
 1

 

 

 

 
BERG GUSZTÁV SZAKISKOLA  

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI 

SZABÁLYZATA 
 

 

 

 

 

 
 

Készítette: Nagyné Szabó Nikoletta 
                                                         igazgató 

 



 2

I. BEVEZETÉS 
 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján a 

 

BERG GUSZTÁV SZAKISKOLA 

9330 Kapuvár, Berg Gusztáv u. 2. 
 

belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket jelen szervezeti és működési szabályzat 

(továbbiakban: SZMSZ) határozza meg. [Kt. 40. § (1) bekezdés] 

 

 

I.1. A SZMSZ célja, tartalma 

 

A SZMSZ célja, hogy a törvényben foglalt jogi magatartások minél hatékonyabban 

érvényesüljenek az adott közoktatási intézményben. 

 

A SZMSZ tartalma nem állhat ellentétben jogszabályokkal, sem egyéb intézményi 

alapdokumentumokkal, nem vonhat el törvény vagy rendelet által biztosított jogot, nem is 

szűkítheti azt, kivéve, ha maga a jogszabály erre felhatalmazást ad. 

 

I.2. Jogszabályi háttér 

 

A SZMSZ szabályozási körét meghatározó jogszabályok: 

 

 a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) 

 a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet 

(továbbiakban: R.) 

 az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: Ámr.) 

 a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási 
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intézményekben 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) 

 a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Tpr.) 

 a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

szóló 23/2004. (VIII. 27.) OM-rendelet 

 a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM-

rendelet 

 az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.) 

OM-rendelet 

 a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól szóló 44/2007. (XII. 

29.) OKM-rendelet 

 

További, az adott intézmény működését meghatározó fontosabb jogszabályok: 

 

 az alapító okiratban foglaltakat a jogszabályban megjelölt szerv vagy felügyeleti szerv által 

jóváhagyott SZMSZ-ben részletezni kell [Ámr. 13/A § (3) bekezdés] 

 a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló mindenkor hatályos törvények 

 az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 

 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

 a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 

 a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 

 a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény, egységes szerkezetben a végrehajtásáról 

szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM-rendelettel 

 a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi 

LXXXVI. törvény 

 a diákigazolványról szóló 17/2005. (II. 8.) Korm. rendelet 

 a Nemzeti alaptanterv kiadásáról szóló 130/1995. (X. 26.) Korm. rendelet 

 a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) 

Korm. rendelet 

 a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási 

jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM-rendelet 

 a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről szóló 8/2006. (III. 23.) OM-
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rendelet 

 a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.) 

SZMM-rendelet 

 az Országos képzési jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM-rendelet, valamint az Országos 

képzési jegyzékről és az Országos képzési jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási 

rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM-rendelet 

 a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi 

LXXXVI. törvény végrehajtásáról szóló 13/2004. (IV. 27.) OM-rendelet 

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

 a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és 

véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM-rendelet 

 

I.3. A SZMSZ hatálya 

 

    A SZMSZ hatálya kiterjed az intézménnyel jogviszonyban álló személyekre, valamint 

mindazokra, akik belépnek az intézmény területére, használják helyiségeit, létesítményeit. 

 

    A SZMSZ előírásai érvényesek az intézmény területén a benntartózkodás ideje alatt, valamint 

az intézmény által külső helyszínen szervezett rendezvényeken a rendezvények ideje alatt. 
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II. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK 
 

1. Az intézmény neve: BERG GUSZTÁV SZAKISKOLA 

2. Az intézmény székhelye: 9330 Kapuvár, Berg Gusztáv u. 2. 

3. Az intézmény telephely: 9330 Kapuvár, Kossuth Lajos u. 12. 

4. Típusa: az 1993. évi LXXIX. tv. 27. § szerint szakiskola 

5. Alapításának ideje: 1973. január 1. 

6. Alapító okirat kelte:                               2004. március 3. 

    Az Alapító Okiratot a Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 47/2004. (III. 29.) 

ÖKT határozatával elfogadta és a 129/2005. (V. 30.) ÖKT határozatával, a 293/2006. (XII.18.) 

ÖKT határozatával, a 204/2007. (VIII.27.) ÖKT határozatával, a 343/2007. (XII.17.) ÖKT 

határozatával,  a 99/2008. (V.26.) ÖKT határozatával és 114/2009. (V. 25.) ÖKT. határozatával 

módosította. 

7. Az intézmény törzsszáma: 367352 

8. Az intézmény OM azonosítója: 030760 

9. Adószám:                                    15367352 – 2 – 08 

10. Számlaszám:                               10700426 – 46775308 – 55000000 

11. KSH szám:                                  15367352802232208 

11. Fenntartó szerv: Kapuvár Városi Önkormányzat 

 9330 Kapuvár, Fő tér 1. 

12. Típus szerinti besorolása 

tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató 

közszolgálati szerv fajtája: közintézmény 

13. Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő és gazdálkodó 

14. A jogszabályban meghatározott közfeladat:  

Közoktatási, szakképzési feladatokat ellátása 

Tevékenységi köre:  

 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben meghatározott szakiskolai 

oktatás ellátása.  

 A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvényben meghatározott iskolai rendszerű 

szakmai elméleti és gyakorlati képzés.  
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15. Az oktatás munkarendjének megnevezése: nappali tagozat.  

16. A felvehető maximális tanulólétszám nappali munkarendben: 350 fő 

17. Évfolyamok száma:  

 2 (9-10. évfolyam) 

 Szakképzési évfolyamok OKJ szerint 

18. A közoktatási intézmény tevékenysége – szakfeladati rend szerint -2009. december 31.-

ig: 

Az intézmény alaptevékenysége a közoktatási szakterületen: 

Szakágazat száma: 853200 Szakmai középfokú oktatás 

 802214 Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás 

 802241 Nappali rendszerű szakképesítése megszerzésére felkészítő iskolai oktatás 

 A diákok tanórán kívüli sport- és kulturális tevékenységével kapcsolatos feladatok 

ellátása. 

 802225 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. 

évfolyam) 

 Sajátos nevelési igényű – akik esetében a megismerő funkciók vagy viselkedés 

fejlődésének organikus okokra visszavezethető nem súlyos rendellenesség lett 

megállapítva – tanulók nappali rendszerű szakiskolai nevelése, oktatása 

 802252 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakképesítés megszerzésére 

felkészítő iskolai oktatása 

 Sajátos nevelési igényű – akik esetében a megismerő funkciók vagy viselkedés 

fejlődésének organikus okokra visszavezethető nem súlyos rendellenesség lett 

megállapítva – tanulók nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére irányuló 

szakiskolai nevelése, elméleti oktatása és gyakorlati képzése (OKJ szakképesítés 

megszerzése 2 vagy 3 évfolyamon 

Az intézmény kiegészítő, kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

A közoktatási intézmény tevékenységének meghatározása az államháztartási szakfeladati 

rend szerint 2010. január 1-jétől: 

Alaptevékenység: 

 853131 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam)       
 853132 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai  
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                  oktatása (9-10. évfolyam) 

 Sajátos nevelési igényű – akik esetében a megismerő funkciók vagy viselkedés 

fejlődésének organikus okokra visszavezethető nem súlyos rendellenesség lett 

megállapítva – tanulók nappali rendszerű szakiskolai nevelése, oktatása 

 853134 Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9–10. évfolyam) 

 853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti 

oktatás a szakképzési évfolyamokon 

 853212 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő 

nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon 

 Sajátos nevelési igényű – akik esetében a megismerő funkciók vagy viselkedés 

fejlődésének organikus okokra visszavezethető nem súlyos rendellenesség lett 

megállapítva – tanulók nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása 

 853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati 

oktatás a szakképzési évfolyamokon 

 853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő 

nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon 

 Sajátos nevelési igényű – akik esetében a megismerő funkciók vagy viselkedés 

fejlődésének organikus okokra visszavezethető nem súlyos rendellenesség lett 

megállapítva – tanulók nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása 

Kiegészítő jellegű, nem nyereségszerzés céljából végzendő feladatai szabad kapacitás 

kihasználása érdekében: 

 856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység /pld. gyakorlati képzés során 

keletkezett termékek értékesítése/ 

 931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 

Kisegítő jellegű, nem nyereségszerzés céljából végzendő feladatai szabad kapacitás 

kihasználása érdekében: 

 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

A kisegítő tevékenységből származó kiadás nagysága, a költségvetés tervezett összkiadásaihoz 

viszonyított mértéke max. az 5 %-ot érheti el. 

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

III. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS 
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III.1 A szervezeti egységek megnevezése 

 

III.1.1 Vezetők, vezetőség 

 

    Az iskola egyszemélyi felelős vezetője az igazgató. A vezetésben segíti az igazgatóhelyettes, 

a gazdasági igazgatóhelyettes és a gyakorlati oktatásvezető. A szakmai szervezetek 

(osztályfőnöki és szaktárgyi munkaközösségek, gazdasági-technikai dolgozók) az igazgató 

útmutatása alapján az ő irányításukkal működnek. Illetékességi körükben részt vesznek a munka 

tervezésében, szervezésében és ellenőrzésében, valamint a nevelőtestület jogkörébe tartozó 

döntések előkészítésében, a döntések végrehajtásának szakszerű megszervezésében és 

ellenőrzésében. A nem szervezeti egységekhez, hanem témákhoz kapcsolható vezetői feladatok 

meghatározott körét önállóan végzik. 

 

III.1.1.1. Az iskola egyszemélyi felelős vezetője az igazgató. Az 1993. évi LXXIX. törvény 54.§ 

(1) "A közoktatási intézmény vezetője felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, 

a pedagógiai munkáért, az ésszerű és takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, 

és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy 

kollektív szerződés, közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe. Az alkalmazottak 

foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét 

jogszabályzatban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja." 

   Az igazgató felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos 

gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, és dönt az intézmény működésével 

kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy kollektív szerződés nem utal más 

hatáskörébe. 

 

III.1.1.2. A helyettesítés rendje  

 

        Az igazgató az 1993.évi LXXIX. törvényben meghatározott jogkörét esetenként vagy az 

ügyek meghatározott körében helyetteseire vagy az intézmény más alkalmazottjára átruházhatja. 

    Az igazgatót akadályoztatása esetén – az azonnali döntést nem igénylő, kizárólagos 

hatáskörbe, valamint a gazdasági jogkörbe tartozó ügyek kivételével – az igazgatóhelyettes 
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helyettesíti. A vezetők egyidejű akadályoztatása /távolléte/ esetén a halaszthatatlan vezetői 

feladatokat a korban legidősebb munkaközösség-vezető látja el. Tartós távollétnek minősül a 

legalább 2 hetes folyamatos távollét.  

    A vezetők helyettesítését ellátó közalkalmazott felel a nevelési-oktatási intézmény biztonságos 

működéséért, felelőssége, intézkedési jogköre – az intézményvezető eltérő írásbeli 

intézkedésének hiányában – az intézmény működésével, a gyermekek, tanulók biztonságának 

megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. 

    A vezető helyettesítését ellátó közalkalmazott a vezető akadályoztatásának megszűnése után 

haladéktalanul köteles beszámolni a helyettesítés ellátása során tett intézkedéseiről. 

 

III.1.1.3. Az igazgatóhelyettes az igazgató általános helyettese.  

Feladata:  

 A pedagógiai program felügyelete 

 Statisztikai adatszolgáltatás 

 Gondoskodik az oktatás zavartalanságáról, szervezi a helyettesítést, törekszik a szakszerű 

helyettesítés megoldására 

 Előkészíti, és megszervezi a közismereti köztes (különbözeti, osztályozó, magántanulói) 

és év végi záró vizsgákat (javítóvizsga) 

 Segíti és koordinálja a hozzátartozó munkaközösségek munkáját, részt vesz 

értekezleteiken 

 A területéhez tartozó működéssel kapcsolatos szabályzatok gondozása. 

 Összefogja és irányítja az osztályfőnökök munkáját, az osztályfőnöki munkaközösség 

vezető segítségével előkészíti a szülői értekezleteket, fogadóórákat. 

 Irányítja, és támogatja a DÖK-öt segítő tanár, a gyermek és ifjúságvédelmi felelős a 

szabadidő szervező és a könyvtáros munkáját. 

 Összehangolja az intézmény tanóráit és tanórán kívüli foglalkozásait. 

 9-10. évfolyamon történő pályaorientációs és szakmai előkészítő oktatás, a szakképző 

évfolyamon történő szakmai elméleti képzés és vizsgáztatás előkészítése, megszervezése. 

 Intézmény szintű beiskolázás, pályaválasztás. 

 Irányítja a szakmai munkaközösségek munkáját. 
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III.1.1.4. A gazdasági igazgatóhelyettes segíti az igazgatót gazdálkodási, bérgazdálkodási 

jogkörének gyakorlásában. Az érvényes pénzügyi rendelkezések szellemében az igazgató 

útmutatása alapján elkészíti a költségvetést, s a jóváhagyott költségvetési előirányzatokkal, a 

bizonylati fegyelem betartása mellett, ésszerűen, takarékosan gazdálkodik. E munka során 

szervezi, irányítja, és ellenőrzi a könyvelést végző munkáját. Szervezi, ellenőrzi a beszerzéseket, 

tervezi és felügyeli a karbantartási, felújítási munkálatokat. A számlákat ellenőrzi, kontírozza. 

    A gazdasági igazgatóhelyettes feladata: 

 Az igazgató gazdasági helyetteseként biztosítja az intézmény működéséhez (iskola – 

tanműhely) a tárgyi, pénzügyi, gazdálkodási feltételeket. 

 A gazdálkodási és pénzügyi feladatokra vonatkozó jogszabályok érvényesítésével 

biztosítja a gazdálkodásban a hatékonyság, a pedagógiailag indokolt feladatközpontúság 

elvének érvényesülését. 

 Az igazgatói jogkört érintő gazdasági jellegű döntések előkészítője, a végrehajtási 

folyamat szervezője és ellenőrzője. 

 Irányítja, illetve közvetlenül végzi a vagyonkezelést. 

 Az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos szabályzatok elkészítése, gondozása, 

vezetése, eszközök, források leltározási és leltárkészítési szabályzat, éves ütemterv 

készítése. 

 Pénzügyi szabályzatok felügyelete, belső ellenőrzési szabályzat (gazdálkodásra vonatkozó 

része) felügyelete. 

 Felügyelete alatt működik a gazdálkodási, pénzügyi és számviteli tevékenység. 

 Gazdasági szervezet irányítása és ellenőrzése, annak keretében a szervezet munkájának 

tervezése, megszervezése, értékelése, ügyrendi beosztás elkészítése. 

 Elkészíti, ill. naprakész állapotban tartja a munkaköréhez kapcsolódó előírt 

szabályzatokat. 

 Elkészíti az információs jelentéseket. 

 Gondoskodik a vagyonvédelem megszervezéséről. Kétévente leltározási ütemtervet 

készít, s annak alapján megszervezi, irányítja a leltározást. Intézkedést tesz az intézmény 

eszközeinek biztonságára, megőrzésére.  

 A szigorú számadású nyomtatványokról nyilvántartást vezet. 
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 Összeállítja az intézmény tárgyévi költségvetését és beszámolóját, valamint elkészíti azok 

indoklásait. 

 Érvényesíti a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályokat, és a változásokat folyamatosan 

figyelemmel kíséri. 

 Gyakorolja az ellenjegyzési jogkört. 

 Képviseli az intézményt gazdasági ügyekben a fenntartó önkormányzatnál, az iskolával 

kapcsolatba lévő hatóságoknál. 

 Az intézmény kötelezettségvállalásait regisztrálja, ellenjegyzi, az igazgatóval egyeztetve. 

 Gondoskodik az intézmény folyamatos működéséhez szükséges pénzgazdálkodásról, 

pénzellátásról, annak biztonságos kiszállításáról, bevételek beszedéséről. 

 Gondoskodik a bér- és munkaügyi tevékenységével összefüggő jogszabályok betartásáról, 

biztosítja az önálló bérgazdálkodás operatív feltételei. 

 Felelős a dolgozok be- és átsorolásának az igazgató számára történő előkészítésért. 

 Vezeti a bérgazdálkodással kapcsolatos nyilvántartásokat, figyelemmel kíséri a béralap 

felhasználását. 

 Vezeti a személyi nyilvántartást. 

 Tevékenységéről folyamatosan tájékoztatja az intézményvezetést. 

 
III.1.2. A gyakorlati oktatásvezető feladata: 

 A gyakorlati képzés, tervezése, szervezése, irányítása (A munkaköri leírásában 

meghatározottak alapján.), különös tekintettel: 

 nyilvántartást vezet a tanulószerződésekről 

 irányítja a tanulók elhelyezkedését a külső képzőhelyeken 

 kapcsolatot tart a külső képzőhelyekkel 
 Előkészíti, és megszervezi a gyakorlati vizsgákat. 

 Feladata az iskola szabad kapacitásának kihasználása. 

 Szakmailag igazolja az iskola működtetéséhez szükséges, külső cégek által végzett 

munkák szakszerű teljesítését. 

 Szükség esetén kiegészítő képzéseket szervez. 
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III.1.3. A szakmai munkaközösségek segítik az intézményben folyó nevelő-oktató munka 

tervezését, szervezését és ellenőrzését szakmai, módszertani kérdésekben. A szakmai 

munkaközösség dönt saját működési rendjéről, munkatervének elfogadásáról. A szakmai 

munkaközösségek vezetői segítik a nevelő-oktató munka tervezését, szervezését, és ellenőrzését. 

    A munkaközösség vezetőjét a munkaközösség javaslata alapján az intézményvezető bízza meg 

egy tanévre. A munkaközösség vezetője felelős a tervezéshez, szervezéshez és ellenőrzéshez 

nyújtott szakmai, módszertani támogatás szakszerűségéért. 

 

III.1.4. Az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve a nevelőtestület, amely a 

közoktatási törvényben és más jogszabályban meghatározott ügyekben döntési vagy 

véleményezési jogot gyakorol. 

Az intézmény nevelőtestületének tagjai:  

 pedagógusok 

 nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő, felsőfokú iskolai végzettségű alkalmazottak 

 gazdasági igazgatóhelyettes 

Döntési jogkörébe tartozik:  

 SZMSZ, a PP és az IMIP elfogadása 

 munkaterv, tanév rendjének meghatározása 

 az iskolai munkát összefoglaló elemzések, értékelések elfogadása 

 házirend elfogadása 

 tanulók fegyelmi ügyében való döntés 

 a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása 

Véleményező jogkörrel rendelkezik:  

 az igazgatóhelyettes megbízásakor  

 pedagógusok továbbképzésében való részvétel szervezésében 

 szakmai eszközök beszerzésében 

 külön jogszabályban meghatározott ügyekben 

    A nevelőtestület javaslattevő jogköre kiterjed az iskolai élettel kapcsolatos minden kérdésre.  

    Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell összehívni a testület egyharmadának javaslatára. A 

nevelőtestület értekezletein döntéseit nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza, kivétel a külön 

jogszabályban ill. rendeletben meghatározott esetek.  
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III.1.5. Nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak 

 

    A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő közalkalmazottak munkarendjét a jogszabályok 

betartásával az intézményvezető állapítja meg az intézmény zavartalan működése érdekében. 

    Munkaköri leírásaikat a gazdasági vezető készíti el. A törvényes munkaidő és pihenőidő 

figyelembevételével a gazdasági vezető tesz javaslatot a napi munkarend összehangolt 

kialakítására és a közalkalmazottak szabadságának kiadására. 

 

III.1.5.1. Az iskolatitkár hatásköre és felelőssége kiterjed munkaköre szerinti feladataira. Az 

intézményvezető, valamint az igazgatóhelyettes közvetlen munkatársa, az igazgatónak tartozik 

felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel.  

 

III.1.5.2. Takarító személyzet hatásköre és felelőssége kiterjed munkaköre szerinti feladataira. 

 

III.1.5.3. Karbantartó csoport a városi intézmények épületeinek, udvarainak, berendezési 

tárgyainak ápolását, karbantartását, üzemeltetését végzik.  

    Csak szakmai végzettségüknek megfelelő munkafeladat elvégzésére vállalkozhatnak. Szükség 

esetén a tanműhely szakembereinek segítségét kérhetik. Az intézmények által megrendelt 

karbantartási és egyéb munkálatokat a helyszínen kötelesek elvégezni. A helyszínen nem 

elvégezhető, de javítást igénylő berendezési tárgyakat az iskola tanműhelyébe szállítva kell 

üzemképes állapotba hozni. Az intézményi karbantartási feladatok elvégzésének sorrendjét a 

szükségszerűség és célszerűség elve határozza meg. 

 

III.1.6. Tanulók közössége - diákönkormányzat 

    A tanulók, a tanulóközösségek és a diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére 

diákönkormányzatot hozhatnak létre. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő 

valamennyi kérdésre kiterjed. A diákönkormányzat munkáját a tanulók által felkért nagykorú 

személy segíti, aki - a diákönkormányzat megbízása alapján - eljárhat a diákönkormányzat 

képviseletében is. 
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    A diákönkormányzat - a nevelőtestület véleményének kikérésével - dönt saját működéséről, a 

diákönkormányzat működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról, hatáskörei 

gyakorlásáról, egy tanítás nélküli munkanap programjáról. 

    A diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát a választó tanulóközösség fogadja 

el, és a nevelőtestület hagyja jóvá. A szervezeti és működési szabályzat jóváhagyása csak akkor 

tagadható meg, ha az jogszabálysértő, vagy ellentétes az iskola szervezeti és működési 

szabályzatával, illetve házirendével. A szervezeti és működési szabályzat jóváhagyásáról a 

nevelőtestületnek beterjesztést követő harminc napon belül nyilatkoznia kell. A szervezeti és 

működési szabályzatot, illetve módosítását jóváhagyottnak kell tekinteni, ha a nevelőtestület 

harminc napon belül nem nyilatkozik.  

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

működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

    A diákönkormányzat feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola 

helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem korlátozza az iskola működését. 

    Az iskolai diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol a tanulókat érintő következő 

kérdésekben: 

 a jogszabályban meghatározott ügyekben  

 az iskolai szervezeti és működési szabályzat elfogadásakor és módosításakor 

 a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározásakor 

 az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor 

 a házirend elfogadásakor, illetve módosításakor 

    A diákönkormányzat iskolai vezetői meghívás alapján részt vehetnek az iskolavezetőségi 

értekezleten, a nevelőtestületi értekezletek tanulókat érintő napirendi pontjainak tárgyalásán. 

    Az iskolai diákfórumokat a diákönkormányzat készíti elő, s a tapasztalatokat az igazgatóval 

megtárgyalja. 

    A diákönkormányzat képviselője minden esetben részt vesz a fegyelmi bizottság ülésein. 

    A diákönkormányzat havi megbeszélésein részt vesz a diákmozgalmat segítő tanár, tájékoztatja 

a diákvezetőket a következő időszak főbb feladatairól, értékeli az előző időszak akcióit. A 

diákmozgalmat segítő tanár tájékoztatja az igazgatóhelyettest az önkormányzat ülésein felmerülő 

kérésekről, véleményekről, javaslatokról. 
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    Az iskolai vezetők a kapcsolattartás során: 

 átadják a diákönkormányzat véleményezési, egyetértési, illetve javaslattételi joga 

gyakorlásához szükséges dokumentumokat; 

 a dokumentumok értelmezéséhez szükséges tájékoztatást, felvilágosítást kérésre 

biztosítják; 

 megjelennek a diákközgyűlésen, válaszolnak a nekik az intézmény működésével 

kapcsolatban feltett kérdésekre; 

 a DÖK javaslatait, véleményét figyelembe veszik az intézmény működtetése, 

illetve a tanulókkal kapcsolatos döntések során. 

 

    A DÖK, illetve diákképviselők a kapcsolattartás során: 

 gondoskodnak a véleményezési, egyetértési, illetve javaslattételi jog gyakorlása 

miatt átvett dokumentumok áttekintéséről, és az érintett jog gyakorlásáról; 

 aktívan részt vesznek azokon a fórumokon, melyekre megjelenni jogosultak, 

illetve ahová meghívták, s az intézmény működésével, illetve a tanulókkal 

kapcsolatos kérdéseket érint; 

 gondoskodnak az intézményvezetők megfelelő tájékoztatásáról (írásbeli meghívó) 

a diákönkormányzat gyűléseire, illetve egyéb programjairól. 

 

III.1.7. A szülői közösség 

"...az iskolában ... a szülők az e törvényben meghatározott jogaik érvényesítése, kötelességük 

teljesítése érdekében szülői közösséget hozhatnak létre. "(LXXIX. törvény 59.§ 1.) Az osztályok 

szülői külön közössége évenként 2-2 szülőt választ a szülői közösségbe. 

    A szülőkkel való kapcsolattartás az iskolai választmányon keresztül történik. A választmány 

saját munkarendje szerint működik. A választmánnyal az igazgatóhelyettes  tartja a kapcsolatot. 

A választmány elnöke vagy megbízottja meghívás alapján részt vehet a nevelőtestületi 

értekezleten. 

    A szülői munkaközösség kiemelt feladata, hogy javaslatot tegyen az intézmény működésével 

kapcsolatos valamennyi kérdésben, különösen: 

 az intézmény irányítását érintő kérdésekben,   

 a vezető személyével kapcsolatos kérdésekben,  
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 az intézmény egészét, vagy a tanulók nagyobb csoportját érintő kérdésekben. 

    A szülői munkaközösség egyéb jogai: 

 Egyetértési jog a fakultatív tárgyak meghatározásában, a kirándulások eldöntésében, 

minden anyagi terhet jelentő feladat elhatározásában. 

 A szülői szervezet dönt saját szervezeti és működési rendjéről, képviseletéről. 

 Képviseli a szülőket az oktatási törvényben megfogalmazott jogaik érvényesítésében. 

 Véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a szülőkkel és a tanulókkal kapcsolatos 

valamennyi kérdésben. 

 Az osztályok szülői szervezeteinek tevékenységét az osztályfőnökök segítik. 

 Az intézmény szülői szervezetét (az iskolai választmányt) az iskola igazgatója 

tanévenként legalább egyszer összehívja, ahol tájékoztatást ad az intézmény munkájáról 

és feladatairól. Az iskola szülői szervezet elnöke közvetlenül az igazgatóval tart 

kapcsolatot. 

 Az iskolai választmány véleményezi az iskola pedagógiai programját, házirendjét, 

munkatervét, valamint az SZMSZ azon pontjait, amelyek a szülőkkel, illetve a tanulókkal 

kapcsolatosak. A szülői szervezet köteles a véleményezési jogkörében eljárva írásban 

nyilatkozni. A dokumentumokat a szülői szervezetnek úgy kell átadni, hogy legalább 7 

nap álljon rendelkezésre a véleményalkotásra. 

    A szülők tájékoztatásának formái: 

 Szülői értekezletek 

 Szülői fogadóórák. A fogadóórán minden pedagógusnak (az óraadóknak és 

részmunkaidőben dolgozóknak is) részt kell vennie. A távolmaradást indokolt esetben az 

igazgató vagy az igazgatóhelyettesek engedélyezhetik előzetes kérelem alapján.  

 Rendszeres írásbeli tájékoztatás 

    A szülői munkaközösség és a vezetők kapcsolattartásának egyik speciális eszköze a 

nevelőtestület összehívásának kezdeményezési joga. A szülői munkaközösség által a 

nevelőtestület összehívására tett kezdeményezésről a nevelőtestület dönt. 

    A szülői munkaközösség és a vezetők kapcsolattartási formái: 

 szóbeli személyes megbeszélés 

 értekezletek 

 írásbeli tájékoztatók 
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 ellenőrző könyv 

 elektronikus kapcsolat / tájékoztatás a honlapunkról olvasható, észrevétel e-mail-en 

küldhető / 

 a szülői munkaközösség nevére szóló levelek bontás nélküli átadása az érintett 

személyeknek 

 

III.2. A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás formái és rendje 

 

III.2.1. Az intézményvezető közvetlen munkatársai napi munkakapcsolatuk mellett heti egy 

alkalommal vezetői megbeszélést tartanak (aktuális problémák). Az igazgató az iskola 

működésével kapcsolatos vezetői feladatokat az iskola vezetésének operatív kérdéseit e fórumon 

vitatja meg. Az értekezleten a vezetők 2-3 percben beszámolnak az elmúlt hét munkáiról, 

legfontosabb történéseiről.  

    Az iskolavezetőségi ülésen napirendre kell tűzni a nevelőtestületi megvitatásra kerülő egyes 

kérdéseket is, így a nevelő-oktató munka helyzetével, a pedagógiai vezetés tervszerűségével, a 

pedagógus és a tanulói közösségek együttműködésével, az iskola belső életével, rendjével, 

demokratizmusával, légkörével kapcsolatos tapasztalatokat, problémákat, javaslatokat és 

intézkedéseket. 

    Az iskolavezetőségi értekezletekről jegyzőkönyvet felvenni nem kell, de erről az igazgatónak 

feljegyzést kell készítenie, a fontosabb intézkedéseit írásba kell foglalnia. 

 

III.2.2. A pedagógus állomány valamennyi tagja egy-egy iskolai munkaközösség tagja is. 

Közismereti, szakmai, nevelési munkaközösségek szervezik a maguk szintjén az iskolai 

feladatokat. A munkaközösségek élén a munkaközösség vezetője áll. Tevékenységüket éves 

munkaterv alapján végzik. Végzett munkájukról az éves beszámolóban adnak tájékoztatást. 

    Munkaközösségi értekezletet a munkaközösség vezetője - legalább tanévenként 4 alkalommal 

hívja össze. Az értekezletet soron kívül is össze kell hívni, ha azt az iskola igazgatója elrendeli, 

vagy a munkaközösség tagjainak többsége javasolja. Az értekezleten hoz határozatot, illetve tesz 

javaslatot – jogkörének függvényében – a munkaközösség: 

 személyi ügyekben, 

 az oktatás tárgyi feltételeinek javítását szolgáló jelentősebb beruházásokról, 
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 az oktató-nevelő tevékenység során használatos dokumentumokról és segédletekről, 

 a tantervi követelmények - helyi sajátosságokhoz igazított - végrehajtási szintjéről, 

 a tanulmányi versenyekkel kapcsolatos feladatokról, 

 a tantárgyfelosztásról, 

 szakmai továbbképzésekről 

 

III.2.3. Nevelőtesti értekezletek időpontjai a minden tanévben elkészítendő munkatervben kerül 

meghatározásra. A tantestület minden második hónap utolsó keddjén 14.30-tól rendes 

munkaértekezleteit tartja. Az értekezletek első fele közös tanári értekezlet, a második fele 

szakmacsoportos bontásban is megszervezhető. 

    Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívására az igazgató jogosult, aki akkor is köteles 

összehívni a nevelőtestületi értekezletet, ha azt az iskola szakszervezeti bizalmi testülete, illetve 

nevelőtestületnek egyharmada kéri.  

    A nevelőtestület értekezletein a részvétel a nevelőtestület minden tagja számára kötelező. A 

nevelőtestület – ha jogszabály másként nem rendelkezik – akkor határozatképes, ha tagjainak 

legalább ötven százaléka részt vesz a határozathozatalban.  

    Alkalmazotti értekezletet kell tartani abban az esetben, ha jogszabály valamely kérdés 

eldöntésére a nevelőtestület helyett az alkalmazotti közösséget hatalmazza fel. Az alkalmazotti 

értekezletre – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a nevelőtestületi értekezletre vonatkozó 

szabályokat kell alkalmazni. 

Értekezletekkel kapcsolatos egyéb tudnivalók: 

 Nevelőtestületi értekezlet csak tanítási időn kívül tartható, amelyen a tantestület minden 

tagja köteles részt venni. Ez alól alapos ok esetén az igazgató adhat felmentést. 

 A nevelőtestületi értekezleten részt vehetnek a felügyeleti szervek, illetve hatóságok 

képviselői, valamint meghívás alapján a diákönkormányzat képviselői, a szülői 

munkaközösség, az iskolaorvos, védőnő, és az iskola nem pedagógus munkakörben 

foglalkoztatott egyéb dolgozói. A meghívást mindenkor az igazgató érvényesíti. 

 Szavazati joggal csak a tantestület tagjai rendelkeznek, a többi jelenlévő tanácskozási 

joggal bír. 

 A nevelőtestület döntéseit nevelőtestületi értekezleten – ha jogszabály másként nem 

rendelkezik – nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza. Titkos szavazást akkor lehet 
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elrendelni, ha azt jogszabály előírja, vagy állásfoglalást igénylő személyi ügyben az 

érintett kéri. 

 A nevelőtestület szótöbbséggel hozza határozatait. Egyenlő számú szavazat esetén az a 

javaslat válik határozottá, amelyre az igazgató szavaz. 

 A jogellenes döntéshozatal, illetve döntés végrehajtásának megakadályozása az igazgató 

feladata. 

 Nevelőtestületi értekezleten az igazgató, illetve az általa megbízott vezetőségi tag elnököl. 

 A tantestületi értekezletekről  jegyzőkönyvet kell vezetni. 

 A jegyzőkönyvet az igazgató a jegyzőkönyvezető és két hitelesítő tantestületi tag írja alá. 

 A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az értekezlet helyét, idejét, a nevelőtestület tagjain 

kívül jelenlévő személyek nevét, beosztását, a hiányzó tantestületi tagok nevét, a 

távolmaradás okát.  

 A jegyzőkönyvet a nevelőtestületi értekezletet követő 8 napon belül el kell készíteni, és 

azt az iskola irattárában kell elhelyezni, ezért a jegyzőkönyvvezető a felelős. 

 A nevelési értekezleten hozott határozatokat jelentőségüktől függően az iskolai munkaterv 

mellékleteként kell kezelni. 

 A jegyzőkönyvbe a nevelőtestület tagjai bármikor betekinthetnek, és azt kérésükre az 

iskola munkájának segítségével, ellenőrzésével megbízott szervek képviselőinek is be kell 

mutatni. 

 

III.3. A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja 
 
  Az intézmény a következő társintézményekkel tart fenn rendszeres munkakapcsolatot: 

 fenntartóval 

 más intézményekkel 

 gyakorlati képzésben résztvevő vállalatokkal, egyéni vállalkozókkal 

 szakképzésben érdekelt minisztériumokkal 

 NSZFI-vel 

 gazdasági kamarákkal 

 pedagógiai intézetekkel 

 családsegítő szolgálattal 

 gyermekvédelmi szolgálattal 
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 egészségügyi szolgáltatóval 

 egyéb közösségekkel: 

 az intézménnyel jogviszonyban állók hozzátartozóival 

 

III.3.1. Az intézmény és a fenntartó kapcsolata folyamatos, elsősorban a következő területekre 

terjed ki: 

 az intézmény működésére, esetleges átszervezésére vagy megszüntetésére, 

 az intézmény tevékenységi körénk módosítására 

 az intézmény nevének megállapítására 

 az intézmény pénzügyi-gazdálkodási tevékenységére (elsősorban a költségvetésre, 

költségtérítésekre, a szociálisan adható kedvezményekre, fenntartón keresztül elérhető 

pályázatokra stb.) 

 az intézmény ellenőrzésére: 

 gazdálkodási, működési törvényességi szempontból 

 szakmai munka eredményessége tekintetében, 

 az ott folyó gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységre 

 a tanuló és gyermekbalesetek megelőzése érdekében tett intézkedések tekintetében 

 az intézményben folyó szakmai munka értékelésére 

    Az intézmény és a fenntartó kapcsolata eseti az intézmény SZMSZ-ének jóváhagyása és 

módosítása, a nevelési/pedagógiai programja jóváhagyása tekintetében. 

    A fenntartóval való kapcsolattartás formái: 

 szóbeli tájékoztatás adása 

 írásbeli beszámoló adása 

 egyeztető tárgyaláson, értekezleten, gyűlésen való részvétel 

 a fenntartó által kiadott rendelkezés átvétele annak végrehajtása céljából 

 speciális információ-szolgáltatás az intézmény pénzügyi-gazdálkodási, valamint szakmai 

tevékenységéhez kapcsolódóan 
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III.3.2. Más intézményekkel, támogatókkal való kapcsolattartás 
 
    Az intézményben folyó elméleti és gyakorlati oktatás színvonalának növelése, az iskolára 

háruló képzési feladatok eredményes megvalósítása érdekében az igazgató közvetlen kapcsolatot 

létesíthet egyéb szervekkel, intézményekkel. 

Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás kiemelt szempontjai, hogy: 

 a támogató megfelelő tájékoztatást kapjon az intézmény anyagi helyzetéről,  

 az intézmény támogatással megvalósítandó elképzeléséről, és annak előnyeiről, 

 az intézmény a kapott támogatásról és annak felhasználásáról olyan nyilvántartást 

vezessen, hogy abból a támogatás felhasználásának módja, célszerűsége, stb. 

egyértelműen megállapítható legyen; a támogató ilyen irányú információigénye 

kielégíthető legyen. 

   Az intézményvezető feladata, hogy az intézmény számára minél több támogatót szerezzen, s 

azokat megtartsa. 

   Az intézmény és a vállalatok közötti kapcsolatot a vállalatokkal külön-külön a Győr-Moson-

Sopron Megyei Szakképzés-Szervezési Társulással megkötött „Együttműködési megállapodás – 

melléklet” része határozza meg. A szerződő felek egységesen közös feladatuknak tekintik az 

iskolák és a vállalatok gyakorlati oktatási feladatok ellátását. 

    Az igazgatónak, a gyakorlati oktatásvezetőnek valamint a szakoktatóknak mindenkor 

gondoskodni kell a termelőegységek közötti megfelelő - a szakmai oktató-nevelő munkát segítő 

és a kölcsönös érdeken alapuló munkakapcsolatok kialakításáról. 

 

III.3.3. Az intézmény a külföldi kapcsolatairól önállóan dönt - nevelőtestületi határozat alapján. 

 
 III.3.4. A gyermekjóléti szolgálattal való kapcsolattartás 

    Az intézmény kapcsolatot tart a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése és 

megszüntetése érdekében a: 

 gyermekjóléti szolgálattal, illetve 

 gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más: 

 személyekkel,  

 intézményekkel és 

 hatóságokkal. 
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    Az intézmény segítséget kér a gyermekjóléti szolgálattól, ha a gyermeket veszélyeztető okokat 

pedagógiai eszközökkel nem tudja megszüntetni. Az intézmény a gyermekjóléti szolgálattal 

közvetlen kapcsolatot tart fenn. 

    Az iskola kiemelt figyelmet fordít a szenvedélybetegségek megelőzésére, a beteg 

beilleszkedésének elősegítésére (például iskolai drogprogram alapján). A családsegítő és a 

gyermekjóléti szolgálat szakemberei minden héten fogadóórát tartanak az iskolában. Ezeken a 

fogadóórákon találkoznak azokkal a tanulókkal, akiknek nehézkes a beilleszkedésük az 

osztályközösségükbe, vagy akiknek szociális háttere indokolttá teszi. A szociálpedagógust 

titoktartás kötelezi a fogadóórán elhangzottakról. 

    A kapcsolattartás egyéb formái, lehetséges módjai: 

 a gyermekjóléti szolgálat értesítése – ha az intézmény a szolgálat beavatkozását 

szükségesnek látja, 

 esetmegbeszélés – az intézmény részvételével a szolgálat felkérésére, 

 a gyermekjóléti szolgálat címének és telefonszámának intézményben való 

kihelyezése, lehetővé téve a közvetlen elérhetőséget, 

 előadásokon, rendezvényeken való részvétel az intézmény kérésére. 

 

III.3.5. A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Kapuvári Kirendeltségével 

való kapcsolattartás 

    A Berg Gusztáv Szakiskolának alapvető feladat az, hogy a régió gazdasági szereplőinek 

megfelelő munkaerő utánpótlást biztosítsa; mint közoktatási intézménynek viszont 

alkalmazkodnunk kell a régió gazdasági lehetőségein, valamint a munkaerő-piaci helyzet 

elvárásain túl az iskolánkban továbbtanulni szándékozó tanulók és szüleik pályaválasztási 

hajlandóságához is.  

    A tanulóknak és szüleiknek döntéseik meghozatala során a munkaerő-piaci érdekek 

figyelembevétele nem kötelező, és ez feltétlenül felülírja, felülírhatja a régió munkaerő-piaci 

igényeit, valamint az iskola foglalkoztatási érdekeit is. 

    Ezen az állapoton próbálunk – lehetőségeinkhez mérten – változtatni a Nyugat-dunántúli 

Regionális Munkaügyi Központ Kapuvári Kirendeltségével együttműködve. 

    A kapcsolattartás formái, lehetséges módjai: 

 vezetőségi megbeszélések 
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 szülői értekezletek – tájékoztató előadások 

 rendezvényeken való részvétel biztosítása 

 

III.3.6. A Kapuvári Rendőrkapitánysággal való kapcsolattartás  

    Köztudomású, hogy iskolánkba tanuló diákok jelentős többsége hátrányos helyzetű, nem tud, 

vagy nem is akar a társadalmi elvárásoknak megfelelni, könnyen „rossz útra téríthetőek”. Ezért 

fontosnak tartjuk, hogy szinte napi kapcsolatot tartsunk fenn a rendőrséggel, s együttműködve 

keressük a megoldásokat a felmerülő problémákra, együtt találjunk meg a problémák 

megelőzésére a javaslatokat. 

    A kapcsolattartás formái, lehetséges módjai: 

 vezetőségi megbeszélések 

 szülői értekezletek – tájékoztató előadások 

 rendezvényeken való részvétel biztosítása 

 tanulói tájékoztató előadások szervezése 

 

III.3.7. Az egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartás 

    Az iskola egészségnevelési programmal rendelkezik, amely tartalmazza az egészséges 

életmód, életvitel kialakításának feladatait. Az intézmény a gyermekek mindennapos, rendszeres 

egészségügyi felügyeletét egészségügyi szolgáltató bevonásával oldja meg. Az egészségügyi 

szolgáltatóval az intézménynek folyamatos kapcsolata van. 

    A szolgáltatatást a szolgáltató szolgáltatási szerződés alapján biztosítja az intézménynek. A 

szolgáltatás díját az intézmény költségvetésében tervezni kell. 

    A feladatok megoldását segíti az iskolaorvos és védőnői szolgálat. Az iskolaorvos naponta, a 

védőnő heti egy alkalommal védőnői fogadóórán foglakozik a tanulókkal. 

    Az egészségügyi feladataikat vizsgálati terv alapján - tisztasági vizsgálat, szűrővizsgálat, 

orvosi vizsgálat - havi bontásban és rendszerességgel elvégzik. 

   Az intézmény tanulói szervezett fogászati szűrésen is részt vesznek évente egy alkalommal. A 

fogorvosi ellátást a város iskolai és ifjúsági fogászati körzetének fogszakorvosa végzi a tanév 

elején meghatározott rend alapján. 
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III.3.8. Az intézmény egyéb közösségekkel való kapcsolattartása 

   Az intézmény egyéb közösségekkel való kapcsolattartására a közösségi szervező, kulturális és 

sport tevékenység jellemző. 

    A külső kapcsolattartás a hagyományos rendezvényekben, illetve más jellegű programokban 

jelenik meg. 

III.3.9.  Az intézményben folyó reklámtevékenység szabályai 

    Az intézmény a következők szerint szabályozza az intézményben folytatható 

reklámtevékenységet: 

 A reklámtevékenység folytatásának minden formája, módja csak az igazgató 

engedélyével lehetséges. 

 Az engedély kiadása szóba vagy írásban történik 

 Írásba történő engedélyben meg kell jelölni: 

 a reklámtevékenység folytatására engedélyt kérő, és e tevékenység folytatására 

jogosult személy, szerv megnevezését, címét; 

 a reklámtevékenység egyértelmű leírását, a reklámtevékenység formáját, módját; 

 a reklámtevékenység folytatásának határidejét, illetve egyéb időtartam 

kikötéseket. 

 Az engedély legalább két példányban készül, melynek egyik példányát az intézmény őriz, 

másik példánya átadásra kerül az engedélykérőnek. 

 Az igazgató az engedély visszavonására bármikor jogosult. 

    Az igazgató köteles a pedagógusoktól, a szülőktől, és a gyermekektől, tanulóktól érkező, az 

intézményben folyó reklámtevékenységgel kapcsolatos észrevételt megvizsgálni. 

Az intézményben folytatható reklámtevékenység lehetséges formái, módjai: 

 újságok terjesztése, 

 szórólapok,  

 plakátok, 

 szóbeli tájékoztatás, stb. 

    Az adott reklámtevékenység során alkalmazható formát, módot az igazgató határozza meg. 
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IV. A MŰKÖDÉS RENDJE 
 

IV.1. Az intézmény működési rendje 

 
    A szorgalmi idő előkészítése augusztus 15-től augusztus 31-ig tartó időszakban történik. Ebben 

az időszakban kell megszervezni a különbözeti-, beszámoltató és javítóvizsgákat. 

    Az iskola éves munkarendjét a tantestület határozza meg a tanév elején az iskolavezetés 

javaslata alapján. A munkarendben az oktatási miniszter által kiadott, az adott tanévre vonatkozó 

előírásai alapján a tantestület dönt.  

    A nevelőtestület ennek megfelelően a tanévnyitó értekezleten az alábbiakról dönt: 

 a nevelő-oktató munka lényeges tartalmi változásairól  

 értekezletek időpontjairól 

 az intézeti szintű rendezvények, ünnepélyek tartalmáról és időpontjairól, felelősökről 

 a tanítás nélküli munkanapok időpontjáról és programjáról 

 a tanév tanórán kívüli foglalkozásairól 

 az éves munkaterv jóváhagyásáról 

 a házirend módosításáról 

    Az éves munkatervben határozza meg a tantestület a hagyományos iskolai programok időbeni 

elosztását, a tanítás nélküli munkanapokat.  

    A tanítás 800 órakor kezdődik. Minden diák a tanítás kezdete előtt 10 perccel korábban 

érkezzen meg az iskolába, és a szaktantermek előtt várja fegyelmezetten tanárát. 

    Az épület 800 órakor zárásra kerül, aki ezután érkezik, elkésőnek minősül. A késés igazolását 

az osztályfőnöknek kell bemutatni. Három késés igazolatlan órát von maga után. 

 

IV.1.1. Óraközi szünetek 

 

 Az ügyeletes tanár biztosítja az óraközi szünetek rendjét. 

 Szünetekben az ügyeletes tanár rendelkezéseit be kell tartani. 

 Szünetekben a tanulók a folyosón, jó idő esetén a nagyszünetben az udvaron 

tartózkodnak. Az iskola területét 1300-ig nem hagyhatják el, csak osztályfőnöki 

engedéllyel. 
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 18 éven aluliaknak dohányozni az iskola egész területén és az iskola rendezvényein tilos! 

Kivételes esetben a 18 éven felüliek, a többi tanulótól elkülönített, dohányzásra kijelölt 

helyen, kijelölt időben, a tűz és balesetvédelmi szabályok betartása mellett 

dohányozhatnak. 

 A tornateremben, a szaktantermekben és a szertárakban csak az illetékes tanár 

jelenlétében tartózkodhatnak a tanulók. 

 A folyosókon, lépcsőházban a diákok kerüljék a lármázást és minden olyan játékot, amely 

veszélyezteti a testi épséget, vagy rongálást okozhat. 

 A tanulók hivatalos ügyeiket a titkárságon minden nap, vagy a tanári szobában a 

szünetben intézhetik; tanáraikat a tanári szobából kihívathatják, de oda be nem mehetnek. 

 Rendkívüli esetben az igazgatót és helyettesét azonnal is megkereshetik. 

 Vendégeket (szülőket, hozzátartozókat) csak indokolt esetben fogadhatnak a tanulók, 

akikhez a portás köteles szünetben lehívni a tanulót.  

 Telefonhoz csak rendkívül indokolt esetben hívható tanuló. 

 

IV.1.2. Napi munkarend 

 

    A napi munkarendet az órarend és a csengetési rend határozza meg. A tanítási órák általában 

az 1-7. tanórában tartandók, de szervezési okokból megengedhető a nulladik óra is.  

 Az iskola reggel 700, a tanműhely reggel 600 órától van nyitva. 

 Az iskola épülete 2000 óráig, a tanműhely 1400 óráig van nyitva. 

 A csengetési rend: 

Óra Becsengetés Kicsengetés 

1. 800 845 

2. 855 940 

3. 950 1035 

4. 1050 1135 

5. 1145 1230 

6. 1240 1325 

7. 1335 1420 
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 A tantermek rendjéért a mindenkori hetes a felelős. A hetesek kötelességei: 

 Biztosítják a tanítás tárgyi feltételeit (tiszta tábla, kréta, szemléltetőeszköz, 

szellőztetés) a tiszta, kultúrált környezetet. 

 Felügyelik az osztályt a tanár megérkezéséig. 

 Jelentik a hiányzók nevét, az esetleges gondokat, rendellenességeket. 

 Ha a tanár nem kezdi meg pontosan az órát, akkor becsengetés után 5 perccel 

megkeresik a szaktanárt, illetve jelzik az igazgatói irodában a tanár hiányát. 

 Az óra után az osztályt csak rendet rakva hagyhatják el. 

 Távozáskor leoltják a világítást. 

 Az utolsó óra után bezárják az ablakot. 

 Ha a hetes hiányzik, helyettese a névsorban utána következő tanuló lesz. 

 A hetesi kötelezettség elmulasztása esetén annak súlyosságától függően az 

osztályfőnök dönt a fegyelmi büntetés módjáról. 

 

IV.1.3. Hivatalos ügyek intézésének rendje 

 

 A tanulók, rendkívüli eseteket kivéve, minden kérésükkel az osztályfőnökükhöz 

fordulhatnak.  

 Az osztályfőnöki hatáskört meghaladó kérdésekben az igazgató dönt, az osztályfőnök 

véleményét meghallgatva.  

 Tanulók a titkárságot, a szokásos napi ügyek intézése miatt, csak félfogadási időben 

kereshetik fel.  

 Az osztály több tanulóját érintő ügyben egyszerre kell a titkárságot felkeresni. 

 

IV.2. A diákok iskolai tartózkodására vonatkozó szabályok 

 

 Tanítási idő alatt a diákok az iskola épületét csak osztályfőnöki engedéllyel hagyhatják el 

(kilépési engedély). Egyéb esetben az iskolából a tanítási idő alatt kilépni tilos, és súlyos 

fegyelmi vétség. 

 Pedagógus az óráról csak indokolt esetben hívható ki. 
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 Ha a tanulónak a tanírási idő befejezése előtt kell távoznia az iskolából (orvoshoz, 

szüleihez, stb.) akkor az órát tartó tanár a naplóba köteles beírni a távozás pontos idejét. 

 

IV.3. A vezetők  intézményben való benntartózkodásának rendje 

 

    Az intézmény működésével kapcsolatban biztosítani kell, hogy az intézményben a vezetői 

feladatok folyamatosan ellátottak legyenek. Ennek érdekében az iskola vezetőségének legalább 

egy tagja az intézményben  tartózkodik, míg az intézményben  tanítás folyik. 

 

IV.4. A pedagógusok munkarendje 

 

    A pedagógusok heti teljes munkaideje a kötelező órákból, illetve a nevelő-oktató munkával 

összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll. 

 A pedagógusok napi munkarendjét, a ügyeleti és helyettesítési rendjét az igazgató, illetve 

az igazgatóhelyettes, és a gyakorlati oktatásvezető állapítják meg a tanórák rendjének 

függvényében. 

 A pedagógus köteles 15 perccel elfoglaltsága előtt munkahelyén megjelenni. 

 A pedagógus az igazgatótól vagy az igazgatóhelyettesektől kérhet engedélyt a tanóra 

elcserélésére vagy elhagyására. 

 A hiányzó pedagógus helyettesítéséről az igazgatóhelyettes gondoskodik. Lehetőség 

szerint szakszerű helyettesítést kell biztosítani szakos tanárral, vagy a helyettesített tanár 

által leadott tananyag segítségével. Különleges esetekben megoldható a felügyelet csoport 

összevonással is.( pl. idegen nyelvi órák) Mindezek hiányában  felügyelő tanár ügyel az 

osztályra.  

 Ha a pedagógus távolmaradása előreláthatóan az egy hónapot meghaladja, akkor az 

intézmény – szükség szerint az órarend módosításával – gondoskodik arról, hogy a 

távollévő pedagógust azonos szakos pedagógus tudja tartósan helyettesíteni. 

 A hiányzás időpontját lehetőség szerint a hiányzást megelőzően 2 nappal, írásban kell 

leadni az igazgatóhelyetteseknek. Rendkívüli szabadság kiadására az igazgató ad 

engedélyt. Ebben az esetben a hiányzó pedagógus gondoskodik a helyettesítő tanár 

személyéről. 
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 A pedagógusok számára – a kötelező óraszámon felüli – megbízást az igazgató írásban 

adja, helyettesei javaslata alapján. 

 

IV.5. A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő és más közalkalmazottak munkarendje 

 

     Az intézményben a nem pedagógus közalkalmazottak munkarendjét a jogszabályok 

betartásával az igazgató állapítja meg. A konkrét feladatokat a munkaköri leírások tartalmazzák. 

 

IV.6. A gyakorlati oktatás rendje 

 

    A gyakorlati oktatást iskolai keretek között tanműhelyekben, valamint külső gazdálkodási 

szerveknél szervezzük. 

     A tanműhelyek és egyéb helyiségek használatával kapcsolatos szabályokat a házirend 

tartalmazza.     

  

IV.7. Összefüggő nyári gyakorlat 
 
 
    A tanulók tanterv szerinti nyári gyakorlati oktatása a tanév végén az iskolai pedagógiai 

programban meghatározottak szerint történik. 

    A nyári időszakban a tanterv szerint folyamatosan szervezett gyakorlati oktatást - a nagyobb 

tanulási hatékonyságot szem előtt tartva elsősorban közvetlenül az elméleti oktatást befejezően 

kell megszervezni. 

 

IV.8. Az intézmény belső ellenőrzési rendszere 

 

    A belső ellenőrzés kiterjed az intézményben használt dokumentumokra (naplók, anyakönyvek, 

ellenőrzők, beírási naplók, tanmenetek stb.), a pedagógiai munkára, a gazdasági tevékenységre és 

az irattárra. 

    A belső ellenőrzésben részt vevők köre: 

 igazgató 

 igazgatóhelyettesek 



 31

 gyakorlati oktatásvezető 

 osztályfőnökök 

 gazdasági dolgozók 

 

IV.8.1. A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésének rendje 

    A nevelő-oktató munka belső ellenőrzése kiterjed mind a tanítási órákra, mind a tanórán kívüli 

foglalkozásokra. 

   A pedagógiai munka ellenőrzésében folyamatosan részt vesznek az igazgató, az 

igazgatóhelyettes és a munkaközösség-vezetők.  

    Az igazgató – az általa szükségesnek tartott esetben jogosult az intézmény pedagógusai közül 

bárkit meghatározott céllal és jogkörrel ellenőrzési feladat elvégzésére kijelölni. 

    Az egyes tanévekre vonatkozó ellenőrzési feladatokat, ezek ütemezését, az ellenőrzést végző, 

illetve az ellenőrzött dolgozók kijelölését az iskolai munkaterv részét képező belső ellenőrzési 

terv határozza meg. A belső ellenőrzési terv elkészítéséért az igazgató a felelős. 

    Kiemelt ellenőrzési szempontok a nevelő-oktató munka belső ellenőrzése során: 

 a pedagógusok munkafegyelme 

 a tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások pontos megtartása 

 a nevelő oktató munkához kapcsolódó adminisztráció pontossága 

 a tanterem rendezettsége, tisztasága, dekorációja 

 a tanár-diák kapcsolat, a tanári és tanulói személyiség tiszteletben tartása 

 a nevelő és oktató munka színvonala tanítási órákon: 

 az órára történő előzetes felkészülés, tervezés 

 a tanítási óra felépítése és szervezése 

 a tanítási órán alkalmazott módszerek 

 a tanulók munkája és magatartása, valamint a pedagógus egyénisége, magatartása a 

tanítási órán, 

 az óra eredményessége, a helyi tanterv követelményeinek teljesítése, 

 a tanórán kívüli nevelőmunka, az osztályfőnöki munka eredményei, a 

közösségformálás 
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IV.8.1.1. Az ellenőrzés szervezése 

   Az ellenőrzés folyamatosságáért az intézmény vezetője a felelős. A pedagógiai munka 

ellenőrzését az igazgatóhelyettes szervezi az irányítása alá tartozó szaktárgyi körökben. Az 

ellenőrzés nyilvános ellenőrzési terv szerint történik. Az igazgató vagy helyettese elrendelhet az 

ellenőrzési tervben nem szereplő eseti ellenőrzéseket is. 

IV.8.1.2. Az ellenőrzés célja 

 az oktató-nevelő munka minőségi javulásának elősegítése 

 a tantervi előírások betartatása, és az ezeknek megfelelő eredmények számonkérése 

 a szakmai munka tárgyi feltételeinek hatékonyabb, gazdaságosabb kihasználása 

 a vezetői utasítások hatékonyabb végrehajtása 

 a pedagógiai programban és az iskola szabályzataiban foglaltak betartatása 

IV.8.1.3. Az ellenőrzés területei: 

 tanítási óra  

 dokumentumok  

 tanulói produktumok, 

 értékelés, minősítés. 

IV.8.1.4. Az ellenőrzés formái: 

 óralátogatás 

 beszámoltatás 

 felmérés 

 helyszíni ellenőrzés 

IV.8.1.5. A nevelő-oktató munka ellenőrzésére jogosultak: 

 igazgató 

 igazgatóhelyettes 

 szakmai munkaközösség vezetők 

 osztályfőnökök 

IV.8.1.6. A belső ellenőrzés rendszere: 

 bizonyítványokat – évente 1 alkalommal – az igazgató 

 törzslapokat – évente 1 alkalommal – igazgatóhelyettes, alkalmanként osztályfőnök 

 ellenőrzőket - havonta 1 alkalommal - osztályfőnökök  

 beírási naplókat – évente 1 alkalommal – osztályfőnök 



 33

 tanmeneteket – évente 1 alkalommal – munkaközösség-vezetők, igazgató 

 naplókat hetente - 1 alkalommal – osztályfőnök, havonta 1 alkalommal igazgatóhelyettes 

 

IV.8.2.A nevelő-oktató munkát segítő-kiszolgáló munkaterületek belső ellenőrzésének 

rendje 

    Az iskola igazgatója és helyettesei az iskolai élet bármely területe felett, munkaköri leírásuk 

vagy egyéb feladat (eseti megbízás) alapján ellenőrzést végezhetnek. Az ellenőrzések célja a 

feladatok ésszerűbb, gazdaságosabb, hatékonyabb ellátása, a belső rend megőrzése, a tulajdon 

védelme. 

    Az ellenőrzés folyamatosságáért az intézmény vezetője a felelős. 

 

IV.8.2.1. Az ellenőrzés területei: 

 az intézmény épületei, helyiségei 

 a feladatellátáshoz szükséges területek 

 a feladatellátáshoz szükséges dokumentumok 

IV.8.2.2. Az ellenőrzés formái: 

 munkavégzés ellenőrzése 

 beszámoltatás, 

 helyszíni ellenőrzés. 

IV.8.2.3. Az ellenőrzésre jogosultak: 

 igazgató 

 igazgatóhelyettesek 

 

IV.9. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos 

feladatok 

 

IV.9.1. Az intézményben az ünnepélyek, megemlékezések rendje évenként ismétlődő jelleggel, a 

korábbi hagyományokat ápolva kerül meghatározásra. 

    Az ünnepélyek, megemlékezések pontos időpontját, a rendezvényekkel kapcsolatos feladatokat 

és felelősöket a nevelőtestület az éves munkatervében határozza meg. 
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IV.9.2. A hagyományápolással kapcsolatos feladatok 

 A hagyományápolás az intézmény valamennyi dolgozójának, illetve ellátottjának a 

feladata. 

 A hagyományápolással kapcsolatos feladatok célja az intézmény meglévő hírnevének 

növelése. 

 A hagyományápolás elsősorban a nevelőtestület feladata, mely tagjai közreműködése 

révén gondoskodik arról, hogy az intézmény hagyományai fennmaradjanak. 

 A hagyományápolás eszközei: 

 ünnepségek, rendezvények,  

 egyéb kulturális versenyek, 

 egyéb sport versenyek, 

 egyéb eszközök (pl.: kiadványok, újságok, stb.). 

 Az intézmény hagyományai érintik a tanulókat, felnőtt dolgozókat és a szülőket. 

 A hagyományápolás érvényesülhet továbbá: 

 jelkép használatával ( fejléc, logo, zászló, nyakkendő stb.) 

 tanulók/gyermekek ünnepi viseletével 

 az intézmény belső dekorációjával 

    A nevelőtestület feladata, hogy a meglévő hagyományok ápolásán túl újabb hagyományokat 

teremtsen, majd gondoskodjon az újonnan teremtett hagyományok ápolásáról, megőrzéséről is. 

 

IV.10. A könyvtár működése 

 

    Az iskolai könyvtár minden tanuló rendelkezésére áll, a kölcsönzési időpontokat és feltételeket 

az osztályfőnök és a könyvtáros ismerteti a diákokkal. Az iskolai könyvtár nyitvatartási rendjét a 

könyvtáros javaslata alapján az igazgató határozza meg tanévenként! 

 

IV.10.1. Az iskolai könyvtár kölcsönzési és nyitvatartási rendje  

1. A könyvtárat az intézmény dolgozói és tanulói vehetik igénybe. 

2. A szolgáltatások használóinak körét az iskola igazgatója bővítheti. 

3. A könyvtár használata ingyenes. 
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4. A könyvtári állomány nagyobbik hányada kölcsönözhető, illetve részben 

kölcsönözhető, kisebbik része csak az olvasóteremben használható. 

5. A kölcsönözhetőség körét a könyvtáros határozza meg. 

6. Részben kölcsönözhetők pl. a folyóiratok, szótárak vagy az 1-1 példányban 

található dokumentumok. 

7. Nem kölcsönözhetők pl. a könyvritkaságok, régi könyvek. 

8. A dokumentumok kölcsönzési időtartama: 21 nap. 

9. A részben kölcsönözhető dokumentumok esetén a kölcsönzési időt minden 

esetben a könyvtáros és az olvasó megállapodása határozza meg. 

10. Ha a tanuló a könyvtár állományába tartozó könyvet elveszíti, vagy megrongálja, 

köteles másik példányról gondoskodni, vagy kártérítést fizetni. 

11. Amennyiben a tanuló a könyvtárral szembeni tartozását többszöri felszólításra sem 

rendezi, a könyvtáros a tanuló osztályfőnökéhez fordulhat, s késedelmi díjat 

számol fel a tanulónak. 

12. A tanítási év végén, illetve az iskolából való végleges távozás előtt a könyvtári 

tartozásokat rendezni kell. 

13. Tanítási szünetben a könyvtár zárva tart. 

 

IV.11. Tankönyvrendelés, tankönyvellátás és tankönyvtámogatás1 
 

Az iskolai tanulók tankönyvtámogatása megállapításának, az iskolai tankönyvellátás megszervezésének, a 

tankönyvrendelés helyi rendje szabályozására: 

 2001. évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről,  

 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról, 

 23/2004. (VIII. 27) OM rendelet, 

 2007. évi XCVIII. törvény (módosította a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. 

törvényt)  

 az adott évi költségvetési törvény alapján kerül sor. 
 

IV.11.1 Alapfogalmak 

 

                                                   
1 A fejezet módosítását jóváhagyta Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 268/2010. (X.25.) ÖKT. 
határozata 
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 Tankönyv: „Tankönyvként az a nyomtatott formában megjelent, illetve elektronikus adathordozón 

rögzített könyv hozható forgalomba, amelyet külön jogszabályban meghatározott eljárás keretében 

tankönyvvé nyilvánítottak, továbbá felvettek a hivatalos tankönyvjegyzékbe”. Tankönyv tehát az a 

könyv, melyet jogszabályban meghatározottak szerint tankönyvvé nyilvánítottak. Tankönyvvé a 

nyomtatott formában megjelentetett, vagy elektronikus adathordozón (pl. CD, videokazetta, 

floppylemez stb.) rögzített kiadvány (a továbbiakban együtt: könyv), illetve a digitális tananyag 

nyilvánítható. 

 Tartós tankönyv: A módosítás értelmében 2008. január 1-jétől az a tankönyv számít tartós 

használatra készült tankönyvnek, „amely tartalma és kivitele alapján alkalmas arra, hogy a tanulók 

több tanévben használják, feltéve, hogy a kiadó a tankönyvvé nyilvánítási eljárásban vállalja – 

atlasz esetén legalább három évre, tankönyv, szöveggyűjtemény, szótár, kislexikon esetén 

legalább öt évre – a tankönyv változatlan kiadását”. Ez a rendelkezés azt jelenti, hogy a kiadónak 

– a tankönyvön végrehajtott bármilyen változtatás esetén is – biztosítania kell az általa vállalt öt 

évig a tankönyv eredetileg jóváhagyott változatának elérhetőségét az iskolák számára. 

 Tankönyv forgalmazói tevékenység: a tankönyv iskolai tankönyvrendelés teljesítése keretében 

történő eljuttatása a felhasználók (iskolák, szülők, tanulók) részére. 

 

IV.11.2. Az alkalmazandó tankönyvek kiválasztása 
 

IV.11.2.1. A tankönyv-felelős feladata a tankönyvválasztással kapcsolatban 

Az iskolaigazgató által megbízott személy (a továbbiakban: tankönyvfelelős) feladata, hogy a 

pedagógusok számára hozzáférhetővé tegye a tankönyvjegyzéket, valamint a tankönyvnek nyilvánított 

egyéb könyveket, segédleteket.  

Az iskolaigazgató biztosítja az intézményen belül azt, hogy a pedagógusok az internetet is igénybe vegyék 

a tankönyvkínálat megismerése céljából. 

 

IV.11.2.2. A pedagógusok feladata a tankönyv-választással kapcsolatban 

A pedagógusok a rendelkezésükre bocsátott tankönyvjegyzék, valamint tankönyvnek nyilvánított egyéb 

könyvek, segédletek listái, illetve egyéb információforrás alapján kiválasztják a tantárgyanként az 

alkalmazandó tankönyveket, egyéb segédleteket. 

Amennyiben a következő tanévre vonatkozó hivatalos tankönyvjegyzék nem jelenik meg, a korábbi évek 

tankönyvjegyzékei alapján kell megkezdeni a munkát. 

 

A pedagógusok a tankönyvválasztással kapcsolatos feladataikat az alábbiak figyelembe vételével végzik: 
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 szakmai – A pedagógus joga és egyben kötelessége, hogy az oktatási intézmény nevelési 

programjához, valamint a helyi tantervhez igazodva tegyen javaslatot az alkalmazandó 

tankönyvekre. Amennyiben egy tantárgyat több pedagógus is tanít, akkor a pedagógusok által 

létrehozott közismereti és szakmai munkaközösség határozza meg, mely tankönyvek kerülnek 

alkalmazásra. 

 anyagi, költségvetési szempontok – A pedagógus nem választhat olyan tankönyvet, amelynek 

igénybevétele az iskolai tankönyvrendelés és tankönyvellátás rendje szerint nem biztosítható 

valamennyi tanulónak. A pedagógus – a minőség, típus és ár megjelölése nélkül – felszerelés 

beszerzését kérheti a tanulótól, amely nélkülözhetetlen az általa tartott tanórai foglalkozáson való 

részvételhez, illetve a tanított tananyag elsajátításához, és amelyet a tanórai foglalkozáson 

egyidejűleg minden tanulónak rendszeresen alkalmaznia kell. 

 annak mérlegelése, hogy adott tankönyv egy tanéven belül nem változtatható meg - tanítási év 

közben a meglévő tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök, más felszerelések 

beszerzésére vonatkozó döntés nem változtatható meg, ha az a szülők fizetési kötelezettségével 

járna. 

A pedagógus az általa javasolt tankönyvekről, segédletekről tájékoztatja a közismereti és a szakmai 

munkaközösséget. 

A munkaközösségek feladata, hogy az adott tantárgyat tanító pedagógusok véleményét figyelembe véve 

meghatározza az alkalmazandó tankönyvek, segédletek körét. A munkaközösségeknek is figyelembe kell 

vennie az anyagi, költségvetési szempontokat is. A munkaközösségek az általuk javasolt tankönyvekről, 

segédletekről tájékoztatják a munkaközösség tagjait. 

 

IV.11.3. A tankönyvellátás megszervezése 
 

Az iskolaigazgató által megbízott tankönyvfelelős a tankönyvrendelés előkészítési feladatai során a 

következő tevékenységeket látja el: 

 összegyűjti a tankönyvhasználatra vonatkozó javaslatokat 

 összeállítja a javasolt tankönyv csomagokat 

 a tankönyvjegyzékben nem szereplő könyvekkel kapcsolatban az igazgató közreműködésével 

megszerzi az érintett szervezetek egyetértését 

 összeállítja a tankönyv megrendelési javaslatot 
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IV.11.3.1. Tankönyvcsomagok összeállítása 

A tankönyvfelelős a javaslatok alapján tervezetet készít évfolyamonként, illetve osztályokon belüli 

csoportonként arról, hogy milyen tankönyvek, segédletek kerülnek alkalmazásra. 

    A tervezetben feltüntetésre kerülnek a tankönyvek, segédanyagok 

 azonosító adatai (száma, neve) 

 a forgalmazója 

 fogyasztói ára, valamint 

 utalás arra, hogy szerepel-e az adott tankönyv, segédanyag a tankönyvjegyzékben vagy sem. 

(Ha a tankönyvjegyzék a tankönyvcsomagok összeállításakor hivatalosan még nem jelent meg, akkor a 

tájékoztatás a korábbi év tankönyvjegyzéke alapján történik, s a fogyasztói árak tájékoztató jellegűek.) 

A listák alapján el kell készíteni, hogy egy-egy tankönyvcsomag várhatóan mennyibe fog kerülni. 

 

IV.11.3.2. A tankönyvjegyzékben nem szereplő tankönyvekkel kapcsolatos egyetértés 

kialakítása 

A tankönyvjegyzékben nem szereplő tankönyvekkel kapcsolatban át kell tekinteni, hogy a tankönyv 

fogyasztói ára nem jelent-e nagy terhet 

 a szülőkre, valamint 

 az iskolai költségvetés számára, a kötelező tankönyvellátás miatt rá háruló kiadások miatt. 

A tankönyvrendelésbe a kiadott tankönyvjegyzékben nem szereplő könyveket a munkaközösségek, az 

iskolai szülői szervezet és a diákönkormányzat egyetértésével lehet felvenni.  

Az igazgató a fenti szervezetek tankönyvjegyzéken nem szereplő tankönyvekkel való egyetértését - az 

érintettek aláírását is tartalmazó - írásos dokumentumban megőrzi. 

 

IV.11.4. A kedvezményekre vonatkozó igények felmérése 

    

A tankönyvkedvezmények felmérési feladatainak ellátása tankönyv-felelős feladata. 

    A felelős megszervezi a tanulók, illetve a szülők tankönyvcsomagokról való tájékoztatását. 

    A tájékoztatást úgy kell megszervezni, hogy az érdekeltektől az iskola részére visszaérkezzen az az 

információ, hogy a tanuló számára összeállított tankönyvcsomagból 

 mely könyveket kívánja megvásárolni 

 mely könyvekre nem tart igényt, mivel rendelkezik vele.  

A tájékoztatás mellett gondoskodik arról, hogy a tanulók, illetve a szüleik tájékoztatást kapjanak a 

tankönyv-kedvezmények rendszeréről: 

 az igénybe vehető normatív kedvezményekről 
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 arról, hogy a kedvezményeket mely formanyomtatványon lehet benyújtani,  

 arról, hogy a formanyomtatványokhoz hogyan lehet hozzájutni 

 arról, hogy milyen okmányokat kell bemutatni 

A felelős gondoskodik arról, hogy a szükséges formanyomtatványok rendelkezésre álljanak, hogy az 

igénylők a nyomtatványokhoz hozzájussanak. 

 

IV.11.4.1. A normatív kedvezményre való igény összesítése  

A tényleges igények csak a tankönyvek kiosztásakor lesznek véglegesek, miután az adott tanévre 

vonatkozó dokumentumokat bemutatták az igénylő diákok. Kizárólag az igények jogosságát igazoló 

dokumentumok benyújtásával egyidejűleg adhatóak ki az igénylő tanulóknak a tankönyvek. Utólag 

bemutatott igazolásokat az intézmény nem fogad el. 

Azok az igények, melyekhez a dokumentumokat nem mutatták be, vagy azok nem feleltek meg a 

feltételeknek, rögzíteni kell ezt a tényt, s azokat tényleges igényként kezelni nem lehet. 

A normatív kedvezményre való igény összesítése során az összesítést az alábbi rendben kell végezni: 

 osztályok szerinti jogcímenkénti összesítés. A ~ t az osztályfőnökök végzik el a tankönyv-felelős 

által átadott igénylőlapok alapján. 

Az osztályonkénti összesítés – az osztály megnevezésével – tartalmazza: 

 a tanulók és a szülők (gondviselő) nevét 

 a normatív kedvezményre jogosító feltételt, 

 a tanuló által igényelt tankönyvcsomag összegét, 

 összesítést arra, hogy  

o a kedvezmény hány tanulót érint,  

o mennyi a kedvezményezett tankönyvcsomagok összértéke. 

 iskolai szintre összesítve  

 az érintett tanulólétszámot,  

 a kedvezménnyel érintett tankönyvcsomagok értékét. 

 

IV.11.5. A tankönyvmegrendelés összeállítása 
 

A tankönyvrendelést minden év február 15-ig kell elkészíteni. 

A tankönyvmegrendelés összeállításának véglegesítése előtt a rendelést ismételten át kell tekinteni abból a 

szempontból, hogy a tankönyvrendelés alapján az iskola minden tanulója részére biztosítani tudja-e a 

tankönyvhöz jutás lehetőségét: 

 új tankönyv vásárlásával, 
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 tankönyvtámogatással,- a könyv iskola általi megvásárlásával és a tanuló számára történő 

ingyenes átadással, 

 tankönyv kölcsönzéssel – a könyvtári állományból,  

 Az iskola megbízott tankönyvfelelőse az igazgatóhelyettessel elkészíti,  és elküldi a tankönyvrendelést. 

 

IV.11.6. A tankönyvek értékesítése 
     

A tankönyveket augusztus 20. és 30. között kijelölt napokon kapják meg a tanulók az iskolában.  

A tankönyvfelelős a tankönyv árát beszedi azoktól, akik normatív kedvezményben nem részesülnek, s 

ezért a tankönyvek teljes árát kötelesek kifizetni. 

A tankönyvek vételárának átvételéről nyugtát állít ki a tanulóknak. 

Az ingyenes tankönyvek átadásáról nyilvántartást vezet, melyen bejegyzi a kedvezményre való 

jogosultságot. Kizárólag az igények jogosságát igazoló dokumentumok benyújtásával egyidejűleg 

adhatóak ki az igénylő tanulóknak a tankönyvek. Utólag bemutatott igazolásokat az intézmény nem fogad 

el. 

A tankönyvfelelős teljes anyagi felelősséggel tartozik az általa beszedett tankönyvek vételáráért.  

A tankönyvfelelős a beszedett vételárral elszámol a tankönyvforgalmazónak. 

 

IV.11.7. A tankönyv értékesítésben közreműködő díjazása 
     

A tankönyvforgalmazók az iskola tankönyvfelelősének az értékesítésben való közreműködésért anyagi 

ellenszolgáltatást biztosítanak. 

 

IV.11.8. A tankönyv és tartós tankönyvkölcsönzéssel kapcsolatos szabályok 
     

Amennyiben a tanuló az iskolai könyvtárból tankönyvet, tartós tankönyvet kölcsönöz, akkor a tanuló, 

illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó kárt az 

iskolának megtéríteni. A kártérítés összegét a könyv rendeltetésszerű elhasználódási fokát alapul véve kell 

meghatározni. A kártérítési összeget csökkenteni, mérsékelni lehet, illetve el lehet tekinteni a kártérítéstől 

akkor, ha a tanuló anyagi és szociális helyzete indokolja. A kártérítési összegre a könyvtáros tesz 

javaslatot, melyet az igazgató hagy jóvá. 

    Nem kell megtéríteni a tankönyv, munkatankönyv rendeltetésszerű használatából származó 

értékcsökkenést. 
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IV.12. Intézményi védő, óvó előírások 

 

    A tanulókat a tanév elején tájékoztatni kell a Házirendről, azokról a magatartás formákról, 

melyeket tiltunk, a balesetvédelem legfontosabb feladatairól. 

    Ezt a tájékoztatást nagyobb rendezvények előtt meg kell ismételni (osztályfőnök, szakoktató, 

nevelőtanár, szaktanár). 

   Az intézmény minden dolgozójának alapvető feladata, hogy a tanulók részére egészségük és 

testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, valamint ha észleli, hogy a tanuló 

balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegye. 

 

IV.12.1. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 

 

    A tanulók joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön, ezért: 

 Az iskola orvosa naponta rendel az iskola orvosi rendelőjében. A rendelési idő 

meghatározása minden tanév elején történik.  

 Egészségügyi probléma esetén, az orvosi rendelőbe történő távozás előtt, engedélyt kell 

kérni az osztályfőnöktől. 

 Ha az orvos a vizsgálat után felmentette a tanulót az aznapi órák további látogatásának 

kötelezettsége alól, akkor az igazolást be kell mutatni az osztályfőnöknek. 

 A tanuló lehetőség szerint még aznap, ha erre nincs lehetősége, akkor a következő 

napon keresse fel házi gyermekorvosát, vagy háziorvosát, aki ellátja a szükséges orvosi 

ellátással, s igazolja a hiányzást. 

 A tanulók időszakosan orvosi szűrővizsgálatokon vesznek részt, mely az általuk 

választott szakmára történő alkalmasságot is megállapítja. 

 Hetente egy alkalommal tartózkodik az iskolában az iskola védőnője, akihez 

fordulhatnak a tanulók egyéni problémáikkal. A védőnő fogadóórájának meghatározása 

minden tanév elején történik. 

 Hetente egy alkalommal az iskolánkban szociálpedagógus rendel, akihez fordulhatnak a 

tanulók egyéni problémáikkal.  
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IV.12.2. A dolgozók feladatai a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésében és baleset esetén 

 

IV.12.2.1. Minden dolgozónak ismernie kell, és be kell tartania az intézményi munkavédelmi 

szabályzat, valamint a tűzvédelmi utasítás és a tűzriadó terv rendelkezéseit. 

   A nevelők a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozásokon valamint ügyeleti beosztásuk ideje alatt 

kötelesek a rájuk bízott tanulók tevékenységét folyamatosan figyelemmel kísérni, a rendet 

megtartani, valamint a baleset-megelőzési szabályokat a tanulókkal betartatni. 

    Az osztályfőnököknek az osztályfőnöki órákon ismertetniük kell a tanulókkal az egészségük és 

testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, az egyes iskolai foglalkozásokkal együtt járó 

veszélyforrásokat. valamint a különféle intézményi foglalkozásokon tilos és elvárható 

magatartásformákat. 

    Az osztályfőnököknek feltétlenül foglalkozniuk kell a balesetek megelőzését szolgáló 

szabályokkal a következő esetekben: 

 a tanév megkezdésekor az első osztályfőnöki órán. Ennek során ismertetni kell: 

 az intézmény környékére vonatkozó közlekedési szabályokat 

 a házirend balesetvédelmi előírásait 

 rendkívüli esemény /baleset, tűzriadó, bombariadó, természeti katasztrófa stb./ 

bekövetkezésekor szükséges teendőket, a menekülési útvonalakat, a menekülés 

rendjét 

 a tanulók kötelességeit a balesetek megelőzésével kapcsolatban 

 tanulmányi kirándulások, túrák előtt 

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

    A nevelőknek ki kell oktatniuk a tanulókat minden gyakorlati, technikai jellegű feladat, illetve 

tanórán vagy intézményen kívüli program előtt a baleseti veszélyforrásokra, a kötelező viselkedés 

szabályaira, egy esetleges rendkívüli esemény bekövetkezésekor követendő magatartásra. 

    A tanulók számára közölt balesetvédelmi ismeretek témáját és az ismertetés időpontját a 

kiadott nyomtatványon fel kell tüntetni, és a tanulóknak aláírásukkal igazolni kell a részvételt. A 

nevelőnek visszakérdezéssel meg kell győződnie arról, hogy a tanulók elsajátították-e a 

szükséges ismereteket. 

    A fokozottan balesetveszélyes tanítási órákat tartó, valamint a gyakorlati oktatást vezető 

nevelők baleset-megelőzési feladatait részletesen a munkavédelmi szabályzat tartalmazza. 
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    Az intézmény igazgatója az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit 

munkavédelmi ellenőrzések /szemlék/ keretében rendszeresen ellenőrzi. A munkavédelmi 

szemlék tanévenkénti időpontját, a szemlék rendjét és az ellenőrzésbe bevont dolgozókat az 

intézmény munkabiztonsági /munkavédelmi/ szabályzata tartalmazza. 

 

IV.12.2.2. Rendkívüli esemény /tűz, természeti katasztrófa, bombariadó stb./ esetén az épület 

kiürítését, a szükséges intézkedéseket a tűzriadó-terv előírásai szerint kell elvégezni. A tűzriadó-

tervben meg kell határozni: 

 a rendkívüli esemény jelzésének módjait 

 a dolgozóknak a rendkívüli esemény esetén szükséges tennivalóit /kiürítés, 

mentés, rendfenntartás, biztonsági szervek-rendőrség, tűzoltóság- értesítése, 

fogadásuk előkészítése, biztonsági berendezések kezelése/ 

 az intézmény helyszínrajzát  

 az építmények szintenkénti alaprajzát /a menekülési útvonalakkal, vízszerzési 

helyekkel, a helyiségeket és a veszélyességi övezeteket a tűzveszélyességi osztály 

feltüntetésével, közművezetékek központi elzáróival/. 

    A tűzriadó tervet az intézmény több pontján ki kell helyezni. 

 
IV.12.3. Az intézmény dolgozóinak feladatai a tanulóbalesetek esetén 
 

IV.12.3.1. A tanulók felügyeletét ellátó nevelőnek a tanulót ért bármilyen baleset, sérülés vagy 

rosszullét esetén haladéktalanul meg kell tenni a következő intézkedéseket: 

 a sérült tanulót elsősegélyben kell részesítenie 

 ha szükséges orvost kell hívnia 

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

 a tanulói balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell az intézmény igazgatójának. 

   A balestet szenvedett tanulót elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a sérülttel csak azt teheti, 

amihez biztosan ért. Ha bizonytalan abban, hogy az adott esetben mit kell tennie, akkor 

feltétlenül orvost kell hívnia, és a beavatkozással meg kell várnia az orvosi segítséget. 

    

IV.12.3.2. Az intézményben történt mindenféle balesetet, sérülést az intézmény igazgatójának ki 

kell vizsgálnia. A vizsgálat során tisztázni kell a balesetet kiváltó okokat és azt, hogyan lett volna 



 44

elkerülhető a baleset. A vizsgálat eredményeképpen meg kell állapítani, mit kell tenni a hasonló 

balesetek megelőzése érdekében, és a szükséges intézkedéseket végre kell hajtani. 

 

IV.12.4. A tanulóbalesetekkel kapcsolatos intézményi feladatok a magasabb jogszabályok 

előírásai alapján 

 

    A tanulóbalesetet az előírt nyomtatványon nyilván kell tartani. A 3 napon túl gyógyuló sérülést 

okozó tanulóbaleseteket haladéktalanul ki kell vizsgálni, és a balesetekről az előírt 

nyomtatványon jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv egy példányát meg kell küldeni a 

fenntartónak, egy példányt pedig át kell adni a tanulónak /kiskorú tanuló esetén a szülőnek/. A 

jegyzőkönyv egy példányát az intézmény őrzi meg. 

    A súlyos balesetet azonnal jelenteni kell az intézmény fenntartójának.  

    Az intézménynek igény esetén biztosítani kell a szülői szervezet és az intézményi 

diákönkormányzat képviselőjének részvételét a tanulóbalesetek kivizsgálásában. 

    Az intézményi nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek 

megteremtésére, a tanulóbalesetek megelőzésére vonatkozó részletes helyi szabályokat az 

intézmény munkabiztonsági /munkavédelmi/ szabályzata tartalmazza. 

 

IV.12.5.  Rendkívüli esemény, bombariadó stb. esetén szükséges teendők 

 

    Az intézmény működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem 

látható eseményt, amely a nevelő és oktató munka szokásos menetét akadályozza, illetve az 

intézmény tanulóinak és dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az intézmény épületét, 

felszerelését veszélyezteti. Rendkívüli eseménynek minősül különösen 

 a természeti katasztrófa /pl. villámcsapás, földrengés, árvíz, belvíz stb./ 

 a tűz 

 a robbantással történő fenyegetés 

    Amennyiben az intézmény bármely tanulójának vagy dolgozójának az intézmény épületét vagy 

a benne tartózkodó személyek biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló tény jut a 

tudomására, köteles azt azonnal közölni az intézmény igazgatójával, illetve valamely 

intézkedésre jogosult felelős vezetővel. 
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    Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők: 

 igazgató 

 igazgatóhelyettesek 

 gazdasági dolgozó 

    A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell: 

 az intézmény fenntartóját 

 tűz esetén a tűzoltóságot 

 robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget 

 személyi sérülés esetén a mentőket 

 egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi, illetve katasztrófa-

elhárító szerveket, ha ezt az intézmény igazgatója szükségesnek tartja 

 

    A rendkívüli esemény észlelése után az igazgató vagy az intézkedésre jogosult felelős vezető 

utasítására az épületben tartózkodó személyeket S-O-S csengetéssel riasztani kell, valamint 

haladéktalanul hozzá kell látni a veszélyeztetett épület kiürítéséhez. A veszélyeztetett épületet a 

benntartózkodó tanulócsoportoknak a tűzriadó-terv és a bombariadó-terv mellékleteiben található 

„Kiürítési terv” alapján kell elhagyniuk. 

    A tanulócsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt területen 

történő gyülekezésért, valamint a várakozás alatti felügyeletért a tanulók részére tanórát vagy más 

foglalkozást tartó pedagógus a felelős. 

IV.13. Kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés 

 

    A igazgató kereset-kiegészítéssel ismerheti el meghatározott munkateljesítmény elérését, 

illetve – a helyettesítést kivéve – az átmeneti többletfeladatok ellátását, így különösen a 

pedagógiai fejlesztő tevékenységet, a nevelés céljait szolgáló tanórán kívüli foglalkozás terén 

nyújtott minőségi munkavégzést. A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés a 

közoktatási intézmény bármely alkalmazottja részére megállapítható egy alkalomra, illetőleg 

meghatározott időre.  

IV.13.1. A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés – ha jogszabály másként nem 

rendelkezik – megállapítható:  
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 tartósan magas színvonalú munkavégzésért vagy kiemelkedő munkateljesítmény 

eléréséért a Közalkalmazotti Tanács egyetértésével 

 átmeneti többletfeladat ellátásáért, eredmény eléréséért az intézmény és az alkalmazott 

közötti előzetes megállapodás szerint 

 az intézményi minőségfejlesztési szervezet munkájában való részvételért  

IV.13.1.1. A jutalom és a kiemelkedő munkavégzésért járó kereset kiegészítés elosztásának 

alapelvei: 

 Kizáró tényezők felsorolása (szempontsor) 

 Alanyi jog 

 A kiválasztásnál figyelembe veendő szempontok 

 Névszerinti javaslattétel az iskolavezetésen belül 

 Az igazgató döntése elé kerülő javaslatok kiválasztási szempontjai 

IV.13.1.2. Kizáró tényezők felsorolása (szempontsor) 

 érvényes fegyelmi határozatalapján eltiltás 

 a tanévi munkaidő 25%-nak bármilyen okból való távol maradása 

 csengetési rend és a munkafegyelem kifogásolható betartása 

 tanulóknál való negatív „én”-kép kialakítása (szülői és tanulói bejelentések alapján) 

 tanulói teljesítmények nem rendszeres értékelése, illetve dokumentációjának hiánya 

IV.13.1.3. Alanyi jog 

 Tanulója országos versenyen, 1-3. helyezett közé jut, illetve tanulója SZKTV-n szakmai 

vizsga-mentességet szerez 

 Tanulója nemzetközi diákolimpiára jut 

 Munkájáért országos vagy megyei kitüntetést kapott 

 Aki országosan bevezetésre kerülő tankönyvet írt 

IV.13.1.4. A kiválasztásnál figyelembe veendő szempontok 
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 az oktató munka színvonala, eredményessége (segédeszközök rendszeres használata, az 

általa tanított tárgy elfogadtatása és eredményessége) 

 új helyi tanterv kidolgozása 

 az iskola alapdokumentumainak kidolgozásában, módosításában való részvétel 

 önképzés iránti igényesség, szakmai tájékozottság, továbbképzéseken való részvétel 

 a tanulókkal való bánásmód, gyermek centrikusság 

 a felzárkóztatás és a tehetséggondozás érdekében tett munka 

 az iskola alapdokumentumaiban (PP, SZMSZ, Házirend, vizsgaszabályzatok) szereplő 

elvárások, feladatok betartása, betartatása 

 szakszerű helyettesítéseket vállalása, és végzése 

 a kollégákkal való kapcsolattartás, a kollégákhoz való viszony 

 az iskola színvonalas működésének támogatása 

 a nevelőmunka színvonala, eredményessége (tanítási órákon és azokon kívül) 

 saját munkaközösségben való aktív részvétel 

 pontos, precíz szaktanári adminisztratív munka (tanmenetek, tankönyvrendelés, 

statisztikák, naplók) 

 hatékony ügyeleti munka 

 pontos munkakezdés, tanítási órák pontos kezdése és befejezése 

 iskolai rendezvények megszervezésében való részvétel  

 versenyekre való felkészítés (eredményesség) 

 újító, fejlesztő tevékenység 

 PR tevékenység 

 legalább 1 éves munkaviszony szükséges 
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V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

1. A SZMSZ hatálybalépése 

 

Az SZMSZ Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által történő jóváhagyással lép 

hatályba, és visszavonásig érvényes. Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat hatálybalépésével 

egyidejűleg hatályát veszti Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által a 280/2005. 

(XI.28. ) ÖKT határozattal jóváhagyott (előző) SZMSZ. 

 

2. A SZMSZ felülvizsgálata 

 

Az SZMSZ felülvizsgálatára sor kerül jogszabályi előírás alapján, illetve jogszabályváltozás 

esetén, vagy ha módosítását kezdeményezi a diákönkormányzat, az intézmény dolgozóinak és 

tanulóinak nagyobb csoportja, a szülői szervezet. A kezdeményezést és a javasolt módosítást az 

iskola igazgatójához kell beterjeszteni. A SZMSZ módosítási eljárása megegyezik 

megalkotásának szabályaival. 

 

 

Kelt: Kapuvár, 2009. év augusztus hónap 31. nap 

 

 

 

 

Nagyné Szabó Nikoletta 

igazgató 
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A szervezeti és működési szabályzatot az intézmény diákönkormányzata egyetértési jogát jelen 

SZMSZ felülvizsgálata során, a jogszabályban meghatározott ügyekben gyakorolta, az abban 

foglaltakkal egyetértve a nevelőtestületnek elfogadásra javasolta. 

 

Kapuvár, 2009. szeptember 14. 

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

diákönkormányzat vezetője 

 

A szervezeti és működési szabályzatot a szülői szervezet (közösség) egyetértési jogát a 

jogszabályban meghatározott ügyekben gyakorolta, az abban foglaltakkal egyetértve a 

nevelőtestületnek elfogadásra javasolta. 

 

Kapuvár, 2009. szeptember 15. 

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

szülői szervezet képviselője 

 

A szervezeti és működési szabályzat tekintetében a Közalkalmazotti Tanács a véleményezési, 

valamint  egyetértési jogát a jogszabályban meghatározott ügyekben gyakorolta, az abban 

foglaltakkal egyetértve a nevelőtestületnek elfogadásra javasolta. 

 

Kapuvár, 2009. szeptember 15. 

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

Kirkovics Ferenc 

Közalkalmazotti Tanács elnöke 

 

A szervezeti és működési szabályzatot az intézmény nevelőtestülete 2009. év szeptember hó 16. 

napján elfogadta. 

 

............................................................                                    .......……............................................. 

    hitelesítő nevelőtestületi tag                                                           hitelesítő nevelőtestületi tag 
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Záradék: 

 

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Berg Gusztáv Szakiskola Szervezeti és 

Működési Szabályzatát a 218/2009. (IX.24.) ÖKT határozatával, annak módosítását a 268/2010. 

(X.25.) ÖKT határozatával jóváhagyta. 

A 268/2010. ÖKT határozat által jóváhagyott módosításokat az intézmény diákönkormányzata és 

a szülői szervezet (közösség) egyetértési jogát gyakorolva, a Közalkalmazotti Tanács a 

véleményezési, valamint egyetértési jogát gyakorolva a nevelőtestületnek megelőzően 

elfogadásra javasolta és azt az intézmény nevelőtestülete elfogadta. 

 

Kapuvár, 2010. október hó 26. nap 

 
        

 …………………………………………….         ………………………………………………… 

                 Hámori György                                                                  Borsodi Tamás                                                     

                  polgármester                                                                   címzetes főjegyző                                                       

P.H. 
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MELLÉKLETEK 

 
Jelen szabályzat mellékletét képezik: 
 

1. számú melléklet: A pedagógus feladatai 

2. számú melléklet: Az osztályfőnök feladatai számú  

3. melléklet: Munkaköri  leírások 

4. számú melléklet: Adatkezelési szabályzat  

5. számú melléklet: FEUVE 

6. számú melléklet: A szabálytalanságok kezelésének rendje (A FEUVE 

mellékleteként) 

7. számú melléklet: Gazdasági szervezet ügyrendje 

8. számú melléklet: Kötelezettségvállalás és Utalványozás Rendje 

9. számú melléklet: Pénzkezelési szabályzat 

10. számú melléklet: Bizonylati szabályzat 

11. számú melléklet: Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének 

szabályzata 

1. számú melléklet 
A pedagógus feladatai 

 

Munkaidő 

 A főfoglalkozású pedagógusok munkaideje heti 40 óra, kötelező óraszáma heti 22(25) 

óra. Minden részmunkaidőben alkalmazott pedagógusra a saját kötelező óraszámának 

arányában vonatkoznak a megfogalmazott elvárások és juttatások. 

 Az éves munkatervben rögzített feladatok elvégzésére a pedagógus pihenőnapon és 

szabadnapon is berendelhető. 

 A tanévben a tanulókat megillető téli és tavaszi szünet időtartamára - mely szünetek 

munkanapjai a pedagógus számára tanítás nélküli munkanapok - a pedagógus 

beosztását és feladatait az éves munkatervek tartalmazzák. 

 Az első tanítási nap előtt, illetve az utolsó tanítási nap után a pedagógus munkaideje 

kötetlen, 8h-16h-ig oktatással kapcsolatos munkákra beosztható (pl. értekezletek, 
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összeolvasás, tanterem-előkészítés, beíratás, pótvizsgák, stb...). 

 Vizsgáztatásra és verseny-, illetve vizsgafelügyeletre a heti 40 órás munkaidő terhére 

pihenőnapon és 16 óra után is beosztható.  

 A pedagógus kizárólag a munkaköréhez tartozó feladatok végzéséhez szükséges 

időtartamig köteles az iskolában tartózkodni. 

 Tanítási óráit az iskola igazgatójának előzetes engedélyével, a csere lebonyolítási 

módjának megjelölésével cserélheti csak el. 

 

A pedagógus munkakörben ellátandó feladatok 
(A pedagógus munkaköri kötelességei) 

I. A foglalkozásokkal, a tanítási órákkal, az értékeléssel közvetlenül kapcsolatosan: 

 Felkészül a foglalkozások, a tanítási órák meg tartására, elvégzi az előkészítésükkel 

kapcsolatos pedagógiai feladatokat. Az érvényes intézményi pedagógiai programnak, 

a helyi tantervnek és a munkaközösség vezetők iránymutatásainak megfelelően, 

felelőséggel és önállóan, saját módszerei és a munkaközösség vezető által javasolt 

módszerek alapján, az igazgató által szeptember 15- ig jóváhagyott saját tanmenete 

szerint tanít. 

 Köteles jelenteni a munkaközösség vezetőnek a heti óraszám háromszorosát 

meghaladó óraszám lemaradást. 

 Minden tanév első óráján a tanulókkal ismerteti a tantárgy követelményrendszerét, 

saját értékelési rendszerét, a hiányzások és mulasztások következményeit, a pótlási és 

javítási lehetőségeket. 

 Az értékelés szabályozása: 

 Mind az évközi, mind a félévi, illetve év végi osztályzatnak tükröznie kell a tanuló 

teljesítményét. A félévi, illetve év végi osztályzatnak szinkronban kell lennie az 

osztályozó naplóba beírt évközi érdemjegyekkel. Amennyiben a szaktanár által 

javasolt osztályzat a diák kárára jelentősen (legalább 5 tizeddel) eltér, az év 

közben adott érdemjegyek átlagától, a nevelőtestület felszólítja a szaktanárt 

döntése indoklására. Ha a nevelőtestület az indoklást nem tartja elfogadhatónak, a 

szaktanár által javasolt osztályzatot a diák javára megváltoztathatja. 

 Legkésőbb minden hónap utolsó tanítási napjáig be kell vezetni az osztálynaplóba 
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minden, az abban a hónapban adott érdemjegyet. 

 Félévenként a heti óraszámmal arányos érdemjegy adása szükséges a félévi, illetve 

az év végi osztályzat megállapításához azzal a megszorítással, hogy a félévi, 

illetve az év végi zárás előtt 1 hónappal legalább két érdemjegynek lennie kell 

abban a félévben. 

 Év végén az egész éves teljesítményt kell értékelni. 

 A témazáró dolgozatokat az osztálynak, illetve a csoportnak legalább egy héttel 

korábban be kell jelenteni, és legkésőbb két hét múlva kijavítva és értékelve vissza 

kell adni. 

 Ha egy tantárgyat két szaktanár tanít, az osztályzatot közösen adják. Vitás esetben 

a magasabb óraszámban tanító tanár dönt. Egyenlő óraszám esetén – vitás 

kérdésekben - az iskolavezetés jogosult dönteni az illetékes munkaközösséggel 

való konzultálás után. 

 Jelzi az osztályfőnöknek, ha valamely tanuló teljesítményében hiányosságok 

mutatkoznak. 

 Menedzseli a tehetséges tanulókat. Ha erre valamilyen oknál fogva nem képes, ezt 

megbeszéli az osztályfőnökkel. 

 Az osztályzaton túl néhány soros értékelést is készít a tanuló munkájáról, amennyiben 

az iskolavezetés vagy a nevelőtestület ilyen határozatot hoz. 

 A szakmai vizsga írásbeli dolgozatainak kijavítása után rövid szaktanári jelentést ír, 

amelyben felsorolja és értékeli az osztály, illetve a csoport elért eredményeit. 

 

II. Pótlékkal díjazott feladatok ellátása. 

 munkaközösség vezetői pótlék 

 osztályfőnöki pótlék 

 igazgatói, igazgatóhelyettesi pótlék 

 

III. A jogszabályban meghatározott díjazásért a munkaszerződésben foglaltak szerint túlórák, 

helyettesítések, ügyeletek ellátása. 

 

 a kötelező órákon felüli túlórák vállalása az érintett pedagógus és az iskolavezetés közös 
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megállapodása alapján történik 

 rendkívüli esetben az iskolavezetés túlórák, helyettesítések ellátását év közben is 

elrendelheti, ha az éves feladatok másképpen nem oldhatók meg (betegség, pedagógus év 

közbeni távozása stb.) 

 a kötelező óraszámon felül a pedagógus hetente - szükség esetén - ügyeletet, helyettesítést 

köteles vállalni az órarendben jelzett módon 

 

További feladatok: 

 A pedagógiai programban, az éves munkatervben előírt iskolai rendezvények és 

ünnepségek szervezése, illetve az azokon való részvétel. 

 Az iskola működési rendjében felmerülő foglalkoztatások. (pl. ügyeletek, vizsgáztatás, a 

különböző évfolyam év végi vizsgája, osztályozó vizsga, versenyfelügyelet) 

 Részvétel az éves munkatervben rögzített továbbképzéseken. 

 Az éves munkatervben meghatározott szülői értekezleteken, fogadóórákon való 

megjelenés, a szülőkkel való partneri kapcsolat kialakítása 

 Nevelőtestületi és munkaközösségi értekezleteken, megbeszéléseken való részvétel. 

 A diákönkormányzat támogatása. 

 Gyermek- és ifjúságvédelem. 

 Tantermekben, kabinetekben, könyvtárban, tornateremben a rend biztosítása, a 

leltározásban való részvétel. 

 A tanuló- és gyermekbalesetek megelőzése. 

 Az iskola igazgatója által elrendelt mindazon feladatok, amelyek az oktatással, neveléssel 

összefüggenek, és pedagógus szakértelmet igénylő tevékenységnek minősülnek. 
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2. számú melléklet 
 

Az osztályfőnökök ellátandó feladatai 

 

1. A diákönkormányzattal és a szülőkkel közösen összeállítja, elkészíti az osztály éves 

programját. 

2. A diákönkormányzat támogatása, tanácsadás. 

 Minden év elején tevékenyen részt vesz az osztály, illetve az iskolai 

diákönkormányzat vezetőségének megválasztásában, ismerteti a DÖK éves 

munkatervét. 

 Az osztály előtt legalább havonta egyszer, de lehetőleg minden DÖK ülés után - 

beszámoltatja a diák önkormányzati képviselőket. 

 Legalább havonta egyszer az osztály diák önkormányzati képviselőivel együtt 

áttekinti az osztály helyzetét, az osztályra háruló iskolai szintű teendőket. 
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3. Felmérések 

 két, illetve három év alatt szociometriai felmérést végez az osztály közösségi 

szerkezetének megismerése céljából (e munkáját kérdőívekkel segítjük) 

 az iskolavezetés által jóváhagyott felmérések osztályszintű lebonyolítását, 

összesítését elvégzi, elvégezteti 

4. A tanulmányi munka figyelemmel kísérése 

 Beszámolót készít a félévi, illetve év végi osztályozó értekezletre a következő 

szempontok alapján: 

 a kezdő évfolyamon az osztály teljesítményének összevetése 

 a magasabb évfolyamon az osztály teljesítményének összevetése az osztály 

korábbi eredményeivel, 

 a végzős évfolyamon az eredmények értékelése a pálya, illetve a tantárgyválasztás 

tükrében, 

 minden évfolyamon beszámol a hiányzások mértékéről, 

 minden évfolyamon beszámol az osztály közösségi munkájáról, 

 minden évfolyamon beszámol a kimagaslóan, illetve a gyengén teljesítő 

tanulókról. 

 Év közben - szükség esetén - él a dicséretek, illetve az elmarasztalások lehetőségével. 

 Legkésőbb félév, illetve év vége előtt 30 nappal az ellenőrző útján értesíti az 

elégtelen osztályzatra álló tanulók szüleit. 

 igazolatlan hiányzás esetén értesíti a tanuló szüleit, és felhívja figyelmüket a további 

hiányzások következményeire.  

 Egy évben legalább két alkalommal megvitatja az osztállyal az osztály tanulmányi 

helyzetét. 

 Az osztály magatartásának, szorgalmának, az osztály közösségi életének figyelemmel 

kísérése 

 Az osztállyal és az osztályban tanító tanárokkal történő megbeszélés után javaslatot 

tesz a félévi és az év végi magatartás és szorgalom osztályzatokra. 

 Év elején az első osztályfőnöki órán megismerteti a tanulókkal a házirendet, felhívja a 

figyelmet az esetleges változásokra, balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatásban részesíti 

a tanulókat. A fentiek tudomásul vételét a tanulók aláírásukkal igazolják. 
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Folyamatosan ügyel a házirendben foglaltak betartására, különösen a késésekre és a 

hiányzásokra. 

5. Adminisztrációs, dokumentációs tevékenység 

 A napló kitöltése, vezetésének ellenőrzése. 

 Ellenőrzők havonkénti figyelemmel kísérése. 

 A hiányzások havonkénti, félév végi, illetve év végi összesítése. 

 Félévi értesítők, év végi bizonyítványok kitöltése, kiadása. 

 A pótvizsgákkal, az osztályozó vizsgákkal kapcsolatos adminisztráció elvégzése. 

 Törzslapok kitöltése és vezetése. 

 Szakmai vizsgával, felvételivel kapcsolatos adminisztráció elvégzése. 

 Gondoskodik arról, hogy az intézmény legfontosabb dokumentumait (pedagógiai 

program, házirend, az éves munkaterv, az DÖK munkaterve) mind a tanulók, mind a 

szülők megismerhessék és ezek számukra mindig hozzá férhetőek legyenek. 

6. Az osztályfőnöki órák tervezésével, megtartásával kapcsolatos teendők: 

 Elkészíti az osztályfőnöki órák tervezett tematikáját. 

 A tervezett témákról beszélgetést folytat, illetve vitát vezet az osztályfőnöki órákon. 

 Az első osztályfőnöki órán ismerteti a tanulókkal az intézmény házirendjét, a tanév 

rendjét, majd a továbbiakban rendszeresen tájékoztatja az osztályt az iskolavezetés, 

illetve a nevelőtestület határozatairól. 

 Az osztály diákönkormányzati képviselője révén az osztályfőnöki órákon tájékoztatja 

az osztályt a diák önkormányzati határozatokról, tevékenységekről. 

 Elvégzi a szükséges adminisztrációs tevékenységet. 

7. Az iskola hagyományrendszeréhez, munkatervéhez kötődő tevékenységek: 

 Minden év elején az első osztályfőnöki órán ismerteti az iskola hagyományrendszerét, 

éves munkatervét. 

 A hagyományos rendezvényeken (tanévnyitó, szalagavató, ballagás stb) felügyeli 

saját osztályát. 

8. Megtervezi és megszervezi, valamint felelősséggel vezeti az osztálykirándulásokat. 

9. Szülőkkel való kapcsolattartás 

 Egy évben legalább kettő szülői értekezletet tart. 

 A szülőkkel a kapcsolatot fogadóórák keretén belül tartja, melynek időpontját a tanév 



 58

elején az ellenőrzőkönyvben teszi közzé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

3. számú melléklet 
 

A Berg Gusztáv Szakiskola közoktatási intézmény nevelőtestülete a közoktatásról szóló 1993. évi 

LXXIX. törvény 2. számú mellékletének rendelkezése alapján – a törvény 57. §-ának (1) 

bekezdése b) pontban biztosított jogkörében – az intézmény szervezeti és működési szabályzata 

3. számú mellékleteként a következő adatkezelési szabályzatot fogadta el. 

 

I. Általános rendelkezések 
 

1. Az adatkezelési szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) célja: 

az alkalmazottak, valamint a tanulók adatainak nyilvántartása, kezelése, továbbítása, 

nyilvánosságra hozatala, intézményi rendjének megállapítása, az ezekkel összefüggő adatvédelmi 

követelmények szabályozása. 
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2. A Szabályzat alapját képező jogszabályok: 

 a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi 

LXIII. törvény 2–3., 7. §.-ai 

 a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 2. számú melléklete 

 a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet 4. számú 

melléklete 

 a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 83/B–

D §-ai és 5. számú melléklete. 

 

3. A szabályzat hatálya: 

A Szabályzat hatálya kiterjed az intézmény vezetőjére, vezető beosztású alkalmazottjaira, 

minden közalkalmazottjára, továbbá az intézménnyel jogviszonyban álló tanulóra. 

 

4. E szabályzat alapján kell ellátni 

 a közalkalmazotti alapnyilvántartást, valamint a közalkalmazott személyi iratainak és 

adatainak kezelését (továbbiakban együtt: közalkalmazotti adatkezelés), valamint 

 a tanulók adatainak nyilvántartását, továbbítását, kezelését (továbbiakban: tanulói 

adatkezelés). 

 

5. E szabályzatot megfelelően kell alkalmazni a közalkalmazotti jogviszonyok megszűnése után, 

illetve e jogviszony létesítésére irányuló előzetes eljárásokra. 

A gyermekekkel/tanulókkal kapcsolatos titoktartási kötelezettség független a közalkalmazotti 

jogviszony fennállásától, annak megszűnése után határidő nélkül fennmarad. 

 

6. A Szabályzatban használt fogalmakat a Függelékértelmező rendelkezései tartalmazzák. 
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II. A közalkalmazottakra vonatkozó adatkezelés 
 

Kjt. 83/B–D, 5. számú melléklet 

 

1. Felelősség a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adatok kezeléséért 

 

    Az intézményben a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adatok kezeléséért 

 az intézmény vezetője, 

 az érintett közalkalmazottak tekintetében a teljesítményértékelést végző vezető (vezető-

helyettes), 

 az óvodatitkár/iskolatitkár (más megbízott személy) 

 személyügyi adatkezelésben bármely formában közreműködő közalkalmazott, 

 a közalkalmazott a saját adatainak közlése tekintetében tartozik felelősséggel. 

    Az intézmény vezetője felelős a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adatok védelmére 

és kezelésére vonatkozó jogszabályok, valamint e Szabályzatban rögzített előírások 

megtartásáért, illetve e követelmények ellenőrzéséért. 

    A teljesítményértékelést végző vezető (vezető helyettes) felelősségi körén belül gondoskodik 

arról, hogy a teljesítményértékelés folyamatába bevont harmadik személy kizárólag csak a 

jogszerű és tárgyilagos teljesítményértékeléshez szükséges adatokat ismerhesse meg. 

    A vezető felelős azért, hogy az illetményszámfejtés körébe tartozó adatok intézményen belüli 

feldolgozása és továbbítása során az adatvédelmi rendelkezéseket betartsák. 

 

2. Az alkalmazottak nyilvántartott adatai 

 

2.1 A közoktatásról szóló törvény alapján nyilvántartott adatok: 

 név, születési hely és idő, állampolgárság; 

 lakóhely, tartózkodási hely, telefonszám, azonosító szám; 

 közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó adatok: 

 iskolai végzettség, szakképesítés, alkalmazási feltételek igazolása, 

 munkában töltött idő, közalkalmazotti jogviszonyba beszámítható idő, 

 besorolással kapcsolatos adatok, 
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 alkalmazott által kapott kitüntetések, díjak és más elismerések, címek, 

 munkakör, munkakörbe nem tartozó feladatra történő megbízás, 

 munkavégzésre irányuló további jogviszony, fegyelmi büntetés, 

 kártérítésre kötelezés, 

 munkavégzés ideje, túlmunka ideje, illetmény, továbbá az azokat terhelő 

 tartozás és annak jogosultjai, 

 szabadság, kiadott szabadság, 

 alkalmazott részére adott juttatások és azok jogcímei, 

 az alkalmazott munkáltatóval szemben fennálló tartozásai, azok jogcímei. 

2.2 A közoktatásról szóló törvény szerint nyilvántartott és kezelt adatok köre alapvetően 

megegyezik a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 5. számú mellékletében meghatározott 

adatkörök adataival, ezért az alkalmazottak adatainak nyilvántartására a közalkalmazotti 

alapnyilvántartás vezetésére szolgál a Szabályzat melléklete szerinti adatlapok formájában. 

2.3 A közalkalmazotti alapnyilvántartás rendezetten tárolja és feldolgozza a közalkalmazott 

közalkalmazotti jogviszonyával összefüggésben keletkezett és az azzal kapcsolatban álló adatait. 

2.4 A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatkörén kívül – törvény eltérő rendelkezése hiányában 

– adatszerzés nem végezhető, ilyen adat nem tartható nyilván. 

2.5 Az intézmény külön törvény alapján nyilvántartja a közalkalmazott bankszámlaszámát, 

valamint a magán-nyugdíjpénztári tagságával kapcsolatos adatokat. 

2.6. A közoktatásról szóló törvény által előírt, de a közalkalmazotti törvény alapnyilvántartási 

adatkörébe nem tartozó nyilvántartás vezetését a munkaköri leírással feladatkörébe utalt 

ügyintéző végzi, aki titoktartási kötelezettségre vonatkozó nyilatkozatot köteles tenni. 

 

3. A közalkalmazotti adatkezelésben közreműködők feladatai 

 

3.1 Az intézmény közalkalmazottainak adatkezelését az iskola igazgatója, valamint a gazdasági 

iroda munkatársai (továbbiakban: megbízott személy) végzik. Feladatkörén belül a megbízott 

adatokat kezeli. 

3.2 A magasabb vezető beosztású vezető tekintetében a közalkalmazotti adatkezelést a 

munkáltatói jogokat gyakorló fenntartó szerv látja el. 
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3.3 A közalkalmazotti alapnyilvántartás VII. adatköréből a munkából való rendes szabadság 

miatti távollét időtartamának nyilvántartását a megbízott vezeti. 

3.4 A közalkalmazotti alapnyilvántartás személyi juttatásokról szóló VI. adatköréhez tartozó 

nyilvántartást a megbízott vezeti, amelyből egy példányt a tárgyév zárását követően a személyzeti 

anyagok közé kell helyeznie. 

3.5 A megbízott személy felelősségi körén belül köteles gondoskodni arról, hogy: 

 az általa kezelt, a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adat és megállapítás az 

adatkezelés teljes folyamatában megfeleljen a jogszabályi rendelkezések tartalmának; 

 a személyi iratra csak olyan adat, illetve megállapítás kerülhessen, amelynek alapja 

közokirat vagy közalkalmazott írásbeli nyilatkozata, írásbeli rendelkezése, bíróság vagy 

más hatóság döntése, jogszabályi rendelkezés, 

 a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adat helyesbítését és törlését egyeztesse a 

vezetővel, ha megítélése szerint a személyi iraton szereplő adat a valóságnak már nem 

felel meg, 

 ha a közalkalmazott nem általa szolgáltatott adatainak kijavítását vagy helyesbítését kéri, 

kezdeményezze a vezetőnél az adathelyesbítés, illetve kijavítás engedélyezését, 

 a közalkalmazott írásbeli hozzájárulásának beszerzéséről az önkéntes adatszolgáltatás 

körébe tartozó adatok nyilvántartását megelőzően. 

3.6 Személyügyi nyilvántartási feladatban működik közre minden olyan közalkalmazott, aki az 

intézménynél tevékenysége során közalkalmazotti alapnyilvántartás adatkörével és a személyi 

irattal összefüggő adatot is kezeli. 

 

4. A közalkalmazotti alapnyilvántartás vezetése, az adatok továbbítása 

 

4.1 A közalkalmazotti alapnyilvántartás számítógépes módszerrel is vezethető. Ez esetben – a 

következő kivétellel – papíralapú adatlapot nem kell vezetni. A számítógéppel vezetett adatokat 

ki kell nyomtatni a közalkalmazott 

 adatainak első alkalommal történő felvételekor, ebben az esetben az érintett 

közalkalmazott aláírásával igazolja az adatok valódiságát, 

 áthelyezéskor, 

 közalkalmazotti jogviszonyának megszűnése esetén, valamint 
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 a betekintési jog gyakorlójának erre irányuló külön kérelmére (azokat az adatokat, 

amelyekre betekintési joga kiterjed). 

4.2 A 4.1 pont alapján készített iratokat személyi iratként kell kezelni. 

4.3 A technikai azonosító a közalkalmazott egyéni azonosítására szolgáló számjegy. Az egyéni 

azonosítót az intézmény nem változtathatja meg a közalkalmazotti jogviszony fennállása alatt. A 

technikai azonosítóról az adatok megismerése végett a jogosultakon kívül másnak tájékoztatás 

nem adható. 

4.4 Az adatokat védeni kell a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, megsemmisítés, 

jogosulatlan továbbítás és nyilvánosságra hozatal ellen.  

4.5 A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatai közül a munkáltató megnevezése, a 

közalkalmazott neve, továbbá a besorolására vonatkozó adat közérdekű, ezeket az adatokat a 

közalkalmazott előzetes tudta és beleegyezése nélkül nyilvánosságra lehet hozni. 

4.6 A közérdekű adatokon kívül a közalkalmazott nyilvántartott adatairól – a 4.8 pont szerinti 

adattovábbítás kivételével – tájékoztatás nem adható. A közalkalmazott személyi anyagát az 

áthelyezéshez kapcsolódó eset kivételével kiadni nem lehet. 

4.7 Az intézmény a nem nyilvános személyes adatokat csak jogszabályban meghatározott 

esetekben és célokra, illetve az érintett közalkalmazott erre irányuló írásbeli kérelmére 

használhatja fel, vagy adhatja át harmadik személynek. 

4.8 Az adattovábbítás a munkáltatói jogkör gyakorlójának aláírásával történik. Az 

illetményszámfejtő hely részére történő adattovábbítást a megbízott személy irányítja. 

 

5. A közalkalmazott jogai és kötelezettségei 

 

5.1 A közalkalmazott a saját anyagába, az alapnyilvántartásba, illetve a személyes adatait 

tartalmazó egyéb nyilvántartásokba, személyi iratokba korlátozás nélkül betekinthet, azokról 

másolatot vagy kivonatot kérhet, illetve kérheti adatai helyesbítését, kijavítását. Tájékoztatást 

kérhet a személyi irataiba való betekintésről, az adatszolgáltatásról, személyi anyagának más 

szervhez történő megküldéséről. 

5.2 A közalkalmazott az általa szolgáltatott adatai helyesbítését és kijavítását a nyilvántartás 

vezetőjétől, egyéb esetekben az iskolaigazgatótól írásban kérheti. A közalkalmazott felelős azért, 

hogy az általa a munkáltató részére átadott, bejelentett adatok hitelesek, pontosak, teljesek és 
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aktuálisak legyenek. 

5.3 A közalkalmazott az adataiban bekövetkező változásokról 8 napon belül köteles írásban 

tájékoztatni az iskolaigazgatót, aki 8 napon belül köteles intézkedni az adatok aktualizálásáról. 

 

6. Személyi irat 

 

6.1 Közalkalmazotti szempontból személyi irat minden – bármilyen anyagon, alakban és 

bármilyen eszköz felhasználásával keletkezett – adathordozó, amely a közalkalmazotti 

jogviszony létesítésekor (ideértve a közalkalmazotti jogviszony létrehozását kezdeményező 

iratokat is), felhasználása alatt, megszűnésekor, illetve azt követően keletkezik, és a 

közalkalmazott személyével összefüggésben adatot, megállapítást tartalmaz. 

6.2 A közalkalmazotti álláshelyekre kiírt pályázatokra (álláshirdetésekre) beérkezett, valamint az 

elbírálás során keletkezett iratokat személyi iratként kell iktatni és kezelni. 

6.3 A személyi iratok körébe az alábbiak tartoznak: 

 a személyi anyag iratai, 

 a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő egyéb iratok, 

 a közalkalmazottnak az alkalmazotti jogviszonyával összefüggő más jogviszonyaival 

kapcsolatos iratok (adóbevallás, fizetési letiltás), 

 a közalkalmazott saját kérelmére kiállított vagy önként átadott, adatokat tartalmazó iratok. 

6.4 Az iratokban szereplő személyes adatokra a személyes adatok védelméről és a közérdekű 

adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezései vonatkoznak. 

 

7. Személyi irat kezelése 

 

7.1 Az intézmény állományába tartozó közalkalmazottak személyi iratainak őrzése és kezelése, 

személyi számítógépes nyilvántartó rendszer működtetése a megbízott feladata. 

 

7.2 A személyi iratokba a következő szervek és személyek jogosultak betekinteni: a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 83/D §-ában meghatározott 

személyek: 

 a közalkalmazott felettese, 
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 a teljesítményértékelést végző vezető, 

 feladatkörének keretei között a törvényességi ellenőrzést végző szerv, 

 a fegyelmi eljárást lefolytató testület vagy személy, 

 munkaügyi, polgári jogi, közigazgatási per kapcsán a bíróság, 

 a közalkalmazott ellen indult büntetőeljárásban nyomozó hatóság, az ügyész és a bíróság, 

 az illetmény-számfejtési feladatokat ellátó szerv e feladattal megbízott munkatársa 

feladatkörén belül, 

 az adóhatóság, a társadalombiztosítási igazgatási szerv, az üzemi baleseteket kivizsgáló 

szerv és a munkavédelmi szerv. 

 más jogviszony alapján keletkezett iratokba az arra vonatkozó törvény szerint jogosultak 

(adóellenőr, társadalombiztosítási ellenőr) 

7.3 Az intézményben keletkezett személyi iratok kezelése jelen Szabályzat, valamint a 11/1994. 

(VI. 8.) MKM-rendelet iratkezelési előírásai alapján történik. 

7.4 A közalkalmazotti jogviszony létesítésének elmaradása esetén a közalkalmazotti jogviszony 

létesítését kezdeményező iratokat vissza kell adni az érintettnek, illetve a személyi anyagot annak 

a szervnek, amely azt megküldte. 

7.5 A személyi anyag tartalma: 

 a közalkalmazotti alapnyilvántartás adatlapjai, 

 a pályázat vagy szakmai önéletrajz, 

 az erkölcsi bizonyítvány, 

 az iskolai végzettséget és szakképzettséget tanúsító oklevél másolata, 

 iskolarendszeren kívüli képzésben szerzett bizonyítvány másolata, 

 a kinevezés és annak módosítása, 

 a vezetői megbízás és annak visszavonása, 

 a címadományozás, 

 a besorolás iratai, közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos iratok, 

 a teljesítményértékelés, minősítés, 

 a közalkalmazotti jogviszonyt megszüntető irat, 

 a hatályban lévő fegyelmi büntetést kiszabó határozat, 

 a közalkalmazotti igazolás másolata. 

7.6 A 7.5 pontban felsorolt iratokat (személyi anyagként) minden esetben együttesen kell tárolni. 



 66

7.7 A közalkalmazotti jogviszony létesítésekor a közalkalmazotti alapnyilvántartást el kell 

készíteni. 

    A megbízott személy összeállítja a közalkalmazott személyi anyagát. A törvény eltérő 

rendelkezésének hiányában a személyi anyagban a személyi iratokon kívül más irat nem 

tárolható. 

7.8 A személyi iratokat tartalmuknak megfelelően csoportosítva, keltezésük sorrendjében, az e 

célra személyenként kialakított iratgyűjtőben kell őrizni. Az elhelyezett iratokról 

tartalomjegyzéket kell készíteni, amely tartalmazza az iktatószámot és az ügyirat keletkezésének 

időpontját is. 

7.9 A közalkalmazotti jogviszony megszűnése esetén a személyi anyagot irattározni kell. A 

közalkalmazotti jogviszony megszűnése után a közalkalmazott személyi iratait az irattározási 

tervnek megfelelően a központi irattárban kell elhelyezni. Az irattározás tényét, időpontját és az 

iratkezelő aláírását rögzíteni kell. 

7.12 A személyi anyagot – kivéve, amellyel áthelyezés esetén átadták – a közalkalmazotti 

jogviszony megszűnésétől számított ötven évig meg kell őrizni. A személyi anyag 50 évig nem 

selejtezhető. 
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III. A tanulók adatainak kezelése, továbbítása 
 

1993. évi LXXIX. törvény 2. számú melléklet 

 

1. Felelősség a tanulók adatainak kezeléséért 

 

1.1 Az intézmény vezetője felelős a tanulók adatainak nyilvántartásával, kezelésével, 

továbbításával kapcsolatos jogszabályi rendelkezések és jelen Szabályzat előírásainak 

megtartásáért, valamint az adatkezelés ellenőrzéséért. 

1.2 Az arra kijelölt személy felelős a vezetői feladatmegosztás szerint irányítása alá tartozó 

területen folyó adatkezelés szabályszerűségéért. 

1.3 A pedagógusok, az osztályfőnöki feladatokat ellátó pedagógus, a gyermek- és ifjúságvédelmi 

felelős, valamint az arra kijelölt személy a munkaköri leírásukban meghatározott adatkezeléssel 

összefüggő feladatokért tartoznak felelősséggel. 

1.4 Az arra kijelölt személy (például: munkaügyi, személyi ügyintéző, iskolatitkár) és a 

feladatköre szerint illetékes ügyintéző felelős a pénzügyi elszámolásokhoz kapcsolódó személyes 

adatok szabályszerű kezeléséért. 

 

2. Nyilvántartható és kezelhető tanulói adatok 

 

2.1 A tanulók személyes adatai a közoktatásról szóló törvényben meghatározott nyilvántartások 

vezetése céljából, pedagógiai célból, gyermek- és ifjúságvédelmi célból, egészségügyi célból, 

társadalombiztosítási, szociális juttatás céljából, a célnak megfelelő mértékben, célhoz kötötten 

kezelhetők. 

2.2 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 2. számú melléklete alapján nyilvántartott 

adatok: 

 a tanuló neve, születési helye és ideje, állampolgársága, lakóhelyének, tartózkodási 

helyének címe, telefonszáma, nem magyar állampolgárság esetén a Magyar Köztársaság 

területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma; 

 a szülő neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma; 

 a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok: 
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 felvételivel kapcsolatos iratok, 

 beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló rendellenességére 

vonatkozó adatok, 

 a gyermekbalesetre vonatkozó adatok, 

 a többi adat a szülő hozzájárulásával, továbbá 

 a fentieken túl jogszabályban biztosított kedvezményekre való jogosultság elbírálásához 

és igazolásához szükséges azon adatok, amelyekből megállapítható a jogosult személye és 

kedvezményre való jogosultsága. 

 

3. Az adatok továbbítása 

 

    A tanulói adatok a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. szóló törvényben meghatározott 

célból továbbíthatók az intézményből: 

 fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, önkormányzat, államigazgatási szerv, 

nemzetbiztonsági szolgálat részére valamennyi adat, 

 sajátos nevelési igényre, a beilleszkedési zavarra, tanulási nehézségre, magatartási 

rendellenességre vonatkozó adatok, 

 a magatartás és tudás értékelésével kapcsolatos adatok a nevelőtestületen belül, a 

szülőnek, 

 a gyerek iskolai felvételével, átvételével kapcsolatban az érintett iskolához 

 az egészségügyi, iskolai egészségügyi feladatot ellátó intézménynek a gyermek, tanuló 

egészségi állapotának megállapítása céljából, 

 a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermek- és 

ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek, intézménynek a gyermek 

veszélyeztetettségének feltárása, megszüntetése céljából. 

 

4. Az adatkezelés és -továbbítás intézményi rendje 

 

4.1 A tanulói adatkezelésre és továbbításra jogosultak: az intézményvezető, a  helyettes, a 

pedagógus feladatköre vagy megbízása szerint, gyermek és ifjúságvédelmi felelős, iskolatitkár. 
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4.2 Az iskolatitkár feladata a tanulói nyilvántartásra szolgáló névsor vezetése. A névsort és a 

nyilvántartásokat biztonságos módon elzárva tartja, a hozzáférést csak az arra illetékes 

személynek biztosítja.  

4.3 A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős kezeli a beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézségekkel küzdő gyermek rendellenességére vonatkozó adatokat, a 3. h) pontban írt 

adattovábbításra vonatkozó iratot.  

4.4 Az intézményvezető adhatja ki a 3. pontban írt adattovábbításról szóló iratokat. Az irat 

előkészítőjét az intézményvezető jelöli ki. 

4.5 A pedagógus, osztályfőnök a tanuló haladásával, tanulmányai, magatartása és szorgalma 

értékelésével, hiányzásával összefüggő adatokat közölheti a szülővel. 

4.6 Az adatkezelő az adatfelvételkor tájékoztatja a szülőt arról, hogy az adatszolgáltatás kötelező-

e vagy önkéntes. A kötelező adatszolgáltatás esetében közölni kell az alapul szolgáló jogszabályt. 

Az önkéntes adatszolgáltatásnál fel kell hívni a szülő figyelmét arra, hogy az adatszolgáltatásban 

való részvétel nem kötelező. 

4.7 Az adatkezelés időtartama nem haladhatja meg az irattári őrzési időt. 

4.8 A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős köteles gondoskodni az adatok megfelelő eljárásban 

történő megsemmisítéséről, ha azok nyilvántartása már nem tartozik a közoktatásról szóló 

törvényben és jelen Szabályzat II/2.1 pontjában leírt célok körébe. 

 

5. Titoktartási kötelezettség 

 

5.1 Az intézményvezetőt, helyettest, a beosztott pedagógust, gyermek- és ifjúságvédelmi felelőst, 

továbbá azt, aki esetenként közreműködik a tanuló felügyeletének ellátásában, hivatásánál fogva 

harmadik személyekkel szemben titoktartási kötelezettség terheli minden olyan tényre, adatra, 

információra vonatkozóan, amelyről a tanulóval, szülővel való kapcsolattartás során szerzett 

tudomást. 

5.2 A kiskorú gyermek szülőjével közölhető minden gyermekével összefüggő adat, kivéve ha az 

adat közlése súlyosan sértené vagy veszélyeztetné a gyermek érdekét. 

5.3 Az adat közlése akkor is sérti, súlyosan veszélyezteti a gyermek érdekét, ha olyan 

körülményre (magatartásra, mulasztásra, állapotra) vonatkozik, amely a tanuló testi, értelmi, 

érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza, és amelynek bekövetkezése szülői 
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magatartásra, közrehatásra vezethető vissza. 

5.4 A titoktartási kötelezettség nem terjed ki a nevelőtestületi értekezleten a nevelőtestület 

tagjainak egymás közti, a tanuló fejlődésével, értékelésével, minősítésével összefüggő 

megbeszélésre. A titoktartási kötelezettség kiterjed mindazokra, akik részt vettek a nevelőtestületi 

értekezleten. 

5.5 A titoktartási kötelezettség alól a szülő írásban felmentést adhat. A felmentést – a pedagógus, 

a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, a nevelőtestület javaslatára vagy saját döntése alapján – az 

intézményvezető kezdeményezheti írásban. 

5.6 A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik a gyermekek adatainak a közoktatásról szóló 

1993. évi LXXIX. törvény 2. számú mellékletében meghatározott nyilvántartására és 

továbbítására. 

Az adatok nyilvántartását és továbbítását végzők és abban közreműködők azonban betartják az 

adatkezelésre vonatkozó előírásokat. 

5.7 A közoktatásról szóló törvényben meghatározottakon túlmenően a gyermekkel kapcsolatban 

adatok nem közölhetők. 
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IV. Központi nyilvántartáshoz kapcsolódó adatkezelés és adattovábbítási 

kötelezettség 

1. A tanuló fejlődésének nyomon követése 

1.1 Az iskola és vezetője, továbbá a tanuló és a pedagógus – jogszabályban meghatározottak 

szerint – köteles részt venni az országos mérés-értékelés feladatainak végrehajtásában. A 

méréshez, értékeléshez központilag elkészített, mérési azonosítóval ellátott dokumentum 

alkalmazható, amelyen nem szerepelhet olyan adat, amelyből a kitöltő tanuló azonosítható. A 

tanulói teljesítmény mérése és értékelése céljából az országos mérés-értékelés során keletkezett, a 

tanulók teljesítményének értékelésével kapcsolatos adatok feldolgozhatók, s e célból a mérési 

azonosítóval ellátott dokumentumok átadhatók a közoktatási feladatkörében eljáró oktatási 

hivatal részére. Az átadott dokumentumhoz személyazonosításra alkalmatlan módon kapcsolni 

lehet az önkéntes adatszolgáltatás útján gyűjtött, a tanuló szociális helyzetére, a tanulási és 

életviteli szokásaira, a szülők iskolázottságára, foglalkozására vonatkozó adatokat. 

    Az adatokat a tanulói jogviszony megszűnését követő ötödik tanítási év végén törölni kell. Az 

iskola az önkéntes adatszolgáltatással gyűjtött adatokat a dokumentumoknak a közoktatási 

feladatkörében eljáró oktatási hivatalnak történő megküldést követő három munkanapon belül 

törli. 

   A személyazonosításra alkalmas módon tárolt adatok csak az iskolán belül használhatók fel, a 

tanuló fejlődésének figyelemmel kísérése, a fejlődéshez szükséges pedagógiai intézkedések 

kidolgozása és megvalósítása céljából. A személyazonosításra alkalmas módon tárolt, a tanuló 

fejlődésének figyelemmel kísérésére vonatkozó adatok a szülő egyetértésével átadhatók a 

pedagógiai szakszolgálat részére a tanuló fejlődésének megállapításával kapcsolatos eljárásban 

történő felhasználás céljára. Ha a tanuló átlépéssel iskolát vált, adatait – beleértve a mérési 

azonosítót is – a másik iskolának továbbítani kell. Az iskola értesíti a közoktatási feladatkörében 

eljáró oktatási hivatalt arról, hogy a mérési azonosítót melyik iskolának küldte tovább. A 

közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal a feldolgozott adatokat a honlapján az érintett 

tanuló és szülője részére hozzáférhetővé teszi. 

1.2 A szakiskola minden év október 31-éig értesíti az általános iskolát arról, hogy az ott végzett 

tanulók – a szakiskola első két évfolyamán – a tanítási év végén milyen tanulmányi eredményt 

értek el. A szakiskola megküldi az általános iskolának a tanuló nevét, oktatási azonosítóját, 
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továbbá az elért tanulmányi eredményeket. Az általános iskola a megküldött adatokat 

feldolgozza, és személyazonosításra alkalmatlan módon az iskola honlapján, annak hiányában a 

helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni. 

2. A pályakövetési rendszerbe történő adatszolgáltatás 

2.1 A szakiskola a szakmai vizsga letételéről jelentést küld a pályakövetési rendszer 

működtetéséért felelős szerv részére. A jelentés tartalmazza a vizsgázó nevét, tanulói azonosító 

számát, a megszerzett szakképesítés megnevezését, a vizsga helyét és időpontját. Az adatok 

személyazonosításra alkalmatlan módon feldolgozhatók, iskolánként csoportosíthatók, 

nyilvánosságra hozhatók. Az adatok a megküldéstől számított öt évig tárolhatók. 

2.2 A volt tanuló jogszabályban meghatározott rend szerint információt szolgáltat a pályakövetési 

rendszer részére abban az esetben, ha nem létesített foglalkoztatási jogviszonyt. 

2.3 Ha a volt tanuló foglalkoztatási jogviszonyt létesített, a foglalkoztató szolgáltat adatot. Az 

adatszolgáltatás keretében közölni kell, hogy a volt tanulót milyen munkakörben foglalkoztatják, 

illetve milyen tevékenységet lát el. 

2.4 A közoktatás információs rendszerébe – kormányrendeletben meghatározottak szerint – 

kötelesek adatot szolgáltatni azok az intézményfenntartók, illetve azok az intézmények, amelyek 

közreműködnek az e törvényben meghatározott feladatok végrehajtásában. 

2.5 A közoktatási információs iroda azonosító számot ad ki annak, akit pedagógus-munkakörben, 

illetve nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazotti munkakörben, pedagógiai előadó 

vagy pedagógiai szakértő munkakörben alkalmaznak. 

2.6 A közoktatás információs rendszere tartalmazza azoknak a nyilvántartását, akik azonosító 

számmal rendelkeznek. A nyilvántartás tartalmazza az érintett nevét, születési adatait, az 

azonosító számot, a végzettségre és szakképzettségre vonatkozó adatokat, a munkahely címét és 

típusát, valamint OM-azonosítóját. A nyilvántartásból személyes adat – az érintetten kívül – csak 

az egyes, a foglalkoztatáshoz kapcsolódó juttatások jogszerű igénybevételének megállapítása 

céljából továbbítható, a szolgáltatást nyújtó vagy az igénybevétel jogosságának ellenőrzésére 

hivatott személy részére. Az információs rendszerben adatot az érintett foglalkoztatásának 

megszűnésére vonatkozó bejelentéstől számított öt évig lehet kezelni, kivéve, ha ez alatt az idő 

alatt az érintettet ismét bejelentik a nyilvántartásba. 
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2.7 A közoktatási információs iroda azonosító számot ad ki annak, aki tanulói jogviszonyt 

létesített. 

2.8 A közoktatás információs rendszere tartalmazza a tanulói nyilvántartást. A tanulói 

nyilvántartás tartalmazza a tanuló nevét, születési helyét és idejét, azonosító számát, anyja nevét, 

lakóhelyét, tartózkodási helyét, állampolgárságát, diákigazolványának számát, valamint az 

érintett nevelési-oktatási intézmény adatait. A tanulói nyilvántartásból személyes adat – az 

érintetten kívül – csak a tanulói jogviszonyhoz kapcsolódó juttatás jogszerű igénybevételének 

megállapítása céljából továbbítható a szolgáltatást nyújtó vagy az igénybevétel jogosságának 

ellenőrzésére hivatott személy részére. A tanulói nyilvántartásban adatot a tanulói jogviszony 

megszűnésére vonatkozó bejelentéstől számított öt évig lehet kezelni, kivéve, ha ez alatt az idő 

alatt az érintettet ismét bejelentik a nyilvántartásba. 

3. A pedagógusigazolvány 

    A munkáltató a pedagógus-munkakörben, a pedagógiai előadó és pedagógiai szakértői 

munkakörben, továbbá a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, a szabadidő-szervező és a 

pedagógiai felügyelő munkakörökben foglalkoztatottak részére – kérelemre – 

pedagógusigazolványt ad ki. A pedagógusigazolványt a közoktatási információs iroda készítteti 

el, és a munkáltató útján küldi meg a jogosult részére. A pedagógusigazolvány a közoktatás 

információs rendszerében található adatokat tartalmazhatja. A pedagógusigazolvány tartalmazza 

továbbá az igazolvány számát, a jogosult fényképét és aláírását. A pedagógusigazolványt 

jogszabályban meghatározottak szerint kell igényelni. Az igényléshez szükséges adatok a 

pedagógusigazolvány elkészítéséhez továbbíthatók. A pedagógusigazolvány elkészítője az 

adatokat az igazolvány érvényességének megszűnését követő öt évig kezelheti. Az adatkezelés 

kizárólagosan a pedagógusigazolvány elkészítését, az adatok tárolását és a közoktatási 

információs irodával történő egyeztetését foglalja magában. 

4. A diákigazolvány 

    Az iskola a tanuló részére – kérelemre – diákigazolványt ad ki. A diákigazolványt a 

közoktatási információs iroda készítteti el, és az iskola útján küldi meg a jogosult részére. A 

diákigazolvány tartalmazza a tanuló nevét, születési helyét és idejét, lakcímét, tartózkodási 

helyét, állampolgárságát, a tanuló aláírását, cselekvőképtelen tanuló esetén a szülő aláírását. A 
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diákigazolvány tartalmazza továbbá a tanuló fényképét, azonosító számát, az iskola nevét és 

címét. A diákigazolványon a kedvezmények igénybevételéhez szükséges további – nem 

személyes adatok – is feltüntethetők. A diákigazolványt a jogszabályban meghatározottak szerint 

kell igényelni. Az elkészítéshez szükséges adatok a diákigazolvány elkészítőjéhez továbbíthatók.  

A diákigazolvány elkészítője az adatokat kezelheti, az igazolvány érvényességének megszűnését 

követő öt évig. 

    Az adatkezelés a közoktatási információs irodával folytatott adategyeztetés mellett kizárólag a 

diákigazolvány elkészítését, az adattárolást foglalja magában. 
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V. Záró rendelkezések 
 

1. A Szabályzathoz értelmező rendelkezéseket tartalmazó függelék kapcsolódik. 

2. A jóváhagyott Szabályzat egy-egy példányát az iskolatitkári irodában, a tanári szobában 

hozzáférhető szervezeti és működési szabályzattal együtt kell kezelni. Rendelkezéseiről az 

intézmény vezetője és helyettese ad tájékoztatást. 

3. Az intézmény szervezeti és működési szabályzatának 3. számú mellékletét képező jelen 

Szabályzat a nevelőtestületi értekezlet elfogadása, valamint a fenntartó jóváhagyása után válik 

érvényessé. 

 

 

Kelt: Kapuvár, 2009. év augusztus hónap 31. nap 

 

 

 

Nagyné Szabó Nikoletta 

                                                                                                                    igazgató 
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VI. Záradék 
 

 

1. Az adatkezelési szabályzatot az iskola nevelőtestülete a 2009. év szeptember hó 16. napján 

megtartott határozatképes értekezletén a szervezeti és működési szabályzat 3. számú 

mellékleteként elfogadta. 

 

 

Kelt: Kapuvár, 2009. év szeptember hónap 16. nap 

 

 

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

                  jegyzőkönyv-hitelesítő                                                           jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

 

 

 

Nagyné Szabó Nikoletta 

igazgató 

 

 

2. A közalkalmazotti tanács nevében nyilatkozom arról, hogy az adatkezelési szabályzat 

elfogadása előtt véleményezési jogunkat gyakorolhattuk. 

 

 

Kelt: Kapuvár, 2009. év szeptember hónap 15. nap 

 

 

 

Kirkovics Ferenc 

közalkalmazotti tanács elnöke 
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3. A szülői szervezet képviseletében nyilatkozom arról, hogy az adatkezelési szabályzat 

gyermekekre vonatkozó rendelkezéseihez a szülői szervezet egyetértését adta. 

 

 

Kelt: Kapuvár, 2009. év szeptember hónap 15. nap 

 

 

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

szülői szervezet képviselője 
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Függelék 
 

Értelmező rendelkezések a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról 

szóló 1992. évi LXIII. törvény 2. §-a alapján: 

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) adatból levonható az érintettre 

vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, 

amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, 

ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több fizikai, fiziológiai, 

mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet. 

Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő 

tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok 

– teljes körű, vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. 

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy 

a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, 

megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy 

összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának 

megakadályozása. Adatkezelésnek számít fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a 

személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (például: ujj- vagy tenyérlenyomat, DNS-minta, 

íriszkép) rögzítése is. 

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik. 

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik. 

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy helyreállításuk többé nem lehetséges. 

Adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése. 

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feltételek elvégzése, függetlenül 

a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől. 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásáról – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján 

történő megbízást is – személyes adatok feldolgozását végzi. 

Adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége. 

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval. 


