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I.  BEVEZETÉS 
 
A Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum Bókay János Szakgimnáziuma mint 
tagintézmény szervezeti és működésére vonatkozóan a Budapesti  Vendéglátó-
ipari és Humán Szakképzési Centrum SZMSZ-e az irányadó. Jelen tagintézményi SZMSZ a BVHSZC 
Bókay János Szakgimnáziuma sajátos működési szabályait fogalmazza meg.  A tagintézményi SZMSZ-t 
a főigazgató hagyja jóvá. 
A tagintézmény a centrumon belül – a jogszabályok és a Centrum SZMSZ-ének szabályzata keretei 
között – a szakképzési feladatellátást önállóan végző szervezeti egység. A tagintézmények szakmai 
tekintetben önállóságot élveznek, amit a Centrum jogszabályokon alapuló alapdokumentumai 
garantálnak. 

1. Az SZMSZ hatálya 
 
 A SZMSZ hatálya kiterjed a tagintézménnyel jogviszonyban álló személyekre, valamint 
mindazokra, akik belépnek a tagintézmény területére, használják helyiségeit, létesítményeit. 
 A SZMSZ előírásai érvényesek a tagintézmény területén a benntartózkodás ideje alatt, 
valamint a tagintézmény által külső helyszínen szervezett rendezvényeken a rendezvények ideje 
alatt. 

2. Intézményi adatok 

2.1. A Centrum alapadatai 

a)   Hivatalos megnevezés: Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum. 

b) OM azonosító: 203078 

c) Rövidített név: Budapesti Vendéglátóipari és Humán SZC 

d) Angol megnevezés: Budapest Center of Catering and Human Training 

e) Székhely: 1134 Budapest, Huba u.7. 

f) Levelezési cím: 1134 Budapest, Huba u. 7. 

g) Hivatalos honlap: www.bvhszc.hu 

h) Vezető: főigazgató 

i) Alapító: szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter 

j) Alapítási dátum: 2015. július 1. 

k) Alapító okirat kelte, száma: 2015. augusztus. 31. /24439/8/2015.. 

l) Gazdálkodási jogkör: önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 

m) ÁFA alanyiságának ténye: általános forgalmi adónak alanya 

n) Számlavezető pénzintézet neve: Magyar Államkincstár 

o) Előirányzat – felhasználási keretszámla szám: 10032000-00335546-00000000 

p) Adószám: 15831897-2-41 

q) Statisztikai számjel: 15831897-8532-312-01 

r) PIR törzsszám: 831895   

2.2. A tagintézmény adatai 

Tagintézmény hivatalos megnevezése: BUDAPESTI VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS HUMÁN SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BÓKAY JÁNOS 

SZAKGIMNÁZIUMA 

telephely: 1086 Budapest, VIII., Csobánc u. 1.  
Budapest 35909 hrsz-ú 2536 m2 területű, valóságban Budapest VIII. kerület Csobánc u. 1. szám alatt 
lévő ingatlan. 

http://www.bvhszc.hu/
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Vagyonértékű jogok, tárgyi eszközök (gépek, berendezések, felszerelések, járművek) használata leltár 
szerint. 
 

3. A tagintézmény tevékenységei  
 

Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum Szervezeti és Működési Szabályzata 3. 

pontja alapján. 

Az alapítvány megnevezése: Bókay Alapítvány Székhelye: 1086. Budapest, Csobánc utca 1.  
 
A tagintézménybe felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám: 500 fő 
iskolai tanműhely maximális létszáma: 139 fő 

4. A tagintézmény képviseletére jogosultak: 
A tagintézmény vezetője (igazgatója), valamint az általa megbízott intézményi dolgozó. 
 



 

 

II. A MŰKÖDÉS RENDJE 

1. A  tanulók, az alkalmazottak és a vezetők nevelési-oktatási intézményben 

való benntartózkodásának rendje 
 

 1.1. Az iskola munkarendje 

 A szorgalmi idő előkészítése az augusztus 15-től augusztus 31-ig tartó időszakban történik. 
Ebben az időszakban kell megszervezni az osztályozó (különbözeti) és a javítóvizsgákat. Félévkor, 
a félév utolsó hetében kell megszervezni az osztályozó (különbözeti) vizsgákat. Alapos indok 
esetén osztályozóvizsga ettől eltérő időpontban is szervezhető. 

 A tanítás 7.35-kor kezdődik, és az órarend szerint meghatározott ideig tart. 

 A tanulók 18 óráig tartózkodhatnak az iskolában, ettől eltérni csak igazgatói engedéllyel lehet. 

 Az iskolai foglalkozásokon kívül a tanulók csak tanári felügyelettel tartózkodhatnak az 
épületben. 

 Azon tantárgyak esetében, ahol a tananyag megkívánja, 2-2 óra összevonva tartható. 

 A tanítási órák 45 percesek. A rövidített órák 35 percesek. 

 Az óraközi szünetek 10 percesek. Az 5. óra utáni szünet 20 perces. 

 A tanítási órán külső vendégek csak igazgatói engedéllyel vehetnek részt. 

 A tanítási szünetekben a tanulók ügyeinek intézésére – ha az iskola fenntartója másképp nem 
rendelkezik - minden hét szerdáján 9 órától 13 óráig ügyeletet kell tartani. 

 

1.2. A vezetők munkarendje 

 
Az iskolában reggel 7.20-tól délután 16 óráig – pénteken 14 óráig (illetve az engedélyezett 
foglalkozások végéig) az iskola igazgatójának, vagy helyettesei közül az egyiknek az iskolában kell 
tartózkodnia. Az igazgató és helyettesei egyidejű akadályoztatása esetén az igazgató egy kijelölt 
munkaközösségvezetőt bíz meg az ügyeleti feladatok ellátásával. 
A vezetők közötti ügyeleti beosztást az iskolavezetés a tanév elején állapítja meg, és a tanári folyosón 
írásos formában közzéteszi. 
 

1.3. A pedagógusok munkarendje 

 
A pedagógusok munkarendjét az órarend, a havi munkarend, valamint a 326/2013 kormányrendelet 
a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról (17. §. 5-6) alapján a kötött munkaidőre 
vonatkozó feladatlista rögzíti. 
Az ügyeleti rend és a helyettesítési rend a tanév elején, az órarenddel egy időben készül el. 
A pedagógusok ügyelete 7.20-kor kezdődik és 14.10-kor fejeződik be. 
Az ügyeleti és helyettesítési beosztásnál biztosítani kell a pedagógusok egyenletes terhelését. 
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2. A belépés és bent tartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak 

jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel  
 

A belépő nevét, látogatásának célját, a belépés idejét és a kilépés idejét a portás rögzíti az erre a 
célra rendszeresített füzetben. A belépést telefonon jelenti az iskolatitkárnak. 
A tanárokkal való megbeszélés esetén a szaktanárok, egyéb esetekben a titkárság és a vezetőség 
kíséri figyelemmel az iskolába érkezett személy bent tartózkodását. Ha a kilépés nem történik meg az 
elvárható időn belül, a portás jelenti az iskolatitkárnak. 
Tanórára csak igazgatói engedéllyel léphetnek be, ugyanez vonatkozik a szaktantermekre és a 
tornateremre is. 
Nem ismert személy esetén a portásnak meg kell győződni annak távozásáról is. 

 



 

 

III. AZ ISKOLAI SZERVEZET 
 

1. A szervezeti egységek (tagintézményi közösségek) megnevezése, feladata 

1.1. Vezetők, vezetőség  

Az iskola egyszemélyi felelős vezetője a tagintézmény igazgatója. Munkáját törvények, jogszabályok, 
a fenntartó, valamint az iskola belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. Megbízását a főigazgató 
adja az oktatásért felelős miniszter egyetértésével. 
Az iskola vezetői a tagintézmény igazgatójának közvetlen munkatársai, az alábbi vezető beosztású 
dolgozók: 

 általános igazgatóhelyettes 

 szakmai igazgatóhelyettes 

 gyakorlati oktatásvezető 
 
A tagintézmény igazgatóhelyetteseit és gyakorlati oktatásvezetőjét az igazgató javaslata alapján a 
centrum főigazgatója nevezi ki. Az igazgatóhelyettes és a szakmai igazgatóhelyettes munkáját 
munkaköri leírás, valamint a Centum SZMSZ-e 12. pontja alapján a tagintézményi SZMSZ-fen foglaltak 
alapján végzi. Ez a vezetői kör hetente ülésezik. 
Az iskolavezetőség tagjai a fentieken kívül: 

 a szakképzési és közismereti munkaközösségek vezetői (szaktárgyi munkaközösségek) 

 a közalkalmazotti tanács elnöke 

 az SzB elnöke 
 
Az iskola vezetősége az iskolai élet egészére kiterjedő konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal 
rendelkezik. Rendszeresen, havonta egyszer tart megbeszélést. A megbeszéléseket az igazgató készíti 
elő és vezeti. 
 
 

1.2. A nevelőtestület 

 
A nevelőtestület tagja az iskola valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja, valamint a 
pedagógiai munkát segítő munkatársak. A nevelőtestület a magasabb jogszabályokban 
megfogalmazott döntési jogkörökkel rendelkezik. 
A nevelőtestület véleményét ki kell kérni a magasabb jogszabályokban megfogalmazott esetekben. A 
nevelőtestület véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet az iskola működésével kapcsolatos 
valamennyi kérdésben. 
A tanév során a nevelőtestület az alábbi értekezleteket tartja:  

a) tanévnyitó, félévzáró és tanévzáró értekezlet 

b) félévi és év végi osztályozó konferenciák 

c) évi 2 alkalommal nevelési értekezlet 

d) havi rendszerességgel az aktuális feladatokat tárgyaló értekezlet. 
A nevelőtestületi értekezletekről – a d) pont kivételével - jegyzőkönyvet kell vezetni. 
A tantestületi értekezletre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni akkor is, ha az aktuális feladatok 
miatt csak a tantestület egy része vesz részt egy-egy értekezleten. 
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Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell összehívni, ha a nevelőtestület tagjainak 50 %-a + 1 fő 
kéri, illetve ha az iskola igazgatója vagy vezetősége ezt indokoltnak tartja. 
 
A magasabb jogszabályokban megfogalmazottak szerint: 

 a nevelőtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha azon tagjainak több mint 50 %-a jelen van, 

 a nevelőtestület döntéseit – ha erről magasabb jogszabály másként nem rendelkezik – nyílt 
szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 
 

 1.3. A pedagógusok szaktárgyi munkaközösségei 

 
 Az iskolában az alábbi szaktárgyi munkaközösségek működnek: 
 

 Osztályfőnöki munkaközösség, 
tagjai: osztályfőnökök 

 Magyar-történelem munkaközösség, 
tagjai: a szakos tanárok, könyvtáros/könyvtárostanár, a művészetek tantárgycsoport tanárai 

 Angol nyelvi munkaközösség 
tagjai: szakos tanárok 

 Nyelvi fejlesztő munkaközösség, 
tagjai: a német és magyar mint idegen nyelv szakos tanárok, a fejlesztő és a gyógypedagógus 

 Matematika-fizika-informatika munkaközösség, 
tagjai: a szakos tanárok és a rendszergazda 

 Biológia-kémia-testnevelés munkaközösség,  
tagjai: a szakos tanárok. 

 Szakmai munkaközösség, 
tagjai: a szakmai tárgyakat oktató tanárok 
 
A szaktárgyi munkaközösségek feladatai a szakterületükön belül: 

 szakmai módszertani kérdésekben az iskolavezetés munkájának segítése 

 részvétel az iskolai oktató-nevelő munka belső fejlesztésében  

 a tanulók ismeretszintjének folyamatos mérése, értékelése, 

 pályázatok, tanulmányi versenyek kiírása, szervezése, lebonyolítása, 

 szervezik a pedagógusok továbbképzését, segítséget nyújtanak a nevelők önképzéséhez, 

 segítséget adnak a kollégák helyettesítéséhez, 

 segítik a pályakezdő pedagógusok munkáját, 

 segítséget nyújtanak a munkaközösség vezetőjének a munkaterv, a tantárgyfelosztás, valamint 
a munkaközösség tevékenységéről készülő elemzések, értékelések elkészítéséhez, 

 az iskolai folyamatok fejlesztésében együttműködnek a minőségi körökkel. 
 
A munkaközösségek az iskola pedagógiai programja, munkaterve és a munkaközösség tagjainak 
javaslatai alapján összeállított 1 évre szóló munkaterv szerint tevékenykednek. 
A munkaközösségek munkáját a munkaközösség-vezető irányítja. A munkaközösség vezetőjét a 
munkaközösség egyetértésével, illetve javaslatára az igazgató bízza meg. A munkaközösség-vezetők 
munkájukat az e dokumentum VI.2. pontjában foglaltak és a tanév helyi rendje alapján végzik. 



 

 

1.4. A rendszergazda 

 
Munkáját munkaköri leírás és munkaterv alapján végzi. Karbantartja és fejleszti az iskola informatikai 
rendszerét. Együttműködik a munkaközösségekkel, segítséget ad a tanórák, versenyek, ünnepélyek 
informatikai, technikai feltételeinek biztosításához. 
Segítséget ad az informatikai alapú tanügyigazgatási, statisztikai feladatok elvégzéséhez, az 
elektronikus napló használatához. 
 

2. A tagintézményvezető vagy intézményvezető-helyettes akadályoztatása 

esetén a helyettesítés rendje 
 

Az igazgató akadályoztatása, távolléte esetén a helyettesítési rend a következő: 

 általános igazgatóhelyettes 

 szakmai igazgatóhelyettes 

 gyakorlati oktatásvezető 

 megbízott munkaközösség-vezető 
 
Ha a tagintézményvezető helyettese a szükséges, vezetőhelyettesi feladatkörébe tartozó teendőket 
akadályoztatása miatt nem tudja ellátni, akkor a feladatokat –az igazgatóval történő egyeztetés 
alapján - a munkaközösségvezetőknek kell ellátniuk. 
 
A vezető, illetve a vezetőhelyettes rövid ideig tartó helyettesítésekor a helyettesek csak a napi, a 
zökkenőmentes működés biztosítására vonatkozó intézkedéseket, döntéseket hozhatják meg.  
Ez alatt a helyettes a jogszabály, illetve a tagintézmény belső szabályzataiban, rendelkezéseiben 
kizárólag a vezető jogkörébe utalt ügyekben nem dönthet. 
 

3. A Centrum főigazgatójától átruházott feladat- és hatáskörök 
A Centrum SZMSZ-e 8.3. pontja alapján. 

4. A tagintézményvezetőtől átruházott feladat- és hatáskörök 
 

 A tagintézményvezető az általános igazgatóhelyettesnek adja át az érettségi vizsgák 
megszervezésének feladatait, valamint a sajátos nevelési igényű és tanulási, beilleszkedési 
nehézséggel küzdő tanulók felmentési kérelmeinek elbírálását. 

 A tagintézményvezető a szakmai igazgatóhelyettesnek adja át a szakképzési feladatok 
megszervezésének és ellenőrzésének feladatait, valamint, valamint a gyermekek, tanulók 
rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezését. 

 A tagintézményvezető az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjének adja át a nemzeti és 
iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezését. 
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5. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a 

feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó 

rendelkezések 
 

 A nevelőtestület a tanév félévenkénti értékelésén kívül az osztályközösségek tanulmányi 
munkájának értékelését, magatartási és szorgalmi problémáinak megoldását az érintett 
közösséggel közvetlenül foglalkozó pedagógusokra ruházza át. A nevelőtestület jogköréből az 
osztályozó értekezletre átruházza a tanulók továbbhaladására, osztályozására, értékelésére 
vonatkozó döntési jogkörét. Az osztályfőnök a döntésekről tájékoztatja az iskola igazgatóját, a 
nevelési értekezleten a nevelőtestületet. 

 A tanulók osztályozó vizsgára bocsátását a jogszabályban előírt hiányzási határ átlépése esetén a 
nevelőtestület az osztályban tanítókra ruházza át. 

 A nevelőtestület a szaktárgyi munkaközösségre ruházza át a taneszközök, tankönyvek 
kiválasztásának jogkörét. A szaktárgyi munkaközösségek javaslatait az osztályfőnöki 
munkaközösség vezetője gyűjti össze, a nevelőtestület egyetértési jogot gyakorol (különös 
tekintettel a taneszközök költségeire). 

 A tanulók fegyelmi ügyeiben való döntés céljából a nevelőtestület fegyelmi bizottságot hoz létre, 
amelynek tagjai:az igazgató/igazgatóhelyettes vagy az osztályfőnöki munkaközösség vezetője, 
tanuló osztályfőnöke, a tanuló osztályában tanító további egy pedagógus, az iskola 
gyermekvédelmi felelőse. A fegyelmi határozatokról a nevelőtestületet a nevelőtestületi 
értekezleteken összefoglalóan tájékoztatni kell. 

 



 

 

IV. A VEZETŐK ÉS A SZERVEZETI EGYSÉGEK KÖZÖTTI 

KAPCSOLATTARTÁS  
 

1. A Cenrum és a tagintézmény 
 
A Centrum SZMSZ-ének 18. pontjában foglaltak szerint. 
 

2. A vezetők és a nevelőtestület 
Az iskolában folyó pedagógiai munka összehangolása érdekében az iskola egészét érintő ügyekben 
rendszeresen nevelőtestületi értekezletet kell tartani. 
Az aktuális feladatok előkészítésére és az elvégzett feladatok értékelésére havi rendszerességgel 
megbeszélést tartunk. A kapcsolattartás egyéb fórumai: honlap, tanári levelezőrendszer, írásos 
összefoglalók, emlékeztetők, körlevél, hirdetőtábla.  
A pedagógusok kérdéseiket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, vagy munkaköri vezetőjük, 
illetve választott képviselőik (SzB, KT) útján közölhetik a vezetőkkel.  
A vezetőségi üléseken hozott döntésekről a nevelőtestületet az vezető vagy helyettesei szóban vagy 
írásban tájékoztatják. 
 

3. A vezetők és a munkaközösségek 
A munkaközösségek vezetői havi egy alkalommal részt vesznek az iskolavezetőségi üléseken. 
Kölcsönös és folyamatos a kapcsolattartás a munkaközösséget felügyelő vezető (igazgató vagy 
igazgatóhelyettes), illetve a munkaközösség-vezető között. Az igazgató és helyettesei rendszeresen 
részt vesznek az általuk felügyelt munkaközösség ülésein.  
 

4. A vezetők és a teljes alkalmazotti kör 
 

Az iskola valamennyi alkalmazottját érintő döntések meghozatala, az iskola működésével kapcsolatos 
kérdések (problémák, eredmények, tervek) ismertetése és megvitatása céljából valamennyi 
alkalmazott részvételével alkalmazotti értekezletet kell tartani. 
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V. A  VEZETŐK FELELŐSSÉGE, JOGKÖRE ÉS A VEZETŐK KÖZÖTTI 

FELADATMEGOSZTÁS  
 

A Centrum SZMSZ-ének 11-13. pontja alapján, valamint a helyi hagyományoknak megfelelően az 

alábbi munkamegosztásban: 

1. Az igazgató 
 

 rendszeresen tájékoztatja a Centrum vezetőségét a tagintézmény munkájáról, problémáiról, és 
kérheti az iskolai feladatok megoldásához a szükséges segítséget, támogatást, 

 az iskolán kívüli társadalmi szervekkel való kapcsolat kiépítése érdekében a nevelőtestület 
tagjaiból összekötőket, megbízott felelősöket jelöl ki, 

 gondoskodik a jogszabályok, felsőbb szervek iskolára vonatkozó határozatainak végrehajtásáról, 

 kapcsolatot tart a tagintézmény szellemi, anyagi támogatása érdekében különböző iskolán 
kívüli szervezetekkel. 

 tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az iskolában folyó oktató-nevelő munkát, 

 végzi és irányítja az iskolai alapdokumentumok készítését  

 előkészíti a nevelőtestület döntési jogkörébe tartozó döntéseket, 

 elkészíti az iskolai statisztikákat, adatszolgáltatásokat, a pedagógusok minősítésével, 
ellenőrzésével kapcsolatos dokumentumokat, a mérési anyagokat, beszámolókat 

 a vezetőtársakkal egyeztetett terv alapján ellenőrzi a tanítási órákat, az órán kívüli 
foglalkozásokat, a tantestület oktató-nevelő munkáját, a naplókat 

 értékeli a tanárok oktató-nevelő munkáját, 

 vezeti a nevelési értekezleteket és az összevont szülői értekezleteket, 

 jóváhagyja a tanulók felvételét vagy kimaradását, 

 irányítja a dolgozók és tanulók munkavédelmét és a tűzvédelmet, 

 irányítja a nemzetközi kapcsolatokat és a pályázati munkát, 

 felügyeli az osztályfőnöki, az angol nyelvi és a matematika munkaközösséget, 

 irányítja a beiskolázási feladatokat és a felvételi eljárást, 

 elkészíti a tantárgyfelosztást, a továbbképzési és a beiskolázási tervet, 

 engedélyezi az iskola dolgozóinak esetenkénti mellékfoglalkozását, 

 irányítja és ellenőrzi a pedagógusok és az ügyviteli dolgozók adminisztratív munkáját  

 kapcsolatot tart a szülői munkaközösséggel a jogszabályokban megfogalmazottak szerint 

 előkészíti és elvégzi a pedagógusminősítésekkel kapcsolatos intézményi feladatokat 

 nyilvántartja a pedagógus szabadságokat 
 

2. Az általános igazgatóhelyettes 
  

 figyelemmel kíséri a munkaügyi és az oktatási jogszabályok változásait, gondoskodik azok iskolai 
betartásáról, betartatásáról, 

 előzetes terv szerint ellenőrzi az alapdokumentumok érvényesülését, a nevelőtestületi 
határozatok végrehajtását, látogatja a tanítási órákat, a tanórán kívüli foglalkozásokat, ezekről 



 

 

feljegyzéseket vezet, tapasztalatait megbeszéli az érdekelt tanárokkal, ellenőrzi a felelősök 
munkáját, 

 felügyeli a francia-orosz-német-olasz, valamint a magyar-történelem munkaközösségek 
munkáját, 

 felügyeli a közismereti versenyeket 

 végzi az érettségire való jelentkezés feladatait, valamint ezen vizsgák előkészítését, 
megszervezését és lebonyolítását, irányítja a továbbtanulással kapcsolatos teendőket, 

 a vezetőtársakkal való munkaelosztás szerint felügyeli az iskolai ünnepélyeket, az 
iskolanapokat, 

 egyeztetés alapján részt vesz az álláspályázatok elbírálásában, az interjúztatásban 

 részt vesz a tagintézményi szabályozó dokumentumok módosításában, az aktuális 
feladatmegosztás alapján a munkatervek és beszámolók elkészítésében 

 előkészíti és irányítja a központi írásbeli felvételi vizsgát 

 kezeli a sajátos nevelési igényű és tanulási-beilleszkedési nehézséggel küzdő tanulók ügyiratait, 
elbírálja a felmentési kérelmeket 

 ellenőrzi a törzskönyveket, beírási naplókat 
 

3. Szakmai igazgatóhelyettes 
 Irányítja az egészségügyi szakmákat alapozó elméleti, gyakorlati oktatást a szakgimnáziumi és a 

kifutó szakközépiskolai osztályokban. 

 Ellenőrzi az alapdokumentumok érvényesülését, a nevelőtestületi határozatok végrehajtását.  

 Előzetes terv szerint látogatja a tanítási órákat, a tanórán kívüli foglalkozásokat, ezekről 
feljegyzéseket vezet, tapasztalatait megbeszéli az érdekelt tanárokkal. 

 Ellenőrzi a felelősök munkáját. 

 Irányítja az érettségi utáni iskolarendszerű nappali  OKJ képzést. 

 A szakmai kerettanterv iskolai adoptációját végzi  

 Biztosítja a külső előadók, fogászati szakemberek jelenlétét az OKJ képzésben,  

 Elkészíti a szakmai tantárgyfelosztást, adatot szolgáltat a statisztikához. 

 Elkészíti az OKJ képzések órarendjét és teremrendjét.  

 Ellenőrzi a szakmai kerettanterv szerinti követelmények teljesülését  

 Irányítja és ellenőrzi a szakmai tankönyvrendelést 

 Kapcsolatot tart az iskola szakképzési tevékenységével összefüggésben egészségügyi 
intézményekkel, szakmai egyesületekkel 

 Teljes körűen megszervezi és irányítja a szakmai vizsgákat 

 Irányítja az érettségi utáni szakképzés beiskolázási munkáit. 

 Ellenőrzési feladatokat lát el a belső ellenőrzési terv szerint. 

 Felügyelete alá tartozik a szakmai és a biológia-kémia-testnevelés munkaközösség  



 

13 

 

13 

4. A gyakorlati oktatásvezető  
 

 Az ágazati szakgimnáziumi és szakközépiskolai szakmai elméleti és gyakorlati oktatás és OKJ 
szakképzés gyakorlati területének irányítása, felügyelete. 

 Összehangolja a szakmai munkaközösség munkáját a gyakorlati oktatás területén 
(szakközépiskola, szakgimnázium, OKJ)  

 Felméri a demonstráló, bemutató oktatás tárgyi szükségletét, melyet továbbít a Centrum 
felé. 

 Segíti az osztályfőnököket a szakmai gyakorlatok megvalósításában, dokumentálásában.  

 Szervezi az intézményi gyakorlatokat 

 Kapcsolatot tart a gyakorlóhelyek vezetőivel, kapcsolattartóival, a gyakorlati oktatásért 
felelős személlyel 

 Előkészíti, ellenőrzi az osztályfőnökök segítségével, az ágazati szakgimnáziumi és 
szakközépiskolai gyakorlati oktatásban résztvevők egészségügyi alkalmassági vizsgálatát 

 Szervezi a tanulók iskolai egészségügyi szűrővizsgálatait 

 Megrendelő összeállításával gondoskodik, a tanulók részére a munkaruháról. 

 Szervezi és irányítja a tanulók gyakorlati képzését az iskola demonstrációs termeiben és az 
együttműködési megállapodással működtetett gyakorlóhelyen, ahol a gyakorlati 
követelményekre való felkészítés és oktatás folyik.  

 Feladata az együttműködési megállapodás megkötése az intézményekkel a szakképzési 
törvény figyelembe vételével. 

 Félévente legalább egyszer munkamegbeszélést hív össze a gyakorlatok koordinálására. 

 Tájékoztatást ad a gyakorlati képzés tanulószerződéssel történő megvalósításról, segíti a 
szerződéskötést. 

 Ellátja az OKJ szakképzések gyakorlati oktatásának felügyeletét.  

 Előkészíti, ellenőrzi az OKJ nappali képzésben tanulók egészségügyi alkalmassági vizsgálatát 
az osztályfőnök segítségével. 

 Szervezi, irányítja és dokumentálja a tanulók gyakorlati képzési feladataikkal összefüggő 
munkavédelmi oktatást. 

 Elkészíti a tanulók éves gyakorlati foglalkoztatásának beosztását, munkarendjét.  

 Rendszeresen ellenőrzi a tanulók gyakorlati oktatáson való részvételét, mulasztás esetén 
ellenőrzi annak igazolását, gondoskodik a hiányzások pótlásának módjáról, idejéről és 
ellenőrzi annak teljesítését. 

 Előkészíti a gyakorlati oktatáshoz szükséges írásos dokumentumokat és ellenőrzi a gyakorlati 
képzésről vezetett munka- illetve foglalkozási napló elkészítését, az OKJ szakképzések 
gyakorlatának beírását az e- naplóban 

 Gondoskodik a gyakorlati oktatás feltételeinek, eszközrendszerének biztosításáról 
fejlesztéséről,. Előkészíti a gyakorlati oktatáshoz szükséges írásos dokumentumokat és a 
leltárfelelősök segítségével az eszközleltárait figyelemmel kíséri. 

 Végzi a szakmai gyakorlatok díjazásának elszámolását a gyakorlóterületek felé és az 
összefüggő szakmai gyakorlaton lévő OKJ- s tanulóknak.  

 Az OKJ szakmai vizsga gyakorlati vizsgafeladatait előkészíti 

 Közreműködik az iskola alapdokumentumai szakmai részének átvizsgálásában. 

 Az ügyeleti beosztás szerint ellenőrzi az iskola napi munkatevékenységét. 

 Részt vesz a szakmai beiskolázási kör munkájában. 

 Együttműködik az iskolaorvossal, a védőnővel, az iskola pszichológussal. 

 Elsősegélyben részesíti a beteg és balesetet szenvedett tanulókat. 
 
 



 

 

5. Munkaközösség-vezetők 
 

 szakmai, módszertani kérdésekben segítséget adnak a tagintézményben folyó nevelő-oktató 
munka tervezéséhez, szervezéséhez, ellenőrzéséhez, 

 folyamatosan segítik és ellenőrzik a munkaközösségbe tartozó pedagógusok nevelő-oktató 
munkáját, kiemelten: 

- óralátogatást végeznek, 
- szervezik a bemutató órákat, a tapasztalatcserét, 
- tervezik és szervezik a tantárgyi méréseket, 
- tervezik az oktatási eszközök fejlesztését, 
- kapcsolatot tartanak és együttműködnek a minőségi körökkel,  
- előkészítik a tanári továbbképzések tervezését, 
- előkészítik a tantárgyfelosztást, 
- javaslatot adnak jutalmazásra, kitüntetésre 
- segítséget nyújtanak a pedagógus-portfolió elkészítéséhez a munkaközösség tagjainak 
 

6. A kiadmányozás és a képviselet szabályai 
 
A Centrum SZMSZ-ének 16. pontja szerint.  
 
Külső szervhez vagy személyhez küldendő iratot kiadmányként csak az igazgató és az 
igazgatóhelyettes, valamint akadályoztatásuk esetén a szakmai igazgatóhelyettes írhat alá.   
Az irat akkor hiteles kiadmány, ha a fent jelölt, illetékes kiadmányozó saját kezűleg aláírja, és aláírása 
mellett a szerv hivatalos bélyegzőlenyomata szerepel. 
 
Nyomdai sokszorosítás esetén elegendő a kiadmányozó neve mellett az „s. k.” jelzés és a 
kiadmányozó szerv bélyegzőlenyomata, vagy a kiadmányozó alakhű aláírásmintája és a kiadmányozó 
szerv bélyegzőlenyomata. 
 
A kiadmányozáshoz használt bélyegzőkről, érvényes aláírás-bélyegzőkről és a hivatalos célra 
felhasználható elektronikus aláírásokról nyilvántartást kell vezetni. A közfeladatot ellátó szerv által 
használt valamennyi bélyegző és elektronikus aláírás kezelésének rendjéről és nyilvántartásáról az 
iratkezelési szabályzat rendelkezik. 
Az iskola képviseletét az igazgató és az igazgatóhelyettes, valamint az igazgató által az aktuális 
feladatra megbízott személy láthatja el. 
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VI. A SZERVEZETI EGYSÉGEK KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS RENDJE 
 

1. A pedagógusok közösségei – a tanulók közösségei  
  
A kapcsolattartás a tanulók képviselőinek a tantestületi értekezleteken való részvételével, az IDB 
üléseken való részvétellel, illetve az iskolagyűlésen valósul meg. 
 
Komplex tanulmányi siker vagy eredménytelenség esetén az osztályok nevelőtestülete osztályfőnöki 
órán, illetve osztálygyűlésen találkozik a tanulók közösségével a felmerült kérdések megoldására. 
 
A szaktárgyi munkaközösségek az oktatás és nevelés tartalmával, módszereivel, eszközeivel, a 
tanulók haladásával, az ismeretek és készségek mérésével, a tanulmányokban való segítségnyújtás 
lehetőségeivel kapcsolatos kérdésekben a szaktanárokon keresztül, illetve osztálygyűlésen, 
osztályfőnöki órán, iskolagyűlésen mint testület tájékoztatnak, illetve tájékozódnak.  
Az előbbi formában foglalkoznak a tanulók szabadidejének megtervezésével, a művelődési 
programokra tett javaslatok megvitatásával.  
A tanulók kérdéseiket, javaslataikat, véleményüket szóban vagy írásban, egyénileg vagy képviselőik 
útján közölhetik a munkaközösségek tagjaival vagy vezetőjével az iskolai fórumokon, illetve 
egyeztetett időpontban.  
 

1.1. A tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és 

formája 

 
A véleménynyilvánítás és tájékoztatás fórumai: 

 vezetői fogadóóra   – hetente, 

 osztályfőnöki óra    – hetente, 

 DÖK-gyűlés    – havonta, 

 iskolagyűlés   – évente egy.  
 
A tanulók rendszeres tájékoztatását az iskolarádió és a hirdetőtábla is szolgálja. 
Az iskolarádió működtetése az iskolai diákönkormányzat feladata. Támogatja diákönkormányzati 
munkát segítő tanár.   
A hirdetőtábla kezelése a diákönkormányzat és a diákönkormányzatot segítő tanár feladata. A 
diákokat az őket érintő döntésekről 6 munkanapon belül tájékoztatni kell az ellenőrzőn és 
osztályfőnöki órán keresztül. 
Minden nap 11 órakor, a szünetben az iskolatitkár a tanulók rendelkezésére áll ügyeik intézéséhez. 
 
A tanítási órákról való felmentési kérelmeket – amennyiben nem sajátos nevelési igényű és tanulási 
nehézséggel küzdő esetről van szó – minden tanév szeptember 15-ig kell az iskolaigazgatójéhez 
eljuttatni. 
  

2.  A szaktárgyi munkaközösségek együttműködését, kapcsolattartásának 

rendje, részvétele a pedagógusok munkájának segítésében 
 



 

 

A munkaközösségek megszervezése 
 
Munkaközösséget minimum öt pedagógus alkothat. Munkájukat a munkaközösség-vezető fogja 
össze. Személyére javaslatot tehetnek a munkaközösség tagjai.  
Megbízási joga a tagintézmény vezetőjének van. Ha az igazgató a javaslattevő, a munkaközösség 
tagjainak véleményezési joga van. A munkaközösség vezetője a tágabb iskolavezetőség tagja.  
 
A szaktárgyi munkaközösségek együttműködése 
 
Minden pedagógus munkaköri kötelessége, hogy munkájával hozzájáruljon a munkaközösség 
eredményességéhez. 
A munkaközösség tagjainak együttműködési területei: 

 a szakmai anyagok (helyi tantervek, folyamatleírások, szakmai és módszertani 
segédanyagok készítése és gyűjtése), az elektronikus tantárgyi dosszié bővítése, 

 a belső továbbképzésben/tapasztalatcserében való kezdeményező részvétel 
(megbeszélések, bemutató órák, stb.), 

 a tanórai és a tanórán kívüli, valamint a szabadidős tevékenységben való közreműködés, 

 a belső és külső mérésekben való részvétel, 

 az e-learning, az informatikai eszközök és az ismerethordozók (könyvtár stb.) 
használatában való jártasság fejlesztése, 

 a képességfejlesztés feladatainak ellátása, kiemelten a tanulási hátrányokkal rendelkező 
és a tehetséges tanulókkal való foglalkozás, 

 együttműködés a minőségi körökkel 

 a nevelési célkitűzések megvalósítása 

 a munkaközösség munkájának elemzése, értékelése; javaslattétel az iskolai munka 
bármely területére és szintjére. 

 
A kapcsolattartás rendje 
 

 a munkaközösség tagjainak munkakapcsolata folyamatos, 

 tanévenként minimum négy alkalommal (a tanév tervezése, a félév értékelése, a tanév 
értékelése, valamint nagy horderejű feladatok előkészítése) értekezletet tartanak, 

 a kapcsolattartásban egyre növekvő szerepet kell adni az e-mailes információnak és 
kommunikációnak. 
 

3. Az iskolai diákönkormányzattal kapcsolatos működési rend 
 

3.1. A diákönkormányzat, a diákképviselők, valamint az iskolai vezetők közötti 

kapcsolattartás formáját és rendje  

 

 A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a választó tanulóközösség fogadja el 
és a nevelőtestület hagyja jóvá.  

 Az iskolai diákönkormányzat élén a működési rendjében meghatározottak szerint választott 
iskolai diákbizottság áll. (IDB) A tanulók nagyobb közösségét érintő kérdések megtárgyalásakor az IDB 
tagjai részt vesznek az iskolavezetőségi és a nevelőtestületi értekezleteken meghívás alapján. 

 Az iskolai diákönkormányzatot segítő tanár támogatja és fogja össze. Folyamatos 
munkakapcsolatban van a DÖK vezetőivel és a DÖK-öt segítő felnőttekkel (pl. osztályfőnök).  A 
kapcsolattartás fórumai az IDB- és az ODB-vezetők rendszeres munkamegbeszélései. A 
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munkamegbeszélésekről a segítő tanár tájékoztatja az igazgatót. az igazgató vagy helyettese 
félévenként egyszer részt vesz az IDB megbeszélésén. Az IDB havonta egyszer ülésezik. 

 A tanuló kérdéseivel, javaslataival, panaszával személyesen, vagy képviselő útján (ODB titkár, 
szülő, osztályfőnök) szóban vagy írásban fordulhat a szaktanárhoz, az osztályfőnökhöz és az iskola 
vezetőségéhez a heti fogadóórán, illetve előre egyeztetett időpontban. 

 Az iskola igazgatója köteles legalább tíz munkanappal korábban megküldeni írásban az iskolai 
diákönkormányzat vezetőjének azokat a dokumentumokat, amelyekkel kapcsolatosan az iskolai 
diákönkormányzatot egyetértési jog illeti meg, illetőleg, amikor a véleményét kötelezően ki kell kérni.  

 A diákönkormányzat a hatáskörébe tartozó döntések meghozatala előtt a diákönkormányzatot 
segítő tanár útján kéri a nevelőtestület véleményét, illetve a diákönkormányzat szervezeti és 
működési szabályzatának jóváhagyását. 

 Évenként legalább egy alkalommal a diákközgyűlést össze kell hívni. Az iskolagyűlésen az iskola 
vezetősége, osztályfőnöki testülete kötelezően részt vesz. 

 Az iskolai diákönkormányzat működéséhez használhatja az iskola helyiségeit és az iskolában 
rendelkezésre álló eszközöket. Hely- és eszközigényét írásban legalább  egy héttel korábban be kell 
jelentenie az igazgatónak. Feladatainak ellátásához igénybe veheti a telefont, a telefaxot, a 
számítógépet és a fénymásolót. Ezek használata során takarékosságra kell törekedni. 



 

 

VII. AZ ISKOLA KÜLSŐ KAPCSOLATRENDSZERE 
 

 intézmény kapcsolattartó a kapcsolattartás formája, módja  

Budapesti 
Vendéglátóipari és 
Humán Szakképzési 
Centrum 

igazgató igazgatói levelező lista, papír alapú posta, 
személyes  

Oktatási Hivatal igazgató, igazgatóhelyettes papír alapú és elektronikus posta, adatbázisok 

Pedagógiai szakszolgálatok igazgató, igazgatóhelyettes, 
osztályfőnökök 

papír alapú és elektronikus posta, telefon 

MFPI igazgató munkaközösségek 
vezetői 

továbbképzések, szaktanácsadókkal való 
konzultációk, innovációk 

Nemzeti Erőforrás 
Minisztériuma 

igazgató dokumentumok adása, fogadása, beszámolók, 
jelentések, rendezvényeken való részvétel, 
közös tevékenységek, konzultációk, 
szaktanácsadás 

Pedagógiai 
szakszolgáltatók, 
pedagógiai szakmai 
szolgáltatók 

igazgató, osztályfőnökök szakmai kapcsolattartás, továbbképzések, 
tanulói pedagógiai-pszichológiai vizsgálatok 
 

gyermekjóléti szolgálat szakmai igazgatóhelyettes a tanulók lakhelye szerinti ellátó hálózat 
feltárása, a lehetőségek megismerése, 
együttműködés 

Heim Pál Kórház Fogászati 
Prevenciós Osztályán. 

szakmai igazgatóhelyettes fogászati szűrővizsgálat évente 
 

VIII. kerületi Önkormányzat 
Józsefvárosi Egészségügyi 
Szolgálata 

szakmai igazgatóhelyettes iskolaorvosi szolgálat, a tanulók fogászati, hallási 
és szemészeti szűrése 

Üzemegészségügyi orvosi 
szolgálat  
 

szakmai igazgatóhelyettes munkaalkalmassági vizsgálatok, rendszeres 
egészségügyi ellenőrzés. 
 

Fővárosi Szakoktatási 
Szakszervezet 

az SzB-titkár értekezleteken való részvétel, jelentések 

Diákcsere-partnerek 
Udens Kollege - Uden (Hol)  
Daniel Sampaio Escola 
Secundaria Almada 
(Port) 

 
idegen nyelvi munkaközösség, a 
nemzetközi koordinátor ésaz 
igazgató 

 
diákcsere, tanártovábbképzés, közös 
projektmunka, nemzetközi konferenciák, 
európai programok (Coménius, stb.) keretében. 
 

Továbbtanulási, 
pályaválasztási intézetek és 
általános iskolák 
 

 
beiskolázási felelős 

 
adatszolgáltatás, információcsere, nyílt napok, 
részvétel általános iskolai pályaválasztási szülői 
értekezleteken és börzéken, dokumentumok 
átadása. 

Tudományos, 
ismeretterjesztő és 
kulturális intézmények 
 

a szaktárgyi munkaközösségek 
és az osztályfőnökök 

programokon való részvétel. 
 

Sportszervezetek 
 

testnevelő tanárok információcsere, közös tevékenység. 
 

Bókay Alapítvány 
 

iskolavezetőség Az Alapítvány kuratóriumi elnökének részvétele 
vezetőségi ülésen, a célok és feladatok 
egyeztetése. 
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1. A vezetők és szülői szervezet közötti kapcsolattartás formája, rendje 
 
Az osztályban tanuló gyermekek szülei osztályonként 2-3 tagot választanak minden tanév elején 
(szülői választmány), akik az iskola vezetőségével egész évben kapcsolatot tartanak.  
A szülői szervezet iskolai választmányát az igazgató tájékoztatja az iskolai munkatervről és az aktuális 
feladatokról. Tájékozódásukhoz biztosítja a dokumentumokat és a háttéranyagokat.  
A szülői szervezetek jogaikat a magasabb rendű jogszabályok alapján gyakorolják. Ennek a 
testületnek a képviselője, képviselői gyakorolják az aláírási jogot a szülői szervezet véleményezési és 
egyetértési jogkörében. 
 
Szülőkkel való kapcsolattartás formái 
  

 szülői értekezlet évente két alkalommal, amelyeken szükség szerint az igazgató részt vesz 
 teljes körű szülői fogadóóra évente két alkalommal 
 igazgatói és igazgatóhelyettesi fogadóóra a szülők számára heti rendszerességgel ill. 

megbeszélés szerint 
 rendszeres kapcsolattartás e-mailben és telefonon 
 körlevelek: 

 tájékoztatás a tanév rendjéről 

 rendszeres tájékoztatás a törvényi változásokról 

 évfolyam-feladatok alapján a közösségi szolgálatról, érettségivel kapcsolatos teendőkről 

 az iskolát érintő egyéb aktuális ügyekről  

 évente egy alkalommal megbeszélés a szülői választmánnyal, a megbeszélésen részt vesznek 
az iskolavezetőség tagjai, illetve a tárgytól függően a tantestület tagjai. 
 

Iskolánk honlapján Szülői oldal működik a különböző hivatalos ügyek intézésével kapcsolatosan. 

2.  Nevelőtestület – szülői szervezet 

 A kapcsolattartás a szülői szervezet képviselőinek a nevelőtestületi értekezletekre való 
meghívásával, az iskolai szülői szervezet és az igazgató a tanév munkarendjébe épített 
megbeszélésein való tanári részvétellel valósul meg. A kapcsolattartás terepei a közös iskolai 
rendezvények is (iskolanapok, ünnepélyek, pedagógusnap-gyermeknap). 
 A kapcsolattartás a rendszeres heti fogadóórákon, a tanév munkarendjébe épített 
nevelőtestületi fogadónapokon és szülői értekezleteken és fogadóórákon, közös szabadidős 
programokon valósul meg. 
 

3.  A szülői szervezet véleményezési jogai  
 

 irat (adat) kezelési szabályzat elfogadása 

 SZMSZ elfogadása 

 Pedagógiai Program elfogadása 

 Házirend elfogadása 

 Tankönyvek, taneszközök, tanulmányi segédletek és felszerelések jegyzékének elfogadása a 
megelőző tanévben 
 

4.  A gyakorlati képzést folytatókkal és szervezőkkel való kapcsolattartás formái és rendje 
 

A gyakorlati oktatóhelyekkel a gyakorlati oktatásvezető szervezi meg és tartja a kapcsolatot 

együttműködési megállapodás alapján.  



 

 

VIII. A PEDAGÓGIAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE 
 
Alapelvek 
 
Az oktató-nevelő munka belső ellenőrzésére jogosultaz igazgató, az általános igazgatóhelyettes, a 
szakmai igazgatóhelyettes és a munkaközösség-vezető. 
Az oktató-nevelőmunka belső ellenőrzésének célja a tájékozódás, segítségnyújtás, fejlesztés, a  
feladatok, utasítások végrehajtásának ellenőrzése, az eredményesség, illetve teljesítményvizsgálatok. 
 
Az oktató-nevelő munka belső ellenőrzésének formái 

 a tanórák, a tanórán, iskolán kívüli foglalkozások látogatása 

 tanulói munkák ellenőrzése, vizsgálata, az eredmények mérése, vizsgaeredmények 

 adminisztratív munkák ellenőrzése, vizsgálata 

 összetett vizsgálat egy-egy tantárgyra, tantárgycsoportra, nevelési területre vonatkozóan 

 beszámoltatás szóban vagy írásban 
 
Az ellenőrzés tapasztalatait értékelni kell az alábbi formákban: 

 szóbeli konzultáció 

 írásbeli emlékeztető vagy feljegyzés 

 értekezleten történő elemzés 

 az értékeléshez az esetlegesen feltárt hibák kiküszöbölésére feladat vagy utasítás is kapcsolódik. 
 
Az ellenőrzési feladatok részben az éves munkaterv részét képező ellenőrzési tervben, részben a napi 
aktualitásnak megfelelően fogalmazódnak meg. Az ellenőrzési terv félévenként készül, és a 
munkatervvel együtt nyilvánosságra kerül. 
Az eseti ellenőrzések megtartásáról az igazgató, illetve az igazgatóhelyettes dönt. Rendkívüli 
ellenőrzés megtartását kérheti a szaktárgyi munkaközösség, a szülői szervezet (közösség). 
A pedagógiai munka eredményessége ellenőrzésének alapvetően átfogó méréseken kell alapulnia. Az 
abszolút eredmények mellett fontos az indulószintek figyelembevétele és hozzáadott pedagógiai 
érték vizsgálata. 
 Az egyes szakterületeken végzett belső ellenőrzés eredményeit a szaktárgyi 
munkaközösségek értékelik, megtervezik a szükséges intézkedéseket. 
 
A tanár személyisége és munkája minden szempontból példamutató és nevelő hatású legyen.  
A pedagógus ellenőrzésének tapasztalatait az ellenőrzöttel ismertetni kell. 
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IX. AZ EGYÉB FOGLALKOZÁSOK CÉLJA, SZERVEZETI FORMÁI, 

IDŐKERETEI 

 

Az egyéb foglalkozások időkerete a tanórákéhoz hasonlóan egységesen 45 perc. 
A kezdés időpontja az érintett tanulók órarendjéhez igazodik, a befejezés időpontja 18 óra. 
Működési idő: szeptember 15. - május 31. 
 
A foglalkozások célja a fejlesztés, felzárkóztatás, tehetséggondozás, érettségi felkészítő, valamint a 
jogszabályokban előírt egyéb feladatok teljesítése: 

- felkészítés közösségi szolgálatra 
- a diákönkormányzat tagjai munkájának segítése 
- mindennapi testedzés 

 
Szervezeti formák: 

- azonos osztály/évfolyam tanulóiból kialakított csoport (fejlesztő és 
felzárkóztató foglalkozások, érettségi felkészítők) 

- több, különböző osztály érintett tagjaiból kialakított csoport (pl. 
énekkar) 

Felzárkóztató foglalkozások 

 Matematika felzárkóztató tanulási nehézséggel küzdő diákok számára 

 Anyanyelvi felzárkóztató tanulási nehézséggel küzdő diákok számára  

 Magyar mint idegen nyelv felzárkóztatás nem magyar anyanyelvű tanulók számára 

 Igény szerint egyéb tantárgyakból is a tantárgyfelosztás heti órakeretének függvényében 
 
Rehabilitációs foglalkozások: a sajátos nevelési igényű diákok számára a sajátos nevelési igény 
típusának és a szakvéleményben foglalt javaslatoknak megfelelően. 
 
Fejlesztő foglalkozások: a tanulási-beilleszkedési nehézséggel küzdő diákok számára a 
szakvéleményben foglalt javaslatoknak megfelelően. 
 
Érettségi felkészítők: amennyiben lehetőség nyílik rá, nem kötelező tanórai foglalkozás keretében 
történik az érettségi felkészítés, ha pedig nem, akkor a tanórákon. A minden tanévben induló 
érettségi felkészítőket a pedagógiai program szabályozza. 
 
Tömegsport foglalkozások napi rendszerességgel. választható tevékenységek 

o Röplabda edzés 
o Aerobic edzés 
o Kosárlabda és/vagy streetball (benti és/vagy kinti palánknál) 
o Labdarúgás (benti és/vagy kinti lehetőség) 

 
A kötelező és a kötelezően biztosítandó foglalkozások, valamint a csoportbontások és érettségi 
felkészítők után a fennmaradó órakerettől függően: szakkörök a diákok érdeklődésének megfelelően, 
versenyfelkészítők, tanulószoba, közösségi szolgálattal kapcsolatos foglalkozások. 
 
 



 

 

X. AZ ÜNNEPÉLYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJÉT, A HAGYOMÁNYOK 

ÁPOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK 
A tanulói közösség életével összefüggő hagyományok 

Ünnepélyek 

 március 15. (az 1848/49-es forradalom és 
szabadságharc) 

 október 23. (az 1956-os forradalom) 

 tanévnyitó 

 tanévzáró 
 
 A nemzeti ünnepek előtt két munkanappal 
az iskola épületét a Magyar Köztársaság lobogójával 
fel kell díszíteni. 
Az ünnepségeken való részvétel a középiskolások és 
a pedagógusok számára kötelező.  

Megemlékezések 

 október 6. (az Aradi Vértanúk Napja) 

 február 14. (Bálint-nap) 

 február 25. (a kommunista diktatúrák áldozatainak 
napja) 

 március 8. (Nemzetközi Nőnap) 

 április 11. (a Költészet Napja) 

 április 16. (a holocaust áldozatainak napja) 

 április 19. (Bókay János születésnapja) 

 április 22. (a Föld Napja) 

 május első vasárnapja (Anyák Napja) 

 június 4. A nemzeti összetartozás napja 

Rendezvények 

 rigóavató 

 Karácsony 

 szalagavató 

 ballagás 

 Bókay-nap 

 gyermeknap  

 pedagógusnap 

 nyitott-napok 

Az iskolán belül működő szakkörök, diákkörök 

 énekkar 

 filmklubok környezetvédelmi szakkör  

 vöröskeresztes és elsősegélynyújtás szakkör 

 Pénzügyi Oktatási Program-szakkör 

 tömegsport 

 atlétika, kosárlabda, torna 

 iskolaújság és iskolarádió szerkesztősége 
 

Iskolai versenyek 

 évfolyam szintű szakmai versenyek 

 történelmi-művelődéstörténeti vetélkedő 

 nyelvhasználati verseny, helyesírási verseny 

 szavalóverseny 

 műfordítói verseny 

 matematika háziverseny 

 sportversenyek 

 pályázatok 
 
 

Az iskolán kívül megrendezésre kerülő versenyek 

 OKTV 

 országos angol nyelvű színjátszó verseny 

 országos tanulmányi versenyek 

 fővárosi tanulmányi versenyek 

 fővárosi szakmai verseny 

 szép magyar beszéd verseny 

 kulturális és művelődési versenyek 

 fővárosi helytörténeti verseny 

 vöröskeresztes elsősegélynyújtó verseny 

 sportversenyek 

Táborok, kirándulások 

 érettségi előkészítő matematikatábor 

 biológiai-földrajzi-környezetvédelmi tereptábor 

 2-3 napos közösségépítő táborok és életmód 
táborok 

 csibetábor a leendő 9. évfolyam fogadására 

 nyári intenzív nyelvi táborok 

 PP-ben tervezett tanulmányi kirándulások 

 az iskola szabadidős programjában és az 
osztályprogramokban tervezett kirándulások 
 

Külföldi cserekapcsolatok, szakmai kapcsolatok 

 Udens Kollege, Uden  

 Daniel Sampaio Escola Secundaria,  Almada  
 

 
Az iskolai dolgozók életével összefüggő hagyományok:  nőnap, pedagógusnap, nyugdíjba vonulók 
búcsúztatása, tantestületi kirándulás, tanulmányút. 
Az ünnepélyek, megemlékezések, egyéb hagyományok rendjét, szervezésük módját, felelőseit az 
iskolai munkaterv és a szaktárgyi munkaközösségi munkatervek tartalmazzák.  
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XI. A TANULÓVAL SZEMBEN LEFOLYTATÁSRA KERÜLŐ FEGYELMI ELJÁRÁS RÉSZLETES 
SZABÁLYAI 
A 20/2012. EMMI rendelet 53-61. § alapján. 
 
A fegyelmi eljárást egyeztető eljárás előzheti meg, amelynek célja a kötelességszegéshez elvezető 
események feldolgozása, értékelése, ennek alapján a kötelességszegéssel gyanúsított és a sérelmet 
elszenvedő közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében.  
 

1. Az egyeztető eljárás szabályai 
 az egyeztető eljárás lefolytatásához a sérelmet elszenvedő fél (kiskorú fél szülője), valamint a 

kötelességszegéssel gyanúsított tanuló (kiskorú tanuló szülője) egyetértését be kell szerezni 

 amennyiben a kötelességszegés olyan jellegű, hogy nincsen sértett fél, kötelességszegéssel 
gyanúsított tanuló (kiskorú tanuló szülője) egyetértését kell beszerezni 

 a szülő az értesítés kézhezvételétől számított öt tanítási napon belül írásban jelentheti be, ha 
kéri az egyeztető eljárás lefolytatását 

 A fegyelmi eljárást folytatni kell, ha az egyeztető eljárás lefolytatását nem kérik 

 Harmadszori kötelességszegés esetén a fegyelmi jogkör gyakorlója az egyeztető eljárás 
alkalmazását elutasíthatja. 

 Ha a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló és a sérelmet elszenvedő fél az egyeztető 
eljárásban írásban megállapodott a sérelem orvoslásáról, bármelyik fél kezdeményezésére az 
írásbeli megállapodás mellékelésével a fegyelmi eljárást legfeljebb három hónapra fel kell 
függeszteni.  

 Ha a felfüggesztés ideje alatt a sérelmet elszenvedő fél, (kiskorú fél szülője) nem kérte a 
fegyelmi eljárás folytatását, a fegyelmi eljárást meg kell szüntetni.  

 Az egyeztető eljárást olyan nagykorú személy vezetheti, akit mind a sérelmet elszenvedő fél, 
mind a kötelességszegő tanuló elfogad.  

2. A fegyelmi tárgyalás és a fegyelmi határozat 
 

 A fegyelmi eljárást a megindításától számított harminc napon belül  tárgyaláson kell befejezni.  

 A fegyelmi tárgyalást a nevelőtestület saját tagjai közül választott legalább háromtagú 
bizottság folytatja le. A bizottság az elnökét saját tagjai közül választja meg. 

 A tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról jegyzőkönyv készül. 

 A fegyelmi határozatot a fegyelmi tárgyaláson szóban ki kell hirdetni. A kihirdetéskor 
ismertetni kell a határozat rendelkező részét és rövid indokolását. Ha az ügy bonyolultsága 
vagy más fontos ok szükségessé teszi, a határozat szóbeli kihirdetését az elsőfokú fegyelmi 
jogkör gyakorlója legfeljebb nyolc nappal elhalaszthatja. 

 A fegyelmi eljárást határozattal meg kell szüntetni, ha a tanuló nem követett el 
kötelességszegést, a kötelességszegés nem indokolja a fegyelmi büntetés kiszabását, a 
kötelességszegés elkövetésétől számított három hónapnál hosszabb idő telt el, a 
kötelességszegés ténye nem bizonyítható, vagy nem bizonyítható, hogy a kötelességszegést a 
tanuló követte el. 

 A fegyelmi határozatot a kihirdetést követő hét napon belül írásban meg kell küldeni az ügyben 
érintett feleknek. 

 Megrovás és szigorú megrovás fegyelmi büntetés esetén a határozatot nem kell írásban 
megküldeni, ha a fegyelmi büntetést a tanuló - kiskorú tanuló esetén a szülő is - tudomásul 
vette, a határozat megküldését nem kéri, és eljárást megindító kérelmi jogáról lemondott. 

 Az elsőfokú határozat ellen a tanuló (kiskorú tanuló szülője) nyújthat be fellebbezést a 
határozat kézhezvételétől számított tizenöt napon belül az elsőfokú fegyelmi jogkör 
gyakorlójához. 



 

 

 A fegyelmi büntetést megállapító határozat ellen benyújtott kérelmet az elsőfokú fegyelmi 
jogkör gyakorlója beérkezéstől számított nyolc napon belül továbbítja a másodfokú fegyelmi jogkör 
gyakorlójához az ügy valamennyi iratával együtt az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlójának az ügyre 
vonatkozó véleményével ellátva. 

3. A fegyelmi büntetés 
 

 Eltiltás a tanév folytatásától fegyelmi büntetés nem szabható ki, ha a tanév végi 
osztályzatokat megállapították. (Kivéve, ha a tanuló a nyári gyakorlat teljesítése során követ el 
kötelességszegő magatartást). 

 Ha a kizárás az iskolából fegyelmi büntetést megállapító határozat az iskola tizedik 
évfolyamának, a középiskola utolsó évfolyamának vagy a szakiskola utolsó szakképzési 
évfolyamának sikeres elvégzése után válik végrehajthatóvá, a tanuló nem bocsátható érettségi vagy 
szakmai vizsgára. A tanuló a megkezdett vizsgát nem fejezheti be addig az időpontig, ameddig a 
kizárás fegyelmi büntetés hatálya alatt áll. 

 A tanuló - a megrovás és a szigorú megrovás kivételével - a fegyelmi határozatban foglaltak 
szerint a fegyelmi büntetés hatálya alatt áll. A fegyelmi büntetés hatálya nem lehet hosszabb 
tizenkét hónapnál áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, eltiltás az adott 
iskolában a tanév folytatásától és kizárás az iskolából fegyelmi büntetések esetén.  

 A fegyelmi jogkör gyakorlója a büntetés végrehajtását a tanuló különös méltánylást 
érdemlő körülményeire és az elkövetett cselekmény súlyára tekintettel legfeljebb hat hónap 
időtartamra felfüggesztheti. 

4. További rendelkezések 
 

 A fegyelmi eljárásban a kiskorú tanuló szülője mindig részt vehet. A tanulót szülője, 
törvényes képviselője képviselheti. 

 A fegyelmi eljárás megindításáról a tanulót, a kiskorú tanuló szülőjét, a gyakorlati képzés 
során elkövetett fegyelmi vétség esetén - ha a fegyelmi vétséggel érintett gyakorlati képzés 
folytatója nem az iskola - a gyakorlati képzés folytatóját (a továbbiakban: gazdálkodó szervezet), 
tanulószerződés esetén a területileg illetékes gazdasági kamarát értesíteni kell a tanuló terhére rótt 
kötelességszegés megjelölésével. Az értesítést oly módon kell kiküldeni, hogy azt a tanuló, a szülő 
külön-külön a tárgyalás előtt legalább nyolc nappal megkapja. 

 A fegyelmi ügy elintézésében és a határozat meghozatalában nem vehet részt a tanuló 
közeli hozzátartozója, továbbá az, akit a tanuló által elkövetett kötelességszegés érintett. 

 A másodfokú fegyelmi határozat meghozatalában nem vehet részt az sem, aki az elsőfokú 
fegyelmi határozat meghozatalában részt vett, tanúvallomást tett vagy szakértőként eljárt. 

 Akivel szemben kizárási ok áll fenn, köteles azt bejelenteni.  

 Ha az iskolának, kollégiumnak a tanuló kárt okozott,az igazgató, a kollégium vezetője 
köteles a károkozás körülményeit megvizsgálni, az okozott kár nagyságát felmérni, és lehetőség 
szerint a károkozó és a felügyeletét ellátó személyét megállapítani. 

 (2) Ha a vizsgálat megállapítása szerint a kárt az iskola, a kollégium tanulója okozta, a 
vizsgálat eredményéről a tanulót, kiskorú tanuló esetén szülőjét haladéktalanul tájékoztatni kell. A 
tájékoztatással egyidejűleg a szülőt fel kell szólítani az Nkt. 59. § (1)-(2) bekezdésében 
meghatározottak szerint az okozott kár megtérítésére. 

 Ha a nevelési-oktatási intézmény a gyermeket, tanulót veszélyeztető okokat pedagógiai 
eszközökkel nem tudja megszüntetni, vagy a gyermekközösség, a tanulóközösség védelme 
érdekében indokolt, A 20/2012. EMMI rendelet 62. §-ban foglaltak alapján oktatásügyi közvetítő 
eljárást kezdeményezhet.  
 



 

25 

 

25 

XII. A RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET ÉS ELLÁTÁS RENDJE 
 
A tanulókra vonatkozó egészségügyi felügyelet és ellátás 
 

 iskolaorvosi ellátás hetente 1 alkalommal 

 középiskolásoknál évente kétszer a fizikai állapot mérése az iskolaorvos által, szükség 
esetén szakorvoshoz irányítás 

 tanköteles tanulók évente egyszeri fogászati, szemészeti, hallás és belgyógyászati 
vizsgálatának megszervezése az iskolaorvos és a védőnő irányításával, az osztályfőnök 
ellenőrzésével. A szűrővizsgálaton való részvételt és a tanulók felügyeletét az iskola biztosítja. 

 iskolapszichológusi konzultáció 

 osztályfőnökök nyilvántartása a gondozásra szoruló tanulókról; terv szerinti segítségadás 
(együttműködés az ifjúsági tanácsadó intézettel) 

 munkavédelmi oktatás 
 
Az iskola dolgozóira vonatkozó egészségügyi felügyelet és ellátás 
 
Az előzetes orvosi vizsgálatra a tagintézmény vezetője küldi a dolgozókat, valamint az erre kötelezett 
tanulókat. Nyilvántartásukat a szakmai igazgatóhelyettes látja el. 
A dolgozók rendszeres orvosi ellenőrzését iskolaegészségügyi orvos végzi. 
 

XIII.  ISKOLAI VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK 
 
A létesítmények és helyiségek használati rendje 
 

 Az iskola összes tanulója igénybe veheti az iskola valamennyi oktatási célra kialakított 
helyiségét a rendeltetésszerű használat szerint. 

 A helyiség eltérő céljára történő használatához az igazgató előzetes engedélyére van szükség. 

 A tantermekben és az iskola folyosóin, a tornateremben és az étkezőben minden esetben 
biztosítani kell a felügyeletet. A felügyeletet az ügyeletes tanár biztosítja. 

 Az iskola szertárait, demonstrációs termét, számítástechnika termét, a tornatermet zárva kell 
tartani, és csak a felügyelő tanár jelenlétében lehet oda belépni. 

 A tornatermet az iskola tanulói, dolgozói és hozzátartozói tanítási időn kívül is használhatják, 
amennyiben az iskolai ISK tevékenységhez nincs szükség a tornateremre. Az ügyeleti kötelezettség 
ebben az esetben is érvényes. Az engedélyt az igazgató adja. 

 A sportudvar és a tornaterem hasznosításáról az iskolaigazgatóje által aláírt szerződésben kell 
rendelkezni. A bérbeadás a rendeltetésszerű használatot nem zavarhatja. 

 Az iskolai könyvtárat a nyitva tartási időben lehet igénybe venni. 

 Az iskola dolgozói az oktatási eszközöket anyagi felelősség terhe mellett rendeltetésszerűen 
használhatják. 

 A leltárfelelősöket a leltári szabályzat szerinti felelősség terheli. Leltári tárgyakat, könyveket 
helyiségeikből kivinni csak a leltárfelelős előzetes engedélyével lehet. A felszerelési eszközöket az 
oktatással összefüggő célra az épületből kivinni csak írásbeli igazgatói engedéllyel lehet. 
 
Az iskola dolgozói a létesítmény használatakor kötelesek az energiatakarékossági, tűz- és 
munkavédelmi előírásokat betartani. 
 
 



 

 

XIV. A GYERMEKEK, TANULÓK EGÉSZSÉGÉT VESZÉLYEZTETŐ HELYZETEK KEZELÉSÉRE 
IRÁNYULÓ ELJÁRÁSREND 
 

 A baleset tényét a balesetet észlelő személy az igazgatónek haladéktalanul köteles jelenteni. 

 A tagintézmény közalkalmazottai kötelesek munkahelyükön a biztonságos munkavégzésre 
alkalmas állapotban megjelenni és munkát végezni. Csak olyan munkát végezhetnek, amelyre 
kioktatták őket, és amelyek munkakörükbe tartoznak. 

 Amennyiben feltételezhető, hogy a baleset súlyosnak minősül, a nevelési-oktatási 
intézménynek – telefonon, e-mailen, telefaxon vagy személyesen – azonnal be kell jelentenie 
a rendelkezésre álló adatok közlésével a tagintézmény felettes szervének. A balesetet a KIR 
baleseti jegyzőkönyv nyilvántartó adatbejelentő rendszerén keresztül is jelenteni kell. A 
súlyos baleset kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező 
személyt kell bevonni. A nyolc napon túl gyógyuló sérüléssel járó tanuló- és 
gyermekbaleseteket haladéktalanul ki kell vizsgálni.  

 A tagintézményben bekövetkezett tanuló- és gyermekbaleseteket nyilván kell tartani, azokról 
jegyzőkönyvek kell készíteni (jegyzőkönyvvezető rendszerben vagy papír alapon), és ezt meg 
kell küldeni a Centrumnak, egy példányát átadni a tanulónak (kiskorú tanuló szülőjének).  

 A tagintézménynek lehetővé kell tenni a szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat 
képviselője részvételét a balesetek kivizsgálásában. 

 Minden tanuló- és gyermekbalesetet követően meg kell tenni a szükséges intézkedést a 
hasonló esetek megelőzésére. 

 

XV. BÁRMELY RENDKÍVÜLI ESEMÉNY ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK 
 
Bombariadó esetén szükséges teendők 
 

 a bombariasztást azonnal jelenteni kell az igazgatónek vagy helyettesének 

 a jelzésre az igazgató értesíti a VIII. kerületi rendőrkapitányságot 

 a harmadik csengetésre a tanárok a kiürítési terv szerint osztályukkal együtt elhagyják az 
épületet,  

 a kiürítés az órát tartó tanár irányításával, rendezetten történik a tűzriadó tervben leírt 
útvonalon 

 a tanulók a Kálvária téren tanáraik felügyelete mellett várakoznak, vagy hosszabb várakozási 
idő esetén tanáruk kíséretében a kerületben sétát tesznek 

 a várakozási időt az időjárás függvényében az igazgató határozza meg 

 ha lehetséges, az épület átvizsgálása után a tanítást folytatni kell 

 ha a pótlás aznap nem lehetséges, a tanítási órákat szombaton kell pótolni 

 az érettségi időszakban, kiemelten az írásbeli vizsganapokon a vizsga zavartalan lebonyolítása 
érdekében az igazgató a szükséges intézkedéseket megteszi. 

 
 
Rendkívüli események esetén szükséges teendők 
 

 A rendkívüli eseményt vagy lehetségességét észlelő iskolai dolgozó jelentést tesz az 
igazgatónek vagy az őt helyettesítő vezetőnek. 

 A rendkívüli eseménynek megfelelő intézkedést az igazgató hozza meg. A rendkívüli 
eseményről értesíti a Centrumot, illetve a megfelelő elhárító szervezetet (rendőrség, ANTSZ, stb.). 
Szükség esetén intézkedéseit a velük való konzultáció alapján hozza meg. 

 Az egészséget, életet veszélyeztető események bekövetkeztekor gondoskodik a tanulók és 
iskolai dolgozók biztonságba helyezéséről, illetve a sérültek ellátásáról a megfelelő szakszolgálatok 
segítségével.  
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XVI. TÁJÉKOZTATÁS A TAGINTÉZMÉNY DOKUMENTUMAIRÓL 
 
A dokumentumok közzététele 
 
A nevelőtestület, a tanulói közösség és a szülői közösség végigkíséri a dokumentumok elkészítését, 
gyakorolja jogosultságait.  
 A tagintézmény alapdokumentumai nyilvánosak, a betekintésre lehetőséget kell adni 
valamennyi pedagógusnak, diáknak és szülőnek, valamint a közösségek választott képviselőinek 
(SzMK, ODB, IDT, IT). 
 A dokumentumok elkészültét, jóváhagyásukat az igazgató jelenti be a fenti közösségeknek az 
iskolai közösségek kapcsolatrendszere fejezetben rögzített módon.  
 A diákközösséget részletesen a segítő tanár tájékoztatja, a tanulóközösségeket (osztályok) az 
osztályfőnökök, az osztályok szülői munkaközösségét az osztályfőnökök, a szülői választmányt az 
igazgató tájékoztatja. 
  
A dokumentumok megtekinthetősége 
 
Az iskola dolgozói a dokumentumokat az iskola titkárságán, valamint az iskola honlapján tekinthetik 
meg. 
Az iskola tanulói és a szülők a Pedagógiai Programot, a Szervezeti és Működési Szabályzatot, valamint 
Házirendet az iskola honlapján tekinthetik meg. Kérés esetén az iskolatitkár digitális formában 
átküldi, vagy nyomtatott formában is átadja megtekintésre a dokumentumokat.   
Az osztályfőnökök a 9. évfolyamon az első osztályfőnöki órán, valamint az első szülői értekezleten 
részletes tájékoztatást adnak a Pedagógiai Programról és a Házirendről. Szülői kérés esetén további 
tájékoztatás kérhető az igazgatótől és az igazgatóhelyettestől, szakmai ügyeket érintően a szakmai 
igazgatóhelyettestől. 
 

XVII. AZ ELEKTRONIKUS ÚTON ELŐÁLLÍTOTT PAPÍRALAPÚ NYOMTATVÁNYOK 
HITELESÍTÉSÉNEK ÉS KEZELÉSÉNEK RENDJE 
 

1. Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje 
 

 Az elektronikus úton előállított nyomtatványokat a digitalizálást végző személy köteles papír 
alapú formában is előállítani. 

 Az elektronikus nyomtatványt –az igazgató utasítása szerinti gyakorisággal – papíralapon is 
hozzáférhetővé kell tenni, azaz ki kell nyomtatni. 

 A papíralapú nyomtatványt kinyomtatását követően 
  el kell látniaz igazgató eredeti aláírásával és a tagintézmény bélyegzőjével  
 az iraton fel kell tüntetni a dokumentum eredeti adathordozójára való utalást 

(„elektronikus nyomtatvány”) 
 az elektronikus és a nyomtatott (hitelesített) kiállítás dátumát 

 az vonatkozó jogszabályi rendelkezés szerint meghatározott ideig az irattárazási szabályzat 
alapján irattári dokumentumként kell lerakni. 

 A papír alapú irattározás tekintetében a személyiségi, adatvédelmi és biztonságvédelmi 
követelmények megtartásáért a tagintézményvezető felel, valamint a hitelesítésről a 
tagintézményvezetőnek kell gondoskodnia. 

 
 



 

 

2. 2. Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok kezelésének rendje 
 

 Közoktatási Információs Rendszer (KIR) használata során feltétlenül ki kell nyomtatni és az 
irattárban kell elhelyezni az alábbi dokumentumok papír alapú másolatát: 

 az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása, 
 az alkalmazott pedagógusokra, óraadó tanárokra vonatkozó adatbejelentések, 
 a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések, 
 az október 1-jei pedagógus és tanulói lista. 

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

 

XVIII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
 

A tanulót a gyakorlati képzéssel összefüggésben  munkaruha, védőruha, egyéni védőfelszerelés, 
tisztálkodási eszköz illeti meg. Tanulmányok megszakítása esetén a munkaruha ép állapotban 
 visszajár az iskolának vagy megrongálódása esetén értékének megfelelő térítési díj fizetendő. A 
munkaruha kihordási ideje 2 év. Tisztán tartása a tanuló kötelessége. 
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XIX. AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 
 

1. A könyvtár igénybe vételének és működésének általános szabályai 
 

A könyvtár használati köre 
 
 Az iskolai könyvtár korlátozottan nyilvános könyvtár. Az iskolai könyvtárat az iskola tanulói és 
pedagógusai, adminisztratív és technikai dolgozói használhatják. 
 A beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele díjtalan. A beiratkozás a HUNTÉKA rendszer 
által igényelt adatok megadásával történik (név, osztály, oktatási azonosító, elérhetőség). 
    
 Helyben használat 
 
 A kézikönyvtári anyagot (lexikonok, szótárak, enciklopédiák stb.), a folyóiratokat és a 
könyvtár muzeális értékű könyveit csak az olvasóteremben lehet használni. 
 A csak helyben használható dokumentumokat, egyéb anyagokat (pl. AV anyagok) a tanárok 
egy-egy tanítási órára is kikölcsönözhetik, indokolt esetben a könyvtár zárása és nyitása közötti időre 
is. A szaktantermi használathoz kötött CD-k, DVD-k letéti könyvtárba vehetők 
 A könyvtárban elhelyezett számítógépeket nyitva tartási időben lehet használni.  
         A könyvtáros/könyvtáros tanár szakmai segítséget ad: 

 

 az információk közötti eligazodásban 

 az információk kezelésében 

 a könyvtári munka technikájának alkalmazásában 
 
A helyben használt dokumentumokat az egyéni kölcsönzési nyilvántartásban nem kell rögzíteni. 
Az olvasóteremben dolgozók nyugalmát biztosítani kell. A könyvtárban étkezni tilos. 
 
Kölcsönzés 
 
A könyvtárból bármely dokumentumot csak a könyvtáros/könyvtáros tanár tudtával lehet kivinni. 
Dokumentumokat kölcsönözni csak a kölcsönzési nyilvántartásban való rögzítéssel szabad. 
A kölcsönzési idő diákoknak 1 hónap, tartós tankönyv esetén legfeljebb egy tanév. Az iskola többi 
dolgozójának a könyv vagy a dokumentum jellegétől függően 4 héttől 1 évig terjedhet a kölcsönzési 
idő. Egy-egy alkalommal a diákok 2, a tanárok 5 könyvet kölcsönözhetnek. A kölcsönzés egy 
alkalommal meghosszabbítható. A kölcsönzésben lévő dokumentumok előjegyezhetők. 
A kölcsönzési határidő megsértése fegyelmező intézkedéseket von maga után. Ha a tanuló év közben 
megszünteti tanulói jogviszonyát az iskolával, a nála lévő könyveket vissza kell adnia. Rendkívüli leltár 
esetén a kikölcsönzött könyveket szintén vissza kell szolgáltatni. Május 31-ig (12. évfolyamos  
tanulóknak április 30-ig) minden kölcsönzött könyvet vissza kell adni. 
A könyvtári nyitva tartási idő heti 22 óra. Ez idő alatt helyben olvasás és kölcsönzés folyik 
 A napi nyitva tartási időt úgy kell meghatározni, hogy a könyvtárhasználat a nappali, az esti és 
a levelező oktatásban részt vevők számára is biztosított legyen. 
 
Csoportos használat 

 
 A könyvtárban az osztályok, csoportok részére foglalkozások tarthatók Mivel a könyvtár az itt 
található értékekre tekintettel zárt teremnek minősül, ezért a tanulók csak az órát, foglalkozást 
vezető tanárral együtt tartózkodhatnak a könyvtárban. 



 

 

 
 A könyvtár egyéb szolgáltatásai 
 

 információszolgáltatás 

 témafigyelés 

 ajánló bibliográfia készítése 

 letétek telepítése 
 

2. Letétek telepítése 
 
 Az iskolai könyvtár letéti állományt helyezhet el a szaktantermekben, tanári szobában stb. A 
letéti állományok több tanéven át helyükön maradnak A teremfelelős pedagógusok, akik a letéti 
anyagot átvették, a dokumentumokért anyagi felelősséggel tartoznak A letéti állomány nem 
selejtezhető 
 

3. Kártérítési felelősség 
 
 Az elveszített vagy erősen megrongált könyvek árát az olvasónak meg kell térítenie, vagy 
pótolnia kell a könyvet. Ha a kölcsönzött könyvek értékcsökkenése nem szándékos rongálás 
eredménye, és egyéb enyhítő körülmények állnak fenn, a tanuló kérelmére maximum 70%-os 
mérséklés adható. A kérelmet az igazgatóhöz kell benyújtani. Ha a károkozásban egyéni vétkesség 
nem mutatható ki, a kártérítés elengedhető. 
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