak a szakmai munkaközösségek vezetői is.
A gyakorlatioktatásvezető-helyettesekkel együtt a beiskolázott tanulólétszám
függvényében megtervezi a gyakorlati oktatási csoportokat.
A főigazgató-helyettessel, a gyakorlatioktatásvezető-helyettessekkel kialakítják az
osztályok besorolását, meghatározzák azok iskolai, illetve gyakorlati beosztását.
A tanévkezdésre a gyakorlatioktatásvezető-helyettesekkel együtt elkészítik a
tanműhelyi gyakorlati oktatás órarendjét és azt jóváhagyásra a főigazgató elé
terjesztik.
Minden tanév tanévnyitójára a gyakorlatioktatásvezető-helyettesekkel együtt
összeállítják a csoportok névsorát és azt az oktatók rendelkezésére bocsátják.
A gyakorlatioktatásvezető-helyettesekkel együtt megszervezik a tanműhelyi tanulók
nyilvántartását, s annak folyamatos vezetéséről gondoskodnak.
A gyakorlatioktatásvezető-helyettesekkel együtt elkészítik a tanműhely működéséhez
szükséges költségvetési tervet.
Szükség esetén koordinálja a távollévő, a továbbtanuló, valamint beteg dolgozók
helyettesítését.
Ellenőrzi a tanulók munkájának havonkénti értékelését, osztályozását, ezek
regisztrálását.
Felügyeli a vállalkozásoknál, a cégeknél lévő tanulók szakmai gyakorlatát, azok
tanulószerződéseit, együttműködési megállapodásait.
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Megkülönböztetett figyelemmel kíséri a hiányzó tanulók nyilvántartását, és a
gyakorlatioktatásvezető-helyettesekkel együtt gondoskodik arról, hogy a hiányzásról a
szülőt és az osztályfőnököt időben értesítsék.
Tevékenyen részt vesz a gyakorlati szakmunkásvizsga szervezésében, előkészítésében,
lebonyolításában.
A gyakorlatioktatásvezető-helyettesekkel együtt felügyeli a szakmai programok
szerinti előrehaladást.
A gyakorlatioktatásvezető-helyettesekkel együtt - a költségvetési tervezetre alapozva anyagok, eszközök beszerzésére tesz javaslatot a főigazgatónak.
Munkatársaival együtt törekszik a tanműhely takarékos működtetésére.
Rendszeresen figyelemmel kíséri a tanműhely rendjét és működését, a
biztonságtechnikai, a tűzbiztonsági és a munkavédelmi előírások szempontjából is.

2.1.5.6 Kollégiumvezető
Vezetői megbízását pályázat kiírása útján – az intézményi nevelőtestület véleményének
ismeretében a mindenkor érvényes jogszabályok szerint – a főigazgató adja, aki gyakorolja
felette a munkáltatói jogokat, kivéve a kinevezést és a közalkalmazotti jogviszony
megszüntetését.
Munkáját a kollégium irányításában az intézmény főigazgatójának,
főigazgató-helyettesének utasítása alapján, valamint a nevelőtestület döntéseinek figyelembe
vételével önállóan végzi. Felelős a kollégium jogszerű és szakszerű működéséért, tagja az
intézmény vezetőségének.
Feladatai:
Az intézmény pedagógiai programjában megjelölt célok tervszerű megvalósítása és a
feladatok elvégzése érdekében elkészíti a kollégium operatív működési
dokumentumait.
Szükség esetén javaslatot tesz a kollégium Pedagógiai Programjának, Szervezeti és
Működési Szabályzatnak, és Házirendjének aktualizálására, karbantartására.
Javaslatot tesz a főigazgatónak az Arany János Kollégiumi Programban részt vevő
tanulók felvételéről, elhelyezéséről, a központi program kollégiumi megvalósításáról.
Szervezi és irányítja a kollégiumban dolgozó nevelő tanárok munkáját, valamint a
kollégiumi foglalkozási csoportok tevékenységét.
Nevelő-oktató munkája eredményessége érdekében szoros kapcsolatot tart az
intézmény főigazgatójával, a tagintézmények vezetőivel, a tanulók szüleivel, valamint
a közművelődési intézmények vezetőivel.
Elkészíti és jóváhagyásra előterjeszti a főigazgató részére a kollégiumi nevelők
munkarendjét és ügyeleti beosztását.
Elkészítteti és jóváhagyja a kollégiumi nevelők kollégiumi csoportjukra illetve
foglalkozási csoportjukra vonatkozó foglalkozási tervét, gondoskodik a távollévő
kollégiumi nevelőtanárok helyettesítéséről.
Az előzetesen elkészített és egyeztetett munkaterv alapján megtervezi az ellenőrzés
folyamatát.
Gondoskodik a nevelőtanárok pedagógiai, szakmai továbbképzéseiről, valamint
törekszik a korszerű pedagógiai módszerek alkalmazására.
Figyelemmel kíséri a kollégiumi közösségek életét, segíti öntevékenységüket,
önkormányzati és érdekvédelmi feladataik megvalósulását, közreműködik a
diákönkormányzati tevékenység fejlesztésében.
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Gondoskodik a tanulók, kollégiumi nevelőtanárok egészségének és testi épségének
védelméről, a munka és tűzvédelmi rendelkezések megtartásához szükséges
feltételekről.
A kollégiumi diákönkormányzattal együttműködve elkészíti a napi- és hetirendet és a
szabadidős programokat.
Javaslatot tesz a főigazgatónak a tanulók kollégiumi felvételéről, kollégiumi fegyelmi
ügyekben eljár.
Ellenőrzi a kollégiumi épület felszereltségét, törekszik az otthonosság megteremtésére.
Irányítja és ellenőrzi a kollégiumi nevelők pedagógiai és adminisztrációs munkáját.
Előkészíti a kollégiumra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatásokat, gondoskodik az
irattári iratok kezeléséről.
Szervezi, segíti és ellenőrzi a kollégiumi rendezvények kulturált, színvonalas
lebonyolítását.
Felügyeli a kollégiumban az elsősegélynyújtással, a balesetvédelemmel,
tűzvédelemmel kapcsolatos ismeretek elsajátítását és betartatását.
Felelős a kollégium gazdasági, pénzügyi rendelkezéseinek megtartásáért. Figyelemmel
kíséri a szükséges dokumentumok naprakész állapotát.
Közreműködik az oktató-nevelő munka tárgyi feltételeinek megteremtésében, az
AJKP költségvetésének tervezésében.
A kollégista tanulók elhelyezésével kapcsolatosan tanügyi-igazgatási feladatokat lát el.
Segíti a takarékos és hatékony gazdálkodást, javaslatot tesz belső racionalizálásra.

2.1.5.7 Műszaki vezető
Határozatlan idejű megbízását – az intézményvezetőség véleményének ismeretében – a
főigazgató adja, aki gyakorolja felette a munkáltatói jogokat, kivéve a kinevezést és a
közalkalmazotti jogviszony megszüntetését.
Feladatai:
Felelős az intézmény épületeinek, berendezéseinek üzemeltetéséért.
Megszervezi a tárgyi eszközök, műszaki berendezések üzemeltetését, karbantartását,
javítását.
Az épület karbantartásáért, esedékes felújításáért felelős, azt szervezi, az épület és a
műszaki berendezések fejlesztésére javaslatot készít, az elfogadott fejlesztést szervezi,
lebonyolítja.
A műszaki üzemelés munkájáról beszámol az intézmény vezetőjének.
A külsős megbízott szakemberekkel együtt felelős az intézmény tűz- és
vagyonvédelméért.
A műszaki irányítást ellátja rendkívüli helyzet vagy havaria esetén.
Betartatja a tűz- és munkavédelmi szabályokat.
Összegyűjti és regisztrálja az üzemeltetéssel kapcsolatos adatokat.
A felettes szakhatóságok számára összeállítja a műszaki jellegű jelentéseket.
Kapcsolatot tart az üzemeltetésben beszállítóként résztvevő partnerekkel, és a
közreműködésüket is szervezi.
Anyagbeszerzést végez, részt vesz a leltározásban.
Közvetlenül irányítja a beosztott dolgozó kollégákat.
A műszaki üzemelés munkatársait adott feladat elvégzésére utasítja.
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A feladatok végrehajtását időszakosan értékeli (jutalmazás, felelősségre vonás
kezdeményezése).
A közvetlen irányítása alá tartozó dolgozók munkavégzését ellenőrzi.
A közvetlen irányítása alá tartozó dolgozók tervezhető távolléti igényét összegzi, a
havi szolgálati rend kialakításának tervezésekor figyelembe veszi, engedélyezi.
Javaslatot tesz az irányítása alá tartozó dolgozók szakmai képzésére, továbbképzésére.
Munkakörének ellátásához az alábbi hatásköröket gyakorolja:
Utasítási jogot az üzemeltetés területén dolgozó kollégák felé.
Meghatározza az irányítása alá tartozók munkarendjét.
Havaria esetén az összes dolgozó felé az utasítási jogot.
Biztonsági szempontból, valamint az intézmény folyamatos üzemeltetésének
érdekében túlmunkát rendelhet el szóban, illetve telefon útján.
A műszaki üzemeltetés szakmai területein képviseli az iskolát adott fórumokon.
Aláírási joga kiterjed a műszaki üzemeltetés feladatkörébe tartozó, pénzügyi
kötelezettségvállalással nem járó ügyiratok szignálására.
Tartós távolléte esetén a főigazgató gondoskodik a helyettesítéséről.

2.2
2.2.1

Tagintézmények
A tagintézmények vezetői

2.2.1.1 Tagintézmény-vezető
Magasabb vezetői megbízását pályázat kiírása útján – a tagintézményi nevelőtestületek
véleményének ismeretében a mindenkor érvényes jogszabályok szerint – a főigazgató adja,
aki gyakorolja felette a munkáltatói jogokat, kivéve a kinevezést és a közalkalmazotti
jogviszony megszüntetését.
Feladata a tagintézmény feladatellátási kötelezettségének, működésének – jogszabályokban
rögzített, illetve a fenntartó rendeletei, határozatai szerinti – biztosítása. Irányítja, szervezi a
tagintézmény szakmai munkáját, szakmai ügyekben képviseli a tagintézményt.
Az intézmény belső szabályzataiban szereplő valamennyi területen együttműködik a többi
vezetővel. Tevékenységét az intézmény vezetéséért, irányításáért felelős főigazgatóval, illetve
helyettesével együttműködve, a kialakított keretek között végzi.
Döntésre előkészíti a főigazgató részére - tagintézményi keretek között - a tanulók
felvételével, a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos kérdéseket, a jogszabályban meghatározottak
szerint végzi tanügy-igazgatási, illetőleg más, törvényben előírt kötelezettségeit.
Dönt a tagintézmény működésével kapcsolatos minden olyan szakmai kérdésben, amelyek
előzetes egyeztetése nem tartozik az intézmény vezetéséhez, illetve amelyekben a döntés nem
tartozik a tagintézmény más közösségének hatáskörébe.
A tagintézmény irányítása, vezetése keretében felelős:
az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott
követelményeknek megfelelő ellátásáért;
a nevelő- és oktatómunka irányításáért, ellenőrzéséért;
a pedagógiai program helyi tantervének elkészítéséért, végrehajtásáért;
a tantárgyfelosztás, órarend elkészítéséért;
az alábbi feladatok ellátásáért:
- ifjúságvédelmi feladatok;
- nevelési feladatok;
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- iskolai hagyományápolás;
- tankönyvtámogatás;
- tehetséggondozás, felzárkóztatás;
- közismereti és szakmai versenyek;
- könyvtári munka;
- rendszergazdai feladatok.
az érettségi vizsgák szervezéséért;
a kompetencia- és egyéb mérések megszervezéséért;
a tanügy-igazgatási, statisztikai feladatok ellátásáért;
az alábbi feladatok tagintézményi szintű ellátásáért:
- pályaválasztási feladatok;
- statisztikai feladatok;
- marketingfeladatok.
a tagintézményi adatszolgáltatásért;
a tagintézmény ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségirányítási feladatainak
elvégzéséért.
Mindezek mellett
felelősséggel közreműködik a gyermek- és tanulóbalesetek megelőzésében;
részt vesz a munkaterv, ellenőrzési terv összeállításában;
irányítja a helyi tankönyvjegyzék összeállítását és a tankönyvek megrendelését,
átadását, az ingyenes tankönyvjuttatást; az iskolai tankönyvellátással kapcsolatban – a
szakmai munkaközösségek véleményének kikérésével – a szükséges döntéseket
meghozza;
irányítja a pályázatok írását, a projektek végrehajtását;
egyeztet a Közalkalmazotti Tanáccsal és a reprezentatív szakszervezetekkel;
eleget tesz a diák-önkormányzati és szülői munkaközösségi egyeztetéseknek;
szervezi az együttműködést külső szervekkel, civil szervezetekkel;
felel a tagintézményi nevelőtestületi és az alkalmazotti közösség értekezleteinek
előkészítéséért, vezetéséért, dokumentálásáért;
felügyeli a titkárság és az egyéb, nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak
tevékenységét (iskolatitkár, gondnok, gazdasági ügyintéző);
felel a nemdohányzók védelmére előírt feltételek biztosításáért;
felel a döntések, állásfoglalások végrehajtásának megszervezéséért, ellenőrzéséért.
A munkaerő-gazdálkodás terén
Felelős azért, hogy a tagintézmény működéséhez szükséges személyi ellátottság
biztosított legyen; figyelemmel kíséri a változásokat, kezdeményezi a munkaügyi
intézkedések megtételét. Ezek során egyeztet a főigazgatóval.
Javaslatot tesz a hozzá kapcsolódó munkavállalók elismerésére, fegyelmező
intézkedésre.
Gyakorolja az egyetértési jogot a tagintézmény alapfeladatára létesített munkakörre
benyújtott pályázat elbírálásakor.
Közreműködik a pedagógusok továbbképzési tervének elkészítésében, a teljesítés
nyilvántartásában, a gyakornoki rendszer működtetésében.
Felel a pedagógusok helyi továbbképzésének megszervezéséért.
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2.2.1.2 Tagintézményvezető-helyettes
Személyére a tagintézmény-vezető tesz javaslatot. Határozatlan idejű vezetői megbízását – a
nevelőtestület és a tagintézmény-vezető véleményének kikérése után – az intézmény
főigazgatója adja, aki gyakorolja felette a munkáltatói jogokat, kivéve a kinevezést és a
közalkalmazotti jogviszony megszüntetését.
Feladatai:
a tagintézmény-vezető távollétében teljes jogkörrel irányítja a tagintézményben folyó
munkát;
kapcsolatot tart a felügyelt szakterületének megfelelő szervezetekkel, amelyeket a
munkaköri leírása részletesen tartalmaz;
a munkaközösség-vezetők közreműködésével tantárgyfelosztást készít;
koordinálja a pedagógus-továbbképzéseket;
irányítja az érettségi vizsga lebonyolítását;
irányítja a mérések szervezését, lebonyolítását;
felel az órarend elkészítéséért;
segíti a pályaválasztást, a felsőoktatási intézményekbe történő továbbtanulást;
feladata a szabadidő eltöltését szolgáló foglalkozások szervezése (szakkör, érdeklődési
kör);
felügyeli a diáksport, szabadidősport biztosítását;
felügyeli a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős munkáját;
szervezi a sajátos nevelési igényű tanulók szűrését, oktatását;
speciális pedagógiai tevékenységeket szervez a halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek felzárkóztatása érdekében;
megszervezi a nevelési és módszertani humánerőforrás-fejlesztést;
felelős az iskolai hagyományok ápolásáért, a hagyományos iskolai rendezvények,
ünnepségek megszervezéséért;
a tagintézményben felel a tanulói jutalmazás és fegyelmezés házirendnek megfelelő
végrehajtásáért, szervezi a tanulói fegyelmi eljárást;
szervezi a kapcsolattartást a tagintézményi szintű szülői, tanulói szervezetekkel;
figyelemmel kíséri az iskolatitkár munkáját;
szervezi a nyílt napokat;
ellenőrzi a helyettesítések, túlórák zárását, elszámolását;
szervezi a kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozások keretében a felzárkóztatást,
fejlesztést, tehetséggondozást, egyéni foglalkozást;
felügyeli az oktatási, módszertani feladatok megvalósítását;
közreműködik a tanulmányi versenyek szervezésében;
közreműködik az iskolai stratégiai és éves tervezési dokumentumok elkészítésében
(Pedagógiai program (PP), Intézményi minőségirányítási program (IMIP) stb.);
közreműködik a nyilvántartási, adatszolgáltatási, statisztikai tevékenységben;
közreműködik a minőségirányítási feladatok végrehajtásában;
közreműködik pályázati tevékenységben;
szervezi a tanári felügyeletet.
A munkaköri leírás tagintézményenként fogalmazza meg a konkrét feladatokat.
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2.2.1.3 Gyakorlatioktatásvezető-helyettes
Határozatlan idejű vezetői megbízását – a nevelőtestület és a tagintézmény-vezető véleményét
kikérve – az intézmény főigazgató adja, aki gyakorolja felette a munkáltatói jogokat, kivéve a
kinevezést és a közalkalmazotti jogviszony megszüntetését.
Feladatai:
felelős a munkaköri leírása szerinti szakterületen a tagintézményben folyó szakmai
elméleti és gyakorlati képzési tevékenységért, a szakmai program végrehajtásáért;
felügyeli a gyakorlati oktatást;
szervezi a tanulók üzemi gyakorlatának megvalósítását, segíti a tanulószerződések
megkötését;
kapcsolatot tart a külső gyakorlati képzőhelyek vezetőivel és az oktatókkal, szakmai
irányítást ad a gyakorlati képzéshez;
irányítja, felügyeli a munkaköri leírásában meghatározott munkaközösségek
tevékenységét;
szervezi a szakmai, módszertani humánerőforrás-fejlesztést;
kapcsolatot tart a szakterületének megfelelő külső szervezetekkel, amelyeket a
munkaköri leírása részletesen tartalmaz;
közreműködik a munka-, tűzvédelmi, és biztonságtechnikai feladatok
megvalósításában;
közreműködik az iskolai stratégiai és éves tervezési dokumentumok elkészítésében
(PP, IMIP stb.);
közreműködik a szakmai és szintvizsgák, valamint a szakmai tanulmányi versenyek
előkészítésében, megszervezésében;
közreműködik a pályaválasztást segítő iskolai rendezvények előkészítésében,
megvalósításában (nyílt nap, kiállítás);
közreműködik a nyilvántartási, adatszolgáltatási, statisztikai tevékenységben;
közreműködik a minőségirányítási feladatok végrehajtásában;
közreműködik a pályázati tevékenységekben;
közreműködik az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beruházással,
közbeszerzéssel, a vagyon használatával, hasznosításával kapcsolatos feladatok
ellátásában;
közreműködik a tanműhely karbantartó, állagmegóvó, felújítási munkáinak ütemezett
elvégzésében;
szervezi a tanműhelyi munkavállalásokat (felmérés, megvalósítás, számlázás).
A munkaköri leírás tagintézményenként fogalmazza meg a konkrét feladatokat.
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2.3
2.3.1

A döntés-előkészítés és döntéshozatal fórumai
Intézményi döntéshozatali szint

2.3.1.1 Az alkalmazotti közösség
A közoktatási intézményben közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony keretében
foglalkoztatottak közössége az alkalmazotti közösség. Döntéseit együttes értekezleten vagy
tagintézményenként szervezett értekezleten hozza. Az értekezletről jegyzőkönyv készül. Azt,
aki a nevelési-oktatási intézménnyel munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban áll, az
alkalmazotti értekezletre meg kell hívni.

2.3.1.2 A nevelőtestület
A nevelőtestület nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és
határozathozó szerve. A nevelőtestület tagja a nevelési-oktatási intézmény valamennyi
pedagógus-munkakört betöltő alkalmazottja, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül
segítő felsőfokú iskolai végzettségű alkalmazottja.
Az intézményi pedagógus munkakörök:
tanárok;
nevelőtanárok;
szakoktatók;
könyvtáros-tanárok.
A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő, felsőfokú iskolai végzettséget igénylő
munkakörök:
tagintézményi szabadidő-szervezők;
tagintézményi gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök;
műszaki vezető;
pedagógiai asszisztens.

2.3.1.3 Intézményvezetőség
Az intézményvezetőség az intézmény operatív döntés-előkészítő, véleményező, javaslattevő
szerve, amely a más testületek elé nem tartozó belső szabályzatok megállapításában, valamint
az intézmény főigazgatója által meghatározott ügyekben döntéshozó testületként is működhet.
Előkészíti az intézményvezetőség kibővített értekezlete elé kerülő és az érdekképviseletekkel
egyeztetendő döntésre váró feladatokat. Információt közvetít a napi működés formájáról.
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Tagjai:
az intézmény főigazgatója;
az intézmény főigazgató-helyettese;
gyakorlatioktatás-vezető;
kollégiumvezető;
tagintézmény-vezetők;
gazdasági titkár;
műszaki vezető.
Az intézményvezetőség működése:
az intézményvezetői értekezletet a főigazgató, távollétében a főigazgató-helyettes
vezeti;
az intézményvezetőség rendszeresen, heti egy alkalommal tart megbeszélést az
aktuális feladatokról;
az intézményvezetőség akkor határozatképes, ha tagjainak legalább kétharmada jelen
van; döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
Döntési jogköre van:
a pedagógiai programmal összhangban álló szakmai fejlesztésekben és az azt szolgáló
személyi, tárgyi feltételek biztosításában, fejlesztésében;
a fejlesztési, beruházási és felújítási tervekben;
az intézményi költségvetés belső kereteinek elosztásában;
az intézményi szintű kitüntetések odaítélésében.
Véleményezési joggal él:
az indítható osztályok, szakmák tagintézményenkénti meghatározásáról, valamint a
felnőttoktatásról;
a tagintézmények tantárgyfelosztásáról, többlettanítási időkeretéről, pótlékkeretéről és
az ebből fakadó munkaerő-gazdálkodást érintő kérdésekről;
a belső ellenőrzés ütemtervéről;
a kibocsátásra kerülő intézményi szintű szabályzatokról;
a főigazgató-helyettes, gazdasági titkár és a műszaki vezető megbízásáról, illetve a
megbízás visszavonásáról;
a tagintézmény-vezetői megbízásról és a megbízás visszavonásáról;
az intézményen belül felmerülő hatásköri és egyéb vitás kérdésekről;
a dolgozók anyagi és erkölcsi elismerésének elveiről és módjáról.
Ki kell kérni az intézményvezetőség véleményét minden olyan esetben, amelyben a
főigazgató egy személyben döntésre jogosult.
Javaslattevő jogköre van:
a tagintézmény-vezetői pályázatok kiírásának feltételeiről és ütemezéséről;
az iskolai élet egészére.
A megbeszélésekről írásos emlékeztető készül.
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Az intézményvezetőség kibővített értekezlete előzetes ütemterv alapján kerül összehívásra,
amelynek tagjai:
az intézmény főigazgatója;
az intézmény főigazgató-helyettese;
a tagintézmény-vezetők;
a gyakorlatioktatás-vezető;
a kollégiumvezető;
a gazdasági titkár;
a tagintézményvezető-helyettesek;
a gyakorlatioktatásvezető-helyettesek;
az esti tagozat vezetője;
a munkaközösségek vezetői;
a mérési, minőségbiztosítási-fejlesztési csoport vezetője;
a közalkalmazotti tanács elnöke;
a reprezentatív szakszervezetek vezetői;
a témától függően további meghívottak is jelen lehetnek.
A kibővített intézményvezetőség az iskolai élet egészére kiterjedő konzultatív, véleményező
és javaslattevő joggal rendelkezik.

2.3.2

Tagintézményi döntéshozatali szint

2.3.2.1 A tagintézményi alkalmazotti közösség
A tagintézményi alkalmazotti közösség a tagintézményben közalkalmazotti jogviszony,
munkaviszony keretében foglalkoztatottak közössége. Az alkalmazotti értekezlet akkor
határozatképes, ha tagjainak legalább kétharmada jelen van. Az értekezletről jegyzőkönyv
készül.
Az összehívás módja, gyakorisága:
az alkalmazotti értekezletet a véleményezési jogkörébe tartozó minden kérdésben
össze kell hívni.

2.3.2.2 A tagintézményi nevelőtestület
Tagjai:
A tagintézmény minden pedagógus-munkakört betöltő alkalmazottja, valamint a nevelőoktató tevékenységet segítő, felsőfokú iskolai végzettségű alkalmazottja.
A döntések végrehajtásáról való beszámoltatás a nevelőtestületi értekezleten történik.
Beszámoltatásra a félévi és az év végi értékelő értekezleteken kerül sor.
A tagintézményi nevelőtestületi értekezlet döntési jogköréből a fegyelmi bizottságra ruházza a
tanulók fegyelmi ügyeit.
A tagintézményi nevelőtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha tagjainak legalább
kétharmada jelen van. Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
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A nevelőtestületi értekezletről jegyzőkönyv készül.

2.3.2.3 A tagintézmény-vezetői testület
A tagintézmény döntés-előkészítő, véleményező, elemző, javaslattevő fóruma.
Tagjai:
a tagintézmény-vezető és helyettese;
a gyakorlatioktatásvezető-helyettes(ek);
az esti tagozat vezetője;
a témától és a jogszabályi kötelezettségektől függően a Közalkalmazotti Tanács
elnöke és a reprezentatív szakszervezet titkára;
a témától függően további meghívottak is jelen lehetnek.
Üléseit a naptári tervben meghatározott időpontban tartja.
A testület évente szükség szerint a munkaközösségek vezetőivel kibővített vezetői értekezletet
tart.
A megbeszélésekről írásos emlékeztető készül.

2.3.2.4 A tagintézmény fegyelmi bizottsága
A fegyelmi bizottság a tagintézmény nevelőtestülete által átruházott jogkörben lefolytatja a
tanulói fegyelmi eljárásokat.
Tagjai: a fegyelmi bizottság 3 tagja, akiket a tagintézményi nevelőtestület választ egy-egy
tanévre. A tagok választják meg maguk közül szótöbbséggel a bizottság elnökét.
A fegyelmi bizottság a jogszabályok, helyi szabályzatok szerint végzi munkáját. Ülésüket a
tagintézmény vezetője hívja össze, és szabályszerűen értesíti a résztvevőket, gondoskodik a
bizottság munkájának előkészítéséről, dokumentálásáról.

2.3.2.5 A tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályai
A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 4.§ (1)/q szakaszában foglaltak alapján a tanulóval
szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályait az alábbiakban határozzuk meg:
A fegyelmi eljárás megindítása a tanuló terhére rótt kötelezettségszegést követő 30
napon belül történik meg, kivételt képez az az eset, amikor a kötelezettségszegés ténye
nem derül ki azonnal. Ebben az esetben a kötelezettségszegésről szóló információ
megszerzését követő 30. nap a fegyelmi eljárás megindításának határnapja, kivéve, ha
a kötelezettségszegés óta 3 hónap eltelt.
A fegyelmi eljárás megindításakor az érintett tanulót és szülőt személyes megbeszélés
révén, telefonon vagy írásban kell tájékoztatni az elkövetett kötelezettségszegés
tényéről, valamint a fegyelmi eljárás megindításáról.
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A fegyelmi tárgyaláson a vélt kötelezettségszegést elkövető tanuló, szülője (szülei), a
fegyelmi bizottság tagjai, a jegyzőkönyv vezetője, továbbá a bizonyítási céllal
meghívott egyéb személyek lehetnek jelen.
Kiskorú tanuló esetén első alkalommal csak a szülő vagy törvényes képviselő, illetve a
meghatalmazott jelenlétében lehet a fegyelmi tárgyalást megtartani. Ha az érintettek a
fegyelmi tárgyaláson nem jelennek meg, a következő tárgyalást már nélkülük is le
lehet folytatni.
A fegyelmi tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról írásos jegyzőkönyv készül, amelyet
a tárgyalást követő hét napon belül el kell készíteni és el kell juttatni az intézmény
főigazgatójának, a fegyelmi bizottság tagjainak és a fegyelmi eljárásban érintett
tanulónak és szülőjének.
A fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyvét a fegyelmi eljárás dokumentumaihoz kell
csatolni, az iratot az iskola irattárában kell elhelyezni.
A fegyelmi tárgyaláson az elsőfokú határozatot a fegyelmi bizottság hozza meg.
Szükség esetén a fegyelmi tárgyalást a bizottság megszakíthatja, és egy újabb előre
kitűzött időpontban folytathatja.

2.3.2.6 A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályai
A 20/2012. (VIII. 31) EMMI rendelet 53. § (2) bekezdése értelmében a fegyelmi eljárást
egyeztető eljárás előzheti meg, amelynek célja a kötelezettségszegéshez elvezető események
feldolgozása, értékelése, ennek alapján a kötelezettségszegéssel gyanúsított és a sérelmet
elszenvedő közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében.
Az egyeztető eljárás részletes szabályait az alábbiak szerint határozzuk meg:
A fegyelmi eljárást megindító határozatban tájékoztatni kell a tanulót és a szülőt a
fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről, a tájékoztatásban meg kell
jelölni az egyeztető eljárásban történő megállapodás határidejét.
Az egyeztető eljárás kezdeményezése az intézményvezető kötelezettsége.
A harmadik kötelezettségszegéskor indított fegyelmi eljárásban az iskola a fegyelmi
eljárást megelőző egyeztető eljárást nem alkalmazza, ebben az esetben erről a tanulót
és a szülőt nem kell értesíteni.
Az egyeztető eljárás időpontját – az érdekeltekkel egyeztetve – az intézmény vezetője
tűzi ki, az egyeztető eljárás időpontjáról és helyszínéről, az egyeztető eljárás
vezetésével megbízott pedagógus személyéről elektronikus úton és írásban értesíti az
érintett feleket.
Az egyeztető eljárás lefolytatására az intézmény vezetője olyan helyiséget jelöl ki,
ahol biztosíthatók a zavartalan tárgyalás feltételei.
Az intézmény vezetője az egyeztető eljárás lebonyolítására írásos megbízásban az
intézmény bármely pedagógusát felkérheti; az egyeztető eljárás vezetőjének
kijelöléséhez a sérelmet okozó és a sérelmet elszenvedett tanuló vagy szülőjének
egyetértése szükséges.
A feladat ellátását a megbízandó személy csak személyes érintettségre hivatkozva
utasíthatja vissza.
Az egyeztető személy az egyeztető eljárás előtt legalább egy-egy alkalommal köteles a
sérelmet okozó és a sérelmet elszenvedő féllel külön-külön egyeztetést folytatni,
amelynek célja az álláspontok tisztázása és a felek álláspontjának közelítése.
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Ha az egyeztető eljárás alkalmazásával a sérelmet okozó és a sérelmet elszenvedő fél
is egyetért, és az egyeztetés megállapodással zárul, akkor az intézmény vezetője a
fegyelmi eljárást a szükséges időre, de legföljebb három hónapra felfüggeszti.
Az egyeztetést vezetőnek és az intézmény vezetőjének arra kell törekednie, hogy az
egyeztető eljárás – lehetőség szerint – 30 napon belül írásos megállapodással
lezáruljon.
Az egyeztető eljárás lezárásakor a sérelem orvoslásáról írásos megállapodás készül,
amelyet az érdekelt felek és az egyeztetést vezető pedagógus írnak alá.
Az egyeztető eljárás időszakában annak folyamatáról a sérelmet elszenvedő és a
sérelmet okozó tanuló osztályközösségében kizárólag tájékoztatási céllal és az ennek
megfelelő mélységben lehet információt adni, hogy elkerülhető legyen a két fél közötti
nézetkülönbség fokozódása.
Az egyeztető eljárás során jegyzőkönyv vezetésétől el lehet tekinteni, ha a
jegyzőkönyvezéshez egyik fél sem ragaszkodik.
A sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő
tanuló osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli megállapodásban
meghatározott körben nyilvánosságra lehet hozni.

2.3.2.7 Munkaközösségek
Feladatuk a szakmai munka összehangolása:
elvégzik és koordinálják a pedagógiai program szakterületükre vonatkozó feladatait;
fejlesztik a szaktárgyi oktatás tartalmát, módszertanát;
kezdeményezik a helyi pályázatok és tanulmányi versenyek kiírását, propagálják a
megyei és országos versenyeket;
felmérik és értékelik a tanulók tudásszintjét;
ellátják a felzárkóztatást és a tehetséggondozást;
összeállítják a belső vizsgák (osztályozó, javító, pótló, különbözeti) anyagait, amelyet
időben átadnak a vizsgák szervezőjének;
lebonyolítják a méréseket;
összeállítják a szakterületükhöz kapcsolódó iskolai tankönyvjegyzéket;
személyes vagy kollektív (megegyezés szerint) felelősséggel kezelik, fejlesztik a
szakszertárakat;
támogatják az új kollégák munkáját, fejlesztik a munkatársi közösséget;
vezetőik részt vesznek az iskolavezetés munkájában: a tervezésben, a szervezésben és
az ellenőrzésben;
a szakmai munkaközösség éves terv szerint részt vesz az intézményben, a
tagintézményekben folyó szakmai munka belső ellenőrzésében.
Tagjai az adott munkaközösséghez tartozó pedagógusok.
A szakmai munkaközösség az iskola pedagógiai programja, munkaterve és a munkaközösség
tagjainak javaslatai alapján összeállított, egy évre szóló munkaterv szerint tevékenykedik.
A munkaközösségek munkáját a munkaközösség-vezető irányítja. A munkaközösség
vezetőjét a munkaközösség javaslata alapján, a tagintézmény-vezető egyetértésével a
főigazgató bízza meg legfeljebb 5 évre.
Az intézményben 10 szakmai munkaközösség működik, melyek a következők:
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Humán 1(Cserháti Tagintézmény) munkaközösség (magyar, történelem, idegen nyelv,
ének, rajz);
Humán 2(Zsigmondy-Széchenyi Tagintézmény) munkaközösség (magyar, történelem,
idegen nyelv, ének, rajz);
Reál 1(Cserháti Tagintézmény) (matematika, fizika, informatika, biológia, földrajz,
kémia);
Reál 2(Zsigmondy-Széchenyi Tagintézmény) (matematika, fizika, informatika,
biológia, földrajz, kémia);
Erdész út (Zsigmondy-Széchenyi Tagintézmény);
Vécsey út (Zsigmondy-Széchenyi Tagintézmény);
Petőfi út (Zsigmondy-Széchenyi Tagintézmény);
Gépészet (Cserháti Tagintézmény);
Elektrotechnika-elektronika (Cserháti Tagintézmény);
Testnevelés (Cserháti Tagintézmény-Zsigmondy-Széchenyi Tagintézmény).
A munkaközösségi értekezletekről írásos emlékeztető készül.

2.3.3

Az intézmény testületei

2.3.3.1 Az intézmény nevelőtestülete
A tagintézmények nevelőtestületei alkotják az intézmény nevelőtestületét.
Feladatait a jogszabályokban meghatározottak szerint végzi.
Az intézményi nevelőtestület döntési jogköréből átadja a tagintézményi nevelőtestületnek:
a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztását,
a tagintézményre vonatkozó házirend elfogadását,
a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítását,
a tanulók fegyelmi ügyeiben való döntést, a tanulók osztályozóvizsgára bocsátását.

2.3.3.1.1 Társadalmi szervezetek, szakszervezetek iskolai tagszervezetei
A tagintézményenként szerveződő alapszervezetek tevékenységüket önállóan végzik.
Intézményi szinten az alapszervezetek titkárai együttesen képviselik a szakszervezet tagságát.
Az intézményvezetés részéről a kapcsolatot a főigazgató tartja a munka törvénykönyvében
rögzítettek szerint. A kapcsolattartást a főigazgató-helyettes szervezi, dokumentálja.

2.3.3.1.2 Közalkalmazotti tanács
Tevékenységét a Munka törvénykönyve és a Kjt. szerint szervezi és végzi. Az
intézményvezetés részéről a kapcsolattartásért az intézmény főigazgatója a felelős, a
kapcsolattartást a főigazgató-helyettes szervezi, dokumentálja.

2.3.3.2 A tanulók közösségei
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2.3.3.2.1 Osztály Diákbizottságok (ODB)
Az osztály tanulói Osztály Diákbizottságot (titkárt és két vezetőségi tagot) választanak. Az
ODB-titkár képviseli az osztályt a tagintézményi diákönkormányzat (DÖK) munkájában.
Az ODB jogai:
program elkészítése, vezetőség és küldöttek választása;
értékelés az osztály munkájáról;
javaslat a házirend követelményeihez;
javaslat jutalmazásra, kitüntetésre;
a csoport érdekének védelme;
a közösségi megmozdulásokban részt venni;
képviselőt küldeni az osztályban tanuló diák fegyelmi tárgyalására.
Kötelességei:
a program megvalósítása;
a közösségi munka értékelése;
segíteni az osztályfőnök munkáját;
betartani a házirendet;
az osztályszintű, diákokat érintő feladatok végrehajtása;
a rászorulók segítése;
a tanulmányi munka segítése;
az iskolai, gyakorlati munkahelyek vagyonának megóvása;
beszámolni az osztály munkájáról;
képviselni az osztályt a DÖK megbeszélésein, diákközgyűlésen.

2.3.3.2.2 Tagintézmények Diákönkormányzata (DÖK)
Tagjai: az osztály diákbizottságok titkárai és a diákközgyűlésen megválasztott DÖK-titkár,
valamint a vezetőségi tagok. A DÖK megbízása egy évre szól.
A diákönkormányzat működésének támogatása, a szükséges feltételek biztosításának rendje:
a diákönkormányzat működéséhez segítséget nyújt a tagintézményvezető-helyettes, a
gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, a diákmozgalmat segítő pedagógus és az
intézményi szabadidő-szervező;
a könyvtárban és a számítógéptermekben elhelyezett számítógépeket, illetve az iskola
tulajdonában lévő audiovizuális eszközöket a diákönkormányzat tagjai engedéllyel
használhatják;
a DÖK éves működési költségeit a tagintézmény a saját költségvetéséből fedezi. A
diákönkormányzat önállóan kidolgozott programmal rendelkezik, amelyet az DÖK
készít el az ODB-k javaslata alapján.
A DÖK feladata:
részt vesz a tanulói feladatok szervezésében, tervezésében, megvalósításában,
ellenőrzésében, értékelésében;
a két közgyűlés között intézi, szervezi a tanulók tevékenységét, a végzett munkáról
beszámol a közgyűlésnek;
a diákság érdekeit képviseli a törvény által biztosított diák-önkormányzati jogok
gyakorlása érdekében;
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kulturális és szabadidős programokat szervez.
.

2.3.3.2.3 Tagintézményi diákközgyűlés
A diákközgyűlés a tagintézmény tanulóinak tájékoztató, tájékozódó és választó fóruma. A
diákközgyűlés résztvevői a tanulóközösségek által választott küldöttek. Az iskolában
tanévenként legalább egy diákközgyűlést tartanak a naptári tervben meghatározottak szerint.
Az évi rendes diákközgyűlés összehívását a tagintézményi diákönkormányzat vezetője
kezdeményezi a tanév helyi rendjében meghatározottak szerint. A rendkívüli diákközgyűlés
összehívását a tagintézményi diákönkormányzat vezetője vagy a tagintézmény vezetője
kezdeményezheti.

2.3.3.2.4 Tagintézményi Diáksport Egyesület (DSE)
Az egyesület a tagintézmény sportcsoportjainak tevékenységét, a versenyeken való részvételt,
valamint a hazai és nemzetközi sportversenyek szervezését végzi. Tevékenységét az
egyesülési jogról szóló törvény, illetve az egyesület alapszabálya írja le. A tagintézményvezetés részéről a kapcsolattartásért felelős a tagintézmény-vezető, aki az egyesület
vezetőjével havi rendszerességgel áttekinti a sportkör előtt álló feladatokat, a sportkör
tervezett rendezvényeit, egyezteti a rendezvények időpontját, helyét.
Az intézmény vezetője minden tanév elején a sportkör vezetőjével áttekinti a DSE
működésének feltételeit, az egyesület működéséhez biztosított időkereteket, a DSE
programjának tervezetét.
Az iskolai sportfeladatok ellátásáról minden tanév elején együttműködési szerződést köt a
DSE az intézménnyel, melyhez a tagintézmény-vezető egyetértése szükséges.

2.3.3.3 A szülők közösségei
2.3.3.3.1 Osztály Szülői Munkaközösségek (OSZMK)
Az egyes osztályok szülői munkaközösségét az egy osztályban tanuló diákok szülei alkotják,
akik 3 fős Osztály Szülői Munkaközösségi (OSZMK) vezetőséget választanak. Az OSZMKvezetők képviselik a tagintézményi Szülői Munkaközösségekben (SZMK) a szülőket. A
tagintézmény részéről a kapcsolattartásért az osztályfőnök felelős.
Az OSZMK véleményezési joga biztosított:
a szülőket anyagilag is érintő ügyekben;
a szülői értekezletek napirendjének meghatározásában;
az osztályfőnök és a szülők közötti kapcsolattartás rendjének kialakításában.

2.3.3.3.2 Tagintézményi Szülői Munkaközösség
A Tagintézményi Szülői Munkaközösséget az OSZMK-vezetőség tagjai alkotják.
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A tanévenkénti első értekezletükön vezetőséget választanak. Értekezleteiket szükség szerint,
tanévenként legalább két alkalommal tartják. A tagintézmény vezetője az SZMK
vezetőségének részére legalább 2 alkalommal tájékoztatást ad a tagintézmény munkájáról.
Azokban az ügyekben, amelyekben a szülői munkaközösségnek véleményezési joga van, az
írásos véleményt a tagintézmény vezetője kéri.
Döntési joga van:
saját működési rendjének kialakításában;
a munkaprogramjának elfogadásában;
tisztségviselőinek megválasztásában.
Egyetértési jogot gyakorol:
az intézményi tankönyvtámogatás és a tankönyvellátás tagintézményi rendjének
kérdésében.
Véleményezési joga van:
a házirenddel kapcsolatban;
a szülőket anyagilag is érintő ügyekben;
a szülői értekezletek napirendjének meghatározásában;
az iskola és a család kapcsolattartási rendjének kialakításában;
a választható tantárgyakról, a felkészítés szintjéről szóló tájékoztató kapcsán;
a tagintézmény vezetőjének megbízásával és a megbízás visszavonásával kapcsolatos
eljárás során;
a tagintézmény átszervezésével, feladatának megváltoztatásával, nevének
megváltoztatásával összefüggő kérdésekben.

2.4

A belső ellenőrzés rendje

A belső ellenőrzések célja az adatok, tények feltárása az intézményben folyó
tevékenységekről és a tevékenységek által elért eredményekről. A feltárt adatok, tények
alapján olyan intézkedéseket kell hozni, amelyekkel az esetleges hibák, mulasztások,
panaszok megoldhatók, kijavíthatók.
Intézményünkben a belső ellenőrzés három részterületre bontható:
vezető szakmai ellenőrzés;
gazdasági folyamatba épített ellenőrzés;
külső ellenőrzési szakértő bevonásával megvalósuló belső ellenőrzés.

2.4.1

Vezetői szakmai ellenőrzés

A belső ellenőrzés rendszerének megszervezéséért, annak működéséért a fennálló
jogszabályok alapján az intézmény főigazgatója a felelős. A vezetők munkaköri leírásában
megfogalmazott ellenőrzési feladatok a felelősséggel párosulva fejtik ki megfelelő hatásukat.
Minden területvezető feladata az irányítása alá tartozó területen végzett munka folyamatos
ellenőrzése, a feltárt hiányosságok saját hatáskörben való felszámolása.
Az intézmény főigazgatója és helyettese a tagintézményekben a pedagógiai ellenőrzést a
tagintézmény-vezetővel történő egyeztetés alapján végzi.
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2.4.2

Gazdasági folyamatba épített ellenőrzés

A belső gazdasági ellenőrzés rendszerének megszervezéséért, annak működéséért a fennálló
jogszabályok alapján az intézmény főigazgatója a felelős.
Ellenőrizendő területek:
készpénzforgalom szabályszerűségének ellenőrzése;
számviteli bizonylatok tartalmi ellenőrzése;
utalási folyamat szabályszerűségének ellenőrzése;
munkaüggyel kapcsolatos ellenőrzések.

2.4.3

Külső ellenőrzési szakértő bevonásával megvalósuló belső ellenőrzés

A külső szakértő belső ellenőrzési folyamatba való bevonásának megszervezéséért, annak
működéséért a fennálló jogszabályok alapján az intézmény főigazgatója a felelős. Az
intézmény vezetője szükség szerint a tagintézmények vezetésével egyeztet a külső szakértő
bevonásáról.

2.5

A belső és külső kapcsolatok rendszere, formája, módja

Az intézmény belső kapcsolattartásának több szintje van. Az intézmény vezetősége minden
héten legalább egy alkalommal munkamegbeszélést tart. Az itt meghatározott feladatok,
információk továbbítása a tagintézményi szinten hetente megtartott tagintézményi vezetői
megbeszéléseken történik.
A tagintézményekben hetente egy-egy alkalommal hirdetés keretében biztosított az
információk mindkét irányba áramoltatása.
Az információk gyors és pontos továbbításához igénybe vesszük a különböző elektronikus
eszközöket is (e-mail, mobiltelefon-hálózat, fájl-szerver, elektronikus hirdetés).
A munkatervben meghatározott és szükség szerint összehívott kibővített vezetőségi
megbeszélések és tantestületi értekezletek szintén a belső kapcsolattartás részét képezik.
Az intézményt a külső kapcsolatokban a főigazgató képviseli. Az intézményvezetés
többi tagja a vezetői feladatmegosztás szerint tart kapcsolatot a külső szervekkel.
A gyakorlati munkahelyekkel a gyakorlatioktatás-vezető és a gyakorlatioktatásvezetőhelyettesek tartanak rendszeres kapcsolatot. Ez többek között magában foglalja a
következőket:
külső gyakorlati helyek látogatása;
külső gyakorlati helyek vezetőivel, gyakorlati oktatóival való kapcsolattartás;
megfelelő dokumentumok biztosítása a külső gyakorlati helyek számára;
információáramlás megszervezése az iskola és a külső gyakorlati hely között;
szakmai együttműködés koordinálása.

2.5.1

A szülőkkel való kapcsolattartás

A szülőkkel való kapcsolattartás minden tanár, oktató, nevelő feladata, amelynek formái:
szülői értekezletek (naptári terv szerint);
félévente egy alkalommal szaktanári fogadóóra (az éves munkaterv által
meghatározott időben);
heti egy kijelölt fogadóóra;
SZMK, külön munkaterv szerint;
alkalmankénti beszélgetések szülői vagy pedagógusi kezdeményezésre;
iskolai rendezvények alkalmával.
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2.5.1.1 A szülők tájékoztatásának formái
Szülői értekezletek
Az osztályok szülői értekezletét az osztályfőnök tartja. A tagintézmények tanévenként
legalább két szülői értekezletet tartanak. Ezen túl a felmerülő problémák megoldása céljából a
tagintézmény-vezető, az osztályfőnök vagy a szülők közössége rendkívüli szülői értekezletet
hívhat össze. Összevont szülői értekezletet a tagintézmény-vezető hívhat össze.
Tanári fogadóórák
A tagintézmény valamennyi pedagógusa tanévenként – a naptári tervben kijelölt időpontban –
két alkalommal tart fogadóórát, illetve minden pedagógusnak heti egy kijelölt fogadóórája
van.
Amennyiben a gondviselő a fogadóórán kívüli időpontokban kíván konzultálni gyermeke
tanárával, akkor erre – a rendkívüli eseteket leszámítva – telefonon vagy írásban történő
időpont egyeztetése után kerülhet sor.
A szülők írásbeli tájékoztatása
Az érdemjegyek az elektronikus napló internetes felületén megtekinthetők. Az érdemjegyek
ellenőrzőben való vezetése a tanulók feladata, ellenőrzése a gondviselő felelőssége.
Az osztályfőnök ellenőrző útján értesíti a szülőket a tanuló gyenge vagy hanyatló tanulmányi
eredménye vagy súlyos fegyelmi vétsége esetén. Az osztályfőnök ellenőrző könyv útján,
elektronikus formában vagy – szükség esetén – levélben tájékoztatja a szülőket a fogadóórák,
a szülői értekezletek időpontjáról és más fontos eseményről, lehetőleg egy héttel, de legalább
három nappal az esemény előtt.

2.5.2

Kapcsolat a Gyermekjóléti szolgálattal

Az intézmény figyelemmel kíséri a tanulók veszélyeztetettségének megelőzésével és
megszüntetésével kapcsolatos feladatokat. Az ifjúságvédelem az intézmény összes
dolgozójának alapvető feladata. Ennek végzése során az intézmény vezetője a 20/2012.
(VIII.31.) EMMI rendelet 69.§ (2)/f bekezdésében meghatározott feladatok ellátására
gyermek- és ifjúságvédelmi felelőst bíz meg. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős
kapcsolatot tart fenn a fenntartó által működtetett Gyermekjóléti Szolgálat szakembereivel,
illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat ellátó más személyekkel,
intézményekkel és hatóságokkal. A tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén kezdeményezi,
hogy az iskola igazgatója indítson eljárást rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi
támogatás megállapítása érdekében.

2.6

Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek részére

A tömegtájékoztató eszközök munkatársainak tevékenységét az intézmény dolgozóinak az
alábbi szabályok betartása mellett kell elősegíteniük:
a televízió, a rádió és az írott sajtó képviselőinek adott mindennemű felvilágosítás
nyilatkozatnak minősül,
nyilatkozattétel esetén be kell tartani a következő előírásokat:
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-

-

-

-

az intézményt érintő kérdésekben a tájékoztatásra, illetve nyilatkozatadásra az
intézményvezető vagy az általa esetenként megbízott személy jogosult;
elvárás, hogy a nyilatkozatot adó a tömegtájékoztató eszközök munkatársainak
udvarias, konkrét, szabatos válaszokat adjon; a közölt adatok szakszerűségéért
és pontosságáért, a tények objektív ismertetéséért a nyilatkozó felel;
a nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni a hivatali
titoktartásra vonatkozó rendelkezésekre, valamint az intézmény jó hírnevére és
érdekeire;
nem adható nyilatkozat olyan üggyel, ténnyel és körülménnyel kapcsolatban,
amelynek idő előtti nyilvánosságra hozatala az intézmény tevékenységében
zavart, az intézménynek anyagi vagy erkölcsi kárt okozna, továbbá olyan
kérdésekről, amelyeknél a döntés nem a nyilatkozattevő hatáskörébe tartozik;
a nyilatkozattevő köteles a vele készített riport kész anyagát a közlés előtt
megismerni, a közlés előtt egyeztetni.

Amennyiben adott esetben jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség nem áll fenn,
nem adható felvilágosítás azokban a kérdésekben, amelyek hivatali titoknak minősülnek, és
amelyek nyilvánosságra kerülése az intézmény érdekeit sértené. Az intézménynél hivatali
titoknak minősülnek a következők:
határozatok, döntések az életbelépés előtt;
félévi és év végi osztályzatok az osztályozó konferencia előtt;
belső információk.
A hivatali titok megsértése fegyelmi vétségnek minősül. Az intézmény valamennyi dolgozója
köteles a tudomására jutott hivatali titkot mindaddig megőrizni, amíg annak közlésére az
illetékes felettesétől engedélyt nem kap.

2.7

Munkaköri leírás minták

A mintákat az SZMSZ 2. sz. melléklete tartalmazza.

2.8
2.8.1

A kitüntetések, elismerések rendje
A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés feltételei

Amennyiben a KIK által az iskoláknak biztosított költségvetés tartalmaz fejezetet a kiemelt
munkavégzés díjazására, abban az esetben az alábbiak lépnek életbe:
A minőségi munkavégzésért járó jutalom odaítélésére javaslatot tehetnek:
az iskola vezető beosztású dolgozói,
munkaközösség-vezetők, munkaközösségvezető-helyettesek.
A javaslattételt rövid indoklással írásban kell leadni a tagintézmény-vezetőnek, aki
saját észrevételeivel, tapasztalataival kiegészítheti. Szükség esetén egyeztet a
javaslattevővel. A jutalom kiosztása differenciáltan történik. A tagintézmény-vezető
javaslatát a főigazgató hagyja jóvá. A minőségi munkavégzés elismerésére hozott
döntés ellen munkaügyi vita nem kezdeményezhető. A jutalmazottak neve kihirdetésre
kerül.
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A minőségi munkavégzésért járó jutalom odaítélésének szempontjai:
-

-

-

-

minisztérium által meghirdetett országos tanulmányi verseny döntőjébe jutott
tanuló elméleti és gyakorlati felkészítője;
országos szerv által szervezett vagy meghirdetett nemzetközi tanulmányi, sport
vagy kulturális verseny döntőjébe jutott tanuló elméleti és gyakorlati
felkészítője;
a munkaközösség-vezető, aki alapfeladatát az átlagosnál jobban látta el;
felzárkóztatás, tehetséggondozás keretében munkaidőn túl végzett
tevékenység;
az intézmény minőségbiztosítási rendszerében aktívan részt vesz a feladatok
végrehajtásában;
ellenszolgáltatás nélkül vállalta diákrendezvények, szabadidős tevékenységek,
tanórán kívüli foglalkozások tartását, segítését, felügyeletét, felkészített
és/vagy mozgósított ezekre a feladatokra;
az ifjúságvédelmi munkát rendszeresen, aktívan segíti;
tantárgyában vagy pedagógiai, kulturális, sport, illetve szakmai területen
jelentős publikációs tevékenységet fejt ki, vagy szakértői, szaktanácsadói
megbízást teljesít, illetve városi, intézményi szinten kiemelkedő kulturális
tevékenységet végez;
színvonalas osztályfőnöki munka, jó iskolai közösségek kialakulásának
elősegítése;
iskolai ünnepi műsorok szervezése és lebonyolítása;
vetélkedők, versenyek szervezése, diákpályázatok segítése;
záróvizsgák felkészítésének hatékonysága.

A minőségi munkavégzésért járó jutalom odaítélésénél kizáró okok:
-

2.8.2

bármilyen szintű igazgatói írásbeli elmarasztalás;
egy tanévnél rövidebb munkaviszony.

„CSERHÁTI SÁNDOR-DÍJ”

Alapítva: 1999. szeptember 1-jén az iskolavezetés javaslatára, a tantestület egyetértésével.

Szabályzata
Adományozható:
Az intézmény azon volt vagy jelenlegi közalkalmazottjának, aki a Cserháti Tagintézmény
érdekében éveken át kiemelkedően magas színvonalú munkát végzett, illetve az iskolát
huzamosabb ideje támogató külső személynek.
A díj emléktárgy:
- Hölgyek esetében: vésett arany karkötő
- Urak esetében: vésett arany pecsétgyűrű
A díj átadása minden évben a Cserháti emlékünnepségen történik.
A díjat a tagintézmény-vezető által felkért bizottság a munkaközösségek előzetesen megtett és
nyilvánosságra hozott jelöléseire támaszkodva, azok figyelembe vételével ítéli oda.
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Feltétel az iskolában összesen eltöltött minimum 10 közalkalmazotti év.
A bizottság tagjai:
-

1 fő a tagintézmény vezetéséből;
1 fő az intézmény közalkalmazotti tanácsából;
1 fő korábbi díjazott.

A „Cserháti Sándor-díj”-ra jelölés szabályai:
A tagintézmény-vezetés minden évben kigyűjti és kihirdeti azon munkavállalók neveit, akik
megfelelnek a Cserháti-díjra jelölés kritériumainak. (Összesen legalább 10 év közalkalmazotti
jogviszony az intézményben.) Ezután a tagintézmény-vezetés által megszabott határidőig (a
kihirdetéstől számított 10 naptári nap) a munkaközösségek, illetve a technikai dolgozók
megteszik jelöléseiket. Miután a jelölési határidő lejárt, új jelölés már nem fogadható el.
Ezután a fenti szabályok szerint összeállított bizottság a beérkezett jelöléseket összesíti, majd
kihirdeti a jelölteket: a listát a tanáriban, a kollégiumban kifüggeszti. Ezután 2 héten belül
tanári értekezlet keretében - illetve a technikai dolgozók részére külön szervezésben szavazást kell tartani. A jelöltekről a pedagógusok és a technikai dolgozók titkosan szavaznak
(1 ember legfeljebb 2 jelöltet támogathat), és az 5 legtöbb szavazatot kapott jelölt neve kerül a
bizottság elé. A bizottság ezután nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel eldönti, hogy ki(k)
legyen(ek) az adott tanévben díjazott(ak). A bizottságnak a beérkezett jelölések, szavazatok
mennyisége alapján joga van ahhoz is, hogy az adott évben a díjat ne ítélje oda.
Aki már megkapta a „Cserháti-díjat”, legkorábban 10 év elteltével jelölhető újra.
Évente maximum 2 díj adományozható.

3 Működési szabályok
3.1

Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati
rendje

A tanulók az intézmény létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi felügyelettel
használhatják. Az iskola tantermeit, szaktantermeit, könyvtárait, tornatermeit,
számítástechnikai felszereléseit stb. a diákok elsősorban a kötelező és a választható tanítási
órákon használhatják. A foglalkozásokat követően – a tanteremért felelős, vagy a foglalkozást
tartó pedagógus felügyelete mellett – lehetőség van az iskola minden felszerelésének
használatára. A szaktantermek, könyvtárak, tornatermek stb. használati rendjét a
tagintézmények, a kollégium és a telephelyek házirendje szabályozza, amelyek betartása
tanulóink és a pedagógusok számára kötelező.
Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak a
főigazgató engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet.
Vagyonvédelmi okok miatt az üresen hagyott szaktantermeket, szertárakat zárni kell. A
tantermek, szertárak bezárása az órát tartó pedagógusok, illetve – a tanítási órákat követően –
a technikai dolgozók feladata.
A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, az iskola berendezéseit – a tagintézmény-vezetővel
vagy helyettesével való egyeztetés után – szabadon használhatja.
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3.2

Az intézményben tartózkodás rendje

Az iskola szorgalmi időben reggel 6.30 órától a szervezett foglalkozások befejezéséig, de
legalább 19.00 óráig van nyitva. Az intézmény a tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart
nyitva munkanapokon 7.30-tól 14.00-ig. Az iskolát szombaton, vasárnap és munkaszüneti
napokon – rendezvények kivételével – zárva kell tartani. A szokásos nyitvatartási rendtől való
eltérésre – eseti kérelmek alapján – a főigazgató ad engedélyt.
Az intézmény dolgozói az intézményben annak nyitva tartása idejéig tartózkodhatnak, a
benntartózkodásuk szükséges idejét munkaköri leírásuk, illetve az ide vonatkozó jogszabályok
határozzák meg.
A tanulók az intézményben tanóráikon és foglalkozásaikon kívül a nyitva tartási időben csak
szervezett módon tartózkodhatnak.
A köznevelési intézménnyel munkavállalói és tanulói jogviszonyban nem állók (kivéve az
iskolába járó tanulók szüleit és a fenntartó képviselőit) – vagyonbiztonsági okok miatt csak
kísérővel és csak az elfoglaltságuk idejére tartózkodhatnak az épületben.

3.3 A kollégium működési rendje
3.3.1 A tanuló, kollégista felvételének, átvételének feltételei, az eljárás
rendje
a) A tanuló az iskola útján vagy közvetlenül írásban kérheti kollégiumi felvételét, illetve
externátusi elhelyezését.
b) Kollégiumi felvételét bármely vidéki középiskolás tanuló kérheti évközben is.
Helybeli tanuló felvételéről dönt a főigazgató a kollégium vezetőjének az
egyetértésével.
c) A kollégiumba való felvételről a kollégium vezetőjének egyetértésével a főigazgató
dönt.
d) A gyámhatóság kezdeményezésére a tanulót fel kell venni a kollégiumba. Fel kell
venni a kollégiumba azt a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulót,
akinek az intézeti elhelyezése nagykorúság miatt szűnt meg.
e) A kollégiumi, externátusi elhelyezés egy tanévre szól, illetve a tanulói jogviszony
fennállásáig. A kollégiumi felvétel, externátusi elhelyezés iránti kérelem elfogadása,
illetve elutasítása nem lehet fegyelmezési eszköz.
f) A kollégiumban lakó tanulók a tanév végén írásban kérik a következő tanévre a
felvételüket. Felvételi kérelem csak férőhely hiánya miatt utasítható el.
g) A tanuló a kollégiumi beköltözésekor magával hozza az orvosi igazolást, hogy
közösségben tartózkodhat.
h) A kollégiumi felvételt csak jogszabályi megfelelés hiányában lehet írásbeli indoklással
elutasítani.
A tanuló kollégiumi tagsága megszűnik:
a) A tanulói jogviszony megszűnésével, egyébként a tanév végén.
b) A kollégiumból kizáró fegyelmi határozat jogerőre emelkedésével.
c) Ha a tanuló kollégiumi tagságát fizetési hátralék miatt a kollégiumvezető - a szülő,
tanuló eredménytelen felszólítása és a tanuló szociális helyzetének vizsgálata után megszünteti, a megszűnés tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedésének napján.
d) Ha a tanuló kollégiumi tagságáról írásban, a szülő egyetértésével lemond, a
nyilatkozatban megjelölt napon.
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e) Megszűnik a tanulói jogviszony, a kollégiumi tagsági viszony, ha a nevelési-oktatási
intézmény jogutód nélkül megszűnik.
f) Ha a tanulót másik kollégium átvette, az átvétel napján.

3.3.2 A tanuló, kollégista intézményben tartózkodása alatti felügyelete
Felügyelet a nevelési-oktatási intézményekben: a gyermek, tanuló testi épségének
megóvásáról és erkölcsi védelméről történő gondoskodás a nevelési-oktatási intézménybe
történő belépéstől a nevelési-oktatási intézmény jogszerű elhagyásáig terjedő időben, továbbá
a nevelési, illetve a pedagógiai program részeként tartott kötelező, a nevelési-oktatási
intézményen kívül tartott foglalkozások, programok ideje alatt.
A kollégiumban a kötelező és szabadon választott foglalkozásokon részt nem vevő diákok
számára, és szabadidőben, étkezési időben, illetve foglalkozási időn kívül, valamint éjszaka,
nemenként 120 tanulóval számolva egy-egy nevelőtanárt kell biztosítani.
Az ügyeletes tanár feladatai:
Az ügyeletes tanár tartózkodási helye: (konkrét munkán kívül) a tanári/nevelői szoba.
Fő feladata: a Házirend, Napirend, Munkavédelmi Szabályzat, Tűzriadó terv betartása
és betartatása
Reggeli ügyelet (06-08 óráig):
- Ellenőrzi: az ébresztést, a vizesblokk tisztaságát, esetleges rongálásokat,
dohányzás megelőzését, hálók és tanulók tisztaságát.
- Gondoskodik a betegek orvoshoz küldéséről, illetve arról, hogy az iskolába
menők időben elhagyják a kollégiumot.
Délutáni ügyelet (12-18 óráig):
- Ebéd idején a kollégiumi életet szervezi, irányítja.
- Engedélyezi a kimenőt.
- Biztosítja a pontos tanórakezdést.
- Segíti és ellenőrzi saját csoportja tanulását.
Esti ügyelet (18-22 óráig):
- Ellenőrzi a vacsorázást.
- Legalább két alkalommal ellenőrzi a mellékhelyiségeket, emeleti tanulókat,
klubot.
- Foglalkozik azokkal a tanulókkal, akik segítséget kérnek tőle.
- Engedélyezheti a 21,30 óra utáni TV nézést.
- 21,30 órakor ellenőrzi a létszámot, takarodót, villanyok leoltását.
- Engedélyezheti a takarodó utáni tanulást a tanulóban 23.00 óráig.
Éjszaki ügyelet (22- reggel 06 óráig):
- Gondoskodik a takarodó utáni teljes csendről.
- Ellenőrzi a villanyoltást, a vizesblokkban a csapok elzárását.
- Éjszakánként szúrópróbaszerűen ellenőrzést tart.
Az ügyeletesek észrevételeiket bejegyzik az Ügyeletes Naplóba.

3.4
3.4.1

Az intézmény közalkalmazottjainak munkarendje
Nem pedagógus dolgozók munkarendje

Az intézményben a nem pedagógus közalkalmazottak munkarendjét az intézmény zavartalan
működése érdekében a munkaköri leírásukban, a jogszabályok betartásával az intézmény
főigazgatója állapítja meg.
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3.4.2

Pedagógus dolgozók munkarendje

A pedagógusok jogait és kötelességeit a köznevelési törvény 62-63. §-ai rögzítik.
A közoktatási törvény 62.§ (5-6) bekezdései szerint: „A nevelési-oktatási intézményekben
pedagógus-munkakörökben dolgozó pedagógus heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát
az intézményvezető által meghatározott feladatok ellátásával köteles tölteni, a munkaidő
fennmaradó részében a munkaideje beosztását vagy felhasználását maga jogosult
meghatározni. A teljes munkaidő ötvenöt–hatvanöt százalékában tanórai és egyéb
foglalkozások megtartása rendelhető el. A kötött munkaidő fennmaradó részében a pedagógus
a nevelés-oktatást előkészítő, nevelés-oktatással összefüggő egyéb feladatokat, tanulói
felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lát el.”
A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet a tagintézményvezetője állapítja meg a tagintézmény órarendjének függvényében. A konkrét napi
munkabeosztások összeállításakor a tagintézmény feladatellátása zavartalan működésének
biztosítását kell elsődlegesen figyelembe venni. A tagintézmény vezetőségének tagjai,
valamint a pedagógusok a fenti alapelv betartása mellett javaslatokat tehetnek egyéb
szempontok, kérések figyelembevételére.
A pedagógusok számára – a kötelező óraszámon felül – a nevelő-oktató munkával összefüggő
rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást vagy kijelölést a tagintézmény-vezető
adja a tagintézményvezető-helyettes(ek) és a munkaközösség-vezetők javaslatainak
meghallgatása után.
A pedagógusok munkakörébe tartozó feladatok leírását és a munkarendre vonatkozó további
szabályokat a munkaköri leírás tartalmazza.

3.4.3

Szabadság, munkából való távollét

A dolgozó munkából való távolléte fizetett vagy fizetés nélküli szabadság, rendkívüli
szabadság, betegség miatt lehetséges. E távollétekre az 1992. évi XXXIII. törvény a
közalkalmazottak jogállásáról, az e törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X.8.)
kormányrendelet és a 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről ide vonatkozó előírásai
érvényesek. A szorgalmi időszakban a munkából való távolmaradáshoz a főigazgató előzetes
hozzájárulása szükséges a tagintézmény-vezető tájékoztatása alapján. Ha a távolmaradás előre
nem látható ok miatt, előzetes hozzájárulás nélkül következik be, ennek tényét a távolmaradás
első napján jelezni kell a tagintézmény-vezetőnek, a hiányzást követő első munkában töltött
napon a távollét okát igazolni kell.
A munkavégzésre a dolgozónak az előírt időben kell a munkahelyén megjelennie. Munkából
való késés csak indokolt esetben fordulhat elő, az okot igazolni kell.
Ha a munkából való távolmaradást, illetve késést a dolgozó nem igazolja, ezek igazolatlannak
minősülnek, és a dolgozó ellen fegyelmi eljárást kell kezdeményezni.
A szabadság kiadásának időpontját - a munkavállaló előzetes meghallgatása után - a
munkáltató határozza meg.
Az alapszabadság egynegyedét - a munkaviszony első három hónapját kivéve - a munkáltató a
munkavállaló kérésének megfelelő időpontban köteles kiadni. A munkavállalónak erre
vonatkozó igényét a szabadság kezdete előtt legkésőbb tizenöt nappal be kell jelentenie. Ha a
munkavállalót érintő olyan körülmény merül fel, amely miatt a munkavégzési kötelezettség
teljesítése számára személyi, illetőleg családi körülményeire tekintettel aránytalan vagy
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jelentős sérelemmel járna, a munkavállaló erről haladéktalanul értesíti a munkáltatót. Ebben
az esetben a munkáltató az alapszabadság egynegyedéből összesen három munkanapot legfeljebb három alkalommal - a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban, a tizenöt
napos bejelentési határidőre vonatkozó szabály mellőzésével köteles kiadni. A munkavállaló a
munkáltató felszólítása esetén a körülmény fennállását a munkába állásakor haladéktalanul
igazolni köteles.

3.5

Az intézményi dokumentumok nyilvánossága

Az intézmény alapdokumentumainak (SZMSZ, Pedagógiai program, Minőségirányítási
program, Házirend, Kollektív szerződés) egy-egy példányát elfogadás, illetve jóváhagyás után
a főigazgatói és a tagintézményi titkárságokon, a tagintézményi könyvtárakban helyezzük el,
valamint az intézményi weblapon, illetve a tagintézmények belső hálózatának szerverén.
A Pedagógiai és Minőségirányítási programról, az SZMSZ-ről a vezetői fogadóórákon, az
osztályfőnöki órákon, valamint szülői értekezleteken lehet tájékoztatást kérni.
A Házirendet minden tanév elején ismertetni kell:
a tanulókkal az első osztályfőnöki órákon;
a szülőkkel az első szülői értekezleten.

3.6

Az elektronikus és az elektronikus úton előállított
nyomtatványok kezelési rendje

A 20/2012 (VIII. 30.) EMMI rendelet 87. § (1)/d pontja értelmében az elektronikus úton
előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendjét az SZMSZ-ben kell szabályozni.
Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) révén
elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt dokumentumrendszert alkalmazunk a 229/2012.
(VIII.28.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően. A rendszerben alkalmazott fokozott
biztonságú elektronikus aláírást kizárólag az intézmény igazgatója alkalmazhatja a
dokumentumok hitelesítésére. Az elektronikus rendszer használata során feltétlenül ki kell
nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni az alábbi dokumentumok papír alapú másolatát:
az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása;
az alkalmazott pedagógusokra, óraadó tanárokra vonatkozó adatbejelentések;
a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések;
az október 1-jei pedagógus és tanulói lista;
Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és a
főigazgató aláírásával hitelesített formában kell tárolni, és a megfelelő módon az irattárban
elhelyezni.
Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem szükséges. A
dokumentumokat a KIR rendszerében, továbbá az iskola informatikai hálózatában egy külön e
célra létrehozott mappában tároljuk. A mappához való hozzáférés jogát az informatikai
rendszerben korlátozni kell, ahhoz kizárólag az intézményvezető által felhatalmazott
személyek (az iskolatitkár és az igazgatóhelyettesek) férhetnek hozzá.
Az iskolánkban használt elektronikus napló a 20/2012 (VIII. 30.) EMMI rendelet 87. § (2)
értelmében egy jóváhagyott rendszer által előállított elektronikus dokumentum. A
tagintézmények szerverein futó alkalmazás biztonsági mentéssel tárolja az adatokat. Ezen
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felül a rendszergazdák külső tárolóra heti rendszerességgel mentik az adatállományokat. A
tanév végén az elektronikusan előállított naplókról digitálisan aláírt CD/DVD-re mentett
másolat készül két példányban, melyet a megfelelő módon az irattárban kell elhelyezni.

3.7
3.7.1

Ünnepségek, megemlékezések, rendezvények rendje
Nemzeti ünnepek, megemlékezések

Tagintézményeinkben kiemelt nemzeti ünnepeink: március 15. és október 23. Az ünnepségek
megszervezéséért a tagintézmény-vezetők a felelősek.
Ezeken a jeles alkalmakon túlmenően megemlékezünk a tagintézmények hagyományainak
megfelelően:
február 25-én a kommunista diktatúra áldozatairól;
április 16-án a holokauszt áldozatairól;
október 6-án az aradi vértanúkról;
június 4-én a nemzeti összetartozás napjáról.

3.7.2

A tagintézmények rendezvényei

A tagintézmények a rendezvényeiket az éves munkatervben határozzák meg.

3.7.3

Kirándulások

Az osztályfőnökök, munkaközösségek a nevelőmunka elősegítése érdekében évente egy
alkalommal szakmai kirándulást szervezhetnek. A kirándulás tervezett helyét, idejét a
tagintézmény-vezetőnek jóvá kell hagynia. A tanulmányi kirándulások időpontját az iskolai
munkatervben, programját a tanmenetben rögzíteni kell. Osztálykirándulás tanulmányi időben
akkor szervezhető, ha azon az osztály tanulóinak legalább 80%-a részt vesz. Az itthon maradó
tanulók
számára
az
iskolai
foglalkozásokon
való
részvétel
kötelező.
Tanulmányi kirándulásra maximum egy tanítási nap vehető igénybe.

3.8

A tanulók felvétele, átvétele, kimaradása

Az évenként felvehető tanulók számát a fenntartó döntése tartalmazza.

3.8.1

Tanulói jogviszony létrejötte

A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik, a beiratkozás napjával kezdődik és
a Köznevelési törvény szerint szűnik meg, illetve szüntethető meg. Az egyes tanulók
felvételéről, átvételéről a tagintézmény vezetője dönt.

43

3.8.1.1 Jelentkezés a 9. évfolyamra
Az iskola kilencedik évfolyamára a tanulók az általános és a rendkívüli felvételi eljárás
keretében vehetők fel a jogszabályban rögzítettek betartásával.
A középfokú iskola a tanköteles tanuló beiratkozásáról értesíti azt az általános iskolát,
amelyikben a tanulmányait folytatta.

3.8.1.2 Jelentkezés a szakképző évfolyamokra
A 3 éves szakképzésre való jelentkezés a jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően
történik. A 2+2-es rendszerbe való felvételi kérelem a tagintézmény saját jelentkezési lapján a
jelentkező tanuló (kiskorú tanuló esetén a tanuló és a szülő együttes) aláírásával nyújtható be.
A szakképzésben részt vevő tanuló a szakképzésre vonatkozó jogszabályok szerint jogosult
juttatásokra és kedvezményekre. A juttatásokat és a kedvezményeket a gyakorlati képzés
szervezője köteles biztosítani.
Az iskola a felvétellel kapcsolatos döntését megküldi a jelentkezőnek, kiskorú jelentkező
esetén a szülőnek, továbbá ha a jelentkező iskolába jár, az iskolának is (a továbbiakban
együtt: felvételi értesítés). Az iskola értesítése jegyzék formájában is történhet.
Ha az iskola a benyújtott felvételi kérelmek, illetve a felvételi eljárás eredményeképpen
megállapítja, hogy a meghirdetett tagozatot nem tudja elindítani, köteles erről három
munkanapon belül értesíteni a jelentkezőket.
Az iskolai beiratkozások időpontját – a tanév rendjében megállapított keretek között – az
intézmény főigazgatója határozza meg. Az időpontot legalább 15 nappal korábban
nyilvánosságra kell hozni.

3.8.1.3 Jelentkezés a felnőttképzésre
Nappali tagozat:
2 éves képzési idő: szakmai végzettség és 16. életkor betöltése, de a tanulmányok
befejezése 21. életév betöltéséig megvalósuljon.
- 3 éves képzési idő: szakmai végzettség és 16. életkor betöltése, de a tanulmányok
befejezése 21. életév betöltéséig megvalósuljon.
Esti tagozat:
- 2 éves képzési idő: szakmai végzettség és a 16. életkor betöltése
- 3 éves képzési idő: szakmai végzettség és a 16. életkor betöltése.

-

3.8.1.4 Felülbírálati kérelem, jogorvoslat
A főigazgató a tagintézmény-vezetővel egyeztetve – ha a tanuló jelentkezését elutasítja –
értesíti az általános iskolát, a tanulót, illetve a kiskorú szülőjét. A szülőnek szóló értesítésben
felhívja a figyelmet a jogorvoslati lehetőségre. A tanuló, a szülő – az értesítés kézhezvételétől
számított 15 napon belül – jogorvoslati kérelmet nyújthat be a főigazgatóhoz a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Zalaegerszegi Tankerülete igazgatójának címezve.
A felvételi eljárással kapcsolatos jogorvoslati kérelmekről az iskola fenntartója dönt.
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3.8.1.5 A beiratkozás módja
A beiratkozás a tanév rendjében meghatározott időpontban történik.
A beiratkozáshoz szükségesek
9. évfolyam esetén:
az általános iskola 8. osztályának befejezését tanúsító bizonyítvány;
személyi igazolvány és lakcímkártya;
TAJ-kártya;
oktatási azonosító számot tartalmazó kártya;
beiratkozási nyomtatvány;
előzetes szűrővizsgálat egészségügyi alkalmasságról;
külföldi tanuló esetében hitelesített bizonyítvány és magyarországi tartózkodási
engedély.
A tagintézmény-vezető további feltételeket, eljárási rendet határozhat meg, ezeket a felvételi
értesítésről szóló tájékoztatóban közölnie kell.
A szakképző osztályokba történő felvétel esetén:
a szakképzés megkezdéséhez szükséges végzettséget tanúsító bizonyítvány;
előzetes szűrővizsgálat egészségügyi alkalmasságról;
amennyiben az iskola nem tudja biztosítani a gyakorlati oktatás feltételeit, úgy a
gyakorlati munkahely meglétének igazolása, amely adott szakmák esetén csak
tanulószerződés, illetve az erről szóló szándéknyilatkozat lehet;
személyi igazolvány és lakcímkártya;
oktatási azonosító számot tartalmazó kártya;
TAJ-kártya;
külföldi tanuló esetében hitelesített bizonyítvány és magyarországi tartózkodási
engedély.
A tagintézmény-vezető további feltételeket, eljárási rendet határozhat meg, ezeket a felvételi
értesítésről szóló tájékoztatóban közölnie kell.
Nappali rendszerű felnőttképzésre történő felvétel esetén:
a képzés megkezdéséhez szükséges szakmai végzettséget tanúsító bizonyítvány;
személyi igazolvány és lakcímkártya;
oktatási azonosító számot tartalmazó kártya;
TAJ-kártya;
külföldi tanuló esetében hitelesített bizonyítvány és magyarországi tartózkodási
engedély.
Esti rendszerű felnőttképzésre történő felvétel esetén: A jelentkezés és beiratkozás módjáról a
3.21.1.3 fejezet tájékoztat.

3.8.1.6 Tanuló átvétele más oktatási intézményből, másik tagintézményből
Más oktatási intézményből a tanulók átvételi eljárása a tanuló, kiskorú tanuló esetén a tanuló
és a szülő együttes kérelmére indulhat el.
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A tanuló átvételéről a tagintézmény vezetője dönt (a tagintézményi sajátosságok figyelembe
vételével).
A tanulók évközi áthelyezése, illetve más iskolából való átvétele esetén a következőket kell
mérlegelni:
az iskolaváltoztatási kérelem indokait;
a tanuló tanulmányi előmenetelét;
a tanult tantárgyak illeszkedését a helyi tantervhez.
A tagintézmény vezetője különbözeti vizsga letételéhez kötheti az átvételt. A vizsga részeit
(írásbeli, szóbeli vagy mindkettő), követelményeit és az értékelés rendjét a közismereti, illetve
szakmai munkaközösségek határozzák meg, legalább 15 nappal a vizsga előtt. Ezeket a
tanulóval írásban közölni kell, illetve nyilvánosságra kell hozni. Moduláris képzésben
résztvevő tanuló más szakképző iskolából való átvételét a tagintézmény vezetője dönti el, az
előző iskola által kiállított teljesített modulok figyelembe vételével (feltéve, hogy a
szakképzésre való belépés egyéb jogszabályi feltételeinek a tanuló megfelel).
Másodszakmás tanuló felmenthető azokból a követelménymodulokból, amelyeket állami
vizsgabizottság előtt tett vizsgával igazolni tud.

3.8.1.7 A tanulók kimaradása
A tanulói jogviszony megszűnéséről a Köznevelési törvény 53. §-a rendelkezik.

3.9

Az iskolai tankönyvellátás rendje

A tagintézményi tankönyvellátás megszervezéséért a tagintézmény-vezető a felelős.
Az iskola éves munkatervében rögzíteni kell annak a felelős dolgozónak a nevét, aki az adott
tanévben:
- elkészíti az iskolai tankönyvrendelést,
- részt vesz az iskolai tankönyvterjesztésben.
A tankönyvrendelésben illetve a tankönyvterjesztésben résztvevővel a KIK megállapodást
köt. A megállapodásnak tartalmaznia kell:
- a rendelésben és terjesztésben részt vevő felelős feladatait, díjazásának módját és
mértékét;
- a szükséges határidőket;
- a tankönyvterjesztés (árusítás) módját, helyét, idejét.
A magasabb jogszabályok előírásai alapján az iskolai tankönyvellátás rendjéről – a szakmai
munkaközösségek, ahol nincs, a szaktanárok véleményének kikérésével – évente a nevelőtestület
dönt az alábbiak figyelembe vételével:
- A felmérés eredményéről a tagintézmény-vezető tájékoztatja a nevelőtestületet, az
iskolai szülői szervezetet, az iskolai diákönkormányzatot, és kikéri véleményüket a
tankönyvtámogatás rendjének meghatározásához.
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-

-

A tankönyvtámogatás módjáról a nevelőtestület dönt, és erről a tagintézmény-vezető
írásban értesíti a szülőket.
A főigazgató a tagintézmény-vezető javaslata alapján kezdeményezi a települési
önkormányzatnál annak a rászoruló tanulónak a támogatását, akinek a
tankönyvellátását az iskolai tankönyvtámogatás rendszere nem tudja megoldani.
A nevelőtestület döntése előtt a tagintézmény-vezető – az osztályfőnökök, valamint a
gyermek- és ifjúságvédelmi felelős közreműködésével – felméri, hány tanuló kíván
az iskolától tankönyvet kölcsönözni.

A normatív kedvezményre jogosult tanulók tankönyvellátása:
- A szülők a normatív kedvezmény iránti igényüket az oktatási miniszter által kiadott
igénylő lapon jelezhetik. Ennek benyújtásával együtt a feladattal megbízott
gazdasági ügyintézőnek és a gyermek- és ifjúságvédelmi felelősnek be kell
mutatniuk a normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló iratot (határidő: adott
tanév szeptember 30.).
- Az iskola részére tankönyvtámogatás céljára jutó összegnek legalább huszonöt
százalékát tartós tankönyv, illetve az iskolában alkalmazott ajánlott és kötelező
olvasmányok vásárlására kell fordítani. A megvásárolt könyv és tankönyv az iskola
tulajdonába, az iskolai könyvtár állományába kerül.
Az iskolai tankönyvrendelést a KIK által megbízott dolgozó készíti el. A tankönyvjegyzékből az
iskola helyi tanterve alapján és a szakmai munkaközösségek véleményének figyelembe vételével
a szaktanárok választják ki a megrendelésre kerülő tankönyveket.
A nevelőtestület dönt arról, hogy a tartós tankönyv vásárlására rendelkezésre álló összeget az
iskola mely tankönyvek vásárlására fordítja.
A tankönyvrendelés elkészítéséhez a tagintézmény-vezető beszerzi az iskolai szülői szervezet
(közösség) és az iskolai diákönkormányzat véleményét.
Az iskolától kölcsönzött tankönyv elvesztésével, megrongálásával okozott kárt a tanulónak
(szülőnek) az iskola részére meg kell téríteni. A kártérítés pontos mértékét a körülmények
figyelembe vételével a tagintézmény-vezető határozza meg.

3.10 Tanórán kívüli foglalkozások
3.10.1 A mindennapi testedzés formái
Az iskola a tanulók számára a mindennapi testedzést a helyi tantervben meghatározott
óraszámban a kötelező tanórai testnevelésórán és a szabadon választható délutáni
sportfoglalkozásokon biztosítja.
A délutáni sportfoglalkozásokat az iskolai diáksport egyesület és a tömegsport keretében kell
megszervezni. Ezeken az iskola minden tanulója jogosult részt venni.
A főigazgató a tagintézmény-vezető egyetértésével a tagintézményben működő diáksport
egyesülettel (DSE) együttműködési megállapodást köt, melyet évenként felül kell vizsgálni.
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A DSE egy tanítási évre szóló szakmai program szerint végzi munkáját, melyet minden évben
az iskolai munkaterv részeként kell elfogadni.
A délutáni tömegsport foglalkozásokon való részvételhez az iskola biztosítja:
- a sportudvart, a tornacsarnokot, a tornatermet, az edzőtermet.

3.10.2 Iskolán belüli foglalkozások:
Állandó, heti foglalkozások:
szakkörök;
öntevékeny diákkörök;
érdeklődési körök;
művészeti körök;
tömegsport foglalkozások.
Időszakos, alkalomhoz kötődő foglalkozások:
tanulmányi versenyek;
házi sportversenyek, vetélkedők;
klub-programok;
kulturális bemutató;
iskolanap /kötelező/;
tanfolyamok.
A tagintézményen belüli foglalkozások vezetőit a megfelelő munkaközösség-vezetők
véleményének meghallgatásával a tagintézmény-vezető javaslatára a főigazgató jelöli ki.
A kulturális megmozdulások szervezéséért a szabadidő-szervező a felelős.
A tanórán kívüli versenyek, sporttáborok, vetélkedők megtervezéséről minden év elején a
tantestület gondoskodik, s ezt az éves munkatervben is rögzítik. Szükség esetén bevonják az
Szülői Munkaközösséget is.
A diákkörök működését a tagintézmény-vezető javaslatára a főigazgató engedélyezi.
Feltételek: minimálisan 8 fő, cél, program, vezető és anyagiak biztosítása.
Az iskolai költségvetésből a tanórán kívüli tevékenységre fordítható pénzeszközök
felhasználása a tantestület véleményének meghallgatásával történik a főigazgató döntése
alapján.
Diákkörök, érdeklődési körök létrehozását bármelyik iskolai közösség vagy tanuló
kezdeményezheti.
A diákmozgalom szervezeti formáiban való részvétel bármelyik tanulónak joga. A
diákkörökben való részvétel önkéntes. Kimaradni csak a diákkör vezetőjével történő
egyeztetés után az osztályfőnök tudtával lehet. A tanulók túlzott terhelésének
megakadályozása érdekében egy tanuló legfeljebb két szakkör vagy diákkör tagja lehet.
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3.11 Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje
A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása az iskola fenntartója által
működtetett iskolaorvosi szolgálat (Ifjúságorvosi Rendelő), a fogászati szakrendelés és az
iskolai védőnő együttműködésével valósul meg.
Az iskolaorvos elvégzi a hatályos törvények és jogszabályok alapján az iskola tanulóinak
rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását (a Köznevelési törvény 25.§ (5) bek. alapján).
Az iskolaorvos munkájának ütemezését minden év szeptember 15-ig egyezteti az iskola
főigazgatójával.
A szűrővizsgálatok idejére az iskola nevelői felügyeletet biztosít.
Szakképzésen továbbtanulók részére munkaalkalmassági felülvizsgálat történik.
Az iskolaorvos minden tanévben elvégzi a következő feladatokat:
Az iskola diákjainak folyamatos egészségügyi felügyeletét, a tanulók évente egy
alkalommal történő szűrővizsgálatát (a Köznevelési törvény 46. § (6)/d bekezdése,
valamint a 25.§ (5) bek. előírja a diákok rendszeres egészségügyi ellenőrzését).
A vizsgálatkor talált kóros elváltozások esetében a tanuló gondozásba vételét a
26/1998. (IX.3.) NM-rendelet alapján.
A pályaválasztási tanácsadás orvosi feladatait minden év február 15-ig végzi el (az
egészségügyről szóló 1998. évi CLIV. tv. és a 33/1998. (VI.24.) NM rendelet alapján).
A testnevelési órákkal kapcsolatos gyógytestnevelési, könnyített-, felmentett- illetve
normál testnevelési csoportokba való besorolást a tanévet megelőző május 15-ig
elvégzi, kivéve, ha a vizsgálat oka később következett be.
A sporttal kapcsolatos iskolaorvosi feladatokat – mint a külső sportegyesületben nem
tag, de diáksportköri versenyeken induló diákjaink sportorvosi szűrését - végzi.
Ellenőrzi az elrendelt járványügyi intézkedések végrehajtását.
Sürgősségi eseti ellátást végez.
Gondoskodik a tanulók egészségügyi állapotáról tanúskodó dokumentumok
vezetéséről, a védőnő közreműködésével rendszeresen ellenőrzi, hogy a tanulók a
szükséges szakorvosi vizsgálatokon részt vesznek. A szükséges vizsgálatokra beutalót
biztosít a diákoknak, őket a legszükségesebb gyógyszerekkel ellátja, ezt követően a
háziorvosi rendelőbe irányítja kezelésre.
Az osztályok szűrését követően kapcsolatot tart az osztályfőnökkel és a testnevelővel,
velük konzultál a tapasztalatairól, felhívja figyelmüket a tanulóknál tapasztalt
rendellenességekre.
Az iskolai védőnő feladatai:
A védőnő munkájának végzése során együttműködik az iskolaorvossal. Elősegíti az
iskolaorvos munkáját, a szükséges szűrővizsgálatok ütemezését. Figyelemmel kíséri a
tanulók egészségi állapotának alakulását, az előírt vizsgálatokon való megjelenésüket,
leleteik meglétét. Elvégzi a szűrővizsgálatokat megelőző ellenőrző méréseket
(vérnyomás, testsúly, magasság, hallásvizsgálat stb.).
A védőnő szoros munkakapcsolatot tart fenn a tagintézményvezető-helyettesekkel.
Végzi a diákság körében a szükséges felvilágosító, egészségnevelő munkát,
osztályfőnöki órákat, előadásokat tart az osztályfőnökkel együttműködve.
Heti két órában fogadóórát tart az iskola diákjai számára.
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Figyelemmel kíséri az egészségügyi témájú filmeket, könyveket, folyóiratokat, azokat
mindennapi munkájában felhasználja.
Kapcsolatot tart a segítő intézményekkel (Pedagógiai Szakszolgálat, Drogambulancia,
Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Szolgálat, stb.).

3.12 A tanulók és szülők szervezett véleménynyilvánításának és
tájékoztatásának formái és rendje
3.12.1 A tanulók tájékoztatása és véleménynyilvánítása
A tanulókat jogszabályban meghatározott esetekben ellenőrzőn keresztül kell tájékoztatni az
őket érintő kérdésekben.
A tájékoztatás további formái:
diákközgyűlés;
DÖK-ülések;
osztályfőnöki órák;
iskolarádió;
iskolaújság;
iskolai weblap;
digitális napló;
évkönyv.
A tanulók szervezett véleménynyilvánításának legfőbb fóruma a tagintézményi diákküldöttek
közgyűlése.
Küldöttközgyűlést legalább egy alkalommal kell szervezni, idejét a tanév helyi rendje
tartalmazza. A küldöttközgyűlés napirendjét a tagintézmény-vezető és az DÖK közösen
állapítja meg. A napirend nyilvánosságra hozatala a hirdetőtáblán kifüggesztéssel történik.
Rendkívüli közgyűlés összehívását az DÖK vezetője kezdeményezi a tagintézmény-vezetőnél
a javasolt napirend megjelölésével. A tagintézmény-vezető a kezdeményezéstől számított 30
napon belül intézkedik a rendkívüli közgyűlés összehívásáról. Ha nem tartja szükségesnek,
gondoskodik a kezdeményezést kiváltó kérdés más úton történő megnyugtató rendezéséről. A
tanulóknak a tagintézmény vezetője ad tájékoztatást.
A közgyűlések szervezeti előkészítését a diákönkormányzat végzi a diákönkormányzatot
segítő pedagógus irányításával.
Az iskolai közgyűléseken a küldöttek előzőleg tájékozódnak társaik véleményéről, és utólag
beszámolnak a csoportjaikban. A közgyűlésen részt vehetnek a nevelőtestület tagjai és
vendégként mindazok, akiket a diákrendezők meghívnak. Tanácskozási joggal az iskola
minden beírt tanulója jelen lehet.
A tanulók az ODB-n keresztül bármilyen ügyben megkereshetik osztályfőnöküket, aki a
jelzést továbbítja az iskolavezetésnek.
A tanulók tájékoztatására szükség szerint az iskolavezetés iskolagyűlést hívhat össze, illetve
tájékoztatást juttathat el az osztályokhoz.
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3.12.2 A szülők szervezett véleménynyilvánításának és tájékoztatásának
formái
A szülők szervezett véleménynyilvánításának és tájékoztatásának legfőbb fóruma a Szülői
Munkaközösség. Ezen túl a szülők szervezetten véleményt nyilváníthatnak és tájékoztatást
kaphatnak a rendszeresen szervezett szülői értekezleten vagy az esetenként tartott rendkívüli
szülői értekezleten.

3.13 Az anyagi kártérítési felelősség szabályai
A tanulók károkozásáról feljegyzés készül, és a tagintézmény vezetője kivizsgálja az esetet.
Ha a vizsgálat megállapítása szerint a kárt az iskola tanulója okozta, a vizsgálatról a tanulót,
kiskorú tanuló esetén szülőjét haladéktalanul tájékoztatni kell. A kártérítés mértékéről a
tagintézmény vezetője dönt, mérlegelve a kár nagyságát, a károkozás szándékos vagy
gondatlan voltát.
A kártérítés mértéke nem haladhatja meg
gondatlan károkozás esetén a kötelező legkisebb munkabér – a károkozás napján
érvényes rendelkezések szerint megállapított – egy havi összegének ötven százalékát;
ha a tanuló cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes, szándékos károkozás
esetén az okozott kár, legfeljebb azonban a kötelező legkisebb munkabér – a
károkozás napján érvényes rendelkezések szerint megállapított – öt havi összegét.
A tájékoztatással egyidejűleg a szülőt fel kell szólítani az okozott kár megtérítésére. Ha a
felszólítás nem vezet eredményre, vagy a szülő, illetőleg a tanuló a károkozás tényét vagy
mértékét nem ismeri el, az intézmény főigazgatója a tanuló, illetőleg a szülő ellen pert
indíthat.
Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségeinek teljesítésével összefüggésben a nevelési-oktatási
intézménynek, illetve a gyakorlati képzés szervezőjének jogellenesen kárt okoz, a Magyar
Köztársaság Polgári Törvénykönyvének szabályai szerint kell helytállnia.
Az intézmény, illetve a gyakorlati képzés szervezője a tanulói jogviszonnyal, gyakorlati
képzéssel összefüggésben okozott kárért vétkességére tekintet nélkül, teljes mértékben felel.
A kártérítésre a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvének rendelkezéseit kell
alkalmazni azzal a kiegészítéssel, hogy a nevelési-oktatási intézmény, illetve a gyakorlati
képzés szervezője felelőssége alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a kárt a működési
körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt, ha azt a károsult
elháríthatatlan magatartása okozta.
Ha a tagintézmény tanulója tanulószerződést kötött, a gyakorlati képzés szervezőjének, illetve
a tanulónak okozott kár megtérítésére a szakképzési törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

3.14 A tanulók által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni
jogára vonatkozó díjazás szabálya
Amennyiben az iskola az iskolai foglalkozás keretében a tanulók által készített dolgok
vagyoni jogát átruházza, az elkészítésben közreműködő tanulóknak díjazás jár. A tanulóknak
kifizetett díj mértéke az iskola számára kifizetett összeg 5% százaléka, melyet az adott dolog
elkészítésében közreműködő tanulók között a végzett munka arányában kell szétosztani. Az
egyes tanulóknak járó összegről az adott iskolai foglalkozást vezető iskolai alkalmazott
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javaslata alapján, az iskolai diákönkormányzat véleményének figyelembe vételével az iskola
főigazgatója dönt.

3.15 A tagintézményi könyvtár feladata, működései rendje és
szabályai
3.15.1 A Cserháti Tagintézmény könyvtárának feladata, működési rendje
és szabályai
Az iskolai könyvtár feladata
Az iskolai könyvtár az oktató-nevelő munka eszköztára, szellemi bázisa, gyűjtőkörének
igazodnia kell a műveltségi területek követelményrendszeréhez és az iskola tevékenységének
egészéhez.
Alapfeladata:
- gyűjteményének folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása és rendelkezésre
bocsátása;
- tájékoztatás nyújtása: a könyvtár szolgáltatásairól és azok igénybevételének módjáról;
- egyéni és csoportos olvasótermi használat biztosítása;
- könyvtári dokumentumok kölcsönzése (beleértve a tartós tankönyveket is);
- könyvtárhasználatra épülő tanórák tartása;
- muzeális értékű gyűjtemény kezelése, gondozása.
Kiegészítő feladatai:
- könyvtárra épülő tanórán kívüli foglalkozások, rendezvények tartása;
- számítógépes informatikai szolgáltatások biztosítása;
- tájékoztatás más könyvtárak szolgáltatásairól.
A könyvtár által nyújtott szolgáltatásoknak biztosítani kell:
a tanítás-tanulás folyamatában jelentkező szaktanári
teljesíthetőségét;
a könyvtár-pedagógiai program megvalósíthatóságát.

és

tanulói

igények

Az iskolai könyvtár gazdálkodása
A feladatok ellátásához szükséges financiális feltételeket az intézmény költségvetése
biztosítja, melyet pályázatokkal igyekszik növelni. A könyvtár fejlesztésére tervezett keretet
úgy kell a könyvtáros tanár rendelkezésére bocsátani, hogy a tervszerű és folyamatos
beszerzés biztosítható legyen. Az iskola gazdasági titkára gondoskodik a napi működéshez
szükséges technikai eszközökről, irodaszerekről és a szociális feltételekről. A könyvtár
működéséhez szükséges dokumentumok, nyomtatványok beszerzése a könyvtáros feladata.
Az iskolai könyvtár gyűjtőköre
Az állománygyarapítás az iskolai könyvtár Gyűjtőköri Szabályzata alapján történik.
Az állomány tervszerű, meghatározott irányú fejlesztésekor az iskola pedagógiai programja
által megfogalmazott cél- és feladatrendszerből kell kiindulni, és fel kell mérni a külső
források használatának lehetőségét.
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Az iskolai könyvtár szolgáltatásai
Az iskolai könyvtár korlátozottan nyilvános könyvtár. Szolgáltatásait az iskola tanulói,
pedagógusai, adminisztratív és technikai dolgozói ingyenesen vehetik igénybe. A használat
megkötöttség nélküli, ezért az állományvédelem jogi biztosítéka érdekében a tanuló- és
munkaviszony megszüntetése csak az esetleges könyvtári tartozás rendezése után történhet.
A könyvtárhasználat módjai
Olvasótermi használat: kézikönyvtári állományrész, külön gyűjtemények, folyóiratok, AV
anyagok, muzeális dokumentumok.
Kölcsönzés: a kölcsönözhető dokumentumokat 3 hét időtartamra lehet kölcsönözni. A
kölcsönzési idő két alkalommal meghosszabbítható. Az elveszett vagy megrongálódott
dokumentumokat az olvasó köteles egy kifogástalan példánnyal vagy a könyvtár számára
szükséges más művel pótolni.
Csoportos használat: szakórák, szakkörök, foglalkozások. Ezek várható időpontját, témáját, az
igényelt szolgáltatások körét a tanév elején a tanmenetekben, munkatervekben meg kell
tervezni, majd a könyvtáros tanárral egyeztetni.
Egyéb: információszolgáltatás, témafigyelés, ajánló bibliográfia készítése.
A könyvtáros tanár munkaköri feladatai
Az iskolai könyvtárat könyvtárosi szakismerettel és pedagógiai képesítéssel rendelkező
könyvtáros tanár vezeti, aki az iskola nevelőtestületének tagja. Feladatait munkaköri leírása
tartalmazza részletesen. Távolléte esetén a könyvtár működéséről a tagintézményvezetőhelyettes intézkedik.
Nyitvatartási rend
Az iskolai könyvtár tanítási napokon a törvényben meghatározott kötelező 22 óra nyitvatartási
rend szerint üzemel.
hétfő
7.50-10.50
12. 30- 14.30

kedd
7.50-10.50
12.30-14.00

szerda
8.50-10.50
12.30-14.30

csütörtök
8.50-10.50
13.00-15.00

péntek
7.50-10.50
12.30-14.00

Kapcsolattartás
Halis István Városi Könyvtár;
Zala Megyei Pedagógiai Intézet Könyvtára;
Nagykanizsán működő középiskolák könyvtárai;
Országos Széchényi Könyvtár.

3.15.2 A Zsigmondy – Széchenyi Tagintézmény könyvtárának feladata,
működési rendje és szabályai
Az iskolában a nevelő-oktató munka és a tanulók önálló ismeretszerzésének elősegítése
érdekében iskolai könyvtár működik.
Az iskolai könyvtár feladata a tanításhoz és a tanuláshoz szükséges dokumentumok
rendszeres gyűjtése, feltárása, nyilvántartása, őrzése, gondozása, e dokumentumok helyben
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használatának biztosítása, kölcsönzése, valamint tanórai és tanórán kívüli foglalkozások
tartása.
Az iskolai könyvtár tartós tankönyveket és a tanulók által alkalmazott segédkönyveket szerez
be, melyeket a rászoruló tanulók számára egy-egy tanévre kikölcsönöz.
Az iskolai könyvtár vezetője (könyvtáros tanár) rendszeres kapcsolatot tart fenn az alábbi
könyvtárakkal (a teljesség igénye nélkül):
- Halis István Városi Könyvtár, Nagykanizsa;
- Zala Megyei Pedagógiai Intézet Könyvtára, Zalaegerszeg;
- Nagykanizsán működő középiskolák könyvtárai (az iskolák címén);
- Országos Széchényi Könyvtár, Budapest: Budavári Palota;
- Főv. Ped. Int. és a Fazekas M. Gyak. Gimn. Könyvtára, Budapest.
Az iskolai könyvtár működtetéséért, feladatainak ellátásáért a könyvtáros tanár a felelős. A
könyvtáros tanár részletes feladatait a munkaköri leírása tartalmazza.
Az iskolai könyvtár szolgáltatásait ingyenesen igénybe vehetik az iskola dolgozói, a tanulók
és azok csoportjai.
Az iskolai könyvtár szolgáltatásai:
tájékoztatás az iskolai könyvtár dokumentumairól és szolgáltatásairól;
tanórai és tanórán kívüli foglalkozások tartása;
könyvtári dokumentumok helyben történő használatának biztosítása;
könyvtári dokumentumok kölcsönzése;
számítógépes informatikai szolgáltatások biztosítása (pl.: számítógép-használat,
INTERNET-elérés stb.);
tájékoztatás nyújtása más könyvtárak szolgáltatásairól és dokumentumairól, valamint
más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének segítése.
A könyvtár szolgáltatásait csak az iskolai dolgozó és tanuló veheti igénybe, aki az iskolai
könyvtárba beiratkozott. A beiratkozás minden tanév elején egyénileg történik, és egy tanévre
szól. A beiratkozáskor közölt adatokban történt változásokat a beiratkozott dolgozónak vagy
tanulónak haladéktalanul a könyvtáros tanár tudomására kell hoznia.
Az iskolai könyvtár minden tanítási napon nyitva áll a felhasználók rendelkezésére oly
módon, hogy szolgáltatásait a délelőtti és délutáni időszakban is igénybe lehessen venni.
Nyitvatartási idő napi bontásban:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Összesen:

délelőtt
7.45–11.30
7.45–11.30
7.45–11.30
7.45–11.30
8.00–11.00
24.00 óra

délután
13.45–15.00
13.45–15.00
13.45–15.00
13.45–15.00
13.00–14.00

5.00 óra
5.00 óra
5.00 óra
5.00 óra
4.00 óra

A nevelőknek az iskolai könyvtárban, illetve a könyvtáros tanár közreműködésével tervezett
tanórai és tanórán kívüli foglalkozások várható időpontját, témáját, az igényelt szolgáltatások
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körét a tanév elején tanmenetükben, munkatervükben tervezniük, majd a könyvtáros tanárral
egyeztetniük kell.
Az iskolai könyvtár dokumentumait (a tartós tankönyvek és a tanulók által használt
segédkönyvek kivételével) 3 (három) hét időtartamra lehet kikölcsönözni. A kölcsönzési idő –
amennyiben nincs az adott dokumentumra előjegyzés – két alkalommal meghosszabbítható.
Az iskolai könyvtárból az alábbi dokumentumok nem, ill. csak tanórai felhasználásra
kölcsönözhetők:
kézikönyvek;
számítógépes szoftverek;
muzeális értékű dokumentumok;
videó- és DVD filmek.
A könyvtárhasználó (kiskorú tanuló esetén a tanuló szülője, gondviselője) a könyvtári
dokumentumokban okozott gondatlan kezelésből adódó vagy szándékos károkozás esetén,
illetve amennyiben a kikölcsönzött dokumentumot az előírt határidőre nem hozza vissza, a
magasabb jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítés fizetésére kötelezhető. A
kártérítés pontos mértékét a könyvtáros tanár javaslata alapján a tagintézmény vezetője
határozza meg.

3.15.3 A kollégiumi könyvtár
A kollégiumi könyvtár az oktató-nevelő munka eszköztára, szellemi bázisa, gyűjtőkörének
igazodnia kell a műveltségi területek követelményrendszeréhez és az iskolák tevékenységének
egészéhez.
A könyvtár által nyújtott szolgáltatásoknak biztosítani kell:
a tanítás-tanulás folyamatában jelentkező tanulói igények teljesíthetőségét,
a kulturálódás és az önképzés lehetőségét.
A kollégiumi könyvtár gazdálkodása:
A feladatok ellátásához szükséges financiális feltételeket önálló költségvetés hiányában
pályázatokkal igyekszik megoldani a könyvtár. A könyvtár működéséhez szükséges
dokumentumok, nyomtatványok beszerzése a könyvtáros tanár feladata.
A kollégiumi könyvtár gyűjtőköre:
Az állomány tervszerű, meghatározott irányú fejlesztésekor – a pályázati lehetőségek
figyelembe vételével - az iskolák pedagógiai programja által megfogalmazott cél- és
feladatrendszerből kell kiindulni.
A kollégiumi könyvtár szolgáltatásai:
A kollégiumi könyvtár korlátozottan nyilvános könyvtár. A kollégiumi könyvtárat a
kollégium tanulói, pedagógusai, adminisztratív és technikai dolgozói használhatják. A
használat megkötöttség nélküli, ezért az állományvédelem jogi biztosítéka érdekében a
tanuló- és munkaviszony megszüntetése csak az esetleges könyvtári tartozás rendezése után
történhet.
A könyvtárhasználat módjai:
Helyben történő használat: olvasótermi, kézikönyvtári állományrész, AV, CD anyagok.
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A kölcsönzési idő két alkalommal meghosszabbítható. Az elveszett vagy megrongálódott
dokumentumokat az olvasó köteles egy kifogástalan példánnyal vagy a könyvtár számára
szükséges más művel pótolni.
Csoportos használat: szakórák, szakkörök, foglalkozások. Ezek várható időpontját, témáját, az
igényelt szolgáltatások körét a várható igénybevétel előtt két héttel a könyvtáros tanárral
egyeztetni kell.
A könyvtárból az alábbi dokumentumok nem, illetve csak foglalkozásokon való
felhasználásra kölcsönözhetők:
- kézikönyvek;
- számítógépes szoftverek;
- videó- és DVD filmek.
Nyitvatartási rend:
A kollégiumi könyvtár a felhasználók rendelkezésére áll oly módon, hogy szolgáltatásait a
tanórák kivételével folyamatos igénybe lehet venni.
Nyitvatartási idő:
Hétfő:
15:00 –20:45
Kedd:
15:00 –20:45
Szerda:
15:00 –20:45
Csütörtök:
15:00 –20:45
Kapcsolattartás:
- Halis István Városi Könyvtár;
- nagykanizsai középiskolák könyvtárai.
A kollégium által használt létesítmények, termek működési rendjét a kollégium házirendje
tartalmazza.

3.16 Értékelés, minősítés
Az értékeléssel, minősítéssel, vizsgával kapcsolatos szabályokat az intézmény Pedagógiai
Programja tartalmazza.

3.17 Bizonyítványok, értesítők kiadásának rendje
Félévkor a félévi zárást követő osztályfőnöki órán a tanév rendjében megjelölt határidő
betartásával kell kiadni a félévi értesítőt.
Év végén a bizonyítványokat:
a nem végzős tanulók részére a tagintézmény-vezető által meghatározott napon
(tanévzáró);
a végzős tanulók részére az érettségi vizsga, szakmai vizsga eredményhirdetésén kell
kiadni.

3.18 Az intézmény dolgozóinak feladatai a tanulói balesetek
megelőzésében, illetve baleset esetén
Az iskola minden dolgozójának alapvető feladatai közé tartozik, hogy a tanulók részére az
egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, valamint, ha észleli,
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hogy a tanuló balesetet szenvedett vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket
megtegye.
Az iskola dolgozóinak feladatai a tanulóbaleset megelőzésével kapcsolatban:
1.
Minden dolgozónak ismernie kell és be kell tartania az iskolai
munkabiztonsági (munkavédelmi) szabályzat, valamint a tűzvédelmi utasítás
és tűzriadó terv 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.
Kiemelt szerepe van a szakmai tantárgyakat és a szakmai gyakorlatot oktató
pedagógusoknak.
3.

4.

5.

6.

7.

A nevelő a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozásokon, valamint ügyeleti
beosztásuk ideje alatt kötelesek a rájuk bízott tanulók tevékenységét
folyamatosan figyelemmel kísérni, a rendet megtartani, valamint a baleset
megelőzési szabályokat a tanulókkal betartatni.
Az osztályfőnöknek az osztályfőnöki órákon ismertetniük kell a tanulókkal az
egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, az egyes
foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható
magatartásformákat. Az osztályfőnöknek feltétlenül foglakoznia kell a
balesetek megelőzését szolgáló szabályokkal a következő esetekben:
- a tanév megkezdésekor az első osztályfőnöki órán, ennek során
ismertetni kell:
az iskola környékére vonatkozó közlekedési szabályokat;
a házirend balesetvédelmi előírásait;
a rendkívüli esemény (baleset, tűzriadó, bombariadó,
természeti katasztrófa) bekövetkezésekor szükséges
teendőket, a menekülési útvonalat;
a menekülés rendjét;
a tanulók kötelességeit a balesetek megelőzésével
kapcsolatban;
- tanulmányi kirándulások, túrák előtt;
- közhasznú munkavégzés megkezdése előtt;
- a tanév végén a nyári idénybalesetek veszélyeire kell felhívni a
tanulók figyelmét.
A nevelőknek ki kell oktatniuk a tanulókat minden gyakorlati, technikai jellegű
feladat során, illetve tanórán vagy iskolán kívüli program előtt a baleseti
veszélyforrásokra, a követendő viselkedés szabályaira, egy esetleges rendkívüli
esemény bekövetkezésekor követendő magatartásra.
A tanulók számára közölt balesetvédelmi ismeretek témáját és az ismertetés
időpontját az osztálynaplóba be kell jegyezni. A nevelőnek visszakérdezéssel
meg kell győződnie arról, hogy a tanulók elsajátították a szükséges
ismereteket.
Az iskola főigazgatója által írásban megbízott munkavédelmi szakember az
egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit munkavédelmi
ellenőrzések (szemlék) keretében rendszeresen ellenőrzi. A munkavédelmi
szemlék tanévenkénti időpontját, a szemlék rendjét és az ellenőrzésbe bevont
dolgozókat az iskola munkavédelmi szabályzata tartalmazza.
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8.

Az iskola létesítményeinek, eszközeinek időszakos tűzvédelmi, érintésvédelmi
felülvizsgálatát a műszaki tartja nyilván és kezdeményezi a vizsgálat
megrendelését.
A vizsgálatok megrendelése, elvégeztetése a műszaki vezető és a gazdasági
titkár feladata.
A felülvizsgálati dokumentumok egy példányát a műszaki vezetőnél kell
elhelyezni.

Az iskola dolgozóinak feladatai a tanulóbalesetek esetén:
1.
A tanuló felügyeletét ellátó nevelőnek a tanulót ért bármilyen baleset, sérülés
vagy rosszullét estén haladéktalanul meg kell tennie a következő
intézkedéseket:
- A sérült tanulót elsősegélyben kell részesíteni, ha szükséges
orvost kell hívnia.
- A balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon
meg kell szüntetnie.
- Minden tanulói balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie
kell a tagintézmény vezetőjének, védőnőjének, munkavédelmi
megbízottjának.
E feladatok ellátásában a tanulóbaleset színhelyén jelenlévő többi nevelőnek
is részt kell vennie.
2.
A balesetet szenvedett tanulót elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a
sérülttel csak annyit tehet, 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 főigazgatója
által megbízott munkavédelmi szakembernek ki kell vizsgálnia. A vizsgálat
során tisztázni kell a balesetet kiváltó okokat és azt, 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.
4.
A tanulóbalesetetekkel kapcsolatos iskolai feladatok a magasabb
jogszabályok alapján:
- A tanulóbalesetet az előírt nyomtatványon nyilván kell tartani.
- A három napon túl gyógyuló sérülést okozó tanulóbaleseteket
haladéktalanul ki kell vizsgálni és e balesetekről az előírt
nyomtatványon jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv egy
példányát meg kell küldeni a fenntartónak, egy példányt pedig át
kell adni a tanulónak (kiskorú tanuló esetén a szülőnek). A
jegyzőkönyv egy példányát az iskola őrzi meg.
- A súlyos balesetet azonnal jelenteni kell az Országos
Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyeletnek. A súlyos baleset
kivizsgálásába
legalább
középfokú
munkavédelmi
szakképesítéssel rendelkező személyt kell bevonni.
- Fiatalkorú tanuló esetén a baleset vizsgálatakor biztosítani kell a
törvényes képviselőjének jelenlétét.
- Az iskola igény esetén biztosítja a szülői szervezet és az iskolai
diákönkormányzat képviselőjének részvételét a tanulóbalesetek
kivizsgálásában.
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3.19 Az intézményi reklámtevékenység
Az intézmény főigazgatójának jóváhagyásával az intézmény tevékenységéről, képzési
kínálatáról jelenhetnek meg reklámanyagok. Hirdetési csatornák: a felvételi tájékoztató
kiadványok, a megyei terjesztésű sajtókiadványok, weboldalak hirdetési felületei.
Az intézmény tevékenységéhez kapcsolódó PR tevékenységet az intézmény főigazgatójának
és tagintézmény vezetőinek engedélyével (tagintézményi rendezvényekhez, eredményekhez
kapcsolódóan) végezhetnek a tantestület tagjai. Az engedélyezés az adott tárgykörben
nyilatkozattétel engedélyezését is jelenti.
A tagintézményben reklámhordozó csak a tagintézmény-vezető engedélyével helyezhető ki.
Az engedély kiadása írásban történik. A tagintézmény-vezető az engedély visszavonására
bármikor jogosult.
Nem lehet olyan reklámot, reklámhordozót kitenni, amely személyiségi, erkölcsi jogokat
veszélyeztet. Tilos közzétenni olyan reklámot, amely kegyeleti jogokat sért, amely erőszakra,
a személyes vagy a közbiztonság megsértésére, a környezet, a természet károsítására
ösztönözne, illetve bármely jogszabályi rendelkezést sértene.
Az intézményben megengedett olyan reklámtevékenység, amely a tanulónak szól, és a
következő tevékenységekkel kapcsolatos:
egészséges életmód;
környezetvédelem;
társadalmi tevékenység;
közéleti tevékenység;
munkalehetőség;
kulturális tevékenység.
Az intézményben folytatható reklámtevékenység lehetséges formái:
a tagintézmények belső kábeltelevíziós hálózatai;
a tagintézményi rádiók;
a tagintézményi újságok;
szórólapok, plakátok;
számítógépes háttér;
intézményi, illetve tagintézményi weblap;
szóbeli tájékoztatás stb.

3.20 Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők
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, egészségét, valamint az intézmény épületét,
felszerelését veszélyezteti. Ilyen rendkívüli események lehetnek:
- természeti katasztrófa (pl.: villámcsapás, földrengés, stb.);
- tűz;
- robbantással történő fenyegetés.
Amennyiben az intézmény bármely tanulójának vagy dolgozójának az iskola épületét vagy a
benn tartózkodó személyek biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló tény jut a
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tudomására, köteles azt azonnal közölni az iskola vezetőjével, illetve valamely intézkedésre
jogosult felelős vezetővel.
Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult vezetők:
- Főigazgató;
- Főigazgató-helyettes;
- Gyakorlatioktatás-vezető;
- Tagintézmény-vezetők;
- Tagintézményvezető-helyettesek;
- Iskolai
tanműhelyekben
a
fenti
személyeken
kívül
még
a
gyakorlatioktatásvezető- helyettesek;
A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell:
- a fenntartót;
- tűz esetén a tűzoltóságot;
- robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget;
- személyi sérülés esetén a mentőket;
- egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi, illetve
katasztrófaelhárító szerveket, ha ezt az iskola főigazgatója szükségesnek tartja.
A rendkívüli esemény észlelése után a főigazgató vagy az intézkedésre jogosult felelős vezető
utasítására az épületben tartózkodó személyeket a tantermekben elhelyezett hangszórókon
keresztül, illetve a tantermekben történő (iskola vezetői) közléssel értesíteni (riasztani) kell,
valamint haladéktalanul hozzá kell látni a veszélyeztetett épület kiürítéséhez. A
veszélyeztetett épületet a benntartózkodó tanulócsoportoknak a tűzriadó terv és a bombariadó
terv mellékleteiben található „Kiürítési terv” alapján kell elhagyniuk.
A tanulócsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt területen
történő gyülekezéséért, valamint a várakozás alatti felügyeletéért a tanulók részére tanórát
vagy más foglalkozást tartó pedagógus a felelős.
A veszélyezett épület kiürítése során fokozottan kell ügyelni a következőkre:
- Az épületből minden tanulónak a személyes holmijával együtt távoznia kell, ezért az
órát, foglakozást 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 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 tanulókat a tanterem elhagyása előtt és a kijelölt várakozási helyre történő
megérkezéskor a nevelőnek meg kell számolnia!
A főigazgatónak, 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 beléptető rendszer kikapcsolásáról, a forgóvillák eltávolításáról,
- a közművezetékek (gáz, elektromos áram) elzárásáról,
- a vízszerzési helyek szabaddá tételéről,
- az elsősegélynyújtás megszervezéséről,
- a rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek (rendőrség, tűzoltóság, tűzszerészek
stb.) fogadásáról.
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Az épületbe érkező rendvédelmi, katasztrófaelhárító szerv vezetőjét az iskola főigazgatójának
vagy az általa kijelölt dolgozónak tájékoztatnia kell az alábbiakról:
- a rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott történésekről;
- a veszélyeztetett épület jellemzőiről, helyszínrajzáról;
- az épületben található veszélyes anyagokról (mérgekrő1);
- a közmű (víz, gáz, elektromos stb.) vezetékek helyéről;
- az épületben tartózkodó személyek létszámáról, életkoráról;
- az épület kiürítéséről.
A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek helyszínre érkezését követően a
rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv illetékes vezetőjének igénye szerint kell
intézkedni a további biztonsági teendőkről. A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv
vezetőjének utasításait az intézmény minden dolgozója és tanulója köteles betartani.
A rendkívüli esemény miatt kiesett tanítási órákat a nevelőtestület által meghatározott
időpontban be kell pótolni.
A tűz esetén szükséges teendők részletes intézményi szabályozását a „Tűzriadó terv”
főigazgatói utasítás tartalmazza. A robbantással történő fenyegetés esetén szükséges teendők
részletes intézményi szabályozását az „Intézkedési terv robbantással való fenyegetés
esetére - bombariadó terv" főigazgatói utasítás tartalmazza.
A tűzriadó terv és a bombariadó terv elkészítéséért, a tanulókkal és a dolgozókkal történő
megismertetéséért, valamint évenkénti felülvizsgálatáért az intézmény főigazgatója a felelős.
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 főigazgatója a felelős.
A tűzriadó tervben és a bombariadó tervben megfogalmazottak az intézmény minden
tanulójára és dolgozójára kötelező érvényűek.
A tűzriadó tervet és a bombariadó tervet a telephelyek vezetőinél és a portán kell elhelyezni,
ha van. A rendkívüli esemény, bomba, robbanóanyag elhelyezéséről értesülő személy azonnal
értesíti az intézmény, illetve a telephely vezetőjét. Az intézmény, illetve telephely vezetője
értesíti a rendőrséget, a tűzoltóságot, és elrendeli az épület kiürítését a tűz- illetve bombariadó
terv alapján.
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3.21 A felnőttoktatás formái
3.21.1 Esti tagozat
3.21.1.1

Feladata és formái

Az általános képzés formái között feladata a hallgatók felkészítése az érettségi vizsgára.
- Esti tagozatos képzés két vagy 3 konzultációs nappal.
- Digitális (számítógéppel segített) távoktatásos képzés.
- A képzés ideje 2-3 tanév.

3.21.1.2
-

Jelentkezés és beiratkozás

A tanulmányok megkezdésekor a tanév rendjében megadott határidőig 18. életévét
betöltött személy jelentkezési lap kitöltésével jelentkezhet.
Mellékelni kell a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány és a szakmai
végzettséget igazoló dokumentum fénymásolatát!
Beiratkozni az első tanítási napon, adatlap kitöltésével lehet. A középiskolai
bizonyítvánnyal rendelkezők kötelesek ez alkalommal a bizonyítványt leadni. A
beiratkozás időpontja a tanulói jogviszony kezdő időpontja.

3.21.1.3

Tanulói jogviszony megszüntetése

A tanulói jogviszony megszűnik, ha
-

a hallgató saját maga kéri;
nem teljesíti az előírt vizsgakötelezettségeit;

3.21.1.4

Tagozati Munkaközösség

Esti Tagozat
A tagozatvezető feladatai:
- a tanév munkarendjének kialakítása;
- tantárgyfelosztás és órarend elkészítése;
- főigazgatói jóváhagyással tanulói jogviszony létesítése és megszüntetése;
- a folyamatos munkavégzés biztosítása;
- a vizsgák megszervezése és lebonyolítása;
- az adminisztrációs feladatok folyamatos és pontos ellátása és ellenőrzése;
- minőségbiztosítás;
- statisztikai adatszolgáltatás;
- intézményi beszámoló;
- beiskolázás.
Osztályfőnök feladatai:
- adminisztrációs, osztályszervezési tevékenység;
- hallgatói kapcsolattartás;
- a hallgatók motiváltságának elősegítése.
Szaktanárok feladatai:
-

a felkészítő munka órarend szerinti elvégzése;
korrepetálási foglalkozások megtartása,
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vizsgáztatási kötelezettség, megbízás alapján érettségi vizsgabizottsági tagság
betöltése.
Digitális középiskola
-

A szakmai vezető feladatai:
-

a munkarend kialakítása, kontaktórák és a vizsgák megszervezése;
a digitális rendszer felügyelete;
kapcsolattartás társintézményekkel;
továbbképzések és konzultációk szervezése;
adminisztrációs feladatok pontos ellátása;
statisztikai és beszámoltatási rendszer;
munkaszervezés.

A rendszergazda faladatai:
-

Felügyeli a rendszer működését.
Kapcsolatot tart az üzemeltetőkkel.
Felépíti a kurzus rendszerét, kialakítja mindenki számára a megfelelő hozzáférési
módot.
A szakmai vezetővel együtt megszervezi a zavartalan működést.

A mentor feladata:
A digitális középiskolában az osztályfőnök szerepét tölti be, adminisztrációs
tevékenysége a számítógépes rendszerre is kiterjed.
A tutor feladatai:
-

-

A szaktanár szerepét tölti be.
Kiválasztja a kurzuson belül a követelményeknek megfelelő tananyagot, illetve fel is
töltheti.
A vizsgáztatás módját határozza meg
Kijelölt kontaktórákon segíti a tananyag elsajátítását.
Kapcsolatot tart a fórumon keresztül.

3.21.1.5

A Tagozat működése

A tanév szorgalmi időszakból (konzultációs illetve kontaktórákból) és vizsgaidőszakból áll.
Mindkettőt a tanév elején készült beosztás alapján kell teljesíteni.
A beosztás teljes mértékben a nappali tagozat rendjéhez igazodik. A jegyek zárása félévi és év
végi osztályozó értekezleten történik, azonos időpontban a nappali tagozattal.
A felnőtt oktatás tartalmi részét és a helyi tanterv alapján óraszámait az iskola pedagógiai
programja, napi beosztását a házirend tartalmazza.
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4 Az Szervezeti és működési szabályzat elfogadása és
jóváhagyása
4.1

Elfogadás

Az intézmény Szervezeti és működési szabályzatát a nevelőtestület 2013. március 21-én
tartott ülésén elfogadta.
Nagykanizsa 2013. március 21.

_______________________
Bene Csaba
főigazgató

4.2

______________________
Marosi Attila
a nevelőtestület nevében

Jóváhagyás

Az intézmény Szervezeti és működési szabályzatát a mai nappal jóváhagyom.
Nagykanizsa 2013. március 22.
______________________
Bene Csaba
főigazgató
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5 Mellékletek
1. számú melléklet: az intézmény szervezeti felépítése
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1. számú melléklet: munkakörileírás-minták
Főigazgató- helyettes részére
Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola
és Kollégium,
8800 Nagykanizsa, Erdész u. 30.
Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola
és Kollégium Zsigmondy- Széchenyi
Tagintézménye,
8800 Nagykanizsa, Hunyadi út 18.
Tanár – Főigazgató-helyettes

Intézmény neve, címe

A munkavégzés helye, címe
A közalkalmazott beosztása
A munkáltatói jogkör gyakorlója
(kinevező)
A munkáltatói jogkör gyakorlója
(munkairányító, munkaellenőrző)
Munkarend
Munkaidő – heti 40 óra
A munkakör betöltéséhez szükséges
végzettség

Főigazgató
Főigazgató
Az órarend és ügyeleti beosztás szerint
Heti kötelező óraszám: 2 óra
Főiskola/egyetem
A munkáltatói jogkör gyakorlója
(főigazgató)
Főigazgató
A munkáltatói jogkör gyakorlója
(munkairányító, munkaellenőrző)
utasítása alapján.

Fegyelmi felettese
Közvetlen felettese
Helyettesítés

1. Általános tevékenysége és feladatköre
A főigazgató első számú helyettese, aki az intézményben folyó elméleti és
gyakorlati oktatásért felel.
Az intézmény főigazgatójának távollétében (szabadság, betegség, kiküldetés,
stb.) a főigazgatót teljes jogkörrel, személyi és anyagi felelősséggel
helyettesíti.
Munkáját az érvényes jogszabályok és a főigazgató utasítása alapján végzi.
Irányítja és ellenőrzi a szakmai elméleti és gyakorlati tananyagok oktatását, és
azok munkaközösségeit.
2. Közvetlenül irányítja az alábbi dolgozók munkáját
Tagintézmény-vezető
Tagintézményvezető-helyettes
Gyakorlati oktatásvezető
Gyakorlati oktatásvezető-helyettes
Kollégiumvezető
Tanárok, pedagógusok
Technikai dolgozók

66

3. Fegyelmi jogköre
Az intézmény valamennyi dolgozója esetében kezdeményezheti az intézmény
főigazgatójánál a fegyelmi vizsgálat lefolytatását.
4. A főigazgató-helyettes pedagógiai irányító munkája
Részt vesz az intézmény pedagógiai programjának elkészítésében.
Felelős az intézmény pedagógiai programjában leírtak betartásáért és annak
betartatásáért.
A szakmai elméleti és gyakorlati oktatás felelős irányítója.
Megszervezi a tantárgyi, a szakképesítő, a minősítő vizsgákat, előkészíti és
felügyeli azokat.
Gondoskodik a tanulmányi versenyek zavartalan lebonyolításának technikai,
műszaki hátteréről.
Szükség esetén – tantestületi értekezleten – beszámolókat tart a szakmai és
elméleti oktatás területén történő változásokról, és javaslatot tesz az új
jelentkező feladatok megtételére.
Részt vesz a hozzá tartozó munkaközösségek munkájában.
Vezetői értekezleteken véleményt mond az aktuális feladatokról, beszámol a
saját területén végzett eddigi munkájáról.
5. A főigazgató-helyettes ügyviteli irányító feladatai
Elkészíti a közvetlenül irányítása alá tartozó dolgozók munkaköri leírását.
Elkészíti a közvetlenül irányítása alá tartozó dolgozók éves szabadságolási
tervét.
Aktívan részt vesz az intézmény költségvetésének előkészítő munkájában.
Figyelemmel kíséri a pályázatokat. Az intézményre vonatkozó pályázatok
elkészítésben – szakterület megfelelő kollégáinak bevonásával – tevékenyen
részt vesz.
6. Általános feladatai
6.1. Pedagógiai munka
Tervezi, szervezi, segíti, ellenőrzi, értékeli, irányítja a szakmai elméleti és
szakmai gyakorlati munkát.
A főigazgatóval egyeztetett, ill. a Belső Ellenőrzési Ütemtervnek megfelelő
óralátogatási terv alapján ellenőrzi a közvetlen irányítása alá tartozó dolgozók
munkáját.
6.2. Munkaközösségi munka
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Irányítja, segíti, ellenőrzi, értékeli a munkaterületéhez tartozó szakmai
munkaközösségek munkáját.
Járuljon hozzá a munkaterületéhez tartozó pedagógiai szakmai munka
színvonalának emelkedéséhez.
6.3. Szakmai elmélet-gyakorlat kapcsolata
Összehangolja a szakmai elméleti és gyakorlati oktatás szakmai programjait.
Egyezteti a gyakorlati oktatásvezetővel a szakképesítési és a technikus
vizsgával kapcsolatos feladatokat.
Javaslatokat dolgoz ki, illetve egyeztet a gyakorlati oktatásvezetővel a szakmai
elméleti és gyakorlati oktatás feltételeinek javítására, fejlesztésére.
Rendszeresen ellenőrzi
együttműködését.

a

szakelméleti

tanárok

és

a

szakoktatók

6.4. Pályaválasztás, beiskolázás
Megszervezi a munkaközösség vezetők közreműködésével a beiskolázási
munkát.
Irányítja az intézmény részvételét a különböző pályaválasztási értekezleteken,
melybe bevonja a tantestület érintett pedagógusait is.
Irányítja és ellenőrzi a beiskolázással kapcsolatos adminisztrációs munkát.
Osztályba-sorolási tervek készítésével közreműködik a tanév előkészítő
munkában.
Segítséget nyújt az iskolatitkárnak a tanévnyitó és szakvizsga statisztika
elkészítésében, valamint az osztálynévsorok kialakításában.
6.5 Hátrányos helyzetű tanulók segítése, tehetséggondozás
Ellenőrzi, értékeli, segíti a hátrányos helyzetű tanulókat érintő (korrepetálás,
tehetséggondozás, felzárkóztatás) oktatásának megszervezését.
Szakmai tanulmányi kirándulásokat elősegíti, ösztönzi.
6.6 Tantárgyfelosztás, tanmentek
Segítséget ad a szakelméleti tantárgyfelosztásnál, az órarend elkészítésénél.
Előkészíti az óraadók szerződtetését.
Ellenőrzi az elektronikus naplók vezetését, segíti, ellenőrzi a szakmai elméleti
és gyakorlati oktatást végző tanárok túlóra elszámolási lapjait.
Ellenőrzi a munkaközösség vezetők által összegyűjtött szakmai programokat.
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Gondoskodik a szakmai programokban
előrehaladásról, azokat felügyeli, ellenőrzi.

megfogalmazottak

szerinti

Alkalomszerűen ellenőrzi a tanári ügyeleteket.
6.7 Vizsgabizottságok kialakítása, vizsgák
A munkaterületéhez tartozó szakmákban előkészíti, szervezi a tantárgyi
vizsgák lebonyolítását.
Közreműködik a vizsgabizottságok kialakításában.
Elvégzi a vizsgára bocsájtással és a vizsgák szervezésével kapcsolatos
feladatokat.
Előkészíti, szervezi a szakképesítő vizsgák, a technikus minősítő vizsgák
lebonyolítását.
A számára kijelölt bizonyítványokat, anyakönyvi lapokat rendszeresen
ellenőrzi, aláírja.
6.8 Vezetői ügyeletek, ellenőrzések
Az igazgató megbízás alapján rendszeresen részt vállal a vezetői ügyeletekből.
Végrehajtja a Belső Ellenőrzési Terv alapján a reá háruló feladatokat.
Szükség szerint írásos beszámolót készít
ellenőrzéseiről az intézmény főigazgatójának.

területének

munkájáról,

7. Egyéb feladatai
Esetenként a munkakörével összefüggő, de e munkaköri leírásban nem
szereplő feladatokat is köteles ellátni a főigazgató szóbeli, vagy írásbeli
utasítása szerint.
Nagykanizsa, ……………………………………
……... ………………………..
Főigazgató
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Gyakorlatioktatás-vezető részére
Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és
Kollégium, 8800 Nagykanizsa,
Erdész u. 30.
Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és
kollégium Cserháti Tagintézménye, 8800
Nagykanizsa, Ady E u. 74/a.
Tanár – Gyakorlati-oktatásvezető
Főigazgató

Intézmény neve, címe
Munkahely neve, címe
A közalkalmazott beosztása
A munkáltatói jogkör gyakorlója (kinevező)
A munkáltatói jogkör gyakorlója
(munkairányító, munkaellenőrző
Munkarend
Munkaidő – heti 40 óra
A munkakör betöltéséhez szükséges
végzettség

Főigazgató; Főigazgató-helyettes
Az órarend és ügyeleti beosztás szerint
Heti kötelező óraszám: 11 óra
Főiskola/egyetem
A munkáltatói jogkör gyakorlója
(Főigazgató)
Főigazgató-helyettes
A munkáltatói jogkör gyakorlója
(munkairányító, munkaellenőrző) utasítása
alapján.

Fegyelmi felettese
Közvetlen felettese
Helyettesítés
1. Általános tevékenysége és feladatköre

Közvetlen felettese: iskola főigazgatója illetve főigazgató-helyettese
A Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Intézmény telephelyein működő
tanműhelyek első számú vezetője.
Irányítása alá tartozik a tanműhelyek teljes dolgozói állománya. Közvetlenül irányítja,
segíti, ellenőrzi a szakoktatók pedagógiai, szakmai munkáját, melyben segítségére vannak
a szakmai munkaközösségek vezetői is.
Figyelemmel kíséri a szakoktatók erkölcsi, emberi magatartását, munkafegyelmét.
Az intézmény anyagi lehetőségeinek, illetve elkészített éves költségvetési tervének
függvényében a gyakorlati oktatásvezető helyettessel együtt folyamatosan gondoskodik:
 A tanműhely műszaki-technikai színvonalának fejlesztéséről;
 A tanműhely állagának megőrzéséről;
 A tanműhelyben lévő eszközök, anyagok, gépek használatáról;
 A tanműhely és környezetének rendjéről.
Erkölcsi és anyagi felelősséggel tartozik:
1. a tanműhely műszaki-technikai színvonalának fejlesztéséért;
2. a tanműhely állagának megőrzéséért;
3. a tanműhelyben lévő eszközök, anyagok, gépek használatáért;
4. a tanműhely és környezetének rendjéért.
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Hatás és tevékenységi körét meghaladó tanműhelyi gondokat, problémákat – jellegüktől
függően – a lehető legrövidebb időn belül köteles jelezni a főigazgatónak, illetve a
főigazgató-helyettesnek.
2. Tervező, szervező feladatai
A gyakorlati oktatásvezető-helyettessel együtt a beiskolázott tanulólétszám függvényében
megtervezi a gyakorlati oktatási csoportokat.
A főigazgató-helyettessel, a gyakorlati oktatásvezető-helyettessel koordinálva kialakítják
az osztályok besorolását, meghatározzák azok iskolai, illetve gyakorlati beosztásukat.
A tanévkezdésre a gyakorlati oktatásvezető-helyettessel együtt elkészítik a tanműhelyi
gyakorlati oktatás órarendjét és azt jóváhagyásra a főigazgató elé terjesztik jóváhagyásra.
Minden tanév tanévnyitójára a gyakorlati oktatásvezető-helyettesekkel
összeállítják a csoportok névsorát és azt az oktatók rendelkezésére bocsátják.

együtt,

A gyakorlati-oktatásvezető oktatásvezető-helyettesekkel együtt megszervezik
tanműhelyi tanulók nyilvántartását, s annak folyamatos vezetéséről gondoskodnak.

a

A gyakorlatioktatásvezető-helyettesekkel együtt elkészítik a tanműhely működéséhez
szükséges költségvetési tervet.
A szakoktatók foglalkozásainak ellenőrzésére tervet készít
Szükség esetén koordinálja a távollévő, a továbbtanuló, valamint beteg dolgozók
helyettesítését.
3. Tanügy-igazgatási, képzési, oktatási feladatai
Naprakész tanműhelyi, tanulói nyilvántartással kell rendelkeznie.
Folyamatosan ellenőrzi a csoportnaplók naprakész vezetését.
Figyelemmel kíséri a szakoktatók szakmai és pedagógiai munkáját, az előírt végzettség
meglétét.
A
főigazgató-helyettessel,
gyakorlatioktatásvezető-helyettessel
együttműködve,
figyelemmel kíséri a más típusú iskolából érkezett tanulók különbözeti vizsgájának
letételét.
Ellenőrzi a tanulók munkájának havonkénti értékelését, osztályozását, ezek regisztrálását.
Felügyeli a vállalkozásoknál, a cégeknél lévő tanulók szakmai gyakorlatát azok
tanulószerződéseit.

71

Megkülönböztetett figyelemmel kíséri a hiányzó tanulók nyilvántartását és a gyakorlati
oktatásvezető-helyettessel együtt gondoskodik arról, hogy a hiányzásról a szülői házat és
az osztályfőnököt időben értesíti.
A fegyelmezetlen tanulókkal elbeszélget, szükség szerint javaslatot tesz a fegyelmi
büntetésre, illetve fegyelmi tárgyalás lefolytatására és indokolt esetben ezeken részt vesz.
Igény és szükség szerint szülőket fogad, és az érintett oktatóval együtt tájékoztatást ad a
gyermek előmeneteléről, magatartásáról.
Tevékenyen részt vesz a gyakorlati szakmunkásvizsga szervezésében, előkészítésében,
lebonyolításában.
Részt vesz a tanműhelyi és iskolai szintű szakmai értekezleteken.
A gyakorlatioktatásvezető-helyettesekkel együtt felügyeli a szakmai programok szerinti
előrehaladást.
Az általa készített óralátogatási terv alapján, - melyet előzetesen egyeztet a főigazgatóval,
valamint főigazgató-helyettessel, - látogatja a gyakorlati foglalkozásokat. Ezen
látogatásokról feljegyzést készít.
4. Gazdálkodási, pénzügyi feladatai
A gyakorlati oktatásvezető-helyettessel együtt költségvetési tervezetre alapozva, javaslatot
tesz anyagok, eszközök beszerzésére a főigazgató számára.
Munkatársaival együtt törekszik a tanműhely takarékos gazdálkodásra.
Az esetleges rongálók kártérítési kötelezettségének összegére tegyen javaslatot a
főigazgató felé.
Helyettesítések esetén a költségkímélő gazdaságos megoldásokra törekedjen.
5. Ellenőrzési feladatai
Ellenőrzi a tanműhely dolgozóinak munkafegyelmét, munkaidő betartását.
Alkalomszerűen ellenőrzi a jelenléti ív vezetését.
Rendszeresen figyelemmel kíséri a tanműhely rendjét és működését, a biztonságtechnikai,
a tűzbiztonsági és a munkavédelmi előírások szempontjából is.
A gyakorlati oktatásvezető-helyettessel együtt folyamatosan figyelemmel kíséri a
szakoktatók oktató-nevelő munkáját, ellenőrzi a foglalkozásokat, a napközi munkát, a
tanügyi adminisztrációs tevékenységet (csoportnaplók, munkanaplók, osztálynaplók
vezetése stb..)
6. Hatásköri illetékessége
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A gyakorlati oktatásvezető-helyettesekkel együtt az általa irányított területen felelős a
munkafegyelem betartásáért, a tanulókra és a dolgozókra nézve egyaránt.
Esetenként a munkakörével összefüggő, de e munkaköri leírásban nem szereplő
feladatokat is köteles ellátni feletteseinek szóbeli utasítására
Nagykanizsa,……………………………………

………………………..
Főigazgató

73

Kollégiumvezető részére
Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és
Kollégium
8800 Nagykanizsa, Erdész u.30.
Nagykanizsa Műszaki Szakképző iskola és
Kollégium Cserháti Tagintézménye, 8800
Nagykanizsa, Ady E u. 74/a.
Tanár – Kollégiumvezető
Főigazgató
Az órarend és ügyeleti beosztás szerint
Heti kötelező óraszám: 10 óra

Intézmény neve, címe
Munkavégzés helye, címe
A közalkalmazott beosztása
A munkáltatói jogkör gyakorlója (kinevező)
Munkarend
Munkaidő – heti 40 óra
A munkakör betöltéséhez szükséges
végzettség

Főiskola/egyetem
A munkáltatói jogkör gyakorlója
(Főigazgató)
Főigazgató
A munkáltatói jogkör gyakorlója utasítása
alapján.

Fegyelmi felettese
Közvetlen felettese
Helyettesítés

Közvetlenül a főigazgató irányítása alá tartozik, de felettese az intézmény főigazgatóhelyettese is. Vezető beosztású pedagógus.
Munkáját a kollégium irányításában az intézmény főigazgatójának, főigazgató-helyettesének
utasítása lapján, valamint az iskolai és kollégiumi nevelőtestület döntéseinek figyelembe
vételével önállóan végzi. Felelős a kollégium jogszerű és szakszerű működéséért, tagja az
intézmény vezetőségének.
Feladatai:
Az intézmény pedagógiai programjában megjelölt célok tervszerű megvalósítása és a
feladatok elvégzése érdekében elkészíti a kollégium operatív működési
dokumentumait, (pl. éves munkaterv, foglalkozás felosztás, stb).
Szükség esetén javaslatot tesz a kollégium Pedagógiai programjának, Szervezeti és
működési szabályzatának, és Házirendjének aktualizálására, karbantartására.
Gondoskodik az Arany János Kollégiumi Programban részt vevő tanulók felvételéről,
elhelyezéséről, a központi program kollégiumi vetületének megvalósításáról.
Szervezi és irányítja a kollégiumban dolgozó nevelő tanárok munkáját, valamint a
kollégiumi foglalkozási csoportok tevékenységét.
Nevelő-oktató munkája eredményessége érdekében szoros kapcsolatot tart az
intézmény főigazgatójával, tagintézmények vezetőivel, a tanulók szüleivel, valamint a
közművelődési intézmények vezetőivel.
Elkészíti és jóváhagyásra előterjeszti a főigazgató részére a kollégiumi nevelők
munkarendjét és ügyeleti beosztását.
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Elkészíti és jóváhagyja a kollégiumi nevelők kollégiumi csoportjukra illetve
foglalkozási csoportjukra vonatkozó foglalkozási tervét, gondoskodik a távollévő
kollégiumi nevelőtanárok helyettesítéséről.
Az előzetesen elkészített és egyeztetett munkaterv alapján megtervezi az ellenőrzés
folyamatát.
Gondoskodik a nevelőtanárok pedagógiai, szakmai továbbképzéseiről, valamint
alkalmazza a korszerű pedagógiai törekvéseket.
Figyelemmel kíséri a kollégiumi közösségek életét, segíti öntevékenységüket,
önkormányzati és érdekvédelmi feladataik megvalósulását, közreműködik a
diákönkormányzat tevékenységnek fejlesztésében.
Gondoskodik a tanulók, kollégiumi nevelőtanárok egészségének és testi épségének
védelméről, a munka és tűzvédelmi rendelkezések megtartásához szükséges
feltételekről.
A kollégiumi diákönkormányzattal együttműködve elkészíti a napi- és heti rendet, és a
szabadidős programokat.
Önállóan dönt a tanulók kollégiumi felvételéről, kollégiumi fegyelmi ügyekben eljár.
Ellenőrzi a kollégiumi épület felszereltségét, törekszik az otthonosság megteremtésére.
Irányítja és ellenőrzi a kollégiumi nevelők pedagógiai és adminisztrációs munkáját.
Az IMIP alapján koordinálja a kollégiumi alkalmazottak teljesítményértékelésének
folyamatát.
Előkészíti a kollégiumra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatásokat, gondoskodik az
irattári iratok kezeléséről.
Szervezi, segíti és ellenőrzi a kollégiumi rendezvények kulturált, színvonalas
lebonyolítását.
Felügyeli a kollégiumban az elsősegélynyújtással, a balesetvédelemmel,
tűzvédelemmel kapcsolatos ismeretek elsajátítását és betartatását.
Részt vesz az intézmény főigazgatója által tartott vezetőségi értekezleteken.
Felelős a kollégium gazdasági, pénzügyi rendelkezéseinek megtartásáért. Figyelemmel
kíséri a szükséges dokumentumok naprakész állapotát.
Közreműködik az oktató-nevelő munkatárgyi feltételeinek megteremtésében, a
kollégiumi költségvetés előkészítésében.
A kollégista tanuló elhelyezésével kapcsolatosan tanügyi-igazgatási feladatokat lát el.
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Pályázatok figyelése és pályázatok írása.
Országos érdekképviseleti szervekkel (Kollégiumi Érdekszövetség, AJKP Egyesület)
kapcsolattartási illetve tagsági viszony fenntartása.
Vezetői értekezleteken - a főigazgató kérése alapján - beszámol a kollégiumban
végzett munkájáról, javaslatot tesz a kollégiumi nevelő - oktató munka
továbbfejlesztésére.
Segíti a takarékos és hatékony gazdálkodást, javaslatot tesz belső racionalizálásra.
Javaslatot tesz:
Kollégiumi nevelők besorolásával, jutalmazásával, minősítésével és
kitüntetésével kapcsolatban.
Intézményi
költségvetés
kapcsolatban.

kollégiumi

részének

felhasználásával

Intézmény fejlődését és jövőjét érintő valamennyi kérdésben.
Jogkörei
Döntési jogköre van a főigazgató jóváhagyásával:
A
kollégiumi
nevelők
éves
munkatervének
munkabeosztásuk alkalom szerinti módosításában.

jóváhagyásában,

A kollégiumi tanulók házirendtől és a napirendtől eltérő tevékenységének
engedélyezésében.
A kollégiumi tanulók jutalmazásában és büntetésében.
A kollégiumi túlóra, (túlmunka) és helyettesítési díjak elszámolásában.
A kollégiumi többlettevékenységhez kapcsolódó illetmények (pl. hét végi
ügyelet, helyettesítés, stb.) elszámolásában
A kollégiumi tanulók felvételében és kizárásában
Nagykanizsa, …………………………………….

………………………..
Főigazgató
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Tagintézmény-vezető részére
Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és
Kollégium
8800 Nagykanizsa, Erdész u. 30.
Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és
Kollégium ……………
Tanár – Tagintézmény-vezető
Főigazgató

Intézmény neve, címe
Munkavégzés helye, címe
A közalkalmazott beosztása
A munkáltatói jogkör gyakorlója (kinevező)
A munkáltatói jogkör gyakorlója
(munkairányító, munkaellenőrző
Munkarend
Munkaidő – heti 40 óra
A munkakör betöltéséhez szükséges
végzettség

Főigazgató; Főigazgató-helyettes
Az órarend és ügyeleti beosztás szerint
Heti kötelező óraszám: 2 óra
Főiskola/egyetem
A munkáltatói jogkör gyakorlója
(Főigazgató)
Főigazgató
A munkáltatói jogkör gyakorlója
(munkairányító, munkaellenőrző) utasítása
alapján.

Fegyelmi felettese
Közvetlen felettese
Helyettesítés
Személyi vonatkozású jogköre:

A főigazgatót, főigazgató-helyettest, annak távollétében teljes jogkörrel helyettesíti a
Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium ……….. Tagintézménye,
8800 Nagykanizsa, ……………………. vonatkozásában.
Munkáját az érvényes rendeletek, jogszabályok és a főigazgató, főigazgatóhelyettes utasítása alapján végzi.
Közvetlenül irányítja az alábbi dolgozók munkáját
A tagintézmény irányítása alá tartozó telephely(ek)en dolgozó gyakorlati oktatásvezetőhelyettes(ek)
Tagintézményvezető-helyettes
Tagintézményhez tartozó munkaközösség vezetőket
Pedagógusok, Tanárok
Technikai dolgozók
Feladatköre
Közvetlen felettese: iskola főigazgatója, főigazgató-helyettese.
Az általános műveltséget megalapozó oktatás, az érettségire történő felkészítő tanulmányi
munka közvetlen irányítója.
Az érettségi vizsgák megszervezése és lebonyolításának feladatai.
Javítóvizsgák szervezése, lebonyolítása, értékelése a közismereti területen.
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Tervezi, szervezi, irányítja, segíti, koordinálja, értékeli és ellenőrzi az általános
műveltséget megalapozó tantárgyak tanítását és munkaközösségekkel kapcsolatos
pedagógiai munkát.
Irányítja, és szervezi az integrációs programban résztvevő, és a sajátos nevelést igénylő
tanulók felzárkóztatását segítő tevékenységeket.
Segíti, irányítja, ellenőrzi és értékeli az iskolai nevelés körébe tartozó feladatokat.
Megszervezi a tanórán kívüli foglalkozásokat a tanulók öntevékenységére építve, a szülők
és a társadalmi környezet bevonásával, a tanulók igényei, valamint az iskolai feltételek
alapján.
Engedélyezi, és szervezi a közismereti tantárgyak korrepetálásait.
Előkészíti és szervezi a közismereti tantárgyak évközi felmérőit, vizsgáit (javító,
különbözeti, érettségi, osztályozó).
Oktató-nevelő munka segítése, irányítása, ellenőrzése és értékelése: a főigazgatóval
egyeztetett óralátogatási terv, illetve a belső ellenőrzési terv szerint látogatja a tanítási
órákat.
Tantárgyfelosztás elkészítése, helyettesítések megszervezése, az órarend elkészítésének
segítése, a közismereti területre vonatkozóan.
Feladata az iskolai hagyományok ápolása, iskolai ünnepélyek, rendezvények szervezése.
(Megemlékezések, évfordulók, szalagavatók, ballagások, tanévnyitó, tanévzáró, kulturális
versenyek, iskolai vetélkedők – szükség szerint, megyei, országos – vetélkedők fordulói.)
Irányítja, ellenőrzi és értékeli:
 a könyvtáros pedagógus;
 az ifjúságvédelmi tevékenységet végző pedagógus;
 a szabadidő szervező tevékenységet végző pedagógus munkáját.
Engedélyezi és nyilvántartja a tanulók külső sportkörben, kulturális – művészeti
csoportban történő tevékenységét. Elbírálja a tanulók fenti célú kikérését.
Osztálynaplók rendszeres ellenőrzése, a tapasztalatok értékelése.
Bizonyítványok és anyakönyvi lapok ellenőrzése, aláírása külön utasítás szerint.
Engedélyezi és nyilvántartja a szakközépiskolai képzéshez tartózó osztályok tanulmányi
kirándulásait.
Összefogja, és irányítja a diákönkormányzat, diákkörök működését.
Irányítja, ellenőrzi az iskolai könyvtáros munkáját. Az iskolai könyvtár működésének
segítése, - az iskolai könyvtáros személyén keresztül – ellenőrzése, az iskolai könyvtáros
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munkaköri
szabályzatának
kapcsolatteremtésének segítése.

elkészítése,

szükség

szerinti

beszámoltatása,

Koordinálja az intézmény egészségügyi tevékenységét.
Irányítja a közismereti munkaközösségek tevékenységét a munkatervük alapján.
Gondoskodik az általános képzés területén a helyettesítések megszervezéséről.
Javaslatot tesz a közismereti pedagógusok továbbképzéseire.
Félévkor és év végén beszámolót készít a hozzá tartozó terület nevelési-oktatási
munkájáról.
Belső ellenőrzést végez a saját munkaterületén, a tanévi ellenőrzési terv alapján.
Tapasztalatairól az igazgatót rendszeresen tájékoztatja.
Szervezi a hozzátartozó terület tankönyv, és egyéb oktatási dokumentáció igények
felmérést.
Szükség esetén elkészíti a hozzá tartozó pedagógusok minősítését.
A főigazgató megbízása alapján részt vállal az ügyeletekből, ellenőrzésekből az iskolát
érintő egyéb feladatokból. Ügyeleti ideje alatt az intézményt csak hivatalos ügyben
hagyhatja el. Ennek okát és távollétének várható időtartamát előzetesen bejelenti az
igazgatónak.
Előkészíti és lebonyolítja a közismereti tantárgyak versenyeit.
Aktívan részt vesz a területét érintő pályázatok elkészítésében, lebonyolításában.
Hozzájárul az intézményen belüli információ - áramláshoz, kölcsönös tájékoztatáshoz.
Munkája során együttműködik az iskola vezetőivel. Részt vesz
megbeszéléseken, ahol tájékoztatást ad területének aktuális problémáiról.

a

vezetői

Szabálytalanság, rendkívüli esemény észlelése esetén jelentést tesz az intézmény
főigazgatójának.
Kapcsolatot tart a területéhez tartozó külső szervekkel, intézményekkel.
Munkakörével kapcsolatban ellátja belső ellenőrzési feladatait, melyeket dokumentál
(iktat) és a dokumentációt megőrzi.
Javaslatot tesz a közvetlen irányítása alá tartozó dolgozók jutalmazására, felelősségre
vonására.
Ellátja az iskola főigazgatójától, főigazgató-helyettestől kapott külön megbízásokat.
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Nagykanizsa, …………………………..

………………………..
Főigazgató
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Tagintézményvezető – helyettes részére
Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola
és Kollégium
8800 Nagykanizsa, Erdész u. 30.
Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola
és Kollégium ……............
Tanár – Tagintézményvezető-helyettes

Intézmény neve, címe
Munkavégzés helye, címe
A közalkalmazott beosztása
A munkáltatói jogkör gyakorlója
(kinevező)
A munkáltatói jogkör gyakorlója
(munkairányító, munkaellenőrző)
Munkarend
Munkaidő – heti 40 óra
A munkakör betöltéséhez szükséges
végzettség

Főigazgató
Tagintézmény-vezető
Az órarend és ügyeleti beosztás szerint
Heti kötelező óraszám: 4 óra
Főiskola/egyetem
A munkáltatói jogkör gyakorlója
(főigazgató)
Tagintézmény-vezető
A munkáltatói jogkör gyakorlója
(munkairányító, munkaellenőrző)
utasítása alapján.

Fegyelmi felettese
Közvetlen felettese
Helyettesítés

3. Általános tevékenysége és feladatköre
A tagintézmény-vezető első számú helyettese, akinek az iskolai
nevelő - oktató munka tervezése, szervezése, értékelése a feladata.
Tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi a tanórán kívüli nevelőmunkát.
Irányítja és ellenőrzi a gyermek és ifjúságvédelmi felelős munkáját.
Közvetlenül irányítja a hozzá tartozó munkaközösségek munkáját.
Koordinálja az osztályfőnöki nevelőmunkát.
Gondoskodik a tanulói fegyelmi eljárások lefolytatásáról.
Javaslatot tesz a közvetlen irányítása alá tartozó dolgozók jutalmazására,
felelősségre vonására.
Munkakörével kapcsolatban ellátja belső ellenőrzési feladatait, melyeket
dokumentál és a dokumentációt megőrzi iktatja.
A tagintézmény órarendjének, tantárgyfelosztásnak elkészítése.
Egyéb feladatai
Esetenként a munkakörével összefüggő, de e munkaköri leírásban nem
szereplő feladatokat is köteles ellátni a főigazgató, főigazgató-helyettes, illetve
tagintézmény-vezető szóbeli, vagy írásbeli utasítása szerint.
Nagykanizsa, ……………………………………
……... ………………………..
Főigazgató
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Gyakorlatioktatásvezető-helyettes részére
Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és
Kollégium, 8800 Nagykanizsa,
Erdész u. 30.
Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és
Kollégium, ……………………
Tanár – Gyakorlatioktatásvezető-helyettes
Főigazgató

Intézmény neve, címe
Munkavégzés helye, címe
A közalkalmazott beosztása
A munkáltatói jogkör gyakorlója (kinevező)
A munkáltatói jogkör gyakorlója
(munkairányító, munkaellenőrző)
Munkarend
Munkaidő – heti 40 óra
A munkakör betöltéséhez szükséges
végzettség

Gyakorlati-oktatásvezető
Az órarend és ügyeleti beosztás szerint
Heti kötelező óraszám: 17 óra
Főiskola/egyetem
A munkáltatói jogkör gyakorlója
(Főigazgató)
Gyakorlati oktatásvezető
A munkáltatói jogkör gyakorlója
(munkairányító, munkaellenőrző) utasítása
alapján.

Fegyelmi felettese
Közvetlen felettese
Helyettesítés
1. Általános tevékenysége és feladatköre

Közvetlen felettese: iskola főigazgatója, főigazgató-helyettese, tagintézmény-vezetője,
illetve gyakorlatioktatás-vezetője.
A Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium 8800 Nagykanizsa,
………………………… működő tanműhelyeinek első számú vezetője.
A gyakorlati oktatásvezetővel együtt irányítása alá tartozik a tanműhelyek teljes dolgozói
állománya. Közvetlenül irányítja, segíti, ellenőrzi a szakoktatók pedagógiai, szakmai
munkáját, melyben segítségére vannak a szakmai munkaközösségek vezetői is.
Irányítása alá tartozik a ………………….. tagintézmény
………………….. dolgozó pedagógusai és technikai dolgozói.

(8800

Nagykanizsa,

Figyelemmel kíséri a szakoktatók erkölcsi, emberi magatartását, munkafegyelmét.
Az intézet anyagi lehetőségeinek és a gyakorlati-oktatásvezetővel együtt elkészített éves
költségvetési terv függvényében a gyakorlati-oktatásvezetővel folyamatosan
gondoskodnak:
A tanműhely műszaki-technikai színvonalának fejlesztéséről;
Erkölcsi és anyagi felelősséggel tartozik:
1. a tanműhely műszaki-technikai színvonalának fejlesztéséért;
2. a tanműhely állagának megőrzéséért;
3. a tanműhelyben lévő eszközök, anyagok, gépek használatáért;
4. a tanműhely és környezetének rendjéért.
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A gyakorlati-oktatásvezetőt, távollétében (szabadság, betegség, kiküldetés) teljes
jogkörrel, személyi és anyagi felelősséggel helyettesíti.
Hatás és tevékenységi körét meghaladó tanműhelyi gondokat, problémákat – jellegüktől
függően – a lehető legrövidebb időn belül köteles jelezni a főigazgatónak, főigazgatóhelyettesnek, tagintézmény-vezetőnek, gyakorlati-oktatásvezetőnek.
2. Tervező, szervező feladatai
A gyakorlatioktatás-vezetővel együtt a beiskolázott tanulólétszám függvényében
megtervezi a gyakorlati-oktatási csoportokat.
A főigazgató-helyettessel, a tagintézmény-vezetővel, és a gyakorlati-oktatásvezetővel
koordinálva kialakítják az osztályok besorolását, meghatározzák azok iskolai, illetve
gyakorlati beosztásukat.
A tanévkezdésre a gyakorlati-oktatásvezetővel együtt elkészítik a tanműhelyi gyakorlatioktatás órarendjét és azt jóváhagyásra a főigazgató elé terjesztik.
Minden tanév tanévnyitójára a gyakorlati-oktatásvezetővel együtt, összeállítják a
csoportok névsorát és azt az oktatók rendelkezésére bocsátják.
A gyakorlati-oktatásvezetővel együtt megszervezik a tanműhelyi tanulók nyilvántartását, s
annak folyamatos vezetéséről gondoskodnak.
A gyakorlati-oktatásvezetővel együtt elkészítik a tanműhely működéséhez szükséges
költségvetési tervet.
A szakoktatók foglalkozásainak ellenőrzésére tervet készít
Megtervezi, megszervezi a távollévő, a továbbtanuló, beteg dolgozók helyettesítését.
3. Tanügy-igazgatási, képzési, oktatási feladatai
Naprakész tanműhelyi, tanulói nyilvántartással kell rendelkeznie.
Folyamatosan ellenőrzi a csoportnaplók naprakész vezetését.
Rendszeresen ellenőrzi az irányítása alá tartozó telephelyen oktatott szakmák
dokumentációit (naplók, törzslapok).
Figyelemmel kíséri a szakoktatók szakmai és pedagógiai munkáját, az előírt végzettség
meglétét.
A főigazgató-helyettessel, gyakorlati-oktatásvezetővel együttműködve, figyelemmel kíséri
a más típusú iskolából érkezett tanulók különbözeti vizsgájának letételét.
Ellenőrzi a tanulók munkájának havonkénti értékelését, osztályozását, ezek regisztrálását.
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Megkülönböztetett figyelemmel kíséri a hiányzó tanulók nyilvántartását és a gyakorlatioktatásvezetővel együtt gondoskodik arról, hogy a hiányzásról a szülői házat és az
osztályfőnököt időben értesítsék.
A fegyelmezetlen tanulókkal elbeszélget, szükség szerint javaslatot tesz a fegyelmi
büntetésre, illetve fegyelmi tárgyalás lefolytatására és indokolt esetben ezeken részt vesz.
Igény és szükség szerint szülőket fogad, és az érintett oktatóval együtt tájékoztatást ad a
gyermek előmeneteléről, magatartásáról.
Tevékenyen részt vesz a gyakorlati szakmunkásvizsga szervezésében, előkészítésében,
lebonyolításában.
Részt vesz a tanműhelyi és iskolai szintű szakmai értekezleteken.
A gyakorlati-oktatásvezetővel
előrehaladást.

együtt

felügyeli

a

szakmai

programok

szerinti

Az általa készített óralátogatási terv alapján, - melyet előzetesen egyeztet a főigazgatóval,
főigazgató-helyettessel, és a gyakorlati-oktatásvezetővel - látogatja a gyakorlati
foglalkozásokat. Ezen látogatásokról feljegyzést készít.
4. Gazdálkodási, pénzügyi feladatai
A gyakorlati-oktatásvezetővel együtt költségvetési tervezetre alapozva, javaslatot tesz
anyagok, eszközök beszerzésére a főigazgató számára. Jóváhagyás után gondoskodik a
beszerzésről, illetve figyelemmel kíséri a vásárlást.
Munkatársaival együtt törekszik a tanműhely takarékos gazdálkodására.
Az esetleges rongálók kártérítési kötelezettségének összegére tegyen javaslatot a
főigazgató felé.
Helyettesítések esetén a költségkímélő gazdaságos megoldásokra törekedjen.
5. Ellenőrzési feladatai
Ellenőrzi az irányítása alá tartozó dolgozók munkafegyelmét, munkaidő betartását.
Alkalomszerűen ellenőrzi a jelenléti ív vezetését.
Rendszeresen figyelemmel kíséri a tanműhelyek rendjét és működését,
biztonságtechnikai, a tűzbiztonsági és a munkavédelmi előírások szempontjából is.

a

6. Hatásköri illetékessége
A gyakorlati oktatásvezető-helyettesekkel együtt az általa irányított területen felelős a
munkafegyelem betartásáért, a tanulókra és a dolgozókra nézve egyaránt.
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Esetenként a munkakörével összefüggő, de e munkaköri leírásban nem szereplő
feladatokat is köteles ellátni feletteseinek szóbeli utasítására
Nagykanizsa, ……………………………………
………………………..
Főigazgató
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Estitagozat-vezető
Feladatai:
Közvetlen felettese: a Zsigmondy-Széchenyi Tagintézmény vezetője.
Irányítja, ellenőrzi az esti tagozat tanulmányi és nevelési munkáit.
Irányítja a tagozaton tanított tantárgyak óraelosztását, közreműködik az órarend,
terembeosztás elkészítésében.
Szervezi és végzi a tagozati beiskolázást.
Megszervezi a beszámolók rendjét, a tanév végi vizsgarendet.
Megszervezi és végzi a tagozat érettségi vizsgáival kapcsolatos feladatokat.
Gondoskodik az irányítása alá tartozó területen a helyettesítésekről.
Beszámolót készít a tagozat munkájáról félévkor, illetve év végén.
Belső ellenőrzést végez a saját munkaterületén, a tanévi ellenőrzési terv alapján.
Tapasztalatairól az igazgatót rendszeresen tájékoztatja.
Javaslatot tesz a tagozaton tanító pedagógusok jutalmazására, kitüntetésére, illetve fegyelmi
felelősségre vonására.
Hozzájárul az intézményen belüli információ - áramláshoz, kölcsönös tájékoztatáshoz.
Munkája során együttműködik az iskola vezetőivel.
Szabálytalanság, rendkívüli esemény észlelése esetén jelentést tesz az igazgatónak.
Ellátja az iskola igazgatójától kapott külön megbízásokat.

Nagykanizsa, ……………………………………
………………………..
Főigazgató
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Gazdasági titkár
Közvetlen felettese: iskola főigazgatója.
Feladatai:
Az iskola működésének anyagi, pénzügyi biztosítása mellett a szabályos és hatékony,
takarékos gazdálkodás biztosítása jelenti a fő tevékenységét.
Elkészíti, és naprakész állapotban tartja a gazdálkodással kapcsolatos azon belső
szabályzatokat, amelyeket a fenntartó készít el.
Biztosítja a bizonylati fegyelmet.
Irányítja és ellenőrzi a vagyonmegőrzéssel, pénzkezeléssel gazdálkodással kapcsolatos
tevékenységet.
Naprakész információkkal látja el felettesét az iskola gazdasági helyzetéről, felkérésre
előterjesztéseket, kimutatásokat végez.
Ellenőrzi a ki és befizetés jogosságát, majd ellenjegyzését.
A fenntartóhoz küldött számlák adatainak ellenőrzése, a kiutalt pénzek figyelemmel kisérése.
Az évközi költségvetési előirányzat változtatási javaslat előkészítése, a kérelem továbbítása a
felügyeleti szervekhez.
A negyedéves, féléves és év végi beszámolók elkészítése.
Pedagógusok továbbképzési költségelszámolásainak ellenőrzése
Iskolai gondnokság anyagbeszerzések ellenőrzése, engedélyezése.
Gépkocsik vidéki útjainak koordinálása.
Az intézmény szerződéseinek nyilvántartásba vétele, arról naprakész nyilvántartás vezetése.
Megszervezi, és ellenőrzi a leltározásokat és selejtezéseket.
Gondoskodik az irányítása alá tartozó területen a helyettesítésekről.
Belső ellenőrzést végez az éves ellenőrzési terv alapján
tapasztalatairól az igazgatót rendszeresen tájékoztatja.

saját munkaterületén, melynek

Javaslatot tesz a hozzá tartozó dolgozók jutalmazására, kitüntetésére, illetve fegyelmi
felelősségre vonására.
Engedélyezi a hozzá tartozó dolgozók szabadságát, távollétét.
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Szükség esetén elkészíti a hozzátartozó dolgozók minősítését. A területéhez tartozó dolgozók
személyügyi, munkaügyi adataiban beállt változásokról értesíti személyügyi előadót.
Hozzájárul az intézményen belüli információáramláshoz, kölcsönös tájékoztatáshoz.
Munkája során együttműködik az iskola vezetőivel.
Szabálytalanság, rendkívüli esemény észlelése estén jelentést tesz az igazgatónak.
Kapcsolatot tart a területéhez tartozó külső szervekkel, intézményekkel.
Ellátja az iskola igazgatójától kapott külön megbízásokat.
Nagykanizsa, ……………………………………
………………………..
Főigazgató
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Közismeretet és szakmai elméletet tanító pedagógus munkaköri leírása
A pedagógus iskolai feladatait a Közoktatási törvényben előírtaknak megfelelően végzi.
Ismernie kell az iskola Pedagógiai programját és Szervezeti és működési szabályzatát.
Fő feladata: a rábízott tanulók nevelése, tanítása
Ehhez kapcsolódó kötelességei:
- a tantárgyi ismeretek tárgyilagos, többoldalú közvetítése a legmegfelelőbb pedagógiai
módszer alkalmazásával
-

a nevelő, oktató munkája során törekedjen a tanuló megismerésére és az egyéni
képességeket is figyelembe véve segítse a tehetség kibontakozását, segítse a hátrányos
helyzetű tanulók felzárkózását

-

a tanuló teljesítményét a tanítási év során a Pedagógiai programban foglaltaknak
megfelelően rendszeresen érdemjeggyel értékeli, félévkor, évvégén osztályzattal minősíti

-

a szakmai munkaközösség munkájából aktív részt vállal – felmérő feladatlapok
összeállítása, szakmai előadások, ünnepségekre felkészítés stb.

-

osztályfőnöki feladatot vállal, ha az iskola igazgatója ezzel megbízza

-

a szülőket gyermeküket érintő problémákról tájékoztatja, fogadónapon részt vesz

-

óraközi szünetekben a kijelölt napokon az ügyeleti teendőket ellátja, az előforduló
balesetek esetén a szükséges intézkedéseket megteszi

-

a tantárgyhoz szükséges szemléltetőeszközöket megőrzi

-

távolmaradása esetén időben értesíti az igazgatóhelyettest, hogy a helyettesítés
szakszerűen megoldható legyen

-

adminisztrációs tevékenységét precízen, időben elvégzi

-

részt vesz az iskolai rendezvényeken

-

szakmai fejlődése érdekében részt vesz továbbképzésekben

Nagykanizsa, ……………………………………
………………………..
Főigazgató
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Szakoktatók munkaköri leírása
A pedagógus iskolai feladatait a Közoktatási törvényben előírtaknak megfelelően végzi.
Ismernie kell az iskola Pedagógiai programját és Szervezeti és működési szabályzatát.
Fő feladata: a rábízott tanulók nevelése, tanítása
Ehhez kapcsolódó kötelességei:
- a tantárgyi ismeretek tárgyilagos, többoldalú közvetítése a legmegfelelőbb pedagógiai
módszer alkalmazásával
-

a nevelő, oktató munkája során törekedjen a tanuló megismerésére és az egyéni
képességeket is figyelembe véve segítse a tehetség kibontakozását, segítse a hátrányos
helyzetű tanulók felzárkózását

-

a tanuló teljesítményét a tanítási év során a Pedagógiai Programban foglaltaknak
megfelelően rendszeresen érdemjeggyel értékeli, félévkor, évvégén osztályzattal minősíti

-

a szakmai munkaközösség munkájából aktív részt vállal – felmérő feladatlapok
összeállítása, szakmai előadások, ünnepségekre felkészítés stb.

-

osztályfőnöki feladatot vállal, ha az iskola igazgatója ezzel megbízza

-

a szülőket gyermeküket érintő problémákról tájékoztatja, fogadónapon részt vesz

-

óraközi szünetekben a kijelölt napokon az ügyeleti teendőket ellátja, az előforduló
balesetek esetén a szükséges intézkedéseket megteszi

-

a tantárgyhoz szükséges szemléltetőeszközöket megőrzi

-

távolmaradása esetén időben értesíti az igazgatóhelyettest, hogy a helyettesítés
szakszerűen megoldható legyen

-

adminisztrációs tevékenységét precízen, időben elvégzi

-

részt vesz az iskolai rendezvényeken

-

szakmai fejlődése érdekében részt vesz továbbképzésekben

-

munkavédelmi oktatásban részesíti a tanulókat

-

gondoskodik a gyakorlatokon a biztonságos munkakörülményekről

Nagykanizsa, ……………………………………
………………………..
Főigazgató
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Oktatás-technikus munkaköri leírása
1. Munkájának közvetlen irányítója a tagintézmény iskola vezetője. Feladatot kaphat:
Felsőbb vezetőktől
Iskolatitkárságán, gazdasági – ügyviteli területen dolgozóktól
Informatikát oktató tanároktól
akik az 4. pontban felsorolt területeken dolgoznak.
Munkáját sürgősségi sorrendben végzi.
2. Munkáját az erre rendszeresített nyomtatványon tartja számon melyet közvetlen
irányítója igazol le.
3. Munkaideje munkanapokon 7.30 – 15.30 . Iskolai rendezvények alkalmával ettől
eltérő is lehet.
4. Felügyeli, karbantartja és működteti az iskola belső számítógépes hálózatát és Internet
szolgáltatását :
Telephelyek felsorolása……
5. Karbantartja, javítja a 4. pontban felsorolt helyeken üzemelő számítógépeket. A
javításhoz szükséges anyagokat az „Anyagbeszerzési szabályzat informatikai
eszközökre” alapján végzi el.
6. A tagintézmény vezetője által rendelkezésre bocsátott szoftvereket a 4. pontban
felsorolt helyeken üzemelő számítógépeken telepíti, és karbantartja.
7. Írásban jelenti felettesének a területén üzemelő számítógépeknél bekövetkező
káreseményeket.
8. Üzemelteti, karbantartja az iskola hangosító rendszerét. Iskolai rendezvényeken
hangosítást végez. Szükség esetén videó felvételt készít az iskolai rendezvényekről, és
ezeket archiválva leadja az iskola könyvtárosának.
9. Minden hónap első munkanapján mágneslemezre menti az iskola területén működő
telefonközpontok havi adatait, majd átadja felettesének.

10. Helyettesítéséről maga gondoskodik. Helyettesítővel megbeszéli a napi teendőket.
ezeket jelenti közvetlen felettesének.
11. Tanítási napokon reggel 8 órakor a számítógépes hálózat meghatározott helyére
kimenti a beléptető rendszer adatait.
12. Ellátja a közvetlen irányítójától kapott külön megbízásokat, melyek az oktatástechnikus munkakörébe tartozik.

91

Nagykanizsa, ……………………………………
………………………..
Főigazgató
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Portás munkaköri leírása
Munkahely neve, címe: Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium
8800 Nagykanizsa, Erdész u. 30.
Munkaideje: havi beosztás alapján (heti 40 óra)
Közvetlen felettese: a tagintézmény gondnoka
Munkavégzés konkrét helye:
Nagykanizsai Műszaki SZKI és Kollégium …………….Tagintézménye
Feladatok részletezése:
1./ Munkaterülete a kollégium portája. Munkaköri beosztását illetően, annak folytonos
jellegére való tekintettel elsősorban a Mt. 41§/1/ és 17/1979./XII.1./ rendelkezése a mérvadó.
A váltótárs megérkezése előtt a portát nem hagyhatja el! Munkáját közvetlenül a gondnok
osztja be és irányítja. Munkájáért felelősséggel közvetlenül a gondnoknak tartozik.
Munkahelyén 10 perccel a munkakezdés előtt köteles megjelenni és a portát a leváltott
kollégától átvenni.
2./ Munkaterületét tisztán tartja, megőrzi az ott elhelyezett tárgyakat, dokumentumokat.
Elkészíti a jelenléti íveket. A szállóvendégeket a vendégnyilvántartó lapon regisztrálja, a
szobakulcsokat kiadja, szükség szerint a formanyomtatványokat kiosztja, azokat kitölteti
(IFA nyilatkozat) tájékoztatást ad a szállásigénylés rendjéről, hétvégén készpénzes szállásdíj
fizetés esetén a számlát megírja, illetve fizettet.
Nyilvántartást vezet a Tornacsarnokban délután tartózkodó bérlőkről, azok aláírásával
igazoltatja az itt tartózkodás tényét.
3./ Munkakezdéskor meggyőződik a portán elhelyezett kulcsok hiánytalanságáról. Az
intézmény épületek bejáratainak, az intézmény helyiségeinek kulcsairól –kiemelten a
kollégium első emeleti teakonyhájának, valamint a kollégium második emeleti
mosókonyhájának kulcskiadásáról - nyilvántartást vezet. Elvégzi az intézmény épületeinek
zárását, beriasztását illetve nyitását és kiriasztását, az épületek bezárásakor meggyőződik
arról, hogy idegen nem tartózkodik az épületekben.
4./ Idegeneket kollégiumi dolgozó kísérete nélkül csak az előcsarnokba engedhet be,
intézkedik jöveteli céljukat illetően.
5./ A kollégium, az iskola, valamint a dolgozók és tanulók részére érkezett postai
küldeményeket ( pénz, csomag, levél, távirat, stb.) átveszi és az átadásig megőrzi.
Az értékküldeményekről nyilvántartást vezet. Alkalmanként helyettesíti a hivatalsegédetelőzetes egyeztetés alapján- annak távolléte esetén.
6./ Minden nap 22 órakor a kollégiumi bejárati ajtót kulcsra zárja, riasztót bekapcsolja.
Tanulókat csak tanári engedéllyel engedhet ki. A kollégium házirendjében feltüntetett időpont
után érkező tanulóktól személyi igazolványt kér, és név szerint bejegyzi őket az
eseménynaplóba.

93

Engedély nélkül nem enged kivinni az intézményből semmilyen felszerelést, berendezést ,
élelmezési anyagot vagy vagyontárgyat. (Szúrópróba szerűen ellenőrzi a távozó dolgozók
illetve tanulók táskáját.)
7./ A portára beadott talált tárgyakat köteles megőrizni és továbbítani az intézmény
gondnokának.
8./ Az észlelt hiányosságokat és rendellenességeket köteles jelenteni a kollégiu m
gondnokának, igazgatójának, ezeket a portai esemény naplóban lejegyezni. A gondjaira
bízott leltári tárgyakért anyagilag felelős.
9./ Műszak beosztásának megfelelően ellenőrzi az intézmény épületeit (kollégiumot,
iskolaépületeket, tornacsarnokot, tanműhelyeket), az égve hagyott villanyokat lekapcsolja,
ablakokat becsukja, óránként körbejárja az épületeket.
10./ A dolgozók részére szervezett munkavédelmi oktatáson köteles megjelenni és az ott
elhangzottakat maradéktalanul betartani.
11/ Köteles a jelenléti ív pontos vezetését ellenőrizni. A portáról való elvitelét nem
engedélyezheti.
12./ Tartozik ellátni mindazokat a feladatokat, amelyekkel a munkáltatója, vagy közvetlen
felettese megbízza.
13./ Veszély esetén kioktatása szerint intézkedik.

Nagykanizsa, ……………………………………
………………………..
Főigazgató
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Takarítónő munkaköri leírása
Munkahely neve, címe: Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium
8800 Nagykanizsa, Erdész u. 30.

Közvetlen felettese: a tagintézmény gondnoka
Munkaideje: teljes munkaidőben (heti 40 óra), törvényi előírásnak megfelelő óraszámmal;
Hétfőtől-péntekig: 6 órától 14 óráig (napi 8 óra)
A munkavégzés konkrét helye:
Nagykanizsai Műszaki SZKI és Kollégium ………….. Tagintézménye
8800 Nagykanizsa, …………………………….
A munkavégzés helyének pontos megjelölése.
A munkavégzés helyiségeinek napi takarítása során köteles elvégezni:
- parkettás, műanyag, hideg burkolatú helyiségek naponta egyszeri felmosását,
időjárásnak megfelelően azt megismétli ( esős, havas idő esetén ezt a
csúszásmentesség érdekében megismétli szükség szerint);
- parkettás burkolatú helyiségek (tanulói hálók, tanári hálók, tanulószobák), szőnyegek
naponta egyszeri felporszívózása;
- a pókhálókat leszedi, a bútorokról, ablakpárkányokról, polcokról, képekről,
falburkolatokról, stb. a port naponta letörli
- függönyöket, egyéb textíliákat tisztántartja, megigazítja
- kijelölt munkaterületén kiszellőztet
- munkaterületén lévő vizesblokkokban a mosdókagylókat, zuhanyzókat, csaptelepeket,
járófelületeket naponta megfelelő tisztítószerrel lemossa, kisúrolja, fertőtleníti;
- az ajtókat hetente egyszer lemossa, fertőtleníti;
- lépcsőházban a szintekhez tartozó lépcsőket, lépcsőfordulókat felsöpri, felmossa;
- iskolai szünetekben (őszi, téli, nyári) köteles elvégezni a nagytakarítást köteles
gondoskodni az ablakok, textíliák függönyök tisztántartásáról;
- a szükséges tisztítószereket, takarító eszközök igénylését a közvetlen felettesének –
gondnok- időben jelzi;
- mosdókban, WC helyiségekben elhelyezett törülközők folyamatos cseréjét végzi;
- fenti helyiségeket kézmosószerrel, szappannal, eü. papírral
szükség szerint
folyamatosan ellátja.
További feladatok:
- Munkaterületén bármilyen rendellenességet, hibát észlel, azt tartozik az intézmény
gondnokának jelenteni, illetve az észlelt hibát a „HIBA BEJELENTŐ” füzetbe beírni;
- Munkájával segíti az iskola rendezvényeinek lebonyolítását, szállóvendégek
elhelyezésében (szobák előkészítése, ágyneműk cseréjében) közreműködik;
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-

Köteles a félévenkénti munkavédelmi oktatáson részt venni, az ott elhangzottakat
maradéktalanul betartani;
Bármiféle talált tárgyat, személyi felszerelést, fegyelmi felelősségre vonás terhe
mellett azonnal tartozik az intézmény gondnokának leadni.
Felelősséggel tartozik munkaterületén a berendezések, felszerelések, az átvett
munkaeszközök megőrzéséért, azok állagmegóvásáért.

Fentiekben felsoroltakon kívül tartozik elvégezni azokat a feladatokat, amelyekkel a
munkáltatója vagy közvetlen felettese megbízza.

Munkaruha: munkaköpeny, munkacipő

Nagykanizsa, ……………………………………
………………………..
Főigazgató
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