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1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK  

1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja, hatálya  
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nemzeti köznevelési 
törvény vagy Nkt.) 25. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a Szegedi SzC Tóth János 
Mórahalmi Szakképző Iskolája nevelőtestülete a következő Szervezeti és Működési 
Szabályzatot fogadja el: 

A Szervezeti és Működési Szabályzat az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira 
vonatkozóan szabályozza  

- mindazokat a kérdéseket, amelyeket a nemzeti köznevelési törvény, a nevelésioktatási 
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.), az államháztartás működési 
rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) és egyéb 
jogszabályok – az intézmény szakmai alapdokumentumára figyelemmel – e szabályzat 
szabályozási körébe utalnak, továbbá  

-  a nevelési-oktatási intézmény működésével összefüggő minden olyan kérdést, amelyet 
jogszabály rendelkezése alapján készített szabályzatban kell, illetve lehet szabályozni.  

E szabályzat rendelkezéseit alkalmazni kell az iskola dolgozóira, tanulóira és mindazokra a 
személyekre, akik belépnek az intézménybe.  

A szervezeti és működési szabályzatot a nevelőtestület – a szülői szervezet véleményének 
kikérésével – fogadja el.  

Amennyiben a fenntartóra többletkötelezettség hárul, a szervezeti és működési szabályzat 
hatályba léptetéséhez a fenntartó egyetértése is szükséges.  

1.2. Az intézmény alapadatai  

1.2.1. Az intézmény elnevezése, székhelye, telephelyei   
Az intézmény neve: Szegedi Szakképzési Centrum (OM azonosító: 203052)   

Típusa:                     összetett iskola   

Rövidített név:         Szegedi SZC   

Székhelye:               6725 Szeged, Kálvária sgt. 84–86.   

Webcíme:                www.szakkepzesszeged.hu   

E-mail címe:            info@szakkepzesszeged.hu   

Tagintézmény megnevezése, telephelyei   

Tagintézmény hivatalos neve: Szegedi SzC Tóth János Mórahalmi Szakképző Iskolája és 
Garabonciás Kollégiuma   

Telephelye: 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány. 17. 
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kollégiumi 
titkár 

1.2.2.   Alapító és a fenntartó neve és székhelye  
Alapító szerv neve: Nemzetgazdasági Minisztériuma  

Alapítói jogkör gyakorlója: innovációs és technológiai miniszter  

Alapítói jogkör gyakorló székhelye: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.  

Fenntartó neve: innovációs és technológiai miniszter  

Fenntartó székhelye: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.   

 

 

1.2.3. Az intézmény szervezeti  felépítése, irányítása 
 

tagintézményvezető 

 

tagintézmény-vezető helyettes  kollégium vezető     gyakorlati oktatásvezető gazdasági csopvezető 

 

munkaközösségvezetők  DÖK vezető  rendszergazda  iskolatitkár technikai d. 

 

- kollégiumi 
- osztályfőnöki és gyermekvédelmi 
- közismereti 
- szakközépiskolai 
- szakgimnáziumi 
- felnőttoktatási 
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2. AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSI SZERKEZETE, A VEZETŐK KÖZÖTTI 
FELADATMEGOSZTÁS, HATÁSKÖRÖK ÁTRUHÁZÁSA  

2.1. A vezetők, a tagintézmény és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás 
rendje, formája, a vezetők közötti feladatmegosztás  

2.1.1. A fenntartó és a tagintézmények (szervezeti egységek) közötti kapcsolattartás 
rendje, formája  
A hivatalos kommunikációs forma a rendszerességgel megtartott igazgatói értekezletek, 
hivatalos levelek, elektronikus levelezés és az interneten megosztott dokumentumok kezelése 
(drive használata).   

2.1.2. A tagintézmény feladatai  
Szakmai alapdokumentumban meghatározott feladatok:  

- nappali rendszerű iskolai nevelés és oktatás,  

- érettségire felkészítő négy évfolyam,  

- nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás 
vendéglátás szakmacsoportban, pedagógia, informatika ágazatokban, 

- felnőttoktatás – esti, levelező, más, sajátos munkarend szerint,  

- felnőttképzés,  

- sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése, oktatása;  

- a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók képesség-kibontakoztató 
és integrációs felkészítése,  

- diáksport, szabadidősport lehetőségének biztosítása,  

- szakiskolai nevelés-oktatás vendéglátás szakmcsoportban, pedagógia, 
informatika ágazatokban;  

- kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozások keretében felzárkóztatás, 
fejlesztés, tehetséggondozás, egyéni foglalkozás szervezése;  

- iskolai könyvtári feladatok ellátása; tankönyv 

- 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);  
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- az Európai Unió Erasmus+ programjának keretében tanulói és oktatói, valamint 
szakértői nemzetközi mobilitások szervezése, menedzselése és 
minőségbiztosítása;  

Egyéb feladatok:  

- tanulói adatok jogszabály szerinti nyilvántartása, kezelése;  

- nyilvántartási, adatszolgáltatási, statisztikai tevékenység;  

- szintvizsgák, versenyek szervezése;  

- mérések szervezése;  

- szakirányú külső kapcsolattartás;  

- hazai és nemzetközi projektek szakmai megvalósítása;  

- a stratégiai és éves tervek készítése;  

- beiskolázási, marketing tevékenység;  

- pedagógiai értékelési feladatok;  

- a munkabiztonsági, tűzvédelmi, HACCP és biztonságtechnikai feladatok 
megvalósítása;  

- az informatikai feladatok, fejlesztések megvalósítása;  

- pályázati tevékenység;  

- iratkezelés – titkársági feladatok, valamint iskolatitkári feladatok ellátása  

  

A tagintézményi szintű gazdasági, munkaügyi feladatok ellátása:  

- projektek pénzügyi megvalósításával kapcsolatos feladatok ellátása a Szegedi Szakképzési 
Centrum eljárásrendje szerint;  

- bevételekhez kapcsolódó bérbeadási, hasznosítási, felnőttképzési tevékenység;  

- térítési és tandíj beszedése;  

- fejlesztési támogatással kapcsolatos tevékenység;  

- a munkaügyi feladatok ellátása területén: – a pályázati feltételek meghatározása, – a 
munkaügyi dokumentumok elkészítése, gyűjtése, átadása, – az ügyelet, készenlét, rendkívüli 
munkavégzés elrendelése, előkészítése, – a távollétek, szabadságok nyilvántartása, – a 
továbbtanulással, továbbképzéssel kapcsolatos szervezési, nyilvántartási feladatok. A műszaki 
feladatok ellátása:  

- az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beruházással, közbeszerzéssel, a vagyon 
használatával, hasznosításával kapcsolatos feladatok ellátása;  

- a tagintézményi, karbantartó, állagmegóvó, felújítási feladatainak feltárása, ütemezett 
elvégeztetése;  
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- a tagintézményi tanműhelyek anyagbeszerzési, szállítási, raktározási feladatainak 
szervezése;  

- a tanműhelyi munkavállalások (felmérés, ajánlattétel, megvalósítás, számlázás) szervezése.  

2.1.3. Az iskolai vezetőség és az iskola szervezeti egységei közötti kapcsolattartás 
rendje és formája  

2.1.3.1.  A kapcsolattartás rendje  
 

kapcsolattartás formája gyakoriság 

vezetőségi értekezlet hetente 

kibővített vezetőségi értekezlet munkaterv, illetve  szükség szerint 

munkaközösségi értekezletek munkaterv, illetve  szükség szerint   

munkacsoportok megbeszélései a feladatok függvényében 

rendezvényeken, értekezleteken való 
részvétel 

rendszeres 

 

2.1.3.2.  A tagintézmény 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.  

2.1.3.3.  A kiadmányozási jogkör gyakorlása  
A tagintézmény nevében aláírásra a tagintézmény-vezető a jogszabályok és a Szegedi 
Szakképzési Centrum szabályzata, illetve utasítása alapján jogosult. A pénzügyi 
kötelezettséget vállaló iratok kivételével egyedül egymaga ír alá. Távolléte, akadályoztatása 
esetén az azonnali intézkedéseket tartalmazó iratokat aláírási joggal rendelkező helyettese írja 
alá.  

A tagintézmény-vezető aláírási jogköre a vezetése alá tartozó egység szakmai 
tevékenységével kapcsolatos levelekre, a saját hatáskörben tett belső intézkedésekre, a 
tanügyigazgatás és a szakmai kompetencia körébe tartozó ügyekre terjed ki.  

Az intézmény által kiadmányozott iraton a következőket kell feltüntetni:  

- a tagintézmény nevét  

- a tagintézmény székhelyét  
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- a kiadmányozott irat iktatószámát  

- az ügyintézés helyét és idejét  

- a kiadmányozott irat aláírójának nevét, beosztását  

- a tagintézmény körbélyegzőjének lenyomatát.  

2.1.3.4. Kötelezettségvállalás, utalványozás  
A kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás a Szegedi Szakképzési 
Centrum A Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás 
eljárásrendje szerint. 

 

2.2. Vezetői beosztások, a vezetők közötti feladatmegosztás  

2.2.1. Tagintézmény-vezető  
A centrum tagintézményének vezetőjét a főigazgató az oktatásért felelős miniszter 
egyetértésével bízza meg. A tagintézmény-vezető felett a munkáltatói jogokat a főigazgató 
gyakorolja.  

2.2.1.1.  A tagintézmény-vezető felelős:  
a) a tagintézmény pedagógiai munkájáért, és adminisztratív feladatainak ellátásáért,  

b) a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért,  

c) a tanulóbalesetek megelőzéséért, a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi 
vizsgálatának megszervezéséért,  

d) a tagintézmény nevelő és oktató munkája egészséges és biztonságos feltételeinek 
megteremtéséért,  

e) a tagintézményben a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel, a 
diákönkormányzattal, szülői szervezettel való megfelelő együttműködés kialakításáért,  

f) a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért,  

g) a pedagógusok helyi továbbképzésének megszervezéséért,  

h) a tagintézmény feladatai ellátásához vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon 
rendeltetésszerű igénybevételéért,   

i) a gazdálkodás során a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek 
érvényesítéséért,   

j) a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítésekor az abban 
való közreműködésért, annak teljességéért és hitelességéért,  

k) a gazdálkodás területén a vezetők részére előírt, valamint a munka- és tűzvédelmi és 
HACCP szabályzatban előírt ellenőrzések elvégzéséért.  
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l) a tagintézményi szintű karbantartó, állagmegóvó, felújítási feladatok feltárásáért, 
elvégzéséért, vagy elvégeztetéséért,  

m) a nemdohányzók védelmére előírt törvényi feltételek biztosításáért.  

  

2.2.1.2.  A tagintézmény-vezető feladat-és hatásköre:  
a) a jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató 
irányítása alapján vezeti a szakmailag önálló tagintézményt,  

b) dönt minden olyan, a tagintézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos 
ügyben, amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe,  

c) gyakorolja a jogszabályokban foglaltak szerint a kiadmányozási jogot, különösen a 
tagintézmény által a tanulói jogviszonnyal, szülőkkel való kapcsolattartással 
összefüggésben hozott döntések és a feladatkörébe tartozó nyilatkozatok tekintetében; 
jogszabályban meghatározott kiadmányozási jogát átruházhatja a tagintézmény 
közalkalmazottjára, az átruházott kiadmányozási jog tovább nem ruházható,  

d) koordinálja a tagintézmény gyermek- és ifjúságvédelmi feladatainak megszervezését 
és ellátását, a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagintézményhez kapcsolódó feladatait,  

e) elkészíti a tagintézményben foglalkoztatottak munkaköri leírását,  

f) előkészíti a tagintézményi nevelőtestület feladatkörébe tartozó döntéseket,  

g) jóváhagyásra előkészíti a házirendet és az éves munkatervet,  

h) jóváhagyja a tagintézmény pedagógiai programját, amennyiben az a fenntartóra nem 
ró többletkötelezettséget,  

i) szervezi és ellenőrzi a tagintézmény feladatainak végrehajtását, biztosítja a szakmai 
követelmények érvényesülését,  

j) kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához szükséges – 
hatáskörébe nem tartozó - intézkedések megtételét,  

k) dönt a tanulók felvételével, a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos kérdésekben,  

l) gyakorolja az e szabályzatban és a centrum egyéb szabályzataiban ráruházott 
munkáltatói, valamint az utasítási és ellenőrzési jogot a tagintézmény közalkalmazottai 
és munkavállalói felett,  

m) évente, illetve a felügyeleti szerv által elrendelt esetekben adatot szolgáltat az 
centrum beszámolójának, jelentésének és költségvetésének elkészítéséhez,  

n) adatot szolgáltat, és legalább évente írásos tájékoztatást ad a főigazgató részére a 
tagintézmény tevékenységéről,  

o) véleményezi a főigazgató hatáskörébe tartozó - a köznevelési intézményt, illetve az 
tagintézmény közalkalmazottját érintő – döntést (ideértve a tagintézményt érintő 
beiskolázást, a tagintézményt érintő költségvetés tervezést, a pályázatok beadását, a 
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helyi tanterv és házirend összeállítását is), e kérdésekben javaslattételi jogkörrel 
rendelkezik,  

p) teljesíti a fenntartói, valamint a szakmai, illetve funkcionális irányítást gyakorló 
centrum főigazgatója által kért adatszolgáltatást,  

q) szakmai értekezletet hív össze a tagintézmény működésével kapcsolatos feladatok 
megoldásához szükséges szakmai vélemények, javaslatok megismerése, az operatív 
feladatok irányítása céljából,   

r) önálló kiadmányozási joggal rendelkezik az Nkt.-ban meghatározott önálló hatáskörei 
tekintetében,  

s) az Nkt.-ban meghatározott saját hatáskörben ellátandó feladatainak végrehajtása a 
kötelezettségvállalásról szóló szabályzatban foglaltak szerint,  

t) képviseli a tagintézményt a hatáskörébe tartozó ügyekben,   

u) javaslatot tesz az irányítása alá tartozó munkavállalók elismerésére,  

v) gyakorolja az egyetértési jogot a tagintézmény alapfeladatára létesített munkakörre 
benyújtott pályázat elbírálásakor,  

w) közreműködik a pedagógusok továbbképzési programjának, valamint beiskolázási 
tervének elkészítésében, a teljesítés nyilvántartásában, a gyakornoki rendszer 
működtetésében.  

x) közreműködik a biztonságos és egészséges munkafeltételek megteremtésében,   

y) az eredményes gazdálkodás érdekében közreműködik az éves költségvetés 
tervezésében és annak teljesítésében,   

z) megszervezi, ellenőrzi a tagintézmény működését érintő döntések, állásfoglalások 
végrehajtását.  

  

 

2.2.2. Tagintézményvezető-helyettes  
A tagintézményvezető-helyettes a tagintézmény-vezetőt akadályoztatása esetén teljes 
jogkörrel és felelősséggel helyettesíti, ellenőrzi a tagintézmény-vezető utasításainak 
végrehajtását, a tagintézmény-vezető utasítása szerint intézkedik a tagintézmény mindennapi 
életében előforduló ügyekben. Személyére a tagintézmény-vezető tesz javaslatot. Vezetői 
megbízását az érvényben lévő jogszabályok alapján a főigazgató adja. A tagintézményvezető-
helyettesekre e vonatkozó munkáltatói jogokat a főigazgató gyakorolja.  

Feladatai:  

- a tagintézmény-vezető távollétében teljes jogkörrel irányítja a tagintézményben folyó 
munkát,  

-  a munkaköri leírásában felsorolt szakmai munkaközösségek tartoznak hozzá. Ezek 
munkáját irányítja, ellenőrzi, összehangolja,  
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-  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 és/vagy a szakmai 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,  

-  kapcsolatot tart a felügyelt szakterületének megfelelő külső szervezetekkel (pl. 
rendőrség, családsegítő stb.), amelyeket a munkaköri leírása részletesen tartalmaz,  

-  figyelemmel kíséri az iskolatitkár munkáját,  

-  szervezi a nyílt napokat,  gondoskodik a hiányzó pedagógus(ok) helyettesítéséről  

-  ellenőrzi a helyettesítések 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 
(PEPO, házirend, SZMSZ, Önértékelési szabályzat stb.)  

-  közreműködik a nyilvántartási, adatszolgáltatási, statisztikai tevékenységben,  

-  közreműködik a pedagógus önértékelési feladatok végrehajtásában,  
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-  közreműködik pályázati tevékenységben,  

-  szervezi a tanári felügyeletet. A pedagógiai és szakmai tagintézményvezető-
helyettesek a területükhöz tartozó feladataikat a munkaköri leírások tartalmazzák.  

2.2.3. Gyakorlati oktatásvezető 
A gyakorlati oktatás vezető a gyakorlóhelyek szakmai irányítója és az ott folyó oktató-nevelő 
munka felelős vezetője. Munkáját a tagintézmény-vezető irányításával, és a gazdálkodó, 
képző helyekkel és a gyakorlati munkaközösségek vezetőivel együttműködve végzi.  

Általános feladatai:  

- A gyakorlati oktatás megszervezésekor kapcsolattartás a gazdálkodókkal (ezekről 
adatbázis készítés és frissítés), valamint kölcsönös információ szolgáltatáskiépítése a 
CSMKIK képzési igazgatóságával a gyakorlati képzésre, képzőhelyekre vonatkozóan.  

- Tanulószerződések kötésének segítése, koordinálása.  

- Együttműködési megállapodások megkötésének előkészítése, segítése, koordinálása (a 
képző intézmény és a gazdálkodó szervezet között köttetik a fenntartó jóváhagyásával), 
a kamara által ellenjegyzett együttműködési megállapodás a szakmai gyakorlat 
megkezdésének előfeltétele, a gyakorlati oktatásvezető felelős a határidők 
betartatásáért. Fontos, hogy a kamara által ellenjegyzett együttműködési megállapodás 
álljon rendelkezésre minden érintett fél számára a gyakorlat megkezdésekor.  

 

Kamarai garanciavállaláshoz kapcsolódó feladatai:  

- Kapcsolattartás a CSMKIK intézményhez rendelt munkatársával.  

-  Információk szolgáltatása CSMKIK-nak (tanműhely, tanműhelyi kapacitás, tanulókról 
szakmánként, osztályonként, csoportonként, tanárok elérhetősége).  

-  Tanulói adatlapok kitöltésének segítése.  

-  Osztályfőnöki órákon való részvétel szervezése.  

-  Kamarai nyilvántartási rendszerben (ISZIIR) tanulói adatlapok rögzítése. A 
nyilvántartási rendszer fejlesztése folyamatban van ehhez a feladathoz, a rögzítéshez a 
jogosultság biztosítva lesz.  

  

Pályaorientációs tevékenységhez kapcsolódó feladatok:  

- Együttműködik, a kamarai pályaorientációs tanácsadóval az iskolapszichológussal és 
pályaorientációs szakemberekkel.  

- Iskolai tanműhelyek látogatásának megszervezése.  

- Rendezvényszervezésben részvétel.  

Szintvizsgák szervezése: 
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-  A szintvizsgák előkészítéséhez szükséges feladatok elvégzése.  

-  A szintvizsgára való jelentkeztetés koordinálása.  

-  A szintvizsgák megszervezésében és lebonyolításában tevőleges közreműködés, 
szervezési feladatok, folyamatos kapcsolattartás.  

-  A szintvizsgák lezárását követő adminisztrációs feladatok segítése (dokumentáció, 
szerződések, számlázás).  

  

Szakmai versenyek szervezéséhez kapcsolódó feladatok:  

-  Tanulók és osztályfőnökök tájékoztatása a versenyekre jelentkezés lehetőségéről, 
módjáról.  

-  A tanulók versenyre jelentkeztetése.  

-  A CSMKIK munkatársának informálása, kapcsolattartás. 

-   A tanulók és kísérőik versenyen való részvételének szervezése.  

 

Képzőhelyek ellenőrzéséhez kapcsolódó feladatok:  

-  Részvétel az ellenőrzési terv elkészítésében kamarai felkérés alapján.  

-  A képzőhelyen vezetett gyakorlati napló/foglalkozási napló szakmai tartalmának 
ellenőrzése.  

-  Dokumentáció elkészítésének segítése.  

  

 

 

2.2.4. Gazdasági csoportvezető 
 

A munkakör célja: A tagintézmény gazdálkodási-fenntartási feladatainak törvényességének és 
szakszerűségének biztosítása, a költségvetési keretek optimális felhasználása, az érvényes 
jogszabályok és szabályzatok betartásának biztosítása. A tagintézmény keretein belül a 
humánerőforrás-gazdálkodással kapcsolatos pénzügyi, nyilvántartási, adatszolgáltatási 
feladatok szakszerű végrehajtása.  

  

A gazdasági csoportvezető felelős: 

a) a tagintézmény költségvetési tervének elkészítéséért, fenntartó jóváhagyását követően 
annak véglegesítéséért és teljesítéséért;  
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b) az adott évi költségvetési előirányzatok felhasználására vonatkozó előírások 
betartásáért, a szabályszerű gazdálkodásért;  

c) a feladatkörét érintő adatszolgáltatások valódiságáért, helyességéért, teljes 
körűségéért, és azok határidőben történő elkészítéséért;  

d) a tagintézményére vonatkozó költségvetési gazdálkodási jogszabályok előírásainak és 
a hatályos pénzügyi rendelkezések betartásáért és betartatásáért;  

e) együttműködik a naprakész gazdálkodási működtetéshez szükséges adatokat biztosító 
vezetői információs rendszer kidolgozásában, javaslatot tesz és biztosítja annak 
működését;  

f) a tagintézmény gazdálkodási tevékenységéhez kapcsolódó feladatok ellenőrzéséért;  

g) a tagintézményének pályázat útján, vagy más módon elnyert pénzeszközök 
szakszerű, a célnak megfelelő felhasználásáért;  

h) a hazai és nemzetközi projektekkel kapcsolatos pénzügyi beszámolók, különböző 
adatszolgáltatások határidőben történő elkészítéséért;  

i) a beszerzési és közbeszerzési előírások betartásáért;  

j) a gazdasági-műszaki ellátásra vonatkozó szabályzatok betartásáért és betartatásáért;  

k) a tagintézményt érintő könyvviteli, elszámolási, vagyon-nyilvántartási 
tevékenységeknek a tagintézményben történő megszervezéséért, előírás szerinti, és 
naprakész vezetéséért, annak ellenőrzéséért;  

l) a hatályos jogszabályok által előírt bevallások és jelentési kötelezettségek 
teljesítéséhez határidőben történő pontos adatszolgáltatásért;  

m) a tagintézményben működő pénzbeszedő hely jogszabályok és szabályzatok szerinti 
működtetéséért;  

n) a tagintézmény által nyújtott szolgáltatások, termékértékesítések, szerződéses 
kötelezettségekből származó bevételek beszedéséért;  

o) az anyaggazdálkodás rendjéért;  

p) a leltározás végrehajtásáért és a selejtezés megszervezéséért;  

q) a munkavédelmi- és tűzvédelmi szabályok betartásáért és betartatásáért;  

r) az anyagi eszközök és műszaki feltételek biztosításáért;  

s) a tagintézményben a humánerőforrás-gazdálkodással kapcsolatos feladatok szakszerű 
ellátásáért;  

t) az engedélyezett létszámkeret és béralap szabályos felhasználásáért;  

u) a személyi juttatások határidőben történő számfejtéséért és kifizetéséért, valamint 
ellenőrzéséért;  

v) jogszabály vagy az igazgató által hatáskörébe utalt további feladatok ellátásáért.  
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Feladat-és hatásköre:  

a) Az igazgató közvetlen irányítása mellett ellátja a tagintézmény működésével 
kapcsolatos gazdasági, pénzügyi, számviteli, létszám-gazdálkodási, valamint a műszaki 
üzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat;  

b) ellenőrzi a pénzügyi tervezéshez felhasznált adatok helyességét, a tagintézmény 
pénzgazdálkodását, a számviteli feladatok végrehajtását, valamint ellátja a 
tagintézményt érintő vagyonkezeléssel kapcsolatos tevékenységeket;  

c) elkészíti a tagintézmény költségvetést, elkészíti és aktualizálja a tagintézmény 
előirányzat felhasználási tervét, majd a terv alapján irányítja a jóváhagyott költségvetés 
felhasználását;  

d) betartja a centrum számviteli, elszámolási, vagyon-nyilvántartási és bizonylati rendjét 
– különös tekintettel a vagyonvédelemre;  

e) biztosítja a centrum és tagintézményei működéséhez szükséges tárgyi és pénzügyi 
feltételeket a rendelkezésre álló költségvetési kereten belül;  

f) javaslatokat tesz és együttműködik a tagintézményére vonatkozó gazdasági és 
pénzügyi intézkedések elkészítésében, illetve azok módosításában;  

g) a tagintézmény igazgatójával egyeztetve szervezi és ellenőrzi az iskola bevételnövelő 
vállalkozási tevékenységeit;  

h) elkészíti a terembérleti szerződéseket, valamint kapcsolatot tart a bérleti szerződést 
kötő partnerekkel (foglalások, szerződési feltételek és a bérleti díjak befizetése 
tekintetében) ;  

i) gondoskodik a vevők felé a számlák kiállításáról, a bevételek beszedéséről;  

j) ellenőrzi a gazdálkodást szabályozó törvények, egyéb jogszabályok betartását, 
érvényesítését és azok végrehajtását;  

k) felügyeli, koordinálja, valamint szakmailag irányítja a tagintézmény gazdálkodási, 
humánerőforrás-gazdálkodási tevékenységét; 

l) előkészíti a közvetlen alárendelt munkatársak munkaköri leírását;  

m) véleményezi a közvetlen alárendelt munkatársak szabadságolási tervét, koordinálja a 
szabadságok kiadását;  

n) gondoskodik a gazdálkodás eredményeinek folyamatos elemzéséről és értékeléséről, 
valamint biztosítja a hatékony, ésszerű és takarékos gazdálkodást;  

o) elkészíti a tagintézmény éves beszerzési tervét, a hatályos szabályzatokban foglaltak 
szerint végzi, illetve a koordinálja a beszerzési eljárások lebonyolítását,  

p) ellenőrzi és összehangolja a tagintézmény pályázati tevékenységével kapcsolatos 
gazdasági és pénzügyi feladatokat;  

q) pénzügyi, gazdasági szempontból összefogja, ellenőrzi a tagintézmény által 
összeállított pályázati dokumentációkat;  
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r) nyilvántartást vezet a nyertes pályázatokról, vezeti a pénzügyi teljesítéseket, és 
ezekről folyamatosan tájékoztatja a fenntartót;  

s) gondoskodik a tagintézmény gazdálkodással kapcsolatos adatainak jogszabályban 
előírt módon történő nyilvánosságra hozataláról; 

 t) az igazgató és a centrum számára folyamatos és időszaki információkat nyújt a 
tagintézmény gazdálkodásáról;  

u) figyelemmel kíséri a gazdasági szabályzók törvényi és rendeleti szabályozását;  

v) a centrum hatályos szabályzataiban kapott felhatalmazások szerint gazdasági jellegű 
kérdésekben ellátja a tagintézmény számviteli törvényben és Polgári Törvénykönyvben 
meghatározott képviseletét;  

x) intézkedésre jogosult a tagintézményre vonatkozóan a szabályszerű gazdálkodás 
biztosítása érdekében a számvitel rendje és az ezzel kapcsolatos ügyvitel terén;  

y) ellátja mindazon feladatokat, mellyel közvetlen felettese megbízza;  

  

Humánpolitikai feladatok:  

-  gondoskodik a bérek és az illetmények pontos kifizetéséről, átutalásáról  

-  számfejti a nem rendszeres kifizetések, elkészíti azok összesítését, ellenőrzését;  

-  számfejti és elszámolja az utazási és kiküldetési költségeket;  

-  intézi a fizetési előleggel és a szociális juttatásokkal kapcsolatos adminisztrációt és 
vezeti a nyilvántartást;  

-  elkészíti az alkalmazással kapcsolatos okiratokat (szerződés, kinevezés, besorolás 
stb.);  

-  nyilvántartja és kezeli a felvételi és az alkalmazással kapcsolatos dokumentációkat;  

-  megállapítja a munkavállalók éves szabadságát, szabadságolási ütemtervet készít;  

-  ellátja a besorolással kapcsolatos feladatokat;  

-  a fenntartó útmutatásai alapján (SZSZC) ellátja a számítógépes program aktuális 
adatokkal való feltöltését, az adatszolgáltatási feladatokat, valamint elkészíti az 
esedékes statisztikai jelentéseket;  

-  gondoskodik a kitöltött munkaügyi nyomtatványok SZSZC-hez, MÁK-hoz történő 
továbbításáról;  

-  minden év november 1-jéig kimutatást készít, az intézmény vezetőjének a jubileumi 
jutalomra jogosultak, a sorosan előlépők, valamint a nyugdíj-jogosultságot a következő 
költségvetési évben elérő dolgozókról;  

-  végzi a megbízási díjak elszámolásának előkészítését, majd számfejtésre átadja a 
gazdasági ügyintézőnek;  
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-  figyelemmel kíséri a határozott idejű kinevezések lejártát, arról tájékoztatja az 
intézmény vezetőjét és helyettesét;  

-  elkészíti a vizsgáztatással kapcsolatos megbízásokat;  

-  nyilvántartja a GYED-en, GYES-en lévőket, a felmentetteket;  

-  minden hónap 03-ig jelenti a munkából való távolmaradásokat (GYED, GYES, 
szabadság, tanulmányi szabadság, rendkívüli szabadság, betegszabadság, táppénz);  

-  elkészíti a jelentéseket a bérletekről, napidíjakról és a természetbeni étkezésekről;  

-  analitikus nyilvántartást vezet a céltámogatásokról (pedagógus továbbképzés, 
szakkönyv támogatás stb), a rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásokról.  

-  elvégzi a közcélú munkavállalók foglalkoztatásával kapcsolatos munkaügyi teendőket, 
számfejtésre feladja a munkabérüket, majd elszámolja a szociális iroda felé;  

-  kezeli a tagintézményben foglalkoztatottak személyi anyagát,  

-  kezeli a munkaköri leírásokat  

-  kezeli és ellenőrzi a jelenléti íveket,  

-  a dolgozó kérésére munkáltatói igazolások kiállítása  

-  koordinálja a foglalkozás-egészségügyi felülvizsgálatokat, vezeti azok nyilvántartását,  

 

 

2.3. A vezetők és a tagintézményi közösségek közötti kapcsolattartás formája és 
rendje  

2.3.1. A tagintézmény alkalmazotti közössége  
A tagintézmény alkalmazotti közössége a tagintézményben közalkalmazotti jogviszony, 
munkaviszony keretében foglalkoztatottak közössége.  

Az alkalmazotti értekezlet akkor határozatképes, ha tagjainak legalább fele jelen van. Az 
értekezletről jegyzőkönyv készül.  

Feladatköre, véleményezési jogköre kiterjed:  

- az intézmény átszervezésével (megszüntetésével), feladatának megváltoztatásával, nevének 
megállapításával vagy módosításával, költségvetésének megállapításával,  

- a tagintézmény átszervezésével (megszüntetésével), feladatának megváltoztatásával, 
nevének megállapításával vagy módosításával, költségvetésének megállapításával,  

- a tagintézmény pedagógiai önértékelési programjával,  

- a tagintézmény Szervezeti és Működési Szabályzatával kapcsolatos ügyekre.  

Összehívás módja, gyakorisága:  
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Az alkalmazotti értekezletet a véleményezési jogkörébe tartozó minden kérdésben össze kell 
hívni.  

 

2.3.2. A tagintézmény nevelőtestülete  
Tagjai a tagintézményben közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony keretében pedagógus 
munkakörben, valamint a felsőfokú végzettséggel rendelkező, nevelő-oktató munkát 
közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak.  

Feladatköre:  

-  a pedagógiai program és módosításának elfogadása;  

-  a tagintézmény munkatervének elfogadása;  

-  a tagintézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása;  

-  a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása;  

-  a házirend elfogadása;  

-  a tagintézményre vonatkozó továbbképzési, beiskolázási terv jóváhagyása;  

-  a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása, osztályozóvizsgára 
bocsátása;  

-  tanulók fegyelmi ügyei  

- minden olyan egyéb eset, amelyre a nevelőtestület speciális eljárásrendet dolgoz ki és 
fogad el;   

-  jogkörének átruházása.  

A döntések végrehajtásáról való beszámoltatás a nevelőtestületi értekezleten történik. 
Beszámoltatásra a félévi és az év végi értékelő értekezleteken kerül sor.  

Véleményt nyilvánít:  

- az egyes pedagógusok külön megbízatásáról,  

-  a tantárgyfelosztásról az elfogadás előtt,  

-  a működést érintő minden kérdésben.  

A tagintézmény nevelőtestületi értekezlet döntési jogköréből átruházott ügyek és a beszámolás 
formája  

átruházott ügyek beszámolás formája 

az egy osztályban tanító pedagógusok 
értekezletére: a tanulók magasabb 
évfolyamba lépésének megállapítása, 
osztályozóvizsgára bocsátása 

jegyzőkönyv 

a fegyelmi bizottságra: a tanulók fegyelmi a nevelőtestület tájékoztatása a fegyelmi 
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ügyei határozatról 

 

A tagintézmény nevelőtestületi értekezlete akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele 
jelen van. Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.  

A vezetésre vonatkozó program és a fejlesztési elképzelések támogatásáról vagy elutasításáról 
a nevelőtestületi értekezlet titkos szavazással határoz.  

A nevelőtestületi értekezletekről jegyzőkönyv készül. 

  

2.3.3. Az egy osztályban tanító pedagógusok közössége  
Feladatköre:  

-  a tanulók osztályozó vizsgára bocsátása;  

a tanulók tovább haladásának, valamint  

-  a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása.  

Összehívás módja, gyakorisága: évente minimum 2 alkalommal (osztályozó konferencia).  

Az értekezlet munkáját az osztályfőnök, illetve pedagógiai a tagintézményvezető-helyettes, 
tagintézmény-vezető vezeti. Az osztályban tanító pedagógusok értekezletét kezdeményezheti 
a tagintézmény-vezető, a tagintézményvezető-helyettesek, a gyakorlati oktatás vezető, az 
osztályfőnök, bármelyik ott tanító pedagógus, illetve a szülői munkaközösség.  

 

2.3.4. A vezetői testület  
A tagintézmény döntés-előkészítő, véleményező, elemző, javaslattevő fóruma.  

Tagjai:  

-  a tagintézmény-vezető, helyettese(i) és a gyakorlati oktatás vezető, gazdasági 
csoportvezető 

-  a témától függően további meghívottak is jelen lehetnek.  

Üléseit az igazgatói értekezleteket követően, illetve eseti jelleggel tartja. A testület évente az 
éves munkatervben meghatározott időpontokban a munkaközösségek vezetőivel kibővített 
vezetői értekezletet tart. A megbeszélésekről írásos emlékeztető készül.  

2.3.5. A fegyelmi bizottság  
A tagintézmény nevelőtestülete által átruházott jogkörben lefolytatja a tanulói fegyelmi 
eljárásokat.  

Tagjai:  

-  a fegyelmi bizottság elnöke (a tagintézmény nevelőtestülete választott delegáltja),  



22 

-  a tagintézmény gyermek- és ifjúságvédelemmel megbízott pedagógus,  

-  a tagintézmény-vezető vagy az általa megbízott képviselő,  

-  a tanuló osztályfőnöke,  

-  szakképző évfolyamon iskolai tanműhelyben tanuló diák esetén a szakoktatója,  

-  az osztály diákközösség képviselője.  

A fegyelmi bizottság a jogszabályok, helyi szabályzatok szerint végzi munkáját. Ülésüket az 
igazgató vagy helyettese hívja össze, és szabályszerűen értesíti a résztvevőket, gondoskodik a 
bizottság munkájának előkészítéséről, dokumentálásáról.  

 

 

 

2.3.6. A tagintézmény testületei  

2.3.6.1.  A pedagógusok közösségei  
Munkaközösségek  

Osztályfőnöki és gyermekvédelmi munkaközösség 

- tagjai az osztályfőnökök, valamennyi munkarendben 

- feladata az osztályfőnöki munka támogatása, az iskolai jelzőrendszer működtetése, 
valamint feladata a felnőttoktatás sajátosságai szerint támogatni az esti munkarendű 
oktatási formát 

Szakközépiskolai munkaközösség 

- tagjai a szakközépiskolai képzésben tanítók 

- feladata a képzési forma sajátosságai szerint támogatni a szakmai munkát 

Szakgimnáziumi munkaközösség 

- tagjai a szakgimnáziumi képzésben tanítók 

- feladata a képzési forma sajátosságai szerint támogatni a szakmai munkát 

Közismereti munkaközösség 

- tagjai a közismereti tantárgyakat tanítók 

- feladata a közismereti oktatás szakmai támogatása 

Kollégiumi munkaközösség 

- tagjai a kollégiumi neveltestület valamennyi nevelője 

- feladata a kollégiumi munka támogatása. 
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Társadalmi szervezetek, szakszervezetek iskolai tagszervezetei  

A tagintézményben szerveződő alapszervezet tevékenységét önállóan végzi.  

Az iskola részéről a kapcsolatot az igazgató tartja a Munka törvénykönyvében és a Kollektív 
Szerződésben rögzítettek szerint.   

Közalkalmazotti tanács Tevékenységét a Munka törvénykönyve és a Kjt. szerint szervezi és 
végzi. A tagintézmény-vezetés részéről a kapcsolattartásért a tagintézmény-vezető felelős. 

Közalkalmazotti tanács Tevékenységét a Munka törvénykönyve és a Kjt. szerint szervezi és 
végzi. A tagintézmény-vezetés részéről a kapcsolattartásért a tagintézmény-vezető felelős.  

 

 

2.3.6.2. A szülők közösségei  
Osztály szülői munkaközösségek  

Az egyes osztályok szülői munkaközösségét az egy osztályban tanuló diákok szülei alkotják, 
akik 2 fős osztály szülői munkaközösségi vezetőséget választanak. Az osztály szülői 
munkaközösségi vezetők képviselik az iskolai SZMK-ban a szülőket. A kapcsolattartásért az 
osztályfőnök felelős.  

Az osztály SZMK véleményezési joga biztosított:  

- a szülőket anyagilag is érintő ügyekben,  

- a szülői értekezletek napirendjének meghatározásában,  

- az osztályfőnök és a szülők közötti kapcsolattartás rendjének kialakításában.  

 

Iskolai szülői munkaközösség (SZMK)  

Az iskola szülői munkaközösségét (SZMK) az osztályok szülői munkaközösségi vezetők 
alkotják. A tanévenkénti első értekezletükön vezetőséget választanak.  

Értekezleteiket szükség szerint, tanévenként legalább két alkalommal tartják. A 
tagintézményvezető az SZMK vezetőségének részére legalább 2 alkalommal tájékoztatást ad 
az iskola munkájáról.  

Azokban az ügyekben, amelyekben a szülői munkaközösségnek véleményezési joga van, az 
írásos véleményt a tagintézmény-vezető kéri.  

A szülői szervezet, közösség szótöbbséggel dönt:  

-  saját működési rendjéről,  

-  munkatervének elfogadásáról,  

-  tisztségviselőinek megválasztásáról.  
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Véleményét ki kell kérni:  

- az iskolai tankönyvtámogatás rendjének meghatározásához.  

-  az érettségi vizsgákkal kapcsolatban a 100/1997. (VI.13.) kormányrendelet 17. § (1)(4) 
bekezdés szerint. 

A szülői szervezet figyelemmel kíséri a gyermeki, tanulói jogok érvényesülését, a pedagógiai 
munka eredményességét, a gyermekek, tanulók csoportját érintő bármely kérdésben 
tájékoztatást kérhet a nevelési-oktatási intézmény vezetőjétől, az e körbe tartozó ügyek 
tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestület értekezletein.  

Az SZMK vezetőségének tevékenységét kapcsolattartó segíti, akit a nevelőtestület választ 
meg.  

 

2.4. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje  
Az iskolában folyó pedagógiai munka belső ellenőrzésének megszervezése, a szakmai 
feladatok végrehajtásának ellenőrzése az igazgató feladata. Az iskolában az ellenőrzés a 
tagintézmény-vezető kötelessége és felelőssége. A hatékony és jogszerű működéshez azonban 
rendszeres és jól szabályozott ellenőrzési rendszer működtetése szükséges. E rendszer alapjait 
az SZMSZ-ben foglaltak mellett az iskola vezető beosztású dolgozóinak és pedagógusainak 
munkaköri leírása, valamint a pedagógus önértékelési rendszer (20/2012. (VIII.31.) EMMI 
rendelet és a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről szerint) teremti meg.  

A munkaköri leírásokat legalább évente át kell tekinteni. Munkaköri leírásuk kötelezően 
szabályozza az alábbi feladatkört ellátó vezetők és pedagógusok pedagógiai és egyéb 
természetű ellenőrzési kötelezettségeit:  

-  tagintézmény-vezető,  

-  tagintézményvezető-helyettesek,  

- munkaközösség-vezetők  

-  osztályfőnökök  

-  pedagógusok. 

A munkavállalók munkaköri leírását az érintettel alá kell íratni, az aláírt példányokat vagy 
azok másolatát az irattárban kell őrizni. A fentiekben felsoroltak munkaköri leírásuk, valamint 
az iskola éves munkatervében meghatározottak szerint vesznek részt az ellenőrzési 
feladatokban. A rájuk bízott ellenőrzési feladatok kizárólag szakmai jellegűek lehetnek. A 
tanév során végrehajtandó ellenőrzési területeket a feladatokkal adekvát módon kell 
meghatározni.  

Minden tanévben ellenőrzési kötelezettséggel bírnak az alábbi területek:  

-  tanítási órák ellenőrzése,  

-  tanítási órák látogatása szaktanácsadói, szakértői kompetenciával,  

-  a digitális napló folyamatos ellenőrzése,  
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-  az igazolt és az igazolatlan tanulói hiányzások ellenőrzése,  

-  az intézmény alapdokumentumaiban előírtak betartásának ellenőrzése az 
osztályfőnöki, tanári intézkedések folyamán,  

-  a tanítási órák kezdésének és befejezésének ellenőrzése.  

A tagintézmény-vezető minden tanév szeptember 30-ig ellenőrzési tervet dolgoz ki, amelyben 
meghatározzák az ellenőrzött területet, tevékenységet, az ellenőrzés módját, gyakoriságát, 
ütemezését, módszerét és a dokumentálás módját. Az ellenőrzések tapasztalatait a tanév végi 
értékelésekben is szerepeltetni kell.  

 

2.5. A külső kapcsolatok rendszere, formája, módja  
Az iskola külső kapcsolatainak rendszerét, formáját és módját, beleértve a pedagógiai 
szakszolgálatokkal, a pedagógiai szakmai szolgálatokkal, a gyermekjóléti szolgálattal, 
valamint az iskola-egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval való 
kapcsolattartást a Szegedi Szakképzési Centrum hangolja össze. Ezen kereteken belül a 
feladatokat a tagintézmény végzi.  

Az iskola a külső kapcsolatrendszerében felmerülő problémák esetén értesíti a Szegedi 
Szakképzési Centrumot. A fenntartó felelőssége a problémák megoldása a tagintézmény által 
szolgáltatott adatok segítségével.  

 

2.5.1. Az iskola külső kapcsolatai  
Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola igazgatóságának állandó 
munkakapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel:  

– a fenntartóval  
– helyi önkormányzattal 
– Oktatási Hivatallal 
– gyermekjóléti szolgálattal,  
– gyermekjogi képviselővel,  
– rendőrséggel,  
– Nevelési Tanácsadóval, Csongrád Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és 

Rehabilitációs Bizottsággal, 
– helyi oktatási intézmények vezetőivel.  

 
A munkakapcsolat megszervezéséért, irányításáért a tagintézmény-vezető a felelős.  
 

Az eredményes oktató és nevelőmunka érdekében az iskola rendszeres munkakapcsolatot tart 
fent, további szervezetekkel, gazdálkodókkal.  

Az alábbi helyi társadalmi szervezetekkel:  

– Csongrád Megyei Gasztronómiai Társasággal 
 



26 

A tanulók gyakorlati képzésére szerződött termelő, gazdálkodó szervezetekkel, egyénekkel, 
továbbá az alábbi érdekképviseleti szervezetekkel:  

– Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával 
– Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetségével  

 

A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás biztosítása érdekében folyamatos 
munkakapcsolatot tart fent az intézmény  

– az iskolaorvossal és a védőnővel, 
– az évente sorra kerülő szűrővizsgálatot végző fogorvossal, 
– szükség esetén pszichológussal, a Drogcentrum munkatársaival. 

 

A munkakapcsolat szervezéséért, felügyeletéért az tagintézmény-vezető, tagintézmény-vezető 
helyettesek, illetve egyes esetekben az ifjúságvédelmi felelős a felelősek. Az egyes 
intézményekkel, szervezetekkel, szakemberekkel folyamatosan kapcsolatot tartó személyeket 
az iskola évente felülvizsgálatra kerülő partneri adatbázisa rögzíti.  

 

2.5.1.1.  Kapcsolattartás a gyakorlati képzést folytatókkal és szervezőkkel  
A munkahelyi gyakorlati képzést folytató gazdálkodó szervezetekkel és a kamarával 
(Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara) a gyakorlati oktatás vezető tartja a 
kapcsolatot a munkaköri leírásban foglaltak szerint. A gyakorlati oktatás vezetővel együtt a 
Szegedi Szakképzési Centrum felelős a folyamatos kapcsolattartásért. 

A gyakorlati képzést folytatókkal és szervezőkkel való kapcsolattartás formái és rendje a 
2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről rendelkezései alapján történik.   

2.5.2. A szülőkkel való kapcsolattartás  
A szülőkkel való kapcsolattartás minden tanár, oktató, nevelő feladata, amelynek formái:  

-  szülői értekezletek (az éves munkaterv szerint),  

-  félévente egy alkalommal fogadóóra (az éves munkaterv által meghatározott időben),  

-  SZMK (éves munkaterv szerint),  

-  alkalmankénti beszélgetések szülői vagy pedagógusi kezdeményezésre,  

-  iskolai rendezvények alkalmával,  

-  évfolyamszintű szülői értekezlet 9. évfolyamos szülők részére, illetve a többi 
évfolyamon szükség szerint.  

2.5.2.1.  A szülők tájékoztatásának formái  
Szülői értekezletek  
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Az osztályok szülői értekezletét az osztályfőnök tartja. Az iskolában tanévenként legalább két 
szülői értekezletet tartanak. Ezen túl a felmerülő problémák megoldása céljából rendkívüli 
szülői értekezletet hívható össze.  

Tanári fogadóórák  

Az iskola valamennyi pedagógusa tanévenként – az éves munkatervben kijelölt időpontban – 
két alkalommal tart fogadóórát. Amennyiben a gondviselő a fogadóórán kívüli időpontokban 
kíván konzultálni gyermeke tanárával, akkor erre – a rendkívüli eseteket leszámítva – 
telefonon vagy írásban történő időpont egyeztetés után kerülhet sor.  

 

 

A szülők írásbeli tájékoztatása  

Az érdemjegyek az elektronikus napló internetes felületén megtekinthetők. Az osztályfőnök 
az elektronikus napló útján, illetve hivatalos levélben értesíti a szülőket a tanuló gyenge, vagy 
hanyatló tanulmányi eredménye, vagy súlyos fegyelmi vétsége esetén. Az osztályfőnök 
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.  

Az iskola munkatervében meghatározottak szerint az osztályfőnök negyedévben és 
háromnegyed évben papír alapon, az elektronikus napló alapján értesítőt küld a szülőnek a 
tanuló előrehaladásáról. 

 

2.5.3. Kapcsolattartás a külső szervekkel  

2.5.3.1.  Kapcsolattartás a tömegtájékoztató szervekkel  
A sajtóval való kapcsolattartásra a Szegedi Szakképzési Centrum főigazgatója jogosult; e 
jogosultságát eseti jelleggel a tagintézmény-vezetőre átruházhatja. A kapcsolattartás előírásait 
a Szegedi Szakképzési Centrum Sajtókapcsolati és kommunikációs szabályzata tartalmazza.  

2.5.3.2.  Nyilatkozattételi, adatszolgáltatási előírások egyéb szervezetekkel  
Nyilatkozattétel, adatszolgáltatás esetén be kell tartani a következő előírásokat: 

 – az iskolát érintő kérdésekben a tájékoztatásra, illetve nyilatkozatadásra a tagintézmény-
vezető vagy az általa esetenként megbízott személy jogosult, 

 – elvárás, hogy a nyilatkozatot adó udvarias, konkrét, szabatos válaszokat adjon; a közölt 
adatok szakszerűségéért és pontosságáért, a tények objektív ismertetéséért feleljen, 

 – a nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni a hivatali titoktartásra 
vonatkozó rendelkezésekre, valamint az iskola jó hírnevére és érdekeire, 

 – nem adható nyilatkozat olyan üggyel, ténnyel és körülménnyel kapcsolatban, amelynek idő 
előtti nyilvánosságra hozatala az iskola tevékenységében zavart, az iskolának anyagi vagy 
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erkölcsi kárt okozna, továbbá olyan kérdésekről, amelyeknél a döntés nem a nyilatkozattevő 
hatáskörébe tartozik.  

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 iskola valamennyi dolgozója 
köteles a tudomására jutott hivatali titkot mindaddig megőrizni, amíg annak közlésére az 
illetékes felettesétől engedély nem kap.  

 

2.6. A kitüntetések, elismerések rendje  

2.6.1. Egyéni jutalmazási formák  
Tóth János-díj  

Az országos versenyeken (tanulmányi, sport) elért I-III. helyezés, illetve tartósan kimagasló 
tanulmányi teljesítmény esetén, közösségi munkáért adható díj, végzős tanulóknak. A díjat 
évente 4 diák kaphatja meg.  

Tóth János Életmű Díj 

 A díjat azok a tanárok kaphatják meg, akik tartósan kiemelkedő oktató-nevelő munkát 
végeznek évek óta. Ebben az elismerésben részesülhetnek az iskola nyugdíjas és aktív tanárai. 
A díjat nem kell minden évben kiadni. Az életmű díjasokat személyére a tantestület tesz 
javaslatot.  

Csoportos jutalmazási formák  

A kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákokat és iskolai közösségeket az iskola az alábbi 
formákban jutalmazhatja:  

-  az egyes tanévek végén kitűnő eredményt elért tanulók oklevelet és könyvjutalmat 
kapnak, melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt vehetnek át,  

-  az iskolai szintű versenyek első három helyezettjei oklevelet és könyvjutalmat kapnak, 
melyet az iskola közössége előtt vehetnek át,  

-  az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon 
eredményesen szerepelő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek,  

-  a kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító 
tanulói munkaközösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni.  

Csoportosan jutalmazható diákközösségek:  
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-  osztály,  

-  gyakorlati csoport,  

-  diákönkormányzati szerv,  

-  diákkör, 

-  sportcsoport,  

-  vetélkedőn részt vevő csapat,  

-  egyéb tanulói csoport.  

 

A csoportos jutalom lehet: oklevél, könyv, táborozási - kirándulási hozzájárulás, 
színház-, mozi-, hangversenybérlet, serleg, egyéb közösségi jutalom.  

Jutalmak kihirdetése 

Az egyéni és a csoportos jutalmakat jelentőségük szerint kell nyilvánosságra hozni:  

-  osztályfőnöki, szaktanári, szakoktatói szintűeket az osztály előtt,  

-  az igazgatói szintűeket az évfolyam előtt körözvényben, iskolarádióban az 
átadást követően,  

- nevelőtestületi és általános dicséretet, valamint a tárgyjutalmakat (egyéni, 
csoportos) az esemény után nyilvánosan (iskolai szinten), ünnepségek, 
rendezvények alkalmával. 

 

 

 

 

 

 

 

3. MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK  

3.1. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok  

3.1.1. A törvényes működés alap- és egyéb dokumentumai  
Az iskola törvényes működését az alábbi – a hatályos jogszabályokkal összhangban álló 
alapdokumentumok határozzák meg:  

-  alapító okirat,  
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-  szervezeti és működési szabályzat,  

-  pedagógiai program,  

-  házirend.  

Az iskola tervezhető és elszámoltatható működésének részeként funkcionálnak az alábbi 
dokumentumok:  

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

-  egyéb belső szabályzatok, Szegedi Szakképzési Centrum szabályzatai  

-  a Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás 
eljárásrendje  

-  A Szegedi Szakképzési Centrum pályázati és nemzetközi kapcsolati eljárásrendje  

-  Sajtókapcsolati és kommunikációs szabályzat  

-  A Szegedi Szakképzési Centrum illetményelőleg felvételének szabályzata  

-  A Szegedi Szakképzési Centrum számlarendje  

-  Számviteli politika  

-  Eszközök és források értékelési szabályzata  

-  Önköltség számítási szabályzat  

-  Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata  

-  Leltárkészítési és leltározási szabályzat  

-  Pénz- és értékkezelési szabályzat  

-  önértékelési szabályzat.  

  

3.1.2. Az intézményi dokumentumok nyilvánossága  
Az iskola alapdokumentumainak (SZMSZ, Pedagógiai Program, Házirend) egy-egy példányát 
elfogadás, illetve jóváhagyás után az iskola tanári szobájában helyezzük el, valamint a 
rendszergazda gondoskodik az elektronikus változat feltöltéséről az iskolai weblapra, illetve a 
belső hálózatának szerverére. A Házirendet minden tanév elején ismertetni kell:  

-  a tanulókkal az első osztályfőnöki órákon,  

-  a szülőkkel az első szülői értekezleten.  
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3.1.3. Az elektronikus és az elektronikusan előállított nyomtatványok hitelesítésének 
és kezelésének rendje  

3.1.3.1.  Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok 
kezelési rendje  
Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) révén 
tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt 
dokumentumrendszer alkalmazunk a 229/2012. (VII. 28.) Kormányrendelet előírásainak 
megfelelően.  

Ezen túlmenően a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal által üzemeltetett honlapon 
a szakmai vizsgák bejelentését, illetve a vizsgaeredmények rögzítése során alkalmazunk 
elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumrendszert. Az érettségi 
vizsgákkal kapcsolatos teljes adminisztrációt a kétszintű érettségi vizsga adminisztrációs 
rendszerén keresztül végezzük (www.ketszintu.hu)  

A felsorolt rendszerben alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást kizárólag az 
igazgató 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 (KIR-STAT),  

-  a szakmai és érettségi vizsgák bejelentésének és a vizsgaeredmények feltöltésének 
dokumentumait  

Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat a tagintézmény pecsétjével és 
a tagintézmény-vezető aláírásával hitelesített formában kell tárolni.  

Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem szükséges. A 
dokumentumokat a KIR, illetve az NSZFH rendszerében, továbbá az intézményi hálózaton 
egy külön e célra létrehozott tárhelyen tároljuk. A tárhelyhez való hozzáférés joga korlátozott, 
ahhoz kizárólag a tagintézmény-vezető által felhatalmazott személyek férhetnek hozzá.  

 

3.1.3.2.  Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok 
hitelesítési rendje  
A 2018/2019. tanévtől digitális naplót (KRÉTA) alkalmazunk. Az iskolában alkalmazott 
digitális napló elektronikusan előállított, papíralapon tárolt adatként kezelendő.  

A digitális napló elektronikus úton tárolja a tanulók adatait, osztályzatait, a tanítási órák 
tananyagát, a hiányzásokat, valamint a tanulókkal kapcsolatos intézkedéseket, a szülők 
értesítését. A KRÉTA-ba az adatokat digitális úton viszik be a tagintézményvezető-
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helyettesek, tanárok, illetve az adminisztrációért felelős alkalmazottak. Az adatok tárolása a 
tagintézmény e célra használt szerverén történik, a tükrözés napi gyakorisággal történik. 

Havi gyakorisággal ki kell nyomtatni a pedagógusok által az adott hónapban megtartott órák 
alapján készült kimutatást, amelyet a tagintézmény-vezetőnek alá kell írnia és a tagintézmény 
körbélyegzőjével kell ellátni. Az iskolában gondoskodni kell arról, hogy a havi kimutatások 
alapját képező adatok havonkénti rendszerességgel archiválásra kerüljenek, illetve a 
tagintézmény-vezető minden hónapban aláírásával igazolja a felvitt adatok valódiságát.  

Féléves gyakorisággal ki kell nyomtatni a tanulók által elért félévi, illetve év végi 
eredményeket, a digitális naplóból nyomtatott naplókivonatot. Ezt a dokumentumot az 
osztályfőnöknek és a tagintézmény-vezetőnek kell aláírnia, majd a tagintézményi 
körbélyegzővel kell ellátni.  

A tanév végén a digitális naplóból nyomtatott dokumentumok alapján kell a jogszabály által 
meghatározott tartalmú, és formátumú papír alapú törzskönyvbe felvezetni az év végi 
eredményeket, illetve nem törölhető CD-re kell archiválni a tanév összes adatát. Eseti 
gyakorisággal kell kinyomtatni a tanuló által elért eredményeket, az igazolt és igazolatlan 
órák számát, az iskolalátogatási igazolást, a szülők számára készült értesítéseket (pl. 
hiányzásokról, érdemjegyekről), a záradékokat tartalmazó iratot iskolaváltás vagy a tanulói 
jogviszony megszűnésének eseteiben.  

3.1.3.3.  Egyéb elektronikus dokumentumok  
Az iskolában a beérkező papíralapú dokumentumokról szükség esetén belső felhasználásra 
PDF formátumú másolatokat készítünk, amelyek a helyi hálózatok erre a célra kijelölt és 
korlátozott hozzáféréssel rendelkező mappáiban kerülnek elhelyezésre. Felhasználásuk 
lehetővé teszi a dokumentumok elektronikus felhasználását, továbbítását, üzenetküldést és 
hivatkozást.  

Az intézményünkből kikerülő papíralapú dokumentumokról készült elektronikus másolatok 
elhelyezése és felhasználása – a belső jogosultsági szintek figyelembevételével – a 
tagintézményi helyi hálózatok megfelelő mappáiban vagy egyéb elektronikus adathordozókra 
történő rögzítéssel történik. A papíralapú és a különböző formátumú elektronikus 
dokumentumokhoz csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező munkavállalók férnek hozzá. 
A jogosultsági szinteket az igazgató határozza meg. Az elektronikus dokumentumok esetén az 
irattározás a papíralapú dokumentumok kezeléséhez hasonlóan működik. A beérkezőt/kimenő 
dokumentum a helyi hálózat megfelelő mappájában vagy adathordozón kerül rögzítésre, majd 
irattározásra, szükség esetén nyomtatásra, végül a paraméterezést követően továbbküldésre a 
dokumentum címzettjének vagy jogosultjának.  

 

 

3.1.4. Az intézményi reklámtevékenység  
A Centrum főigazgatójának jóváhagyásával az iskola tevékenységéről, képzési kínálatáról 
jelenhetnek meg reklámanyagok. Hirdetési csatornák: a felvételi tájékoztató kiadványok, a 
megyei terjesztésű sajtókiadványok, weboldalak hirdetési felületei. Az iskola 
tevékenységéhez kapcsolódó PR tevékenységet az igazgató engedélyével végezhetnek a 
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tantestület tagjai. Az engedélyezés az adott tárgykörben nyilatkozattétel engedélyezését is 
jelenti. Az iskolában reklámhordozó csak a tagintézmény-vezető, illetve ~helyettesek 
engedélyével helyezhető ki. Az engedély kiadását a reklámhordozó iskolai körbélyegzővel 
történő ellátása jelenti.   

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 iskolában megengedett a reklámtevékenység, ha a reklám a tanulónak szól, és a következő 
tevékenységekkel kapcsolatos: egészséges életmód, környezetvédelem, társadalmi 
tevékenység, közéleti tevékenység, munkalehetőség, kulturális tevékenység.  

Az iskolában folytatható reklámtevékenység lehetséges formái, módjai: belső kábeltelevíziós 
hálózat, iskolarádió, iskolaújság, szórólapok, plakátok, számítógépes háttérkép, iskolai 
weblap, szóbeli tájékoztatás stb.  

 

3.2. Az iskola munkarendje  
 

3.2.1. Az iskola létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje  

3.2.1.1.  A tanulók és az alkalmazottak nevelési-oktatási intézményben való 
benntartózkodásának rendje  
- Az iskola épületének nyitvatartását és a csengetési rendet az intézményi házirend 
szabályozza.  

- Az iskola osztálytermeit, szaktantermeit, tanműhelyeit tanári vagy szakoktatói felügyelet 
mellett lehet használni. A foglalkozás befejezése után a termek zárásáról a tanítást, oktatást 
végző, felügyeletet ellátó kollégának kell gondoskodni.  

- A tanórán kívüli foglalkozásokat 14,00 óra után lehet megszervezni, ettől eltérni csak az 
igazgató beleegyezésével lehet.  

- A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre a főigazgató adhat engedélyt eseti elbírálás 
alapján.  

- Az iskolai könyvtárat és szolgáltatásait a nyilvántartási idő alatt a dolgozók és a diákok 
bármikor igénybe vehetik. 

 

Az iskolai létesítmények használatára a Házirend, a Munkavédelmi Szabályzat, a Tűzvédelmi 
Szabályzat is tartalmaz előírásokat.  

Az iskola rendjéért és tisztaságáért a tagintézmény-vezető felelős. Ha az iskola épülete, 
udvara vagy környéke ellen az egészségügy vagy a közrend szempontjából kifogás merül fel, 
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az igazgató köteles intézkedni. Ha a felmerült probléma meghaladja hatáskörét vagy 
lehetőségét, jelentést tesz a főigazgatónak.  

Az iskola létesítményei, helyiségei a tanévkezdésre elkészített leterhelési rend szerint 
használhatók. Szabadidős tevékenységre, korrepetálásra, szülői értekezletre csak a szabad 
helyiségek használhatók. Ettől eltérni csak a tagintézmény-vezető engedélyével lehet.  

Az iskola berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak a tagintézmény-vezető 
engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet.  

Az iskola létesítményei, helyiségei a szakmai alapdokumentumnak vagy alapító okiratnak 
megfelelően bérbe adhatók. A bérleti díjat az önköltség-számítási szabályzatban rögzítettek 
szerint kell megállapítani és a feltételeket bérleti szerződésben rögzíteni.  

A külső igénybevevők a helyiségek időszakos átengedéséről megállapodást kötnek a 
tagintézmény-vezetővel, és csak a rögzített időtartamban tartózkodnak az igénybe vett 
helyiségben.  

Szaktanterem, tanműhely csak a felelős szaktanár, oktató felügyelete mellett adható bérbe.  

A tanműhelyben magánjellegű munkát csak a tagintézmény-vezető írásos engedélye alapján 
szabad végezni.  

Az iskola tulajdonát képező járművek, eszközök bérbeadásáról, használatáról külön 
szabályzatok rendelkeznek.  

Szorgalmi időszakban a tanulói hivatalos ügyek intézése hétköznapokon az iskolatitkári 
irodában folyamatosan történik.   

Az iskola tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart 
nyitva. Az ügyeleti rendet a tagintézmény-vezető határozza meg, és azt a szünet megkezdése 
előtt a szülők és a tanulók tudomására hozza. A tanítási szünetben az iskolai ügyeletet a 
Szakképzési Centrum iránymutatása szerint kell megszervezni.  

A nyitvatartás és az ügyeleti ügyfélfogadás rendjét az iskola a helyben szokásos módon 
nyilvánosságra hozza.  

A tanítási óra zavartalansága érdekében a tanárt és a tanulót óráról kihívni nem szabad, 
rendkívüli esetben ez csak a tagintézmény-vezető engedélyével lehetséges. Külső személyek a 
tanítási órákat és egyéb foglalkozásokat az igazgató tudtával és engedélyével látogathatják. 
Tanórai foglalkozás a tagintézmény-vezetői hozzájárulással maradhat el.  

A létesítmény helyiségeit, eszközeit stb. igénybe vevőket vagyonvédelmi kötelezettség terheli 
és kártérítési felelősséggel tartoznak.  

A biztonságos működés érdekében a tűzvédelmi és munkavédelmi előírásokat a tagintézmény 
dolgozóival és tanulóival a munkavédelmi felelős útján ismertetni kell.  

Az iskola tanulóinak és dolgozóinak kötelessége – az iskola épületeinek, helyiségeinek, 
eszközeinek, berendezési és felszerelési tárgyainak, mások tulajdonának megóvása és 
védelme, – az iskola rendjének, tisztaságának megőrzése, – a munka-, tűz- és balesetvédelmi 
előírások betartása, – a szervezeti és működési szabályzat, a házirend és más belső 
szabályzatok rájuk vonatkozó előírásainak betartása.  
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Szeszes ital fogyasztása a tagintézmény egész területén tilos.  

Dohányzás az iskola egész területén tilos.  

 

3.2.1.2.  Az iskolával jogviszonyban nem állók benntartózkodásának rendje 
Az iskola látogatása a portaszolgálaton keresztül biztosított. 

A nem iskolai dolgozók az iskola területén csak a tagintézmény-vezetői engedély alapján 
tartózkodhatnak, végezhetnek munkát.  

Mindazoknak, akik belépnek az iskola területére, kötelessége – az iskola épületeinek, 
helyiségeinek, eszközeinek, berendezési és felszerelési tárgyainak, mások tulajdonának 
megóvása és védelme, – az iskola rendjének, tisztaságának megőrzése, – a munka-, tűz- és 
balesetvédelmi előírások betartása, – a szervezeti és működési szabályzat, a házirend és más 
belső szabályzatok rájuk vonatkozó előírásainak betartása.  

Az intézménybe belépők a portán erre a célra létesített nyomtatványban felírják nevüket, 
látogatásuk célját, az érkezés és távozás időpontját. A portás köteles az SZMSZ 3.2.1.2. 
pontjáról tájékoztatni a belépőt. 

 

3.2.2. A tanulók iskolában tartózkodása alatt a felügyelet folyamatos biztosításának 
rendje  
Az iskola helyiségeinek, tárgyi eszközeinek rendeltetésszerű használatáért a tanulók 
felügyeletét ellátó tanárok és szakoktatók a felelősek. Az ügyeletes pedagógus köteles a 
rábízott épületrészben az iskola házirendje alapján a tanulók magatartását, az épületek 
rendjének, tisztaságának megőrzését, balesetvédelmi szabályok betartását ellenőrizni.  

Az észlelt hiányosságokat, rongálást a tagintézmény-vezetőnek, helyetteseinek, az ügyeletes 
vezetőnek vagy a gazdasági dolgozónak (gondnoknak) kell azonnal jelenteni.  

A tanulók felügyeletéről a tantárgyfelosztásban szereplő foglalkozásokon a tantárgyfelosztás 
szerinti pedagógusok gondoskodnak. Távollétük esetén a kiírt helyettesítési rend alapján 
valósul meg a felügyelet.  

Az óraközi szünetekben a pedagógusi felügyeletet a tagintézmény-vezető által jóváhagyott 
beosztás szerint kell ellátni.  

- A tanítás befejezésétől kezdve az ügyeletet a délutáni foglalkozásokat vezető 
pedagógus látja el (pl. gyakorlatot vezető tanár, szakkört felügyelő tanár).  

- Az iskola rendezvényein az erre a célra elkészített ügyeleti beosztás alapján 
gondoskodunk a tanulók felügyeletéről.  
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3.2.3. A tagintézmény közalkalmazottjainak munkarendje  

3.2.3.1.  Az iskola vezetőinek munkarendje  
Az iskola tagintézmény-vezetője vagy helyettesei közül az egyiküknek az intézményben kell 
tartózkodnia abban az időszakban, amikor tanítási órák vagy tanulóik számára szervezett 
iskolai rendszerű foglalkozások vannak. Egyebekben munkájukat az iskola szükségleteinek és 
aktuális feladataiknak megfelelő időben és időtartamban látják el.  

3.2.3.2.  A pedagógus dolgozók munkarendje  
A pedagógusok jogait és kötelességeit az Nkt. 35. pontjának paragrafusai rögzítik. A nevelési-
oktatási intézményben dolgozó pedagógus heti teljes munkaidejének 80 %-át (kötött 
munkaidő) a tagintézmény-vezető által meghatározott feladatok ellátásával köteles tölteni, a 
munkaidő fennmaradó részében a munkaideje beosztását vagy felhasználását maga jogosult 
meghatározni. A kötött munkaidő nyilvántartása a KRÉTA elektronikus naplóban, 
naprakészen történik. A neveléssel – oktatással lekötött munkaidő a - tanórai és egyéb 
foglalkozások – a teljes munkaidő 55-65 %-ában rendelhető el.  

A pedagógusok számára – a neveléssel-oktatással lekötött munkaidőn felül – a nevelő-oktató 
munkával összefüggő rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást vagy kijelölést a 
tagintézmény-vezető, a ~helyettesek, gyakorlati oktatás vezető és a munkaközösség-vezetők 
javaslatainak meghallgatása után.  

A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet a tagintézmény-
vezető állapítja meg az iskola órarendjének függvényében. A konkrét napi munkabeosztások 
összeállításánál az iskola feladatellátásának, 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 pedagógus 
köteles legalább 10 perccel a tanítási, foglalkozási, ügyeleti beosztása előtt a munkahelyén, 
illetve a tanítás nélküli munkanapok programjának kezdete előtt annak helyén megjelenni.  

A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát lehetőleg előző nap, de 
legkésőbb az adott munkanapon 7:45-ig köteles jelezni a tagintézmény-vezetőnek vagy 
helyetteseinek, hogy közvetlen munkahelyi vezetője a helyettesítéséről intézkedhessen. A 
hiányzó pedagógus köteles a várhatóan egy hetet meghaladó hiányzásának kezdetekor 
információt adni a tanmenetben történt előrehaladásról, hogy a helyettesítő tanár biztosíthassa 
a tanulók számára a tanmenet szerinti előrehaladást. A tantervi anyagban való lemaradás 
elkerülése érdekében hiányzások esetén – lehetőség szerint – szakszerű helyettesítést kell 
tartani. Ha a helyettesítő pedagógust legalább egy nappal a tanóra (foglalkozás) megtartása 
előtt bízták meg, úgy köteles szakórát tartani, illetve a tanmenet szerint előre haladni, a 
szakmailag szükséges dolgozatokat megíratni és kijavítani.  

Rendkívüli esetben a pedagógus a tagintézmény-vezetőtől kérhet engedélyt a tanítási óra vagy 
foglalkozás elhagyására.  

A tanítási órák vagy foglalkozások elcserélését is a tagintézményvezető engedélyezi.  
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A pedagógus alapvető kötelessége, hogy tanítványainak haladását rendszeresen 
érdemjegyekkel értékelje, valamint számukra a számszerű érdemjegyeken kívül 
visszajelzéseket adjon előrehaladásuk mértékéről, az eredményesebb tanulás érdekében 
elvégzendő feladatokról.  

A pedagógusok munkakörébe tartozó feladatok leírását és a munkarendre vonatkozó további 
szabályokat a munkaköri leírás, illetve a kollektív szerződés tartalmazza.  

 

3.2.3.3.  Nem pedagógus dolgozók munkarendje  
A tagintézményben a nem pedagógus közalkalmazottak munkarendjét az iskola zavartalan 
működése érdekében a munkaköri leírásukban, a jogszabályok betartásával a 
tagintézményvezető állapítja meg. Munkaköri leírásukat a tagintézmény-vezető készíti el. A 
törvényes munkaidő és pihenőidő figyelembevételével a tagintézmény-vezető a napi 
munkarendet meghatározza, a munkavállalók szabadságát kiadja. A napi munkaidő 
megváltoztatása a tagintézmény-vezető szóbeli vagy írásos utasításával történik.  

 

3.2.3.4.  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 munkából való távolmaradáshoz a tagintézmény-vezető előzetes hozzájárulása szükséges. 
Ha a távolmaradás előre nem látható ok miatt, előzetes hozzájárulás nélkül következik be, 
ennek tényét a távolmaradás első napján jelezni kell az igazgatónak, 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.  

 

3.2.4. Ünnepségek, megemlékezések, rendezvények rendje  

3.2.4.1.  Nemzeti ünnepek, megemlékezések  
A kiemelt nemzeti ünnepeink: március 15. és október 23. Az ünnepségek megszervezéséért a 
tagintézmény-vezető felelős.  

Ezeken a jeles alkalmakon túlmenően megemlékezünk  

- február 25-ei iskolahéten a kommunista diktatúra áldozatairól,  

- április 16-ai iskolahéten a holokauszt áldozatairól,  
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- június 4-én a nemzeti összetartozás napjáról,  

- október 6-án az aradi vértanúkról.  

3.2.4.2.  Az iskola hagyományos rendezvényei  
Az iskola hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint jó hírnevének 
megőrzése, öregbítése a közösség minden tagjának joga és kötelessége. A hagyományok 
ápolásával kapcsolatos feladatokat, továbbá az ünnepélyekre, megemlékezésekre, 
rendezvényekre vonatkozó időpontokat, valamint a szervezési felelősöket a nevelőtestület az 
éves munkatervében határozza meg. Tervezett hagyománnyá váló rendezvényeink:  

- tanévnyitó, illetve tanévzáró ünnepély,  

- gólyanap, 

- szalagavató bál,  

- ballagás,  

- DÖK-nap  

- a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódóan ünnepi műsor,  

- tanulmányi versenyek (OSZTV, OKTV, SZÉTV stb.), tantárgyi versenyek,  

- Tóth János Emléknap  

- sportrendezvények,  

- kirándulások,  

- nyílt napok.  

Kirándulások Az osztályfőnökök a nevelőmunka elősegítése érdekében évente egy 
alkalommal 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. Az osztálykirándulás 
minimum két kísérő pedagógus részvételével szervezhető, akiket külön megállapodás szerinti 
díjazás illethet meg.  

Diáknap 

A diákok a tanév rendjének megfelelően évente egy alkalommal diáknapot szervezhetnek. A 
diáknapok programját a tagintézmény-vezető jóváhagyásával a diákönkormányzat állítja 
össze. A diáknapok célja, hogy  

- lehetőséget biztosítson a diák-tanár kapcsolat elmélyítéséhez;  

- fórumot teremtsen a kiemelkedő teljesítmények bemutatására;  

- széles körben megismertesse a nemzetközi kapcsolatok keretében lezajlott 
mobilitások, csereprogramok és partnerségek aktuális eredményeit; s az arra érdemes 
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tanulók EUROPASS tanúsítványainak átadásának ünnepélyes keretet és megfelelő 
publicitást biztosítson;  

- színvonalas programokkal járuljon hozzá a tanulók szórakozásához, neveléséhez;  

- teret adjon a tanulói kezdeményezéseknek, életkori sajátosságaiknak megfelelő 
öntevékenységüknek;  

- legyen tartalmas, de ne nélkülözze a vidámságot;  

- mozgassa meg az iskola egész tanulóifjúságát.  

 

3.2.5. A fakultatív hit- és vallásoktatás szervezésére vonatkozó szabályok  
A tanulók joga, hogy hit- és vallásoktatásban részesüljenek, amelyet az iskola tanórán kívüli 
foglalkozás keretében biztosít. Ilyen irányú igényüket a tanulóknak a tanév elején, szeptember 
15-ig kell jelezniük a tagintézmény-vezetőnek. Az iskola ezzel kapcsolatos feladatainak 
ellátásában együttműködik az egyházi, jogi személyekkel. A tagintézmény-vezető a 
vallásoktatás helyének és idejének meghatározásához kikéri a szülői munkaközösség 
véleményét. 

 

3.2.6. Egyéb foglalkozások célja, szervezeti formái, időkeretei  
Az egyéb foglalkozások szervezeti formái:  

- diákkör (differenciált képességfejlesztés, szakkör, érdeklődési kör, irodalmi 
színpad),  

- tehetséggondozás:  

fejlesztő foglalkozások továbbtanulás céljából, versenyfelkészítés (közismereti, 
szakmai)  

- korrepetálás, felzárkóztatás, felzárkóztató foglalkozások fejlesztő pedagógus 
közreműködésével,  

- tömegsport,  

- közösségi szolgálattal kapcsolatos foglalkozás  

- a diákönkormányzat megbeszélései és rendezvényei,  

- tanulmányi, szakmai, műveltségi versenyek, sportvetélkedők,  

- diáknap, iskolanap rendezvényei,  

- osztályrendezvények,  

- iskolai és osztálykirándulások (tanulmányi kirándulások, szakmai kirándulások),  

- önköltséges tanfolyamok,  

- szabadidős programok, mozi, színház   
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- pályázatokhoz kapcsolódóan külföldi gyakorlatra kiutazó tanulók felkészítése 
(idegen nyelvi, szakmai, lélektani)  

- egyéb alkalmankénti rendezvények, illetve programok.  

Az iskola biztosítja és elősegíti a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 
részvételét a fent felsorolt tanórán kívüli foglalkozásokon.  

 

3.2.6.1.  Diákkör feladatai:  
- tehetségápolás, tanulmányi versenyekre való felkészítés,  

- a tanulók tudományos, technikai, művészeti, szakmai érdeklődésének kielégítése,  

- a szabadidő értelmes eltöltése,  

- az egészséges életmódra nevelés.  

Kezdeményezője: az iskola vezetősége, munkaközösségek, tanulók, szülők.  

 

Finanszírozása:  

- az iskolai költségvetés terhére,  

- egyéb forrásból.  

 

Indításának feltételei:  

- a jelentkező tanulók száma minimum 10 fő (a jelentkezés önkéntes, jelentkezés 
után a részvétel kötelező);  

- az igények bejelentése minden tanév október 01-ig;  

- éves program készítése (az programját és működési rendjét a diákközgyűlés fogadja 
el)  

Működési ideje: október 1-jétől május 31-ig  

A diákkör vezetése:  

- a diákkört az iskola szaktanára vagy az igazgató által megbízott más személy 
vezeti;  

- a diákkör diákvezetőt is választhat.  

A foglalkozások témáját és a hiányzásokat a diákköri naplóban kell rögzíteni.  
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3.2.6.2.  A mindennapi testedzés formái  
Az iskola a mindennapi testedzést a kötelező tanórai foglalkozások mellett az iskolai 
tömegsport működésének támogatásával biztosíthatja.  

A tanórán kívüli sportfoglalkozás:  

- iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre is felkészít,  

- tömegsportra lehetőséget biztosít (atlétika, úszás, kerékpározás, utcai 
futóversenyek, egyéb városi rendezvények),  

A mindennapi testedzés feladata: diákjaink mozgáskultúrájának fejlesztése, testi egészségük 
megőrzése.  

Kezdeményezője: az iskolavezetés, testnevelő tanárok, tanulók.  

Vezetője: a tagintézmény-vezető által megbízott szaktanár.  

 

3.2.6.3. Közösségi szolgálattal kapcsolatos foglalkozás  
Az iskola közösségi szolgálattal kapcsolatos eljárásrendjét külön dokumentum szabályozza.  

3.2.6.4. Tanulmányi, szakmai, műveltségi versenyek, sportvetélkedők  
A központi szervek által meghirdetett versenyeket a versenykiírásban megjelölt időpontokban 
és feltételekkel kell megszervezni. A helyi versenyek időpontját az iskolai munkatervben 
rögzíteni kell. A nevezési díjat az iskola – anyagi helyzetétől és a tanuló versenyeredményétől 
függően – megtérítheti.  

3.2.6.5.  Önköltséges tanfolyamok  
Célja: a tanulók ismereteinek bővítése, új ismeretek szerzése. Kezdeményezője: diákok, 
szülők. Finanszírozása: a szülő írásbeli nyilatkozattal vállalja a tanfolyam költségeinek 
megfizetését.  

3.2.6.6.  További foglalkozások  
A fenti szervezeti formáktól eltérő további foglalkozások csak az igazgatónak történő előzetes 
bejelentés után és tanári felügyelettel szervezhetők.  

3.2.6.7. Felkészítés külföldi szakmai gyakorlatokra  
Cél: szakmai, szaknyelvi, kulturális és lélektani felkészítés az Erasmus+ programjaiban 
történő részvételre.  Időtartama: 50 óra Kezdeményezője: a tagintézmény-vezető, a 
nemzetközi kapcsolatokért felelős tagintézményvezető-helyettes. Működési rendje: a 
projektmenedzsment által meghatározott, a projektciklus időbeosztását figyelembe véve 
Résztvevők létszáma: eltérő az egyes célországoktól függően. A tanfolyamokon az iskola által 
a programban történő részvételre meghirdetett pályázatok nyertesei vesznek részt.  
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3.2.7. A tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelésére irányuló eljárásrend  

3.2.7.1. Iskolai védő-óvó előírások  
Az iskola minden dolgozójának alapvető feladatai közé tartozik, hogy a tanulók részére az 
egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, valamint ha észleli, 
hogy a tanuló balesetet szenvedett vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket 
megtegye. Minden dolgozónak ismernie kell és be kell tartania az iskola Munkavédelmi és 
Tűzvédelmi Szabályzatát.  

A pedagógusok a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozásokon, valamint az ügyeleti 
beosztásukban meghatározott időben kötelesek a rájuk bízott tanulók tevékenységét 
folyamatosan figyelemmel kísérni, a rendet megtartani, valamint a baleset-megelőzési 
szabályokat a tanulókkal betartatni.  

Az osztályfőnököknek az osztályfőnöki órákon a tanulókkal ismertetni kell az egészségük és 
testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, az egyes foglalkozásokkal együtt járó 
veszélyforrásokat, a tiltott és az elvárható magatartásformákat. Az osztályfőnököknek 
feltétlenül foglalkozniuk kell a balesetek megelőzését szolgáló szabályokkal a következő 
esetekben:  

1. a tanév megkezdésekor az első osztályfőnöki órán, melynek során ismertetni kell:  

– az iskola környékére vonatkozó közlekedési szabályokat,  

– a házirend balesetvédelmi előírásait,  

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

– a tanulók kötelességeit a balesetek megelőzésével kapcsolatban:  

2. tanulmányi kirándulások, túrák előtt,  

3. rendkívüli események után;  

4. a tanév végén a tanulók figyelmét fel kell hívnia a nyári idénybalesetek veszélyeire.  

A pedagógusoknak tájékoztatniuk kell a tanulókat minden gyakorlati, technikai jellegű 
feladat, illetve tanórán vagy iskolán kívüli program előtt a baleseti veszélyforrásokról, a 
kötelező viselkedés szabályairól. A tanulók számára tanév kezdetén közölt balesetvédelmi 
ismeretek témáját és az ismertetés időpontját jegyzőkönyvben kell rögzíteni, valamint a 
tanulókkal alá kell íratni. A fokozottan balesetveszélyes tanítási órákat (testnevelés, fizika, 
kémia, gyakorlatok) és a gyakorlati oktatást vezető nevelők baleset-megelőzési feladatait 
részletesen a Munkavédelmi Szabályzat tartalmazza. Az igazgató az egészséges és 
biztonságos munkavégzés tárgyi és személyi feltételeit munkavédelmi ellenőrzések (szemlék) 
keretében rendszeresen ellenőrzi, ellenőrizteti. A munkavédelmi szemléket tanévenként 
kétszer a félévkezdéskor kell tartani.  

3.2.7.2. Pedagógusok által készített eszközök használata  
Az iskolába hozott eszközöknek az alábbi követelményeknek kell megfelelni. A munkavállaló 
szemléltetés céljából csak olyan eszközt hozhat az iskolába, amely kialakításában, 
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felépítésében és az alkalmazott védelmi megoldások tekintetében megfelel a munkavédelemre 
vonatkozó szabályoknak és alkalmas az adott munkahelyi körülmények közötti - a biztonságot 
és egészséget nem veszélyeztető - használatra.  

A munkaeszközt úgy kell kialakítani és elhelyezni, hogy  

-  a munkavállalókat és a munkavégzés hatókörében tartózkodókat meg lehessen védeni 
a munkaeszköz kigyulladásától vagy túlhevülésétől, illetve a munkaeszközben 
keletkező, használt vagy tárolt gáz, por, folyadék, gőz vagy egyéb anyag 
munkakörnyezetbe történő kijutásától;  

-  alkalmas legyen a benne keletkező, használt vagy tárolt anyagok robbanásveszélyének 
megelőzésére;  

-  mind az üzemszerű körülmények, mind meghibásodás esetén biztosítható legyen a 
munkavállalók és a munkavégzés hatókörében tartózkodók védelme az áramütés ellen 
(I.-es érintésvédelmi osztályú (földelt) készülék csak érintésvédelmi szempontból 
megfelelő hálózathoz csatlakoztatható).  

- A munkaeszköz mozgó részeit el kell látni védőberendezéssel, amely elhatárolja a 
veszélyes teret vagy leállítja a veszélyes rész mozgását a veszélyes tér elérése előtt.  

Olyan védőberendezést kell alkalmazni, amely  

-  stabil kialakítású,  

-  nem okoz többletkockázatot,  

-  nem távolítható el vagy nem hatástalanítható könnyen,  

-  a mozgó résztől megfelelő távolságot biztosít,  

-  nem akadályozza a munkaeszköz működésének figyelemmel kísérését,  

-  lehetővé teszi a szereléshez vagy a karbantartáshoz szükséges műveletek elvégzését 
anélkül, hogy a védőberendezéseket leszerelnék, illetve a hozzáférést a munkavégzés 
területére korlátozza.  

Megbontott, hiányos szigetelésű elektronikai eszközt használni tilos. A munkavégzés során a 
készülékbe csak egy kézzel lehet nyúlni. Rendkívüli esemény (tűz, természeti katasztrófa, 
bombariadó stb.) esetén az épület kiürítését, a szükséges intézkedések megtételét a 
Tűzvédelmi Szabályzat előírásai szerint kell elvégezni.  

 

3.2.7.3.  Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők  
Az iskola dolgozóinak feladatai tanulóbalesetek esetén A tanulók felügyeletét ellátó 
pedagógusnak a tanulót ért bármilyen baleset, sérülés vagy rosszullét esetén haladéktalanul 
meg kell tennie a következő intézkedéseket:  

-  a sérült tanulót elsősegélyben kell részesítenie, ha szükséges, orvost kell hívnia;  

-  a balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell szüntetnie;  



44 

-  minden tanulói balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell a tagintézmény 
igazgatójának;  

-  e feladatok ellátásában a tanulóbaleset színhelyén jelenlévő többi pedagógusnak is 
részt kell vennie. 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.  

- Az iskolában történt mindenféle balesetet, sérülést a tagintézmény-vezetőnek ki kell 
vizsgálnia. A vizsgálat során tisztázni kell a balesetet kiváltó okokat és azt, hogy 
hogyan lett volna elkerülhető a baleset. A vizsgálat eredményeképpen meg kell 
állapítani, hogy mit kell tenni a hasonló balesetek megelőzése érdekében, és a 
szükséges intézkedéseket végre kell hajtani.  

A tanulóbalesetekkel kapcsolatos iskolai feladatokat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a 
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
jogszabály határozza meg.   

Az iskola dolgozóinak feladatai bombariadó és tűz esetén: 

 Bombariadó esetén a bejelentést fogadó munkatárs azonnal köteles értesíteni a 
tagintézményvezetőt vagy a helyettesítési rend szerint őt helyettesítő munkatársakat, akik 
gondoskodnak a rendőrség értesítéséről és az épület kiürítéséről. A telefonkészülék erre 
alkalmassá tételével - ha lehetséges - a hangot rögzíteni kell, és haladéktalanul értesíteni kell a 
rendőrséget.  

Az épület kiürítésére, a tanulók felügyeletére a tűzvédelmi szabályzat előírásait kell 
alkalmazni. A tanulók és a tanárok figyelmét az iskolai csengő szaggatott jelzésével kell 
felhívni az épület elhagyására.  

Tűz esetén az iskola tűzvédelmi szabályzata, tanulói baleset, illetve munkabaleset esetén az 
iskola munkavédelmi szabályzata határozza meg a szükséges teendőket. A kieső tanulmányi 
időt az iskola vezetőségének döntése által meghatározott időpontban be kell pótolni (plusz 
órák beiktatásával, esetleg a szombati nap igénybevételével).  

Minden rendkívüli eseményről a fenntartót értesíteni kell.  

 

3.2.8. A nemdohányzók védelme érdekében hozott szabályok, intézkedések  
Az iskolában – ideértve az iskola udvarát, a főbejárat előtti 5 méteres területrészt – a tanulók, 
a munkavállalók és az intézménybe látogatók nem dohányozhatnak. Az iskola és az azon 
kívül tartott iskolai rendezvényeken tanulóink számára a dohányzás és az egészségre káros 
élvezeti cikkek fogyasztása tilos!  

Az iskolába és az azon kívül tartott iskolai rendezvényekre olyan tanulót vagy más személyt, 
aki – az iskolában, iskolai rendezvényen szolgálatot teljesítő személy megítélése szerint – 
egészségre ártalmas szerek (pl. alkohol, drog stb.) hatása alatt áll, nem engedünk be. A 
nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes 
szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény iskolai dohányzásra vonatkozó előírásainak 



45 

végrehajtásáért felelős személy az iskola munkavédelmi felelőse. E törvény rendelkezései 
alapján megalkotott helyi szabályokat az iskola házirendje, a munkavédelmi szabályzata, a 
tűzvédelmi szabályzata tartalmazza.  

Aki az épületen belüli dohányzási tilalmat megszegi és ennek következtében az iskolai 
biztonsági rendszert működésbe lépteti, a rendszer újbóli alaphelyzetbe állítását köteles 
megfizetni. 

 

3.2.9. Az iskola működésére vonatkozó egyéb szabályozások  
Az iskolában pártok vagy párthoz közelálló szervezetek nem működhetnek.  

 

3.3. A tanulók ügyeinek kezelésével kapcsolatos szabályok  

3.3.1. Az iskolai tankönyvellátás rendje  

3.3.1.1.  A tankönyvellátás általános szabályai  
A szabályzat az alábbi jogszabályok alapján készült:  

-  2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  

-  2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról  

-  17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet  

 

Az iskolai tankönyvellátás  

Az iskolai tankönyvellátás feladata a Könyvtárellátón keresztül a tankönyv beszerzése és a 
tanulókhoz történő eljuttatása. Az iskolai tankönyvellátás keretében a Könyvtárellátó 
biztosítja, hogy az iskolában alkalmazott tankönyvek az egész tanítási év során az iskola 
tanulói részére megvásárolhatók legyenek. A tanuló évfolyamonként legfeljebb kettő 
alkalommal jogosult a tankönyvjegyzékben szereplő áron megvásárolni ugyanazt a 
tankönyvet. Második alkalommal a tanuló e jogával akkor élhet, ha a tankönyv 
használhatatlanná vált, megsemmisült, elveszett, feltéve, hogy nem terheli szándékosság ezek 
bekövetkeztében, és ezt az iskola igazolja. Ha a tanuló iskolát vált - az e tényről kiállított 
székhely-/tagintézményi igazolás felmutatásával - az új iskolában alkalmazott tankönyvet a 
tankönyvjegyzékben szereplő áron jogosult megvásárolni. A tankönyvellátás feladatait 
iskolánkban a tagintézmény-vezető által megbízott tankönyvfelelős látja el. A hibás 
teljesítésért - a tankönyvcsomagok darabszám szerint történő átadását kivéve - a 
Könyvtárellátó felel.   

 Tájékoztatási kötelezettség Az iskola írásban értesíti, illetve a honlapon (iskolai 
dokumentumok) tájékoztatja a tanulókat és a szülőket a tanítási év végén az iskolai 
tankönyvellátás folyamatairól (a támogatás feltételeiről, az igénybejelentés módjáról, a 
határidőkről).  
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 A tankönyvek kiválasztása - a tankönyvek hivatalos jegyzékén szereplő választékból a 
tagintézmény helyi tantervének figyelembevételével - a pedagógus feladata.  

 A tankönyvtámogatás összegét minden évben a központi költségvetésről szóló törvény 
határozza meg. A tankönyvtámogatás felhasználható:  

- a tanulói tankönyvvásárlás költségeinek átvállalására és csökkentésére,   

- a székhely-/tagintézményi tankönyvrendelés teljesítésére.  

 

3.3.1.2.  Az ingyenes tankönyvellátás  
A gyermek, tanuló joga, hogy a nevelési-oktatási intézményben, családja anyagi helyzetétől 
függően, kérelmére ingyenes tankönyvellátásban részesüljön.  

Ingyenes tankönyvre (normatív kedvezményre) jogosult az a nappali rendszerű iskolai 
oktatásban részt tanuló, aki  

a) tartósan beteg,  

b) a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, 
értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 
halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés 
fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 
zavarral) küzd,  

c) három vagy több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelő családban él,  

d) nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, vagy  

e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.  

f) 2018/19-es tanévtől kilencedik évfolyamos tanuló 

A kedvezmények iránti igényt igénylőlap felhasználásával kell bejelenteni az iskola által 
megadott időben. Ha az igényjogosultság a tanulói tankönyvvásárláshoz nyújtott normatív 
hozzájárulás igénylését követő időpont után áll be – beleértve az iskolaváltást is – az iskola a 
tankönyvek kölcsönzésével teljesítheti az igényt. Az igénylőlap benyújtásával egyidejűleg be 
kell mutatni a normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló iratokat. A 
tankönyvrendeléssel kapcsolatos dokumentumok őrzése az irattárban történik, ideje 5 év.  

  

Az ingyenesség biztosításának módja  

 Az erre jogosultak számára az ingyenesség biztosítása az iskolai könyvtár állományából 
történő kölcsönzéssel valósul meg. Ezen tankönyvek az iskola tulajdonát képzik és a 
könyvtári kölcsönzés szabályai érvényesek rá. A használat joga a tanulói jogviszony 
fennállása alatt addig illeti meg a tanulót, ameddig az adott tantárgyból a helyi tanterv alapján 
a felkészítés folyik, illetve az adott tantárgyból vizsgát lehet vagy kell tenni.  
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A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából 
származó kárt az iskolának megtéríteni (a rendeltetésszerű használatból származó 
értékcsökkenést nem kell megfizetni). Ennek formája:  

- az elveszett tankönyv pótlása, azaz megvásárlása és a könyvtár rendelkezésére 
bocsátása   

- vagy az elveszett tankönyv piaci értékének teljes megtérítése.  

 

3.3.1.3.  A tankönyvek beszerzése  
A szülő anyagi helyzetétől függően köteles biztosítani a gyermeke oktatásához szükséges 
tankönyveket, de nem kötelezhető arra, hogy minden esetben új tankönyveket szerezzen be. A 
tankönyvek beszerzése előtt szülő nyilatkozik arról, hogy gyermeke részére az összes 
tankönyvet meg kívánja-e vásárolni, vagy egyes tankönyvek biztosítását más módon, például 
használt tankönyvvel kívánja megoldani. Ezért iskolánk a szerző, a cím, a cikkszám és az ár 
megjelölésével listát ad ki számára azokról a tankönyvekről, amelyek elengedetlenül 
szükségesek gyermeke oktatáshoz.  

A tagintézmény-vezető jelöli ki a tankönyvellátásban közreműködő személyt/személyeket 
(tankönyvfelelős/~ök), akit/akiket munkájáért/munkájukért díjazás illethet meg.  

  

A tankönyvfelelős feladatai:  

- a hivatalos tankönyvjegyzék megjelenését követően a szakmai munkaközösségek 
vezetői részére átadja a hivatalos tankönyvjegyzéket a következő tanévben 
alkalmazandó tankönyvek kiválasztására  

- begyűjti a munkaközösség-vezetőktől az egyes tantárgyak számára igényelt 
tankönyvek listáját osztályonkénti (csoportonkénti) bontásban  

- osztályonként v. csoportonkénti megrendelő lapot készít az egyes tantárgyakhoz 
tartozó tankönyvekről, azt átadja az osztályfőnököknek,  

- az osztályfőnök begyűjti a tanulói igényeket az egyes tankönyvek példányszámairól  

- a tankönyvfelelős a tanulói igények figyelembevételével elkészíti a tankönyvrendelést  
online módon  

- tájékoztatja a szülői munkaközösségen keresztül a szülőket a tankönyvrendelésről  

- előkészíti a tankönyvek kiosztását az általa összeállított és a tagintézmény-vezetővel 
történt egyeztetett forgatókönyv szerint  

- módosítja a tankönyvrendelést.  

A tankönyvfelelős adminisztratív feladatait a könyvtáros és a tagintézmény-vezető által 
megbízott kolléga segítheti.  

Az iskolai tankönyvellátás megszervezéséért a tagintézmény-vezető és helyettesei a felelősök.  
A tankönyvellátás rendjét a főigazgató évente felülvizsgálja és - szükség esetén - módosítja.  
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A szabályzat az elfogadást követően felmenő rendszerben azonnal életbe lép. A nem alanyi 
jogon járó tankönyvtámogatás elve, az elosztás rendje.  

 

 

3.3.2. Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje  

3.3.2.1.  Az egészségügyi ellátás tartalma  
Az iskola egészségügyi alapellátása az érvényben lévő jogszabályok alapján kerül 
megszervezésre.  

A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása érdekében az iskola fenntartója 
megállapodást köt az Egészségügyi Alapellátási Intézmény vezetőjével. A megállapodás 
tartalmazza a tanulók egészségi állapotának szűrését, követését:  

1.  az iskola tanulóinak időszakos vizsgálatát meghatározott évfolyamoknál. A 
kétévenkénti vizsgálatok szakmai előírásait az erről szóló módszertani irányelv 
tartalmazza (minimális követelmény: középiskola 10., 12. osztály, 16 éves tanulók, 
valamint a védőoltások előtt, illetve pediculosis-szűrés),  

2.  a krónikus beteg, valamint a testi, érzékszervi fogyatékos tanulók háziorvossal 
egyeztetett fokozott ellenőrzését, kiemelt gondozását szakrendelések, 
gondozóintézetek igénybevételével. Ezen gyermekek egészségesek között történő 
integrált oktatása esetén orvosi vélemény adását,  

3.  a testi, érzékszervi és beszédfogyatékosságot megállapító szakértői bizottság elé 
utalás esetén a bizottság részére a tanulók egészségi állapotára vonatkozó adatok 
közlését,  

4. az átfogó gyermekfogászati program szervezésében való közreműködést és 
végrehajtásának ellenőrzését;  

5. alkalmassági vizsgálatok elvégzését:  

– pályaalkalmassági vizsgálatok elvégzését, pályaválasztási tanácsadás orvosi 
feladatainak elvégzését,  

– a testnevelési csoportbeosztás elkészítését, gyógytestneveléssel, sporttal 
kapcsolatos iskola-egészségügyi feladatok ellátását;  

6.  közegészségügyi és járványügyi feladatok ellátását  

– az iskolai életkorhoz kötött és kampányoltások elvégzését és dokumentálását,  

– a járványügyi előírások betartásának ellenőrzését, fertőző megbetegedések 
esetén járványügyi intézkedések elrendelését, a megtett intézkedésekről az 
ÁNTSZ illetékes intézetének értesítését,  

7.  elsősegélynyújtást:  
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– az iskolában bekövetkező balesetek, sérülések, akut megbetegedések elsődleges 
ellátása, majd a tanulók háziorvoshoz, házi gyermekorvoshoz, illetve egyéb 
intézménybe irányítása az iskolaorvos és az iskolai védőnő feladata. A telephelyen 
történő szükséges intézkedések megtétele az ügyeletes vezető, illetve pedagógus 
feladata.  

8.  részvétel a nevelési – oktatási intézmény egészségnevelő tevékenységében:  

9.  részvétel az iskolai egészséges életmódra nevelésben, a Nemzeti Alaptanterv 
feladatainak végrehajtásában,  

10.  egészségügyi információk közlése a szülőkkel és a pedagógusokkal,  

11.  az iskola Pedagógiai programjának része az Egészségnevelési Program,  

12.  környezet-egészségügyi feladatok ellátását: – az intézményi környezet – tantermek, 
gyakorlati helyiségek, tornaterem, egyéb kiszolgáló helyiségek – ellenőrzését, a 
hiányosságok észlelését, intézkedések megtételét, – a tanulók gyakorlati oktatásával 
kapcsolatos munkahelyi körülmények figyelemmel kísérését; az ellátott gyermekekről, 
tanulókról nyilvántartás vezetését, a külön jogszabályok szerinti jelentések 
elkészítését. Az iskola tanulói rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban 
részesülnek.  

13. Az iskolai egészségügyi ellátás a tagintézmény-vezetővel és pedagógiai a 
tagintézményvezetőhelyettesével előre egyeztetett munkaterv szerint történik. Az 
elvégzett szűrésekről a szülők írásos tájékoztatást kapnak. Az aktuális védőoltásokról 
a szülők írásos értesítést kapnak, amelyet aláírva kell visszajuttatniuk az intézménybe. 
Amennyiben a gyermek kötelező védőoltása megalapozott orvosi indok nélkül – 
többszöri értesítés ellenére – elmarad, akkor azt az Állami Népegészségügyi és 
Tisztiorvosi Szolgálat illetékes intézete felé jelezni kell.  

14. Az iskolai egészségügyi ellátás  

-  az iskolaorvos,  

-  a védőnő,  

-  a fogorvos és a fogászati asszisztens együttes szolgáltatásából áll.  

 

 

3.3.2.2.  Iskolaorvosi szolgáltatás  
Tanévenként, meghatározott időpontokban iskolaorvos és fogorvos áll a tanulók 
rendelkezésére, akik a tapasztalataikról tanévenként tájékoztatják az iskolavezetést.  

 

Az egészségügyi ellátás megnevezése Iskolaorvosi szolgáltatás 
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Az ellátást nyújtó pontos megnevezése Iskolaorvosi ellátás: Dr. Forgács Erika 
gyermek háziorvos 

6782 Mórahalom, Millenniumi stny. 3-5. 

Tel.: 06-62/281-031 

Az ellátást nyújtó foglalkoztatásának jellege Teljes munkaidő 

 

 

3.3.2.3.  Fogászati ellátás  
 

Az egészségügyi ellátás megnevezése Iskolafogászati ellátás 

Az ellátást nyújtó foglalkoztatásának jellege Teljes munkaidő 

Az ellátást nyújtó által az egyes 
tagintézményekben töltendő idő 

Évente egy alkalommal 

Az ellátás nyújtásának helye 

Az iskolának kijelölt rendelőintézet 

6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 3-5.,  

Tel: 62/281-260/119-es mellék 

  

 

 

 

Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 

A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása érdekében a fenntartó 
megállapodást köt a feladatok ellátásával megbízott iskolaorvossal és fogorvossal. 

Feladata tanulók esetében:  

– ellátja a tanulók felvétele előtti alkalmassági vizsgálatot, 

– elvégzi a tanulók egészségi állapotának rendszeres szűrését, 

– elbírálja a testnevelési felmentéseket 

– megszervezi évente egy alkalommal a tanulók szemészeti és 
belgyógyászati vizsgálatát 

– közreműködik az egészségügyi felvilágosító munkában 

 

A védőnő az iskolaorvos munkáját segíti: vezeti a nyilvántartásokat, esetenként felvilágosító 
előadásokat tart.  
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A szűrővizsgálatok előtt egyeztet a titkárságon, illetve az osztályfőnökökkel, szaktanárokkal. 

 

Fogászati szűrővizsgálaton való részvételt évente egy alkalommal az iskola köteles biztosítani 
(tanköteles korú tanulók esetében). Ennek ellátására az tagintézmény-vezető megállapodást 
köt szakorvossal. A szűrővizsgálat helyét a mindenkori megállapodás tartalmazza.  

A tanulók kíséretét, felügyeletét pedagógus látja el. 

A tanulók fizikai állapotát, testnevelési órákon, évente két alkalommal – tanév elején és végén 
– szükséges mérni, az eredményeket az osztályfőnökökkel és a tanulókkal közölni kell.  

 

3.3.3. A tanulók és szülők szervezett véleménynyilvánításának és tájékoztatásának 
formái és rendje  

3.3.3.1.  A tanulók tájékoztatása  
A tanulókat egyes jogszabályban meghatározott esetekben ellenőrzőn keresztül kell 
tájékoztatni az őket érintő kérdésekben. A tájékoztatás további formái:  

-  diákönkormányzati gyűlések,  

-  diákközgyűlés,  

-  osztályfőnöki órák,  

-  iskolarádió,  

-  iskolaújság,  

-  iskolai weblap,  

-  digitális napló.  

 

A diákönkormányzat, diákképviselők, valamint az iskolai vezetők közötti kapcsolattartás 
formája és rendje, a diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételek 

A tanulók szervezett vélemény-nyilvánításának legfőbb fóruma iskolai diákközgyűlés. A 
közgyűlést tanévenként egy alkalommal kell szervezni, idejét a tanév helyi rendje tartalmazza. 
A közgyűlés napirendjét a tagintézmény-vezető és a diákönkormányzat közösen állapítja meg. 
A napirend nyilvánosságra hozatala a közgyűlést megelőzően történik.  

Rendkívüli diákközgyűlés összehívását a DÖK vezetője kezdeményezi a 
tagintézményvezetőnél, 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-vezető ad tájékoztatást.  
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A közgyűlések szervezeti előkészítését a diákönkormányzati képviselők végzik, a 
diákönkormányzatot segítő pedagógus irányításával.  

Az iskolai diákközgyűléseken a küldöttek előzőleg tájékozódnak társaik véleményéről, és 
utólag beszámolnak osztályaikban. 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 osztály diákönkormányzati képviselőin keresztül bármilyen ügyben 
megkereshetik osztályfőnöküket, aki a jelzést továbbítja az iskolavezetésnek. A tanulók 
tájékoztatására szükség szerint az iskolavezetés iskolagyűlést hívhat össze, illetve körözvényt 
juttathat el az osztályokhoz.  

Az intézményi diákönkormányzat feladatainak ellátásához, programok előkészítéséhez és 
megvalósításához, az tagintézmény-vezetővel történt egyeztetés alapján térítésmentesen 
használhatja az iskola helyiségeit (tanterem, számítógépterem, könyvtár, tankonyha, 
tanétterem), berendezéseit, ha ezzel nem korlátozza az iskola működését. A használat során a 
jóváhagyott pénzügyi keretet, a szervezeti és működési szabályzat és a házirend előírásait, 
valamint a környezettudatos magatartás szempontjait az érintetteknek be kell tartaniuk. 
 
Az iskolai sportkör, valamint az iskola vezetése közötti kapcsolattartás formái és rendje 
 
A jogszabályi előírások szerint a mindennapos testnevelést azokon a napokon, amikor 
közismereti oktatás folyik testnevelés óra megtartásával kell biztosítania az iskolának. Ebből 
heti két testnevelésórát az iskolai sportkörben történő sportolással biztosít az intézmény. Az 
iskolai sportkör e feladatának ellátása kapcsán tagdíjat nem szed. 
Az iskolai sportkör és a diák közösség közös önkormányzattal rendelkezik, amely vezetőjét 
(elnök) és tisztségviselőit a tanév első diákközgyűlésén választják meg az osztályok 
képviselői. Az iskolai sportkört és a diák önkormányzatot az elnök képviseli. Ezzel 
összefüggésben a vezetés és az iskolai sportkörrel való kapcsolattartásra vonatkozó előírások 
megegyeznek a diákönkormányzattal kapcsolatosan leírtakkal. 
Az iskolai sportkör munkáját az intézmény tagintézmény-vezetője által megbízott testnevelő 
tanár segíti.  
Az iskolai sportkör foglalkozásait a tantárgyfelosztás alapján készített órarendben 
meghatározott napokon és időben, felnőtt vezető irányításával kell megszervezni.  
A szervezeti és működési szabályzat elfogadásakor és módosításakor a mindennapos testedzés 
formái, továbbá az iskolai sportkör, valamint az iskola vezetése közötti kapcsolattartás formái, 
és rendje kérdésében a diákönkormányzatot egyetértési jog illeti meg. 
 
A mindennapos testedzés biztosítása mellett fontos szerepet töltenek be a tanulók fizikai 
teherbíró képességek megőrzésében, illetve fejlesztésében az intézmény vezetése által 
támogatott, a Diák Önkormányzattal, illetve sportkörrel karöltve megszervezett házi és nyílt 
bajnokságokon.  
 

3.3.3.2.  A szülők tájékoztatása  
A szülőket rendszeresen tájékoztatni kell az iskola egészének életéről, az iskolai 
munkatervről, az aktuális feladatokról, amelynek főbb formái:  

-  osztály, illetve összevont szülői értekezletek,  
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-  a szülői munkaközösség (SZMK) ülései.  

A tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatásra az alábbi fórumok szolgálnak:  

-  szülői értekezletek,  

-  fogadóórák,  

-  írásbeli tájékoztatás levélben, bizonyítványban,  

-  a digitális napló webes felületén keresztül (osztályzat, hiányzás, üzenetek).  

A szülői értekezletek és a fogadóórák időpontját a munkaterv tartalmazza. A szülők 
kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat szóban vagy írásban, egyénileg vagy választott 
képviselőik útján közölhetik a tagintézmény vezetésével, a nevelőtestülettel.  

Az iskola pedagógiai programja, szervezeti és működési szabályzata, házirendje nyilvános, 
minden érdeklődő számára elérhető az intézmény honlapján és a belső számítógépes 
hálózatán.   

 

3.3.4. Az anyagi kártérítési felelősség szabályai  
A dolgozók kártérítési felelősségét a hatályos jogszabályok tartalmazzák. A tanulók 
károkozásáról feljegyzés készül, és a tagintézmény-vezető 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-vezető 
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 s 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, a tagintézmény-vezető 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  Polgári 
Törvénykönyv szabályai szerint kell helytállnia. Az iskola, illetve a gyakorlati képzés 
szervezője a tanulói jogviszonnyal, gyakorlati képzéssel összefüggésben okozott kárért 
vétkességére tekintet nélkül, teljes mértékben felel. A kártérítésre a Polgári Törvénykönyv 
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.  
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Nem kell megtéríteni a kárt, ha azt a károsult elháríthatatlan magatartása okozta. Ha az iskola 
tanulója tanulószerződést kötött, a gyakorlati képzés szervezőjének, illetve a tanulónak 
okozott kár megtérítésére a szakképzési törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.  

 

3.3.5. A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás 
szabályai  
A tanulói jogviszonyból, az abból eredő kötelezettségének teljesítésével összefüggésben, 
illetve a tanulói jogviszonyhoz kapcsolódó, azonban az abból származó kötelezettségekhez 
nem kötődő feladatok teljesítésekor előállított dolog feletti vagyoni jog az iskolát illeti. A 
tanulót díjazás csak akkor illeti meg, ha az iskola a vagyoni jogokat másra ruházza át. A 
megfelelő díjazásban a tizennyolc évnél idősebb tanuló –vagy a tizennégy évnél idősebb, de 
még nem nagykorú tanuló esetén a szülő és a tanuló – és az iskola állapodik meg, ha a 
vagyoni jog átruházása alkalomszerűen, egyedileg elkészített dologra vonatkozik.  

A tanítási órák keretében, a tanítási folyamat részeként, rendszeresen, osztály, csoport 
keretében elkészített dolog vagyoni jogának átruházása esetén a végzett tevékenységre 
megállapítható eredmény (nyereség) terhére kell meghatározni a tanulókat megillető részt, és 
azt az érdekeltségi szabályzat szerint diákjóléti kiadásokra kell fordítani. A tanulók által 
elkészített alkotások (rajzok, írásművek) tulajdonjoga a tanulót illeti meg.  

 

3.3.6. A tanulóval szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárás részletes szabályai  
A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 53.§ - 61.§-aiban foglaltak alapján a tanulóval szemben 
lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályait az alábbiakban határozzuk meg.  

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

- A fegyelmi eljárás megindításakor az érintett tanulót és a szülőt írásban kell tájékoztatni az 
elkövetett kötelességszegés tényéről, valamint az egyeztető eljárás, és a fegyelmi eljárás 
megindításáról, és a fegyelmi eljárás lehetséges kimeneteléről.  

- A legalább 3 tagú fegyelmi bizottságot a nevelőtestület bízza meg, a nevelőtestület ezzel 
kapcsolatos döntését jegyzőkönyvezni kell. A nevelőtestület nem jogosult a bizottság 
elnökének megválasztására, de arra vonatkozóan javaslatot tehet.  

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

- A fegyelmi határozatot a fegyelmi tárgyaláson szóban ki kell hirdetni. A kihirdetéskor 
ismertetni kell a határozat rendelkező részét és rövid indoklását. A fegyelmi határozatot a 
kihirdetést követő hét napon belül írásban meg kell küldeni az ügyben érintett feleknek.  
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- A fegyelmi tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról írásos jegyzőkönyv készül, amelyet a 
tárgyalást követő három munkanapon belül el kell készíteni és el kell juttatni az igazgatónak. 
A fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyvét a fegyelmi eljárás dokumentumaihoz kell csatolni, az 
iratot az iskola irattárában kell elhelyezni. A fegyelmi eljárással kapcsolatos iratok 
elválaszthatatlanságának biztosítására az iratokat egyetlen irattári számmal kell iktatni, amely 
után meg kell jelölni az irat ezen belüli sorszámát.  

 

 

3.3.7. A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályai  
A fegyelmi eljárást a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 53.§-ában szereplő felhatalmazás 
alapján egyeztető eljárás előzheti meg, amelynek célja a kötelességszegéshez elvezető 
események feldolgozása, értékelése, ennek alapján a kötelességszegéssel gyanúsított és a 
sérelmet elszenvedő közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. Az 
egyeztető eljárás részletes szabályait az alábbiak szerint határozzuk meg:  

-  az egyeztető eljárás kezdeményezése a tagintézmény-vezető kötelezettsége;  

- - a tagintézmény-vezető a fegyelmi tárgyalás megindítását megelőzően információt ad 
a tanulónak és a szülőnek írásban, tájékoztatja a tanuló szülőjét/szüleit a fegyelmi 
tárgyalás várható menetéről, valamint a fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás 
lehetőségéről;  

-  a levél átvételétől számított öt munkanapon belül a szülőnek kérvényeznie kell az 
egyeztető tárgyalást a tagintézmény-vezetőnél írásban vagy szóban  

-  az egyeztető eljárás időpontját – az érdekeltekkel egyeztetve – a tagintézmény-vezető 
tűzi ki, aki 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 a tagintézmény-vezető olyan helyiséget jelöl ki, ahol 
biztosíthatók a zavartalan tárgyalás feltételei;  

-  ha az egyeztető eljárás alkalmával a sértett és a sérelmet elszenvedő fél azzal egyetért, 
a tagintézmény-vezető a fegyelmi eljárást a szükséges időre, de legfeljebb három 
hónapra felfüggeszti;  

-  a tagintézmény-vezetőnek, mint az egyeztetés vezetőjének arra kell törekednie, hogy 
az egyeztető eljárás – lehetőség szerint – 30 napon belül írásos megállapodással 
záruljon;  

-  az egyeztető eljárás lezárásakor a sérelem orvoslásáról írásos megállapodás készül, 
amelyet az érdekelt felek és az egyeztetést vezető írnak alá;  

-  az egyeztető eljárás időszakában annak folyamatáról a sértett és a sérelmet okozó 
tanuló osztályközösségét  tájékoztatni kell, hogy elkerülhető legyen a két fél közötti 
nézetkülönbség fokozódása;  
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-  a sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban foglaltakat a 
kötelezettségszegő tanuló osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli 
megállapodásban foglaltakat meghatározott körben nyilvánosságra lehet hozni.  

-  a harmadszori 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 iskolai félévi és év végi beszámolójának részeként a fegyelmi döntésekről szóló 
határozatokat be kell küldeni a szakképzési centrumba.  

  

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

3.3.9. 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 az igazgató által meghatározott napon (tanévzáró),  

-  a végzős tanulók részére az érettségi vizsga, szakmai vizsga eredményhirdetésén kell 
kiadni.  

3.3.10. A tanulók veszélyeztetettségének megelőzésével és megszüntetésével 
kapcsolatos feladatok  
Az iskola figyelemmel kíséri a tanulók veszélyeztetettségének megelőzésével és 
megszüntetésével kapcsolatos feladatokat. Az ifjúságvédelem az intézmény összes 
dolgozójának alapvető feladata. Ennek végzése során a tagintézmény-vezető az Nkt. 69.§ (2) 
f) bekezdésében meghatározott feladatok ellátására gyermek- és ifjúságvédelmi felelőst bíz 
meg a feladatok koordinálásával. A gyermek- és ifjúságvédelemmel megbízott pedagógus 
kapcsolatot tart a gyermekjóléti szolgálat szakembereivel, illetve a gyermekvédelmi 
rendszerhez kapcsolódó feladatokat ellátó más személyekkel, intézményekkel és 
hatóságokkal.  

3.3.11. A diákigazolványok rendelésével és kezelésével kapcsolatos szabályok  
A diákigazolvány igénylésében közreműködő intézmény az iskola. Az iskolában az 
iskolatitkárok látják el ezt a feladatot. Az iskolatitkár feladatai e tárgykörben:  

-  az Oktatási Hivatal által meghatározott módon, a Diákigazolvány Elektronikus 
Igénylési Rendszerben adatot közöl a diákigazolvány igénylésének folyamataival 
kapcsolatban;  

-  részt vesz a diákigazolványok igénylésében, a jogszabályban meghatározott igazgatási 
szolgáltatási díjának beszedésében;  

-  a diákigazolványok érvényesítéséhez szükséges érvényesítő matricákat minden év 
július 15. napjáig megrendeli, szükség szerint további érvényesítő matricákat rendelhet;  
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-  érvényesíti a használatban lévő diákigazolványokat a hologramos érvényesítő matrica 
felragasztásával;  

-  az érvényesítés tényét, a kiadott matrica sorszámát az adatkezelő felé a meghatározott 
határidőn belül jelenti;  

-  a fel nem használt érvényesítő matricát biztonságosan, elzárva tárolja, a tanévet 
követően a jogszabályban meghatározott ideig megsemmisíti;  

-  bevonja az érvénytelen diákigazolványokat; a bevont diákigazolványokat 
megsemmisíti a jogszabályi előírásoknak megfelelően, valamint az adatkezelőt 
tájékoztatja az igazolvány egyedi azonosítójáról.  

Az igényelt diákigazolvány kiadásáig a jogosult kérésére az iskolatitkár a Diákigazolvány 
Igénylés elektronikus felületének használatával megfelelő típusú igazolást ad ki. A gyártó a 
legyártott diákigazolványt postázza. A diákigazolvány a Nemzeti Egységes 
Kártyarendszernek (NEK-rendszer) megfelelő igazolvány, amely a kiállítás napjától számított 
8. évig érvényesíthető és a kedvezményekre vonatkozó jogosultságot a diákigazolvány 
érvényesítése igazolja.  

3.3.12. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 
Az iskolában folyó pedagógiai munka belső ellenőrzésének megszervezése, a szakmai 
feladatok végrehajtásának ellenőrzése az igazgató feladata. Az iskolában az ellenőrzés a 
tagintézmény-vezető kötelessége és felelőssége. A hatékony és jogszerű működéshez azonban 
rendszeres és jól szabályozott ellenőrzési rendszer működtetése szükséges. E rendszer alapjait 
az SZMSZ-ben foglaltak mellett az iskola vezető beosztású dolgozóinak és pedagógusainak 
munkaköri leírása, valamint a pedagógus önértékelési rendszer (20/2012. (VIII.31.) EMMI 
rendelet és a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről szerint) teremti meg. 

A munkaköri leírásokat legalább évente át kell tekinteni. Munkaköri leírásuk kötelezően 
szabályozza az alábbi feladatkört ellátó vezetők és pedagógusok pedagógiai és egyéb 
természetű ellenőrzési kötelezettségeit: 

• tagintézmény-vezető, 

• tagintézményvezető-helyettes, 

• gyakorlati oktatás vezető 

• munkaközösség-vezetők 

• osztályfőnökök 

• pedagógusok. 

 

A munkavállalók munkaköri leírását az érintettel alá kell íratni, az aláírt példányokat vagy  
azok másolatát az irattárban kell őrizni. A fentiekben felsoroltak munkaköri leírásuk valamint 
az iskola éves munkatervében meghatározottak szerint vesznek részt az ellenőrzési  
feladatokban. 
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A rájuk bízott ellenőrzési feladatok kizárólag szakmai jellegűek lehetnek. A tanév során 
végrehajtandó ellenőrzési területeket a feladatokkal adekvát módon kell meghatározni. 

Minden tanévben ellenőrzési kötelezettséggel bírnak az alábbi területek:  

• tanítási órák ellenőrzése, 

• tanítási órák látogatása szaktanácsadói, szakértői kompetenciával, 

• a digitális napló folyamatos ellenőrzése, 

• az igazolt és az igazolatlan tanulói hiányzások ellenőrzése, 

• az intézmény alapdokumentumaiban előírtak betartásának ellenőrzése az osztályfőnöki, 
tanári intézkedések folyamán, 

• a tanítási órák kezdésének és befejezésének ellenőrzése. 

A tagintézmény-vezető minden tanév szeptember 30-ig ellenőrzési tervet dolgoz ki, amelyben 
meghatározzák az ellenőrzött területet, tevékenységet, az ellenőrzés módját, gyakoriságát, 
ütemezését, módszerét és a dokumentálás módját. Az ellenőrzések tapasztalatait a tanév végi 
értékelésekben is szerepeltetni kell. 

 

4. A felnőttoktatás formái, felnőttképzés és tanfolyami képzés 
Felnőttoktatás 

Az iskolába jelentkező tanulók munkahelyi, családi vagy más irányú elfoglaltságához, a 
meglévő ismereteihez és életkorához igazodó iskolai oktatásban (felnőttoktatás) vehetnek 
részt. Az intézményben a felnőttoktatás esti, illetve azok számára, akik nem kizárólag felnőtt-
oktatásban vehetnek részt – megfelelő számú jelentkező esetén – a nappali oktatás 
munkarend-je szerint kerül megszervezésre. 

 

4.1. Óraszámok 
 esti munkarend (délután)  heti 16-19 óra 

 

4.2.  A felnőttoktatásra vonatkozó előírások 
a. az intézmény a felvételt a pedagógiai programjában meghatározott felvételi 
követelményekhez köti (szakiskolai szakmai végzettség, illetve a 10. osztály sikeres 
elvégzése),  

b. az intézmény a képzés indítását legalább harminc nappal megelőzően a képzés 
indításának tényét az iskola honlapján, a helyi médiában nyilvánosságra hozza, 
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c. az intézmény a tanítási év megkezdésekor írásban tájékoztatja a felnőttoktatásban részt 
vevő tanulókat arról, hogy az adott évfolyam adott félévében, az adott osztályban hány 
tanítási órát szervez az iskola. A tájékoztatás kiterjed a mulasztások jogkövetkezményeire is, 

d. a tanuló tudását a félévenként megszerzett legalább 3 osztályzat alapján, ennek hiányá-
ban a tanítási év végén osztályozó vizsgán kell értékelni, 

e. megszűnik a tanuló tanulói jogviszonya, ha a szorgalmi időszakban a félévi összesítés 
alapján húsz tanóránál többet mulasztott igazolatlanul, 

f. ha a tanuló a tanórai foglalkozások több mint ötven százalékáról távol maradt, félévkor 
és év végén minden esetben osztályozó vizsgát köteles tenni. Az osztályozó vizsga alól 
felmentés nem adható, az iskola összesen 120 óra igazolt mulasztást fogad el félévente.  

 

4.3.  Képzési formák 
Az iskolában a fenntartó jóváhagyásával – az alapfeladat sérelme nélkül – nappali munka-
renden kívül megvalósuló iskolai rendszeren kívüli képzések folynak. 

– Felnőttképzés: nagykorú hallgatók számára szervezett iskolai rendszeren kívüli 
képzés. 

A felnőttképzés és a tanfolyami képzés a hallgatók elfoglaltságához igazodik. 

A képzések szakterületei: 

Vendéglátóipar, turisztika, egészségügy, szociális, pedagógia, sport szakterületek, továbbá 

felnőttképzési szolgáltatás. 

 

4.3.1.  A felvétel rendje 
A képzésekre jelentkezők az iskolában rendszeresített felnőttképzési jelentkezési lap kitölté-
sével és a korábbi tanulmányokat igazoló bizonyítvány-másolatok benyújtásával kérhetik fel-
vételüket az iskola titkárságán. Az iskola biztosítja az internetes jelentkezés lehetőségét is. A 
jelentkezés elfogadásáról vagy elutasításáról az iskola értesítést küld a jelentkezőknek. 

A hallgatói jogviszony a felnőttképzési, illetve a tanfolyami szerződés megkötésével jön lét-
re. A szerződések a vonatkozó jogszabályok által előírtakat tartalmazza. 

Előzetes tanulmányok beszámítása, felmentés 

Előzetes tanulmányok beszámítására a szakképesítés hatályos központi programjában foglal-
tak szerint van lehetőség. 

Felmentésre a szakképesítés hatályos szakmai és vizsgakövetelményeiben előírtak alapján van 
mód. 

Mulasztások igazolására vonatkozó szabályok 
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A tanfolyamon, illetve a felnőttképzésen résztvevő hallgató mulasztásai nem haladhatják meg 
a képzési idő 20%-át. Ha a hallgató a foglalkozások több mint 20%-áról távolmaradt, akkor 
nem bocsátható vizsgára. 

 

 

 

 

JOGNYILATKOZATOK 
Az iskolát a tagintézmény-vezető képviseli. A tagintézmény-vezető e jogkört az ügyek 
meghatározott csoportjára nézve – az SZMSZ rendelkezése szerint – az iskola adott 
dolgozójára átruházhatja.  

Az iskola nevében tett írásbeli jognyilatkozat meghatározott formában történő megtétele a 
cégjegyzés (cégszerű aláírás). A cégszerű aláírás (cégjegyzés) formája: az iskola képviseletére 
jogosult, az iskola cégnevéhez (körbélyegző használatával) saját névaláírását csatolja.  

Az iskola saját szakmai feladataik ellátásához tartozó valamennyi iratát a tagintézmény-
vezetője írja alá, az iskolai bélyegző egyidejű használatával. Az aláírás jogszerűségét jelen 
SZMSZ rendelkezése kiterjesztheti.  

A jogosulatlan aláírás- és bélyegzőhasználatból származó kárért az aláíró a felelős.  

Bármilyen más aláírás- és bélyegzőhasználat érvénytelen, az esetleges jogkövetkezmények az 
aláírót terhelik.  

Formája: intézményi körbélyegző aláírásokkal.  

Az iskolában a speciális bélyegzőkre vonatkozó egyedi szabályokat a használó a 
tagintézményvezető dolgozza ki, betartásáért is ő felel.  

 

 

Bélyegzők nyilvántartása  
Személyre vagy munkakörre vonatkozó bélyegzőhasználatot a tagintézmény-vezető 
engedélyez.  

Az iskola bélyegzőkről (lenyomatmintájuk, használatra jogosult személy megnevezése és 
aláírása, a kiadás dátuma feltüntetésével) a megbízott iskolatitkár – hitelesített nyilvántartó 
könyvben – nyilvántartást vezet.  

A nyilvántartásban rögzíteni kell, ha a bélyegző használója személyében változás történik 
vagy a bélyegző elvész.  

A nyilvántartás vezetésért és annak naprakészségéért a megbízott iskolatitkár a felelős.  



61 

Az iskolai bélyegzők tárolásáról oly módon kell gondoskodni, hogy ahhoz illetéktelen 
személy ne férjen hozzá. Az iskolai bélyegző jogos használója felelősséggel tartozik a 
jogosulatlan használatot lehetővé tevő mulasztásért, gondatlan őrzéséért.  

Az iskolában használt speciális és egyéb bélyegzőket az iskola tartja nyilván (lenyomatuk 
mintája, használatra jogosult személy megnevezése és aláírása, a kiadás dátuma 
feltüntetésével). Őrzésükről gondoskodik, jogosulatlan használatukért a tagintézmény-vezető 
a felelős. 

 

 

Értelmező rendelkezések 
Tagintézményi bélyegzők 

Szabványméretű 4 vagy 6 cm átmérőjű, kör alakú bélyegző. Szövege: A tagintézmények 
hivatalos elnevezése, Mórahalom, közepén a magyar címer.  

Speciális bélyegzők 

Használatára és annak körülményeire az általánostól eltérő, egyedi szabályok vonatkoznak 
(pl. érettségi, szakmai vizsga során használt bélyegző, adószámot tartalmazó szögletes 
bélyegző stb.).  

Iskola saját szakmai feladatai 

A szakmai munkájukat meghatározó törvények, rendelkezések, utasítások szerinti feladatok. 

Kötelezettségvállalás 

A Szegedi Szakképzési Centrum A kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítésigazolás, 
érvényesítés, utalványozás eljárásrendjében meghatározott fogalom.  

 

 

Ellenjegyzés 

A rendelkezésre, illetve a kifizetés időpontjában rendelkezésre álló fedezet biztosítása és a 
gazdálkodási szabályok betartása.  

Irat 

Minden olyan, az iskola működésével kapcsolatban készült szöveg, számadatsor, térkép stb., 
amely bármilyen anyagon, alakban és bármely eszköz felhasználásával készült. 

 

A munkáltatói jogok átruházása 
 

Az iskola magasabb vezető beosztású alkalmazottai:  
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-  tagintézmény-vezető (1 fő)  

Az iskola vezető beosztású alkalmazottai:  

-  tagintézményvezető-helyettes(ek) 

  

A tagintézmény-vezető által közvetlenül gyakorolt jogok:  

 

Munkakör 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

A tagintézmény 
alkalmazottai 

- - + + + + + + + + 

 

 

1. Közalkalmazotti jogviszony létesítésének és megszüntetésének előkészítése  

2. Közalkalmazotti jogviszony módosítása, átsorolások előkészítése  

3. Javaslattétel fegyelmi eljárásra, kártérítési kötelezésre  

4. Javaslat jutalmazásra  

5. Szabadság engedélyezése az elfogadott szabadságolási terv alapján, távollétek 
engedélyezése  

6. Javaslat vezetői és egyéb megbízás adására és visszavonására  

7. Munkaköri leírás elkészítése  

8. Munkaköri leírás kiadmányozása  

9. Munka szervezése, a munkavégzésre vonatkozó utasítás székhely és a tagintézmény 
dolgozóira vonatkozóan  

10. Munkavégzés ellenőrzése, értékelés, teljesítményértékelés  

 

Mellékletek 
1. Általános tagintézmény-vezető helyettes munkaköri leírása 

2. Gyakorlati oktatásvezető munkaköri leírása 

3. Pedagógusok általános munkaköri leírása 

4. Osztályfőnökök általános munkaköri leírása 

5. Szakoktatók általános munkaköri leírása 

6. Pedagógiai munkát közvetlenül segítők munkaköri leírása (iskolatitkár, rendszergazda) 
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ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
A Szervezeti és Működési Szabályzatot a nevelőtestület – a szülői szervezet és az iskolai 
diákönkormányzat véleményének kikérésével – fogadja el. Amennyiben a fenntartóra 
többletkötelezettség hárul, a szervezeti és működési szabályzat hatályba léptetéséhez a 
fenntartó egyetértése is szükséges.  

A hatálybalépés napja az SZMSZ jóváhagyásának napja.  

Az SZMSZ hatálybalépésével érvényét vesztik az intézmény eddig hatályos, jóváhagyott 
Szervezeti és Működési Szabályzata.  

A hatályba lépett Szervezeti és Működési Szabályzatot meg kell ismertetni az intézmény azon 
alkalmazottaival is, akik nem tagjai az alkalmazotti értekezletnek, valamint a szülőkkel és 
más intézményhasználókkal.  

A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak megtartása az intézmény valamennyi 
alkalmazottjára kötelező, megszegése fegyelmi felelősséggel jár. Magasabb szintű jogszabályi 
változás átvezetése – az SZMSZ módosítása nélkül – a tagintézmény-vezető felelőssége.  

A Szervezeti és Működési Szabályzat nyilvánossága 

A Szervezeti és Működési Szabályzat egy nyomtatott példánya megtalálható az iskola 
titkárságán, valamint digitális formában az iskolai weblapon, illetve az iskola belső hálózatán.  

Szeged, 2019. szeptember 03. 

 

 

........................................................  

Angyalné Kovács Anikó tagintézmény-vezető 
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LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 
1. Az SZMSZ felülvizsgálatát és módosítását a nevelőtestület elfogadta.  Az igazgató 
nyilatkozik, hogy jelen módosítás az eddig érvényben lévő SZMSZ szerinti kettő 
munkaközösség helyett az iskola megnövekedett létszáma miatt öt munkaközösséget 
tartalmaz, mely négy fő munkaközösségvezetői pótléka tekintetében többletkötelezettséggel 
jár.  

Az SZMSZ 2019. szeptember ....... napján lép hatályba, visszavonásig érvényes.  

Kelt: Mórahalom, 2019. augusztus 27. 

………………………………..  

            tagintézmény-vezető  

2.  Elfogadta  a nevelőtestület  

Kelt.: Mórahalom, 2019. szeptember 12.  

………………………………… 

tagintézmény-vezető   

3.  Véleményezte az iskola Szülői Munkaközössége  

Kelt.: Mórahalom, 2019. szeptember 12. 

         ……………………………. 

Szülői Munkaközösség képviselője  

4. Véleményezte a Diákönkormányzat.  

Kelt.: Mórahalom, 2019. szeptember …  

  

……………………………. 

 a DÖK képviselője  

Jóváhagyta: 2019 év szeptember hó .... nap.  

 

.…………………………………... 

            főigazgató 
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Mellékletek 

 

Munkaköri leírás 
Tagintézmény-vezető helyettes 
 

Munkáltató 

Munkáltató neve: Szegedi Szakképzési Centrum 

Székhelye:  

Fő munkáltatói jogkör gyakorlója: Erdélyi Margit 

Egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója főigazgatói meghatalmazásból: - 

Munkavállaló 

Munkavállaló neve:  

Oktatási azonosító száma: 

A munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettsége: 

A munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettsége: 

Munkakör 

Megnevezése: tagintézmény-vezető helyettes 

FEOR száma: 2421 

Munkakör betöltésének kezdete: 

Munkavégzés helye: 

Heti munkaideje: 40 óra 

Munkarend: nappali rendes 

A munkakörnek alárendelt munkakörök 

-  pedagógus és szakvizsgázott pedagógus munkakörök 

-  nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak 

A munkakör célja 

A köznevelési törvény szerint az intézmény iskolaigazgatói vezetői feladatai ellátásában való 
aktív közreműködés és az intézmény nevelési-oktatási, szakoktatási, képzési feladatainak 
ellátása, a tanulókkal a szakmai elméleti ismeretek közvetítése, a szakma iránti érdeklődés 
fenntartása és erősítése. 

Helyettesítés rendje: 



66 

 a munkakör az alábbi munkaköröket helyettesítheti: 

-  pedagógus és szakvizsgázott pedagógus munkakörök 

 a munkakört az alábbi munkakörök helyettesíthetik: 

-  igazgató 

A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások 

-  2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 

-  2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről, 

-  1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, 

-  2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről, 

-  229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról, 

-  138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben, 

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

-  368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény-
végrehajtásáról, 

-  az iskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ), 

-  az iskola Pedagógiai programja, 

-  munkaterv, tanév helyi rendje. 

A munkavégzés helye 

           Szegedi Szakképzési Centrum Tóth János Mórahalmi Szakképző Iskolája és Garabonciás 
Kollégiuma           

A szakmai igazgatóhelyettes a munkaköri leírásában foglaltakat 

-  az iskolaigazgató utasításai, rendelkezései szerint, 

-  személyesen, illetve a további – munkakörnek közvetlenül alárendelt – vezetői 
munkaköröket ellátók bevonásával, a feladat ellátására történő utasítással látja el. 

A munkakör tartalma 

Vezetési feladatok 

I. Általános vezetési feladatok 

Működési feltételek 

-  Közreműködik a szakszerű és törvényes belső szabályozás feltételeinek 
megteremtésében. Ennek érdekében közreműködik abban, hogy rendelkezésre álljanak 
a jogszabályban előírt szabályozások. 
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Alapdokumentummal kapcsolatos feladatok 

-  Az intézmény alapdokumentumában foglaltakat figyelemmel kíséri, indokolt esetben 
észrevételt tesz az iskolaigazgatónál. 

A Szervezeti és Működési Szabályzattal kapcsolatos feladatok 

-  Részt vesz az SZMSZ rendszeres felülvizsgálatában, kiegészítésében. 

Házirenddel kapcsolatos feladatok 

-  Közreműködik a házirend elkészítésében, aktualizálásában. 

-  Javaslatokat tesz a házirend módosítására. 

Adatnyilvántartás, - kezelés 

-  Részt vesz az intézményi működéshez szükséges adatvédelmi 
szabályokkialakításában, ennek érdekében közreműködik 

I.  a közalkalmazottak személyi adatai, 

II.  a tanulók személyi adatai, valamint 

III.  a közérdekű adatok kezelésére vonatkozó belső szabályzatok 
elkészítésében. 

-  Közreműködik a helyi iratkezelési szabályzat elkészítésében. 

-  Részt vesz a pedagógusigazolványokkal kapcsolatos feladatok ellátásában. 

-  Részt vesz a diákigazolványokkal kapcsolatos feladatok ellátásában. 

-  Részt vesz az adatszolgáltatásban a Közoktatási Információs Rendszer részére. 

A meghatározó intézményi dokumentumok nyilvánossága 

-  Közreműködik az SZMSZ, a házirend nyilvánosságra hozatalában. 

-  Részt vesz a közérdekű adatok nyilvánosságra hozatalában. 

Munkáltatói jogkörök gyakorlása 

-  Az iskolaigazgató helyettesítése során, az SZMSZ-ben meghatározott helyettesítési 
rend szerint: 

= gyakorolja a munkáltatói jogokat, 

= ellátja a gyakornoki rendszer működtetésével kapcsolatos irányítási feladatokat, 

= közreműködik a pályáztatási tevékenységben, 

= irányítja a vagyonnyilatkozat tétellel kapcsolatos feladatokat, 

= gondoskodik a munkaköri leírások elkészítéséről és évenkénti felülvizsgálatáról. 

Továbbképzés, képzés 

-  Közreműködik a továbbképzési program és az éves beiskolázási terv elkészítésében. 
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-  Részt vesz a továbbképzési kötelezettségek és a kötelezettség teljesítésének nyomon 
követésére alkalmas nyilvántartások vezetésében. 

Veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer 

-  Közreműködik a gyermekvédelmi hatóságok által működtetett veszélyeztetettséget 
észlelő és jelző rendszerben, indokolt esetben jelzi az igazgatónak, ha a gyermek 
veszélyeztetettségét tapasztalja. 

Esélyegyenlőség 

-  Közreműködik az intézményi foglalkoztatottakra vonatkozó esélyegyenlőségi terv 
kidolgozásában és végrehajtásában. 

-  Segíti az iskolaigazgatót az oktatás milyensége tekintetében az esélyegyenlőség 
valamint a tanulói esélyegyenlőségi program érvényesítésében. 

Munkaidő-nyilvántartás 

Közreműködik abban, hogy 

-  a pedagógusok vezessék a munkaidő-nyilvántartást, 

-  elkészüljön 

= a feladatellátási terv, 

= a személyre szóló feladatmegosztás. 

 

II. Az intézmény közoktatási feladataihoz kapcsolódó vezetési feladatok 

 

Pedagógiai programmal kapcsolatos feladatok 

-  Szaktudásával támogatja a pedagógiai program elkészítését. 

-  Részt vesz a pedagógiai program összeállításában. 

Munkatervvel kapcsolatos feladatok 

-  Feladatokat lát el az iskolai munkaterv elkészítése során, a munkaterv keretében részt 
vesz a nevelési év rendjének meghatározásában. 

-  A munkaterv elkészítése során kikéri a diákönkormányzat, a szülői szervezet 
véleményét. 

Nevelőtestülettel, alkalmazotti közösséggel, szakmai munkaközösséggel kapcsolatos 
feladatok 

-  Segíti a nevelőtestület vezetését. 

-  Támogatja a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítési feladatait, részt 
vesz azok megszervezésében, valamint azok végrehajtása ellenőrzésében. 
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-  Támogatja az iskolaigazgató nevelő és oktató munkát irányító és 
ellenőrzőtevékenységét. 

-  Segíti az alkalmazotti közösséggel kapcsolatos feladatok ellátását. 

-  Segíti a szakmai munkaközösség tevékenységét. 

Az iskolában működő egyéb szervezetekkel kapcsolatos feladatok 

-  Segíti a szülői szervezet munkáját, a szülői szervezettel kapcsolatot tart. 

-  Segíti a diákönkormányzat létrehozását és működését. 

Döntési, együttműködési feladatok 

-  Döntés-előkészítési feladatokat lát el az intézmény működésével kapcsolatban minden 
olyan ügyben, melyben az intézményvezető dönt, s a döntés-előkészítésre utasította. 

-  Döntés-előkészítési feladatokat lát el a tanuló intézményi jogviszonya keletkezése és 
megszűnése tárgyában, melyben az intézményvezető dönt, s a döntés-előkészítésre 
utasította. 

-  Együttműködik a 

= munkavállalói érdekképviseleti szervekkel, 

= diákönkormányzattal, 

= szülői szervezetekkel, 

= a közalkalmazotti tanáccsal. 

Az iskolai oktatás megszervezése 

-  Közreműködik a tanulók nevelésének, oktatásának megszervezésében. 

-  Részt vesz a pedagógiai programmal kapcsolatos tájékoztatási feladatok ellátásában. 

-  Támogatja az iskolaigazgató azon tevékenységét, melynek során biztosítja, illetve 
folyamatosan figyelemmel kíséri, hogy a tanuló a lelkiismereti, világnézeti, politikai 
meggyőződése megvallására, illetve megtagadására ne kényszerüljön. 

Szakmai ellenőrzés 

-  Közreműködik a pedagógusok szakmai tevékenységének ellenőrzése, felmérése 
megszervezésében. 

-  Közreműködik a tanórák, a foglalkozások, a tanórán kívüli kötelező és nem kötelező 
foglalkozások óralátogatással történő ellenőrzésében. 

Tankönyvekkel kapcsolatos feladatok 

-  Segíti az iskolai tankönyvellátás rendjének kialakítását. 

-  Részt vesz a tankönyvrendelés előkészítésében, összeállításában, valamint 
véleményeztetésében az érintett iskolai szervezetekkel. 

-  Közreműködik a tankönyv-támogatási igények felmérésben, összesítésében. 
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Diákigazolvánnyal kapcsolatos feladatok 

-  Közreműködik a diákigazolványokkal kapcsolatos feladatok meghatározásában, és a 
felelős személyek kijelölésében. 

-  Felügyeli a diákigazolványokkal kapcsolatos nyilvántartások vezetését, iratok 
kezelését. 

Egyéb feladatok 

-  Közreműködik a nemzeti és az iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó 
megszervezésében. 

-  Segíti az iskolaigazgató gyermek- és ifjúságvédelmi munkát irányító tevékenységét. 

-  Segíti a tanulóbaleset megelőzésével kapcsolatos irányítási tevékenységet. 

-  Közreműködik a tanuló felvételével, a tanulói jogviszony megszűnésével, a tanuló 
fejlődésével, tanulmányi előmenetelével kapcsolatos, továbbá a működés rendjéről 
való értesítési feladatok ellátásában. 

-  Segíti a nevelési tanácsadóval, valamint a szakértői rehabilitációs bizottsággal való 
kapcsolattartást. 

-  Közreműködik a tanügyi nyilvántartások vezetésében. 

Speciális nevelési/oktatási feladatok 

-  Közreműködik a speciális oktatást igénylő tanuló iskolai oktatása feltételeinek 
megszervezésében, az oktatáshoz szükséges személyes és tárgyi feltételek 
biztosításában. 

A pluszdíjazás nélkül, a rendes munkaidőben ellátandó feladatok 

-  Foglalkozások, tanítási órák előkészítése, 

-  a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése, 

-  az intézmény kulturális és sportéletének, versenyeknek, a szabadidő hasznos 
eltöltésének megszervezése, 

-  a tanulók nevelési-oktatási intézményen belüli önszerveződésének segítésével 
összefüggő feladatok végrehajtása, 

-  előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen gyermekek, tanulók – tanórai és 
egyéb foglalkozásnak nem minősülő – felügyelete, 

-  a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása,  

-  a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtása,  

-  eseti helyettesítés, 

-  a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység, 

-  az intézményi dokumentumok készítése, vezetése, 
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-  a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása, 

-  pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorálása, 

-  a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel, 

-  az intézményfejlesztési és intézményi önértékelési feladatokban való közreműködés, 

-  környezeti neveléssel összefüggő feladatok ellátása, 

-  iskolai szertár fejlesztése, karbantartása, 

-  különböző feladat ellátási helyekre történő alkalmazás esetében a köznevelési 
intézmény telephelyei közötti utazás, 

-  a pedagógiai program célrendszerének megfelelő, az éves munkatervben rögzített, 
tanórai vagy egyéb foglalkozásnak nem minősülő feladat ellátása, valamint 

-  a gyakornok felkészülése a minősítő vizsgára, 

-  pedagógus-továbbképzésben való részvétel. 

 

A munkakörhöz tartozó felelősség 

-  Felelős az átvett eszközökért. 

-  Felelős az iskola tanulóinak testi épsége megőrzéséért. 

-  Felelős a nyugodt munkakörülmények biztosításáért. 

-  Felelős az iskola állapotának megőrzéséért. 

 

A munkakör kapcsolatai 

Belső kapcsolatok 

-  Iskola vezetői. 

-  A tantestület tagjai. 

-  Szakmai munkaközösség-vezetők. 

-  Osztályfőnöki munkaközösség tagjai. 

-  Szakmai munkaközössége tagjai. 

Külső kapcsolatok 

-  Szegedi Szakképzési Centrum. 

- NSZFH.  

- Csongrád megyei Kereskedelmi és Iparkamara.  

- Oktatási Hivatal.  
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- Az iskola szülői szervezete. 

A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek. 

 

Záradék 

Alulírott Munkavállaló kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy ezen munkaköri leírás 
tartalmát velem megismertették, azt megértettem és személyemre vonatkozóan a benne 
foglaltakat kötelezőnek elismerem és a Munkaköri leírás egy példányát átvettem. 

Kelt: Szeged, 

..............................................................                        .............................................................. 

                      átadó                                                                               átvevő 

Készült 2 példányban: 

1. pld. munkavállaló 

2. pld. munkáltató (munkavállaló személyi anyag) 

 

Megjegyzés: a munkakörre vonatkozó egyéb előírásokat (pl. munkaidő, előírt szakképzettség, 
besorolás) a munkaszerződés és módosításai tartalmazzák. 

 

 

 

 

 

Munkaköri leírás 
Gyakorlati oktatásvezető 
 

Munkáltató 

Munkáltató neve: Szegedi Szakképzési Centrum 

Székhelye:  

Fő munkáltatói jogkör gyakorlója: Erdélyi Margit 

Egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója főigazgatói meghatalmazásból: - 

Munkavállaló 

Munkavállaló neve:  

Oktatási azonosító száma: 
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A munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettsége: 

A munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettsége: 

Munkakör 

Megnevezése: gyakorlati oktatásvezető 

FEOR száma: 2421 

Munkakör betöltésének kezdete: 

Munkavégzés helye: 

Heti munkaideje: 40 óra 

Munkarend: nappali rendes 

A munkakörnek alárendelt munkakörök 

-  pedagógus és szakvizsgázott pedagógus munkakörök 

-  nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak 

Helyettesítés rendje 

A munkakör az alábbi munkaköröket helyettesítheti: 

-  pedagógus és szakvizsgázott pedagógus munkakörök 

A munkakört az alábbi munkakörök helyettesíthetik: 

-  igazgatóhelyettes. 

A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások 

-  2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 

-  2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről, 

-  1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, 

-  2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről, 

-  229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról, 

-  138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben, 

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

-  368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról, 

-  az iskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ), 

-  az iskola Pedagógiai programja, 

-  az iskola Házirendje, 
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-  munkaterv, tanév helyi rendje. 

A munkavégzés helye: 

feladatellátási hely………………………………………………………... 

A gyakorlati oktatásvezető a munkaköri leírásában foglaltakat 

-  az iskolaigazgató utasításai, rendelkezései szerint, 

-  személyesen, illetve a további – munkakörnek közvetlenül alárendelt – vezetői 
munkaköröket ellátók bevonásával, a feladat ellátására történő utasítással látja el. 

A munkakör tartalma 

-  A gyakorlóhelyek szakmai irányítója és az ott folyó oktató-nevelő munka felelős 
vezetője. 

-  A szakmai munkaközösségekkel együttműködve irányítja a szakmai oktatással 
kapcsolatos összes nevelési, oktatási és egyéb teendőket. 

-  Gondoskodik a szakmai oktatás megfelelő színvonaláról. Ügyel az elméleti és 
gyakorlati oktatás összhangjára, a szakmai nevelés hatékonyságára. 

-  Óra- és foglalkozás-látogatásokkal, valamint egyéb módon ellenőrzi a gyakorlati 
oktatók tevékenységét, tanácsokkal támogatja őket és szakmai, pedagógiai 
továbbképzésüket segíti. 

-  Rendszeres kapcsolatot tart fenn a gazdálkodó egységek megbízottaival, a BKIK 
képviselőivel, részt vesz a gazdálkodó egységek és az iskola közötti megállapodások, 
szerződések előkészítésében. 

-  Megrendelő összeállításával gondoskodik a gyakorlati oktatáshoz és a szakmai 
vizsgálathoz szükséges eszközök, anyagok beszerzéséről. 

-  Felelős a tanulók gyakorlati hiányzásának adminisztrációjáért. 

-  Mulasztás, szabálytalanság, képzési hiányosság esetén intézkedéseket kezdeményez. 

-  Évfolyamonként megtervezi az iparági üzemlátogatásokat, illetve erre 
munkaközösségi értekezleten javaslatot tesz. 

-  Felelős a 9. évfolyamos szakiskolás tanulók szintvizsgája megszervezéséért és 
lebonyolításáért. 

-  Felelős a nyári összefüggő szakmai gyakorlat megszervezéséért. 

-  Közvetít a tanulók és a gyakorlatot oktató cégek közötti tanulószerződések 
megkötésében. 

-  Elkészíti az együttműködési megállapodásokat az összefüggő nyári gyakorlatra 
vonatkozóan. 

Munkavédelem és baleset-elhárítás 

-  Megtartja a szintvizsgán a munkavédelmi oktatást. 
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-  Részt vesz a gyakorlóhelyeken történő balesetek okainak kivizsgálásában.  

Vezetési feladatok 

Nevelőtestülettel, alkalmazotti közösséggel, szakmai munkaközösséggel kapcsolatos 
feladatok 

-  Támogatja a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítési feladatait, részt 
vesz azok megszervezésében, valamint azok végrehajtása ellenőrzésében. 

-  Támogatja az iskolaigazgató nevelő és oktató munkát irányító és ellenőrző 
tevékenységét. 

-  Segíti a szakmai munkaközösség tevékenységét. 

Döntési, együttműködési feladatok 

-  Döntés-előkészítési feladatokat lát el az intézmény működésével kapcsolatban minden 
olyan ügyben, melyben az intézményvezető dönt, s a döntés-előkészítésre utasította. 

-  Döntés-előkészítési feladatokat lát el a tanuló intézményi jogviszonya keletkezése és 
megszűnése tárgyában, melyben az intézményvezető dönt, s a döntés-előkészítésre 
utasította. 

-  Együttműködik a 

= diákönkormányzattal, 

= szülői szervezetekkel. 

= a gyakorlóhelyekkel 

= a SzESzC Oktatási Osztályával 

Az iskolai oktatás megszervezése 

-  Közreműködik a tanulók nevelésének, oktatásának megszervezésében. 

-  Részt vesz a pedagógiai programmal kapcsolatos tájékoztatási feladatok ellátásában. 

-  Támogatja az iskolaigazgató azon tevékenységét, melynek során biztosítja, illetve 
folyamatosan figyelemmel kíséri, hogy a tanuló a lelkiismereti, világnézeti, politikai 
meggyőződése megvallására, illetve megtagadására ne kényszerüljön. 

Egyéb feladatok 

-  Közreműködik a nemzeti és az iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó 
megszervezésében. 

-  Segíti az iskolaigazgató gyermek- és ifjúságvédelmi munkát irányító tevékenységét. 

-  Segíti a tanulóbaleset megelőzésével kapcsolatos irányítási tevékenységet. 

-  Közreműködik a tanuló felvételével, a tanulói jogviszony megszűnésével, a tanuló 
fejlődésével, tanulmányi előmenetelével kapcsolatos, továbbá a működés rendjéről 
való értesítési feladatok ellátásában. 
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-  Segíti a nevelési tanácsadóval, valamint a szakértői rehabilitációs bizottsággal való 
kapcsolattartást. 

-  Közreműködik a tanügyi nyilvántartások vezetésében. 

Speciális nevelési/oktatási feladatok 

-  Közreműködik a speciális oktatást igénylő tanuló iskolai oktatása feltételeinek 
megszervezésében, az oktatáshoz szükséges személyes és tárgyi 
feltételekbiztosításában. 

Szakmai feladatok 

-  A csoportos oktatási és egyéni munkahelyeken szervezett gyakorlati oktatás szakmai, 
pedagógiai és módszertani irányítója és az ott megvalósuló nevelő-oktató – képző 
munka felelős vezetője. 

-  Felelős a gyakorlati oktatás tantervi követelményének a végrehajtásáért. Ellenőrzi és 
irányítja, hogy a gyakorlati foglalkozási időben a tanulók csak a szakmával 
összefüggő munkán foglalkoztathatók. 

-  Havonta ellenőrzi a tanulók munkanaplóit és gondoskodik a hiányzások 
adminisztrációjáról. 

-  A tanév végén előkészíti a gyakorlati oktatás szervezési tervét és gondoskodik az 
igazgató által jóváhagyott terv megvalósításáról. 

-  Vizsgálja gyakorlati oktatás eredményét, tanulók szakmai fejlődését. 

-  A gyakorlati oktatási helyeken ellenőrzi a tanulók egészségügyi és munkavédelmi 
körülményeit, javaslatot tesz a hiányosságok megszüntetésére. 

-  Javasolja, hogy a tanulók gyakorlati oktatásuk során korszerű hatékony munka- és 
munkaszervezési eljárásokat alkalmazzanak, megismerjék és elsajátítsák az új 
korszerű technológiai folyamatokat. 

-  Megszervezi a szintvizsgákat, gyakorlati vizsgák helyszínét, és a tanulók évközi és 
tanév végi összefüggő és gyakorlati oktatását. 

- A vezetőségi megbeszéléseken, nevelőtestületi értekezleteken a pedagógiai 
programban foglaltak, illetőleg az igazgatói utasítás szerint beszámol, félévként 
jelentést készít az irányítása alá tartozó területeken folyó gyakorlati oktatás 
helyzetéről, színvonaláról, problémáiról, a tanulók előmeneteléről, a fegyelemről és a 
tervek teljesítéséről. 

-  Előkészíti a vállalat és az iskola közötti képzéssel kapcsolatos megállapodásokat. 

-  A vállalatokkal együttműködve megszervezi a tanulók kiegészítő gyakorlati oktatását. 

-  Ellátja a gyakorlóhelyet tantervekkel és oktatási dokumentációkkal. 

-  Figyelemmel kíséri a vállalatok képzéssel és a tanulóviszonnyal kapcsolatos 
kötelezettségeinek teljesítését, a jogszabályok rendelkezéseinek megtartását. 
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- Mulasztás szabálytalanság, illetőleg a munkahelynek a tanulók nevelésére, képzésére 
alkalmatlanná válása esetén kezdeményezi a tanulók áthelyezését. 

A pluszdíjazás nélkül, a rendes munkaidőben ellátandó feladatok 

-  foglalkozások, tanítási órák előkészítése, 

-  a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése, 

-  a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása, 

-  a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtása, 

-  eseti helyettesítés, 

-  a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység, 

-  a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása, 

-  pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorálása, 

-  a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel, 

-  az intézményfejlesztési és intézményi önértékelési feladatokban való közreműködés, 

-  környezeti neveléssel összefüggő feladatok ellátása, 

-  a gyakorlati képzéshez szükséges eszközök fejlesztése, karbantartása. 

-  különböző feladatellátási helyekre történő alkalmazás - a köznevelési intézmény 
telephelyei közötti utazás, 

-  a pedagógiai program célrendszerének megfelelő, az éves munkatervben rögzített, 
tanórai vagy egyéb foglalkozásnak nem minősülő feladat ellátása, valamint 

-  a gyakornok felkészülése a minősítő vizsgára, 

-  pedagógus-továbbképzésben való részvétel. 

A munkakörhöz tartozó felelősség 

-  Felelős az átvett eszközökért. 

-  Felelős az iskola tanulóinak testi épsége megőrzéséért. 

- Felelős a nyugodt munkakörülmények biztosításáért. 

- Felelős az iskola állapotának megőrzéséért. 

 

A munkakör kapcsolatai 

Belső kapcsolatok 

-  Az iskola vezetői, 

-  a tantestület tagjai, 

-  a szakmai munkaközösség-vezetők, 
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-  az osztályfőnöki munkaközösség tagjai, 

-  szakmai munkaközössége tagjai. 

Külső kapcsolatok 

- A gyakorlóhelyek, 

-  az iskola szülői szervezete, 

-  a gyakorlati munkahelyek szakoktatói. 

A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek. 

Záradék 

Alulírott Munkavállaló kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy ezen munkaköri leírás 
tartalmát velem megismertették, azt megértettem és személyemre vonatkozóan a benne 
foglaltakat kötelezőnek elismerem és a Munkaköri leírás egy példányát átvettem. 

Kelt: Szeged, 

...........................................................                       ............................................................. 

                     átadó                                                                              átvevő 

Példányok: 

1. pld. munkavállaló 

2. pld. munkáltató (munkavállaló személyi anyag) 

 

Megjegyzés: a munkakörre vonatkozó egyéb előírásokat (pl. munkaidő, előírt szakképzettség, 
besorolás) a munkaszerződés és módosításai tartalmazzák. 
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Munkaköri leírás 
Tanár 
 

Munkáltató 

Munkáltató neve: Szegedi Szakképzési Centrum  

Székhelye: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 84-86. 

Fő munkáltatói jogkör gyakorlója: Erdélyi Margit  

Egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója főigazgatói meghatalmazásból tagintézmény-vezető, 
tagintézmény-vezető helyettes  

Munkavállaló  

Munkavállaló neve:  

Oktatási azonosító száma:  

A munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettsége:  

A munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettsége:  

Munkakör 

Megnevezése: pedagógus  

FEOR száma: 2421  

Munkaköre:  

Munkakör betöltésének kezdete:  
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Munkavégzés helye:  

Heti munkaideje: 40 óra  

Kötött munkaidő: 32 óra  

A munkakör célja  

- A köznevelési törvényben előírtak alapján, az intézmény oktatási-nevelési feladatainak 
ellátása elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában.  

Helyettesítés rendje 

- a munkakör az alábbi munkaköröket helyettesítheti:  

 pedagógus és szakvizsgázott pedagógus munkakörök.  

- a munkakört az alábbi munkakörök helyettesíthetik:  

 pedagógus és szakvizsgázott pedagógus munkakörök.  

A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások 

-  2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről,  

-  2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről,  

-  1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról,  

-  2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről,  

-  229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról,  

-  138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben,  

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

-  368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról,  

-  a Szakképzési Centrum Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ),  

-  az iskola Pedagógiai programja,  

-  szakközépiskolai munkaterv, tanév helyi rendje,  

-  az éves munkaidő elrendelés, az aktuális tanévre vonatkozó órarend és terembeosztás, 
ügyeleti rend.  

-  a tanulmányok alatti (köztes) vizsgák helyi rendjét szabályozó dokumentum.  

A munkavégzés helye  

Szegedi Szakképzési Centrum Tóth János Mórahalmi Szakképző Iskolája és Garabonciás Kollégiuma           

A tanár a munkaköri leírásában foglaltakat személyesen, illetve az utasításra jogosult 
munkaköröket betöltők iránymutatása alapján látja el.  



81 

 

A munkakör tartalma 

Feladatkör, általános szakmai feladatok 

 

A tanári tevékenységgel kapcsolatos általános szakmai elvárások és feladatok  

- A tanár rendelkezik a korszerű általános műveltséggel, idegennyelv-tudással, társadalmi 
érzékenységgel.  

- Tevékenysége során tiszteletben tartja az egyetemes emberi és nemzeti értékeket, az erkölcsi 
normákat.  

- Tevékenysége során kifejezésre juttatja egyéni és közösségi felelősségérzetét. Közösségi 
feladatokat vállal.  

- Óráit az adott tanévre érvényes tantárgyfelosztás és órarend alapján megtartja, illetve a 
tanévi beosztás szerint a folyosón ügyeleti feladatokat lát el.  

- Előkészíti és végrehajtja az intézmény és a munkaközösség munkatervében rögzített 
szakmai és pedagógiai feladatokat.  

- A hatáskörét meghaladó problémákat haladéktalanul jelzi az osztályfőnöknek, igazgató 
helyetteseknek vagy az igazgatónak.  

Együttműködés a szülőkkel  

- Munkája során együttműködik a szülőkkel a tanulók személyiségének fejlesztésében, 
képességeinek kibontakoztatásában.  

- A szülők közösségével együttműködve végzi nevelő-oktató munkáját a tanulóközösség 
kialakítása, fejlesztése során.  

- Feladatellátása során tiszteletben tartja a szülőnek azt a jogát, hogy vallási és világnézeti 
meggyőződésüknek megfelelő oktatásban és nevelésben részesülhessenek gyermekeik.  

Az egyes jogok biztosítása  

- Gondoskodik a tanulók köznevelési törvényben foglalt jogainak biztosításáról.  

- Gondoskodik a szülők jogainak biztosításáról.  

- Megtartja az egyenlő bánásmód követelményét a tanulókkal kapcsolatos döntései, 
intézkedései meghozatalakor.  

- Tiszteletben tartja kollégáinak jogszabályban foglalt jogait. 

 

Részletes szakmai feladatok 

- Foglalkozások, tanítási órák előkészítése,  

- a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése,  
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- az intézmény kulturális és sportéletének, versenyeknek, a szabadidő hasznos eltöltésének 
megszervezése,  

- a tanulók nevelési-oktatási intézményen belüli önszerveződésének segítésével összefüggő 
feladatok végrehajtása,  

- előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen gyermekek, tanulók – tanórai és egyéb 
foglalkozásnak nem minősülő – felügyelete,  

- a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása,  

- a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtása,  

- eseti helyettesítés,  

- a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység,  

- az intézményi dokumentumok készítése, vezetése,  

- a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása,  

- pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorálása,  

- a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel,  

- az intézményfejlesztési és intézményi önértékelési feladatokban való közreműködés,  

- környezeti neveléssel összefüggő feladatok ellátása,  

- iskolai szertár fejlesztése, karbantartás, 

- különböző feladatellátási helyekre történő alkalmazás esetében a köznevelési intézmény 
telephelyei közötti utazás,  

- a pedagógiai program célrendszerének megfelelő, az éves munkatervben rögzített, tanórai 
vagy egyéb foglalkozásnak nem minősülő feladat ellátása, valamint  

- a gyakornok felkészülése a minősítő vizsgára,  

- pedagógus-továbbképzésben való részvétel.  

 

Osztályfőnöki feladatok (megbízás esetén) 

Az osztályfőnöki megbízatással kapcsolatos feladatok 

- Feladata, hogy megismerje az osztályába tartozó tanulók személyiségét, s ezek alapján 
segítse az egyes tanuló személyiségének helyes irányba fejlődését.  

- Tevékenységével aktívan elősegítse az osztályközösség kialakulását, illetve megerősödését. 
- Rendszeresen áttekinti az osztályában tanuló gyermekek tanulmányi eredményeit, konzultál 
tanár társaival a tanulók haladásáról.  

- Közreműködik a tanulók és tanárok konfliktusai megoldásában, szükség szerint a 
problémamegoldásba bevonja a szülőket is.  
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- Elvégzi az osztályába járó tanulók magatartásának és szorgalmának értékelési feladatait, 
ehhez kikéri tanár társai, valamint a diákok véleményét is.  

- Ellátja az osztályfőnöki teendőkkel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat.  

- Szülői értekezletet tart, melyen megadja a szülőknek az oktatással-neveléssel, a szülőket 
érintő egyéb kérdésekkel kapcsolatos legfontosabb aktuális tájékoztatást.  

- Rendszeresen fogadóórát tart, mely során tárgyilagosan tájékoztatást nyújt a szülőknek a 
gyermekük fejlődéséről, viselkedéséről.  

- Az osztályában tanulókat ellátja az iskola életével, működésével kapcsolatos fontosabb 
információkkal, segíti felkészülésüket, támogatja részvételüket az iskolai rendezvényeken, 
programokon.  

- Ellátja a tanügyi nyilvántartások vezetésével kapcsolatos feladatokat az osztályába járó 
tanulóval kapcsolatban.  

- Ellátja az 50 óra közösségi szolgálat teljesítésével összefüggő adminisztrációs és egyéb 
feladatokat,  

- Végzi a bizonyítványok és törzslapok kitöltésével és kezelésével kapcsolatos feladatokat. 

 

Munkaközösség vezetői feladatok (megbízás esetén) 

- Összeállítja a munkaközösség éves programját.  

- Irányítja a közösség szakmai munkáját, segíti a szakirodalom felhasználását.  

- Javaslatot tesz a tantárgyfelosztásra, szakmai továbbképzésre.  

- Felügyeli a követelményrendszernek való megfelelést.  

- Elemzést, értékelést készít a munkaközösségek tevékenységéről.  

- Az intézmény igazgatója által vagy helyettesei által rábízott feladatokat munkatársaival 
végrehajtatja, ellenőrzi azt.  

- A feladatok pontos és színvonalas elvégzéséről beszámolási kötelezettséggel bír az 
intézmény igazgatója és igazgató-helyettesei felé.  

- A munkaközösség tagjai beszámolási kötelezettséggel bírnak elvégzett munkájukról az 
iskola vezetősége, ill. a munkaközösség vezető felé.  

- Szervezi a szakmai bemutatók, előadások látogatását, segítséget nyújt az iskolán belüli 
bemutató tanításokhoz.  

- Szervezi a tanulók szaktárgyi versenyeit.  

A munkakörhöz tartozó felelősség  

- Felelős a munkaközösségen belüli munka elvégzéséért, szakmai színvonaláért, a határidők 
pontos betartásáért,  

- Felelős az átvett eszközökért.  
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- Felelős a szakjához rendelt labor rendeltetésszerű használatáért.  

- Felelős az átvett könyvekért és adathordozókért.  

- Felelős a rábízott tanulók testi épségéért. 

 

A munkakör kapcsolatai 

Belső kapcsolatok  

- Az iskola vezetősége és egyéb munkatársai  

- A szaknak megfelelő munkaközösség tagjai  

- Tantestület tagjai  

- Osztályfőnöki munkaközösség tagjai (megbízás esetén)  

 

Külső kapcsolatok  

- A szakképzési centrum munkatársai  

- Szakértők, szaktanácsadók, tanfelügyelők.  

- oktatott tanulók szülei.  

- Pályázatokban való részvétel esetén a pályázati partnerek.  

A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek.  

 

 

 

Záradék 

Alulírott Munkavállaló kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy ezen munkaköri leírás 
tartalmát velem megismertették, azt megértettem és személyemre vonatkozóan a benne 
foglaltakat kötelezőnek elismerem és a Munkaköri leírás egy példányát átvettem.  

Kelt: Szeged,  

..............................................................                         ..............................................................  

                      átadó                                                                                     átvevő  

 

Készült 2 példányban:  

1. pld. munkavállaló  

2. pld. munkáltató (munkavállaló személyi anyag)  
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Megjegyzés: a munkakörre vonatkozó egyéb előírásokat (pl. munkaidő, előírt szakképzettség, 
besorolás) a munkaszerződés és módosításai tartalmazzák. 

 

Munkaköri leírás 
Iskolatitkár 
 

Munkáltató 

Munkáltató neve: Szegedi Szakképzési Centrum  

Székhelye:  

Fő munkáltatói jogkör gyakorlója: Erdélyi Margit  

Egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója főigazgatói meghatalmazásból tagintézmény-vezető, 
tagintézmény-vezető helyettes  

Munkavállaló  

Munkavállaló neve:  

Oktatási azonosító száma:  

A munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettsége:  

A munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettsége:  

Munkakör 

Megnevezése: iskolatitkár  

FEOR száma: 4191 

Munkaköre:  

Munkakör betöltésének kezdete:  

Munkavégzés helye:  

Heti munkaideje: 40 óra  

Hatáskör: Az SZMSZ, adatvédelmi szabályzat, iratkezelési szabályzatban 

feltüntetett hatáskörök illetik meg. 

Munkavégzéshez szükséges:  

-  érettségi, 

-  szakirányú végzettség. 
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A munkakör célja  

- Az intézményi ügyvitel szervezése és adminisztratív végrehajtása 

o Az intézmény pedagógusaival és egyéb alkalmazottaival kapcsolatos adminisztráció 

ellátása 

- A tanulók adminisztratív ügyeinek intézése 

- Alapvető tájékoztatási és protokoll - szervezési feladatok ellátása 

Helyettesítés rendje 

A munkakör az alábbi munkaköröket helyettesítheti: 

- tanügyi adminisztrátor. 

A munkakört az alábbi munkakörök helyettesíthetik: 

- tanügyi adminisztrátor. 

A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások 

-  2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről,  

-  2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről,  

-  1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról,  

-  2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről,  

-  229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról,  

-  138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben,  

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

-  368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról,  

-  a Szakképzési Centrum Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ), 

-  Munkaterv, a tanév helyi rendje. 

 

A munkavégzés helye: 

Szegedi Szakképzési Centrum Tóth János Mórahalmi Szakképző Iskolája és Garabonciás Kollégiuma           

Az iskolatitkár a munkaköri leírásban foglaltakat személyesen, a felettes vezetők irányításával 

látja el. 

Általános szakmai feladatok 
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- Ellátja az adminisztratív tevékenységhez szorosan kapcsolódó levelezési, 

szövegszerkesztési feladatokat. 

- Tevékenységét jó kommunikációs készségekkel, alapvető pedagógiai, szervezési, 

protokoll és gazdálkodási ismereteket felhasználva végzi. 

- Feladatát tanulóközpontú szemlélettel végzi. 

 

Együttműködés a szülőkkel 

-  Munkája során – ha annak jellege indokolja – együttműködik a szülőkkel. 

 

Az egyes jogok biztosítása 

-  Feladatellátása körében közreműködik a tanulók köznevelési törvényben foglalt 

jogainak biztosításában. 

-  Feladatellátása körében közreműködik a szülők jogainak biztosításában. 

 

Minőségirányítással kapcsolatos feladatok 

-  Figyelemmel kíséri az intézmény minőségirányítási programját, különösen a 

megfogalmazott minőségpolitikát és minőségcélokat. 

-  Eleget tesz a dolgozói teljesítményértékelési rendszernek. 

 

 

Részletes szakmai feladatok 

 

Szövegszerkesztői és levelezési feladatok 

-  Feladatellátása során megfelelően alkalmazza a magyar nyelvtan és helyesírás 
szabályait. 

-  A számítógép-kezelési feladatokat megfelelő módon és sebességgel látja el. 

-  Tevékenysége során alkalmazza a számítástechnikai, a szövegszerkesztői és 
táblázatkezelői alapismereteket. 

-  Alkalmazza a hivatalos levelek formai, tartalmi előírásait. 

Ügyviteli tevékenységek 

-  Végzi az iktatást, figyelemmel kíséri az ügyiratok kezelési rendjét és a határidő 
betartását. 
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-  Végzi a hivatalos levelezés lebonyolítását, figyelemmel kíséri az elektronikus 

leveleket. 

-  Kezeli az ügyiratokat, betartva az ügyiratokkal kapcsolatos általános eljárási 
szabályokat. 

-  Ellátja a postázási feladatokat. 

-  Kezeli a szakmai folyóiratokat, közlönyöket, egyéb szakmai kiadványokat. 

-  Kezeli az intézmény munkavállalóinak rábízott személyi anyagát. 

-  Tárolja, illetve kezeli az intézményi dokumentációkat. 

-  Intézi a tanulók adminisztrációs jellegű ügyeit. 

Titkári feladatok 

-  Ellátja az adminisztrációs, szervezési munkákat. 

-  Feladatellátása során alkalmazza: 

I.  a kommunikációs alapismereteket, 

II.  az irodatechnikai alapismereteket, 

III.  a protokoll szabályait. 

-  Ellátja a telefonügyelettel kapcsolatos feladatokat. 

-  Közreműködik az anyag és eszközbeszerzések lebonyolításában. 

Igazgatási, gazdálkodási és jogi ismeretek alkalmazásával kapcsolatos feladatok 

-  Tevékenysége során alkalmazza a közigazgatási ismereteket. 

-  Naprakészen ismeri az oktatással kapcsolatos fontosabb jogszabályokat. 

-  Feladatellátása során alkalmazza a közoktatási intézményekben foglalkoztatott 
közalkalmazottakkal kapcsolatos alapfokú munkajogi ismereteket. 

-  Az intézmény gazdasági kapcsolatait megismeri, működteti. 

-  Alkalmazza az intézmény gazdálkodására vonatkozó legfontosabb szabályokat. 

-  Az iskolával és funkcióival kapcsolatos napi ismereteket megszerzi és alkalmazza. 

-  Kezeli az oktatás dokumentációit és eszközeit. 

Informatikai feladatai 

-  Megismeri a helyi informatikai szabályzatot. 

-  Tevékenysége során a helyi informatikai szabályzat szerint jár el. 

-  Közreműködik a KIR-rel és egyéb informatikai rendszerekkel kapcsolatos 
adatszolgáltatások teljesítésében. 

Igazolványokkal, bizonyítványokkal, biztosításokkal kapcsolatos feladatok 
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-  Ellátja a diákigazolványokkal kapcsolatos nyilvántartási, igénylési, kiadási 
feladatokat. 

-  Gondoskodik az igazolványok őrzéséről. 

-  Az intézményvezető utasításra ellát egyes bizonyítványkezeléssel kapcsolatos 
feladatot. 

-  Közreműködik a tanulóbiztosítással kapcsolatos igények begyűjtésében. 

Tankönyvekkel kapcsolatos feladatai 

-  Az intézményvezető utasítására ellátja a tankönyvmegrendeléssel, a tankönyv 
kiosztással, és a kedvezményes tankönyvekkel kapcsolatos egyes feladatokat. 

-  Kezeli a tankönyvtámogatás iránti kérelmeket. 

Adminisztrációs feladatok 

-  Közreműködik a tanügyi nyilvántartások vezetésében. 

-  Gondoskodik arról, hogy a szükséges nyilvántartások, dokumentumok megfelelő 
mennyiségben rendelkezésre álljanak. 

Ezeken felül ellátja mindazokat a munkaköréhez kapcsolódó feladatokat, amelyeket a 
Centrum főigazgatója, főigazgató-helyettesei és az iskola igazgatója elrendel. 

 

A munkakörhöz tartozó felelősség 

-  Felelős az átvett eszközökért. 

-  Felelős az átvett bélyegzőkért és azok használatáért 

-  Felelős az átvett bélyegekért 

-  Felelős a titkárságon őrzött bizonyítványokért és törzslapokért 

 

 

A munkakör kapcsolatai 

Belső kapcsolatok 

-  Az iskola tanárai, 

-  az iskola technikai dolgozói, 

-  iskolaorvos és az iskolai védőnő, 

- a diákok. 

Külső kapcsolatok 

-  NSZFH 
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-  KIR, egyéb rendszerek, E-napló 

A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek. 

 

Záradék 

Alulírott Munkavállaló kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy ezen munkaköri leírás 
tartalmát velem megismertették, azt megértettem és személyemre vonatkozóan a benne 
foglaltakat kötelezőnek elismerem és a Munkaköri leírás egy példányát átvettem. 

Kelt: Szeged, 

..............................................................                        .............................................................. 

                          átadó                                                                                 átvevő 

Példányok: 

1. pld. munkavállaló 

2. pld. munkáltató (munkavállaló személyi anyag) 

3. pld. irattár 

Megjegyzés: a munkakörre vonatkozó egyéb előírásokat (pl. munkaidő, előírt szakképzettség, 

besorolás) a munkaszerződés és módosításai tartalmazzák. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Munkaköri leírás  
Rendszergazda 
 

Munkáltató 

Munkáltató neve: Szegedi Szakképzési Centrum 

Székhelye:  
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Fő munkáltatói jogkör gyakorlója: Erdélyi Margit 

A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója: tagintézmény-vezető 

A munkakör szakmai irányítója: tagintézményvezető-helyettes 

Munkavállaló 

Munkavállaló neve: 

Munkakör 

Megnevezése: rendszergazda 

FEOR szám: 

Munkaidő: 40 óra 

Munkavégzés helye: 

A munkakör célja: 

Feladata az intézményben használt számítástechnikai és audiovizuális eszközök 
működőképességének biztosítása, az állandó oktatási állapot fenntartása. Munkáját az 
iskolaoktatási-nevelési feladatainak alárendelve, a számítástechnika munkaközösség 
tanáraival együttműködve és igényeiket figyelembe véve végzi. 

Munkáját az érvényben lévő jogszabályok betartásával a különböző rendeletek, szabályzatok 
és belső utasítások betartásával köteles ellátni. 

 

Helyettesítés rendje 

-  a munkakör az alábbi munkaköröket helyettesítheti: 

 ………………… 

A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások 

o 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról, 

o 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, 

o 10/1994. (V. 13.) MKM rendelet, 

o Alapító okirat, SZMSZ, Minőségirányítási program, Házirend, 

o Pedagógiai program. 

o Munkaterv, tanév helyi rendje. 

A munkavégzés helye  

Szegedi Szakképzési Centrum Tóth János Mórahalmi Szakképző Iskolája és Garabonciás Kollégiuma           

 

Munkaköri feladatai 



92 

-  Az iskola informatikai rendszer használati szabályzatának előkészítése, kidolgozása 
(ISZ), szükséges mértékben figyelemmel kíséri a hardver- és szoftverpiac fejlődését, 
javaslatot tesz anyagi lehetőségek ismeretében, új számítás-technikai beszerzésekre, 
fejlesztésekre. 

-  Az iskola oktatási céljai, a tantervek és jogszabályok alapján, az anyagi lehetőségek 
felmérésével, a számítástechnika munkaközösséggel folytatott egyeztetés során 
kialakítja és előterjeszti a fejlesztési koncepciókat. 

-  Közreműködik az iskola informatikai eszközeinek fejlesztési koncepciójának 
kidolgozásában, egyidejűleg figyeli az erre vonatkozó pályázati kiírásokat. 

-  A pedagógiai munka segítése, a tantárgyi oktatáshoz szükséges informatikai, 
számítástechnikai eszközök, berendezések zökkenőmentes felhasználásának 
biztosítása, koordinálása. 

-  Elvégzi az új gépek és egyéb hardver eszközök beállításait, majd rendszeres 
ellenőrzéseket végez az előforduló hibák felderítése érdekében. 

-  Kapcsolatot tart az Internet szolgáltatóval, kiemelten a számítástechnikai rendszer 
üzemeltetőjével. 

-  Az oktatáshoz szükséges informatikai hálózatok definiálása, jogosultságok kiadása. 

-  Az iskolai számítástechnikai géppark működésének felügyelete. 

-  Az oktatáshoz használt szoftverek jogtiszta állapotának megőrzésének és 
archiválásának felügyelete. 

-  Felügyeli az iskola és a külső kapcsolatai között folyó elektronikus információáramlás 
műszaki feltételeit. 

-  Gondoskodik az eszközök nyilvántartási számáról, gyártási típusáról, gyártási, 
beszerzési évének, garanciális idejének pontos vezetéséről, leltári számmal való 
megjelöléséről. 

-  Az általa használt eszközök működéséért és leltár szerinti meglétéért anyagi 
felelősséggel tartozik. 

-  A karbantartási és javítási feladatok sorrendjét jóváhagyatja, az anyagbeszerzést 
engedélyezteti. 

-  Felelős az azonnali, illetve a lehetőleg rövidebb időn belüli hibaelhárításért, a 
munkakörén belül használt, kezelt, karbantartott gépek üzemzavarmentes 
működtetéséért. 

-  Különös figyelmet fordít a számítógépek vírusmentességének fenntartására és a 
rendszeres ellenőrzésre. Vírusfertőzés esetén mindent megtesz a fertőzés terjedésének 
megakadályozására, a fertőzés megszüntetésére, illetve a szoftverekben okozott károk 
helyreállítására. Az iskola anyagi lehetőségeihez mérten szorgalmazza vírusvédelmi 
rendszer kiépítését. 
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-  Segíti az eszközök rendeltetésszerű használatát a szaktantermekben, osztályokban. 
Legalább 2 nappal előbb bejelentett igény szerint segítséget nyújt a nevelőknek az 
összetettebb eszközök kezelésében. 

-  Az iskolavezetésnek naptári év november 1-ig pontos helyzetképet ad az 
eszközállományról. Javaslatot tesz a selejtezésre. Előterjesztést készít a következő évi 
beszerzésekhez. 

-  Részt vesz az iskola leltározási munkájában (berendezés, felszerelés), majd 
leltárfelvételt követő egyeztetési munkába. 

-  Kapcsolatot tart a Szegedi Szakképzési Centrum informatikai referensével. 

-  Elvégez minden olyan feladatot, amely az iskola érdekeit képviseli, melyekkel 
felettesei esetenként megbízzák. 

Egyéb 

-  Kapcsolattartás a titkárság és a gazdasági iroda dolgozóival. 

-  Együttműködik az oktatás technikussal az audiovizuális eszközök nyilvántartási és 
feldolgozó munkálatai terén, ill. a gondnoksággal az informatikai eszközök 
üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatokban. 

-  Részt vesz az évenként megtartandó tűz- és balesetvédelmi oktatáson és az ott 
elhangzottakat kötelezően betartja, a munkavédelmi előírásoknak megfelelően. 

Munkaköri kötelezettségének teljesítésekor 

-  A hivatali és szolgálati titok megőrzéséért fegyelmi és büntetőjogi felelősséggel 
tartozik. 

-  Kötelessége a mindenkori tűzvédelmi, munkavédelmi, közegészségügyi előírásokat 
betartani. 

-  Köteles az intézmény vagyonát gondosan kezelni, arra vigyázni. 

-  Anyagilag felelős a nem körültekintően végzett munkavégzése során okozott károkért 
és hibákért. 

A munkakörhöz tartozó felelősség 

-  Felelős az átvett eszközökért. 

A munkakör kapcsolatai 

Belső kapcsolatok 

-  Az iskola tanárai. 

-  Az iskola technikai dolgozói. 

Külső kapcsolatok 

- SZESZC-NSZFH 

-  KIR, egyéb rendszerek, E-napló 
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A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek. 

Záradék 

Alulírott Munkavállaló kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy ezen munkaköri leírás 
tartalmát velem megismertették, azt megértettem és személyemre vonatkozóan a benne 
foglaltakat kötelezőnek elismerem és a Munkaköri leírás egy példányát átvettem. 

Kelt: Szeged, 

...............................................................                          .............................................................. 

                            átadó                                                                                átvevő 

 

Példányok: 

1. pld. munkavállaló 

2. pld. munkáltató (munkavállaló személyi anyag) 

Megjegyzés: a munkakörre vonatkozó egyéb előírásokat (pl. munkaidő, előírt szakképzettség, 

besorolás) a munkaszerződés és módosításai tartalmazzák. 

 

 

 

 

 


