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BEVEZETÉS

Az intézmény szakmai alapdokumentuma
Az intézmény székhelye szerinti megye: Csongrád megye
Fenntartó tankerület központ megnevezése: Szegedi Tankerületi Központ
OM azonosító: 029744

Szegedi Deák Ferenc Gimnázium
szakmai alapdokumentuma
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21.§(3) bekezdés szerinti tartalommal,
figyelemmel a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 123. § (1) bekezdésében leírtakra, az alábbi
szakmai alapdokumentumot adom ki:
A köznevelési intézmény

1. Megnevezései

1.1. Hivatalos neve:

Szegedi Deák Ferenc Gimnázium

1.2. Idegen nyelvű neve:

Deák Ferenc Bilingual High School, Szeged

2. Feladat ellátási helyei:

2.1. Székhelye:

6723 Szeged, József Attila sgt. 118-120.

3. Alapító és fenntartó neve és székhelye

3.1. Alapító szerv neve:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

3.2. Alapítói jogkör gyakorlója:

emberi erőforrások minisztere

3.3. Alapító székhelye:

1054 Budapest, Akadémia utca 3.

3.4. Fenntartó neve:

Szegedi Tankerületi Központ

3.5. Fenntartó székhelye:

6726 Szeged, Bal fasor 17-21.
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4. Típusa:

gimnázium

5. OM azonosító:

029744

6. Köznevelési és egyéb alapfeladata

6.1.

6723 Szeged, József Attila sugárút 118-120.
6.1.1.

gimnáziumi nevelés-oktatás

6.1.1.1.

nappali rendszerű iskolai oktatás

6.1.1.2.

évfolyamok: négy

6.1.1.3.

sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelési-oktatása
(mozgásszervi
pszichés

fogyatékos,

fejlődési

beszédfogyatékos,

zavarral

küzdők,

egyéb

érzékszervi

fogyatékos-hallási fogyatékos, érzékszervi fogyatékoslátási fogyatékos)
6.1.1.4.

két tanítási nyelvű nevelés-oktatás (angol)

6.1.1.5.

integrációs felkészítés

6.1.1.6.

képesség kibontakoztató felkészítés

6.1.2.

sportiskolai feladat

6.1.3.

iskola maximális létszáma: 1050 fő

6.1.4.

iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel

7. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga

7.1.

6723 Szeged, József Attila sugárút 118-120.
7.1.1.

Helyrajzi száma: 15659

7.1.2. Hasznos alapterület:

1ha 9014 nm

7.1.3. Intézmény jogköre:

ingyenes használati jog

7.1.4.Fenntartó jogköre:

vagyonkezelői jog
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8. Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

Az SZMSZ célja
Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a nevelő munka zavartalan működésének garantálása,
a Köznevelési törvényben és a végrehajtási rendeletekben foglaltak érvényre juttatása.
Az intézményi működés rendjének meghatározása mindazon rendelkezésekkel, amelyeket jogszabály
nem utal más hatáskörbe.
A

SZMSZ

tartalma

nem

állhat

ellentétben

jogszabályokkal,

sem

egyéb

intézményi

alapdokumentummal, nem vonhat el törvény vagy rendelet által biztosított jogot, nem is szűkítheti azt,
kivéve, ha maga a jogszabály erre felhatalmazást ad.

Az SZMSZ területi, személyi, időbeli hatálya
Az SZMSZ személyi hatálya kiterjed az intézmény alkalmazottaira, tanulóira, valamint az intézménnyel
kapcsolatban álló személyekre.
Az SZMSZ visszavonásig érvényes.
A Szervezeti és működési szabályzatot a nevelőtestület fogadja el.
Az elfogadás előtt véleményt nyilvánítanak:
1. szülői szervezet;
2. diákönkormányzat;
3. intézményi tanács.
Az SZMSZ életbe lépéséhez a fenntartó egyetértése szükséges.
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AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETE

Az iskola szervezeti ábrája
tankerületi igazgató

intézményvezető

idegennyelvi
intézményvezetőhelyettes

tanügy-igazgatási
intézményvezetőhelyettes

nevelési
intézményvezetőhelyettes

gazdasági titkár

vezető iskolatitkár

angol nyelvi
munkaközösség

matematika
munkaközösség

osztályfőnöki
munkaközösség

iskolatitkár

idegennyelvi
munkaközösség

fizika, informatika
munkaközösség

iskolapszichológus

laboráns

portások

könyvtárostanár

biológia, kémia,
földrajz
munkaközösség

közfoglalkoztatottak

karbantartó

gazdasági gondok

takarítók

rendszergazdák
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történelem, etika
munkaközösség

testnevelés
munkaközösség

magyar, média, ének,
vizuális kultúra
munkaközösség

Szervezeti egységek és a kapcsolattartás rendje
Intézményvezetés
Az iskola vezetője az intézményvezető, aki – a köznevelési törvény előírásai szerint – felelős az
intézmény szakszerű és törvényes működéséért, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe.
Az intézményvezető közvetlen munkatársai az intézményvezető-helyettesek.
Az iskolavezetés hetente munkaértekezletet tart, melynek időpontja az éves munkatervben rögzített.
Az iskolai vezetők és az egyes belső szervezetek közötti kapcsolattartás megvalósul:


a mindennapos szóbeli kapcsolattartás formájában;



a heti rendszerességgel megtartott munkaközösség-vezetői értekezleteken;



az alkalmanként egy adott téma megvitatására összehívott vezetői és kibővített vezetői
megbeszéléseken;



alkalmanként egy adott téma megvitatására összehívott kibővített vezetői megbeszélésen a
szakmai munkaközösségek vezetői és / vagy egy adott feladattal megbízott kolléga
részvételével;



az intézményvezető és az intézményvezető-helyettesek munkanapokon történő meghatározott
rend szerinti benntartózkodása során;



az intézményvezető-helyettesekkel és a szakmai munkaközösség-vezetőkkel történő
munkamegbeszélések útján;



az intézményvezető, vagy az intézményvezető-helyettesek részvételével zajló szakmai
munkaközösségek munkamegbeszélésein;



az iskolai munkatervben szereplő nevelőtestületi értekezleteken, rendezvényeken;



az iskolai munkatervben meghatározottak szerint a közalkalmazotti tanáccsal és a
szakszervezeti képviselővel.
Nevelőtestület

A nevelőtestület a nevelési-oktatási intézmény legfontosabb tanácskozó és döntéshozó szerve. Tagja az
intézmény valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja és felsőfokú végzettséggel
rendelkező, nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott munkatársa. A
nevelőtestület havonta munkaértekezletet tart, melyet az intézményvezető irányít. A nevelőtestület
évente egy alkalommal nevelési értekezletet, évente két alkalommal osztályozó értekezletet tart. Az
értekezletek rendjét az éves munkaterv tartalmazza.
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Véleményezési és javaslattévő jogköre kiterjed az iskola működésével kapcsolatos valamennyi kérdésre.
Döntési jogköre a következőkre terjed ki:


A pedagógiai program elfogadása.



Az SZMSZ elfogadása.



A házirend elfogadása.



Az iskola éves munkatervének elfogadása.



Az iskola munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása.



A továbbképzési program és beiskolázási terv elfogadása.



A nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása.



A tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása, a tanulók osztályozóvizsgára
bocsátása.



A tanulók fegyelmi ügyei.



Az intézményi programok szakmai véleményezése.



A saját feladatainak és jogainak átruházása.

A nevelőtestület a számára biztosított feladat- és hatáskörök közül nem ruházhatja át döntési jogkörét a
pedagógiai program, a házirend és a szervezeti és működési szabályzat esetében.
A szakmai munkaközösségekre ruházza át döntési jogkörét:


az iskola munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók egyes munkaközösségeket érintő
részeinek elfogadásáról;



az iskola éves munkatervének munkaközösségeket érintő részeinek elfogadásáról;



a továbbképzési program munkaközösségeket érintő részeinek elfogadásáról.

A nevelőtestület döntéseit és határozatait általában –a jogszabályokban meghatározottak kivételévelnyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. Személyi kérdésekben döntéshozatalra titkos
szavazással, tartózkodás nélkül kerül sor. Titkos szavazás esetén szavazatszámláló bizottságot jelöl ki a
nevelőtestület tagjai közül. A szavazatok egyenlősége esetén az intézményvezető szavazata dönt. A
nevelőtestületi értekezlet jegyzőkönyvét a kijelölt iskolatitkár vezeti. A jegyzőkönyvet az
intézményvezető, a jegyzőkönyvvezető és a nevelőtestület jelenlévő tagjai közül két hitelesítő írja alá.
Szakmai munkaközösségek
A pedagógusok szakmai munkaközösségekbe rendeződnek tanított tantárgyaik szerint. Minimum öt fő
hozhat létre egy munkaközösséget. Ennek megfelelően az iskolában kilenc munkaközösség működik:


magyar, média, ének, vizuális kultúra;



történelem és etika;
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angol nyelv;



idegennyelv;



matematika;



fizika és informatika;



biológia, kémia, földrajz;



testnevelés;



osztályfőnöki.

A szakmai munkaközösségek vezetői heti rendszerességgel vesznek részt az intézmény vezetőségével
közösen tartott értekezleteken. Az értekezletek időpontját az éves munkaterv tartalmazza. A szakmai
munkaközösségek értekezleteiket a tanév rendjéhez, aktuális feladatokhoz igazítva a munkaközösségvezető irányításával tartják. Az értekezletekről jegyzőkönyv készül.
Szervezeti elhelyezkedésüket az iskola szervezeti ábrája mutatja. Egy pedagógus több
munkaközösségnek is lehet a tagja. A munkaközösség-vezetőt a munkaközösség véleményének
kikérésével, az intézményvezető bízza meg 2 éves időtartamra.
Az

iskolában

tevékenykedő

szakmai

munkaközösségek

folyamatos

együttműködéséért

és

kapcsolattartásáért a szakmai munkaközösségek vezetői felelősek. A szakmai munkaközösségek vezetői
a munkaközösség éves munkatervének összeállítása előtt közös megbeszélésen egyeztetik az adott
tanévre tervezett feladataikat. A szakmai munkaközösségek vezetői, a munkaközösség-vezetői
értekezleteken rendszeresen tájékoztatják egymást és az iskola vezetőségét a munkaközösségek
tevékenységéről, aktuális feladatairól, a munkaközösségeken belüli ellenőrzések, értékelések
eredményeiről.
A munkaközösség-vezetők az intézményvezetéstől kapott információkat kötelesek haladéktalanul
megosztani a közösség tagjaival, az internetes üzenetek szétküldéséről is ők gondoskodnak.
Ügyviteli munkacsoport
Tagjai az intézményvezető, a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak és a működtetési
feladatokat koordináló alkalmazottak:


Iskolatitkár (2 fő)



Rendszergazda (2 fő)



Laboráns (1 fő)



Iskolapszichológus (1 fő)



Gazdasági titkár (1 fő)



Gazdasági gondnok (1 fő)
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Feladataikat a munkaköri leírások tartalmazzák. Szervezeti egységhez való tartozásukat az iskola
szervezeti ábrája mutatja. A munkacsoport megbeszéléseit az intézményvezető hívja össze havi
rendszerességgel, az aktuális feladatok függvényében. A megbeszélésekről emlékeztető készül.
Diákönkormányzat
Az iskola tanulói a nevelés-oktatással összefüggő tevékenységük megszervezésére, a demokráciára,
közéleti felelősségre nevelés érdekében diákönkormányzatot hozhatnak létre, amelynek létrejöttét a
nevelőtestület segíti. A diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus az intézményvezetővel tartja a
kapcsolatot.
A szakmai munkaközösségek, az osztályfőnöki munkaközösség, az osztályban tanító tanárok közössége
folyamatosan kapcsolatot tart az osztályközösségekkel, a diákönkormányzattal. A kapcsolattartás a
tanórai és a tanórán kívüli tevékenységek, osztály- és iskolai programok, DÖK gyűlés, diákparlament
alkalmával valósul meg. A kapcsolattartás része, hogy az osztályközösségek és a tanulók osztályonként
2 fő osztálytitkár közreműködésével, panaszaikkal, kérdéseikkel, javaslataikkal a diákönkormányzatot
segítő pedagógushoz, egyéb pedagógusokhoz, az osztályfőnökhöz és az iskola vezetőségéhez
fordulhatnak. Írásos felvetéseikre 15 napon belül választ kapnak.
Az iskola vezetősége, pedagógusai és a diákönkormányzat közötti kapcsolat felelőse elsősorban a
Diákönkormányzatot segítő tanár, aki megszervezi, előkészíti, levezeti, és jegyzőkönyv formájában
dokumentálja a DÖK gyűléseket és diákparlamentet. Az intézményvezető, illetve a nevelési
intézményvezető-helyettes tanévenként két alkalommal (a tanév indításakor, illetve a második félév
során) részt vesz a Diákönkormányzat értekezletein, és beszámol az iskola vezetősége által hozott
fontosabb tanulókat érintő intézkedésekről, illetve tájékozódik a Diákönkormányzat munkájáról. A
Diákönkormányzat elnöke jogosult arra, hogy a tanulókat érintő és intézkedést igénylő esetekben az
iskolavezetés rendkívüli összehívását kezdeményezze. Szükség esetén a nevelőtestületi értekezletre a
Diákönkormányzat képviselői meghívást kapnak. A Diákönkormányzat működéséhez szükséges
feltételek biztosítása a Diákönkormányzat éves munkatervében kerül rögzítésre.
A diákok tájékoztatása


A pedagógus a tanuló tudásának értékelése céljából adott osztályzatokat az értékelés
elkészítésekor, szóbeli felelet esetén azonnal köteles ismertetni a tanulóval. Az írásbeli
dolgozatok javítási határidejéről a köznevelési törvény rendelkezik. A tanuló feleletére csak
egyetlen osztályzat adható, tört osztályzatot nem alkalmazunk.



A pedagógiai értékelés folyamatosságát azzal biztosítjuk, hogy félévente minden tantárgyból
min. a tárgy heti kötelező óraszáma +1 osztályzatot adunk. A heti 1 órás tárgyak esetén félévente
min. 3 osztályzat megléte szükséges a tanuló lezárásához.
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Témazáró dolgozatok megírásának időpontjáról az osztályt egy héttel korábban tájékoztatni
kell. Egy napon maximálisan 2 témazáró dolgozatot lehet íratni.



A tanulót értesíteni kell a személyével kapcsolatos büntető és jutalmazó intézkedésről. A
tájékoztatásra az érintett osztályfőnök vagy szaktanár a jogosult.



Bármelyik diáknak lehetősége van arra, hogy a gimnázium titkárságán aláírásával ellátott
kérvényét, felvetését, javaslatát beadja, melyre 15 napon belül választ kell kapnia az illetékes
személytől.



A tanulók szervezett formában véleményt mondhatnak az őket nevelő és oktató pedagógusok
munkájáról. Ezt a jogot az osztály DÖK képviselőin keresztül írásban gyakorolhatják, ill.
egyénileg a teljesítményértékelési kérdőívek kitöltése útján érvényesíthetik.
Intézményi tanács

Az intézményben a helyi közösségek érdekeinek képviseletére intézményi tanács működik. Összetételét
a Nkt. 73. §.- nak (3), illetve (4) bekezdése határozza meg. A tanács tagjait a delegálók véleményének
meghallgatása mellett az iskola intézményvezetője bízza meg. Az iskola és az intézményi tanács közötti
kapcsolattartásért az intézményvezető felelős. Az intézményvezető félévente beszámol az iskola
munkájáról az intézményi tanácsnak.
Az osztálytanács
Az egy osztályban tanítók közössége, az osztálytanács az osztályfőnök vezetésével tart
munkamegbeszéléseket (pl. javaslatok megfogalmazása, állásfoglalás fegyelmi kérdésekben stb.). Tagja
minden, az adott osztályban tanító pedagógus. Vezetője az osztályfőnök. Az osztályfőnök szükség
esetén, a tanév rendjéhez igazodva (szülői értekezletek előtt), illetve a szaktanárok javaslatára jogosult
az osztályban tanító pedagógusok összehívására (osztálytanács-értekezletek). Az osztálytanácsról az
osztályfőnök feljegyzést készít, melyet lead a titkárságon. Az osztálytanács értekezletén elhangzottakra
titoktartási kötelezettség vonatkozik. A nevelőtestület egy-egy kisebb tanulói közösség elemzését,
tanulmányi munkájának értékelését, az adott közösség problémáinak megoldását az érintett közösséggel
közvetlen kapcsolatban álló pedagógusokra ruházza át.
Szülőkkel való kapcsolattartás
Az iskola pedagógusai, osztályfőnökei, vezetői a szülői értekezleteken, szülői fogadóórákon, iskolai
rendezvényeken rendszeres kapcsolatot tartanak a szülőkkel. A kapcsolattartás fontos eleme szülő
számára az intézmény által adott jogosultsággal a digitális napló és az ellenőrző könyv. Az iskola
egészét, vagy tanulói csoportokat érintő kérdésekben az osztályfőnökök, illetve az iskola vezetősége tart
kapcsolatot a szülői közösséggel és az aktuálisan létrehozható iskolai szülői szervezettel.
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Az iskola tanévenként legalább két szülői értekezletet tart. Az iskola valamennyi pedagógusa
tanévenként – az éves munkatervben meghatározott időpontban tart fogadóórát. A szülői szervezetek
részt vállalhatnak az iskolai tanórán kívüli programok megszervezésében és végrehajtásában. Ennek
érdekében együttműködnek az adott feladatot végrehajtó pedagógus közösséggel. Az érettségi írásbeli
vizsga szervezésével, a szóbeli vizsganapok kijelölésével, beosztásával, a vizsgacsoportok
kialakításával összefüggő intézményvezetői döntések meghozatala előtt a szülői szervezet és a
diákönkormányzat véleményét ki kell kérni. Az érettségi vizsgák előkészítését, megszervezését és
lebonyolítását a szülői szervezet képviselője figyelemmel kísérheti.
Szülői értekezletek


Az osztályok szülői értekezletét az osztályfőnök tartja.



A szülői értekezlet témájának összeállításáért az idegennyelvi intézményvezető-helyettes a
felelős.



A Szegedi Deák Ferenc Gimnáziumban osztályonként, félévente tartunk szülői értekezletet, és
ehhez kapcsolódóan szaktanári fogadóórát, melyek időtartama min. 60 perc.



A 9. évfolyamon szeptemberben összevont szülői értekezletet tart az iskola vezetése.



A 10. évfolyamon novemberben az emelt és középszintű oktatásról, a 12. évfolyamon januárban
érettségi – felvételi vizsgák rendszeréről összevont tájékoztatót tartunk.



Egyéb felmerülő problémák megoldására rendkívüli szülői értekezletet az osztályfőnök,
összevont szülői értekezletet az intézményvezető hívhat össze.



A szülői értekezletek időpontját a gimnázium éves munkatervében rögzítjük.

Szaktanári fogadóórák


A félévenkénti szülői értekezletekhez kapcsolódóan közös szaktanári fogadóórát tartunk,
melyen a tantestület valamennyi tagja köteles részt venni.



A tantestület minden tagja köteles kijelölni heti órarendjében egy 45 perces tanórát
fogadóórának és a tanulók ellenőrző könyvébe ezt beíratni. Ekkor a szülő vagy gondviselő
előzetes telefonos, vagy e-mailes időpont-egyeztetés után konzultálhat gyermeke szaktanárával.
A szülői értekezletek és a szaktanári fogadóórák időpontja az iskola honlapján is megtalálható.

A szülők írásbeli tájékoztatása


Az érdemjegyeknek az ellenőrző könyvben történő folyamatos vezetése a tanuló kötelessége,
ellenőrzése a gondviselő felelőssége. A tanuló érdemjegyeit, mulasztásait, dicséreteit, fegyelmi
fokozatait az elektronikus naplóban is nyilvántartjuk, melyhez a szülőknek otthoni hozzáférést
biztosítunk.



A szülői értekezletek, fogadóórák időpontját, a tanév rendjét szeptember hónapban az ellenőrző
könyv útján is tudatjuk a szülőkkel.
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A tanulmányi félévek zárása előtt min. 4 héttel az osztályfőnök a szaktanárok javaslatára
levélben értesíti a szülőket a tanuló gyenge, vagy hanyatló tanulmányi eredményéről.



Az osztályfőnök iktatott levélben értesíti a szülőket a tanuló fegyelmi vétségéről és igazolatlan
hiányzásairól, az alkalmazott fegyelmi büntetésekről.



Az osztályfőnök a bizonyítvány útján értesíti a szülőket, ha a tanuló nevelőtestületi dicséretben
részesült.

3

AZ INTÉZMÉNY IRÁNYÍTÁSA

Az intézmény vezetési struktúrája, a vezetők közötti munkamegosztás
Intézményvezető
Az iskola intézményvezetője gyakorolja a nemzeti köznevelési törvényben, a munka törvénykönyvében
és a közalkalmazotti törvényben ráruházott vezetői jogkört és ellátja az ezzel összefüggő feladatokat.
Az intézményvezető közvetlenül irányítja az intézményvezető-helyettesek munkáját, a vezető
iskolatitkárt, a gazdasági titkárt, a történelem, etika munkaközösség-vezetőt, a testnevelés
munkaközösség-vezetőt, a magyar, média, ének, vizuális kultúra munkaközösség-vezetőt és a
könyvtáros tanárt.
Hatáskörébe tartozik: az iskola teljes szervezete.
Munkáltatói jogkör gyakorlásával összefüggő személyügyi feladatok:


Az intézmény részére megállapított éves költségvetési keretek betartásával javaslatot tesz a
kötelezettségvállalással járó munkáltatói döntések meghozatalára a Tankerületi Központ
SZMSZ-e szerint: foglalkoztatottak kitüntetésére, a nyugdíjas korúak továbbfoglalkoztatására,
a köznevelési intézményben foglalkoztatottak jutalmazására, kereset kiegészítésének
megállapítására.



Gyakorolja az utasítási és ellenőrzési, valamint a vonatkozó jogszabályban és a Tankerületi
Központ SZMSZ-ben ráruházott munkáltatói jogot a köznevelési intézmény munkavállalói
felett.



Felterjeszti a köznevelési intézményben foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói döntések
iratait.



Elkészíti, aktualizálja a köznevelési intézményben foglalkoztatottak munkaköri leírását.



Elkészíti a köznevelési intézményben foglalkoztatottak munkaidő-beosztását, meghatározza a
napi feladataikat.



Felel az intézményben foglalkoztatottak munka- és pihenőidő nyilvántartásának naprakész
vezetéséért.



Koordinálja az intézményben dolgozók szülési szabadságával, fizetés nélküli szabadságával
kapcsolatos ügyeit.
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Elkészíti a dolgozók éves szabadságolási tervét.



A tankerületi intézményvezetőnél kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei
biztosításához szükséges – az intézkedési jogkörén kívül eső – intézkedések megtételét.



Kivizsgálja a dolgozók kötelezettségszegésével kapcsolatos eseteket, dönt az esetleges a
felelősségre vonásról, annak munkáltatónál való kezdeményezéséről hatásköréhez igazodóan.

Tanügy-igazgatási, pedagógiai és adminisztratív feladatok:


A jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően vezeti a szakmailag önálló
köznevelési intézményt.



Felelős a köznevelési intézmény pedagógiai és adminisztratív feladatainak ellátásáért, az
intézmény szakszerű és törvényes működéséért.



Dönt minden olyan, a köznevelési intézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos
ügyben, amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe, és ami az intézmény
jogi személyiségéből fakadó döntési körébe tartozik.



Felel a belső szabályzatokban rögzített keretek között a köznevelési intézmény működésével
összefüggésben az intézményen belüli programok zavartalanságáért, a tanulók és az
alkalmazottak biztonságáért, illetve az intézményen kívüli programok zavartalanságáért, a
tanulók és az alkalmazottak biztonságáért, amennyiben az érintett program megrendezésére az
egyetértésével kerül sor.



Szervezi és ellenőrzi a köznevelési intézmény feladatainak végrehajtását, biztosítja a szakmai
követelmények érvényesülését.



Gondoskodik a köznevelési intézmény alapdokumentumainak (pedagógiai program, szervezeti
és működési szabályzat, belső szabályzatok, házirend, éves munkaterv, tantárgyfelosztás)
elkészítéséről, jóváhagyja a köznevelési intézmény pedagógiai programját, szükség esetén
gondoskodik a fenntartó egyetértésének beszerzéséről.



Előkészíti a nevelőtestület feladatkörébe tartozó döntéseket.



A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69. §-ában meghatározott feladatainak
végrehajtása során intézkedést kezdeményez a tankerületi intézményvezetőnél, ha a köznevelési
intézmény rendeltetésszerű működéséhez olyan döntésre, intézkedésre van szükség, amely nem
tartozik a feladatkörébe.



Felel azért, hogy az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program keretében, illetve a köznevelési
információs rendszerben meghatározottak szerint pontosan elkészüljenek az adatszolgáltatások,
illetve a fenntartói intézkedés szerint az intézmény tevékenységéről készített átfogó beszámoló.



Évente, illetve a Központ által elrendelt esetekben adatot szolgáltat a Tankerületi Központ
beszámolójának, jelentésének és költségvetésének elkészítéséhez.
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A tankerületi intézményvezető által meghatározott rendben adatot szolgáltat, és beszámolót
készít a tankerületi intézményvezető részére a köznevelési intézmény tevékenységéről.



A jogszabályokban meghatározott hatáskörében gyakorolja a kiadmányozási jogot, különösen
az intézmény által a tanulói jogviszonnyal, szülőkkel való kapcsolattartással összefüggésben
hozott döntések és a feladatkörébe tartozó nyilatkozatok tekintetében.



Felügyeli és ellenőrzi az intézményben folyó szakmai munka színvonalát, kivizsgálja az
intézmény tevékenységével kapcsolatos panaszokat, közérdekű bejelentéseket, intézkedik az
általa észlelt jogellenes helyzet megszüntetéséről.



A rendkívüli eseményekről a Tankerületi Központot haladéktalanul értesíti.



A hatáskörébe tartozó ügyekben képviseli az intézményt.

A nevelő-oktató munka irányításában felelős:


A pedagógiai munkáért, részt vesz a pedagógiai program kialakításában, az iskola éves
munkatervének elkészítésében.



A nevelőtestület vezetéséért, irányítja, segíti és ellenőrzi a nevelőtestület munkáját,
óralátogatásokat végez, egy-egy nevelési–oktatási helyzetet önállóan elemez, szakterületéhez
tartozó belső továbbképzést szervez.



A nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű
megszervezéséért és ellenőrzéséért.



Ellenőrzi az adminisztrációs munkát, tapasztalatairól a munkatervnek megfelelően elemzéseket
készít.



A nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért.



A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a tanulók rendszeres
egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért.



A nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért.



A köznevelési intézményben működő egyeztető fórumokkal való együttműködésért.



A pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért.



Felelős a nevelő-oktató munkához kapcsolódó vizsgák és szakmai versenyek zökkenőmentes
lebonyolításáért.



Felelős a helyettesítések hatékony, racionális megszervezéséért.



Gondoskodik arról, hogy minden információt megismerjenek az intézményi dolgozók az
intézmény valamennyi feladat ellátási helyén.



Irányítja a pedagógusok minősítését, ellenőrzési tapasztalatait megbeszéli az érintettekkel.



Köteles a köznevelési intézményben folyó munkát felügyelni, rendszeresen ellenőrizni; az
észlelt hibák kiküszöbölése érdekében a szükséges intézkedéseket megtenni.

A köznevelési intézmény gazdálkodásával, működtetésével kapcsolatos feladatok:
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Felelős a köznevelési feladat ellátást szolgáló erőforrások (ingó és ingatlan vagyon,
humánerőforrás) elvárható gondossággal való kezeléséért, az intézmény hatékony, racionális
gazdálkodásáért.



Felelős az intézményre megállapított költségkeret hatékony, racionális és szabályos
felhasználásáért.



Kötelezettségvállalás kezdeményezése esetén felelős annak indokoltságáért, megfelelő időben
történő kezdeményezéséért, a kezdeményezés szakmai tartalmáért, megalapozottságáért.



A kötelezettségvállalást kezdeményezése során minden olyan információt és adatot köteles
feltüntetni, amelyből megállapítható a kötelezettségvállalás célja, a beszerzésre, teljesítésre
kerülő termékek, szolgáltatások egyértelmű meghatározásával.



Köteles a teljesítés igazolása során az aláírt szerződések, egyéb kötelezettségvállalási
dokumentumok alapján ellenőrizni és igazolni a kiadások teljesítésének jogosságát,
összegszerűségét; ellenszolgáltatást is magában foglaló kötelezettségvállalás esetében annak
teljesítését.



Tankerületi Központ vonatkozó belső szabályzata alapján közreműködik a leltározási,
selejtezési feladatok ellátásában.



Betartja, illetve betartatja az intézmény vagyonvédelmi, tűzvédelmi, munkavédelmi előírásait.



A munkáltató konkrét tájékoztatási kötelezettsége kiterjed a KT számára az alábbi kérdésekben:



félévente a munkáltató gazdasági helyzetét érintő alapvető kérdésekre, a munkabérek
változására, a bérfizetéssel összefüggő likviditásra, a foglalkoztatás jellemzőire, a munkaidő
felhasználása, a munkafeltételek jellemzőire, továbbá a munkáltatónál távmunkát végző,
valamint a munkaerő-kölcsönzés keretében foglalkoztatott munkavállalók számára és
munkakörük megnevezésére. Az adott gazdasági évben, az intézményre vonatkozó
költségvetési adatokról (a tankerületi központ költségvetése alapján). A tárgy év végén az
intézménynek biztosított összegek, illetve a fennmaradó összegek felhasználásáról. A fenti
tájékoztatási kötelezettség megvalósításához, a Tankerületi Központ költségkeret egyeztetési
tárgyalásain, a KT személyes részvételével hozzájárul.

Intézményvezető-helyettesek közös feladatai:


Teljes felelősséggel és jogkörrel helyettesíti az intézményvezetőt – annak akadályoztatása
esetén – az alábbi sorrendben:



-

tanügy-igazgatási intézményvezető-helyettes;

-

idegennyelvi intézményvezető-helyettes;

-

nevelési intézményvezető-helyettes.

Elkészítteti a tanmeneteket és a munkaközösség-vezetőkkel való egyeztetés után az
intézményvezető elé terjeszti jóváhagyásra.
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Tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi a tanárok munkáját az intézményvezetői utasítás alapján,
ismeri a tanterv, az SZMSZ, az ellenőrzési terv, az intézményi munkaterv rendelkezéseit.



Látogatja a tanárok óráit, a látogatás tényét az óralátogatási lapon rögzíti és elhelyezi a
titkárságon. Tapasztalatait megbeszéli a szaktanárral és az intézményvezetővel.



Az iskola vezetése minden tanév elején eligazítást tart a pályakezdőknek. Óráikat látogatja és
segíti őket munkájukban.



Részt vesz a tantestületi értekezletek előkészítésében.



Részt vesz a beiskolázással kapcsolatos feladatok végzésében.



Figyelemmel kíséri a jogszabályokat, rendeleteket, utasításokat, segíti azok iskolai szintű
megvalósítását.



Ellenőrzi a tanári ügyeleteket.



Figyelemmel kíséri a különféle pályázatokat, részt vesz azok megírásában.



Munkaidején belül elvégzi mindazokat a feladatokat, amelyekkel az intézmény vezetője
alkalmanként megbízza.



Félévzárás és tanévzárás előtt ellenőrzi az elektronikus napló vezetését, külön beosztás szerint.



Feladata az oktató-nevelő munka napi menetének szervezése, a helyettesítések koordinálása.



Folyamatosan ellenőrzi a naplókat külön beosztás szerint.

Tanügy-igazgatási intézményvezető-helyettes feladatai:
A tanügy-igazgatási intézményvezető-helyettes felelősséggel osztozik az iskola tanügy-igazgatási
feladatainak jogszabály szerinti ellátásban. Ellenőrzései során személyesen győződik meg a nevelési
feladatok végrehajtásáról. Általános intézményvezető-helyettesi feladatai mellett felügyeli a matematika
munkaközösség, a fizika, informatika munkaközösség, a biológia, kémia, földrajz munkaközösség és a
rendszergazdák munkáját is.


Az intézményvezetőt távollétében teljes jogkörrel helyettesíti.



Szervezi az írásbeli és szóbeli érettségi vizsgákat, koordinálja a jegyzők tevékenységét,
összeállítja és felterjeszti az érettségi anyagot, kezeli a kétszintű érettségi szoftver intézményi
fiókját, valamint a KIR Központi Érettségi Bizonyítvány, Tanúsítvány és Törzslapkivonat
Nyilvántartóját.



Évente tájékoztatót tart az érettségi vizsgára készülőknek a vizsgával kapcsolatos tudnivalókról.



Kezeli az intézményi ADAFOR programot.



A felsőfokú tanintézetekben továbbtanulók adminisztrációjának irányítója.



Kapcsolatot tart a rendszergazdákkal.



Segítséget nyújt a külföldi tanulóknak idegenrendészeti kérdésekben.



Figyelemmel kíséri az elektronikus napló fejlesztéseit, a jogszabály-változások átvezetését.
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Gondoskodik az eseti helyettesítések és intézményvezetői határozatok elektronikus naplóban
történő átvezetéséről.



Előkészíti a tantárgyfelosztást, kapcsolatot tart az órarendkészítőkkel.



Segíti a tanárok tanév végi adminisztrációs munkáját (bizonyítvány, anyakönyv, napló).



Megszervezi és ellenőrzi a szakköröket.



A tanév elején elkészíti a diákok szekrényszámainak nyilvántartását.



Gondoskodik az országos

versenyek (OKTV) házi

fordulóinak megszervezéséről,

lebonyolításáról. Megszervezi a tanulók jelentkeztetését az országos versenyekre.


Koordinálja a rendszeres és esetenkénti statisztikákat, fenntartói adatszolgáltatásokat.



Feladata az iskola rendezvényei miatt szükségessé váló teremcserék elkészítése és kihirdetése.



Koordinálja a testnevelési és tánc felmentéseket, kapcsolatot tart a táncpedagógussal.

Idegennyelvi intézményvezető-helyettes feladatai:
Az idegen nyelvi intézményvezető-helyettes alapvető feladata az iskolában folyó idegennyelvi oktatás
irányítása.
Felügyeli angol nyelvi munkaközösség és az idegennyelvi munkaközösség munkáját.


Koordinálja a kilencedikesek beiskolázását, részt vesz a nyílt napok megszervezésében.



Megszervezi az első tanítási nap, szülői értekezletek és fogadóórák terembeosztását.



Előkészíti és aktualizálja a szülői értekezletek javasolt napirendi pontjait.



Összefogja és figyelemmel kíséri az idegen nyelv (német, francia, spanyol, olasz, kínai)
oktatásával kapcsolatos szervezési feladatokat és egyéb teendőket.



Összefogja az angol nyelvi oktatással kapcsolatos oktatási-nevelési, szervezési és egyéb
teendőket.



Feladata az iskola külkapcsolatainak ápolása



Feladata az amerikai cserekapcsolat lebonyolítása (Brooks School)



Képviseli az iskolát külföldi vendégek és külföldi fórumok előtt.



A Tankerület részére elküldi a hírértékű témákat.



Figyelemmel kíséri a két tanítási nyelvű érettségi vizsgával kapcsolatos rendelkezéseket és
végrehajtásukat.



Koordinálja és szervezi a 9. osztályosok beiratkozását.



Megszervezi a javító, osztályozó, különbözeti és átvételi vizsgákat.



Összefogja az általános iskolai diákok részére az iskolánkban szervezett tehetséggondozó
szakkörök munkáját.



Ellenőrzi a szaktárgyak angol nyelvű oktatását.



Az angol anyanyelvű lektorok ügyeinek intézője.
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Feladata az angol nyelv, az angol nyelven tanított tantárgyak figyelemmel kísérése.



Koordinálja az angol nyelvi és angol nyelven rendezett vetélkedőket, rendezvényeket.



Feladata az emelt szintű oktatás meghirdetése, az erre vonatkozó tájékoztatás, a 10. évfolyamos
tanulók jelentkeztetése és a jelentkezések összesítése.

Nevelési intézményvezető-helyettes feladatai:
Feladata az általános nevelési folyamatok irányítása és nyomon követése.
Ellenőrzései során személyesen győződik meg a nevelési feladatok végrehajtásáról
Felügyeli az osztályfőnöki munkaközösség és az iskolapszichológus munkáját.


Gondozza az iskola Pedagógiai Programjának (illetve éves munkaterv, év végi beszámoló)
ifjúságvédelmi fejezetét és Egészségnevelési Programját.



Összefogja és segíti a pedagógusok ifjúságvédelmi munkáját.



Figyelemmel kíséri a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű, valamint az SNI-s és BTMN-es
tanulók fejlődését, előkészíti a szükséges dokumentációt, kapcsolatot tart a fejlesztő
pedagógussal, gyógypedagógussal.



Összehangolja az osztályfőnökök az iskolapszichológus és szükség vagy lehetőség esetén a
külső segítők ifjúságvédelmi tevékenységét.



Az osztályfőnökökkel, valamint a szülői közösség tagjaival együttműködve minden tanév elején
felmérést készít az iskola veszélyeztetett és hátrányos helyzetű diákjairól.



Tájékoztatja a szülői közösséget és az intézményi-tanácsot az iskola ifjúságvédelmi
tevékenységéről.



A nevelőtestület figyelmét felhívja a veszélyeztetett vagy nehézséggel küzdő tanulókkal való
foglalkozás sajátosságaira.



Szükség esetén védő-óvó intézkedéseket kezdeményez, illetve ezek megvalósításában
közreműködik.



Segítséget

nyújt

az

osztályfőnököknek

a

hatósági

intézkedésekhez

szükséges

környezettanulmány és pedagógiai jellemzés elkészítéséhez.


Segíti az osztályfőnököket a hiányzásokkal kapcsolatos értesítési kötelezettségek teljesítésében.



Szükség szerint kapcsolatot tart az Ifjúságjóléti Szolgálattal, a Humán Szolgáltató Irodával, a
Rendőrség Bűnmegelőzési Osztályával, az Ifjúsági és Ideggondozó Intézettel, a Családsegítő
Központokkal, civil szervezetekkel, az iskola alapítványának kuratóriumával.



Közreműködik a tanulók fegyelmi tárgyalását megelőző jóvátételi eljárás lebonyolításában.



Pályaorientációs témában tanácsadást folytat.



Figyelemmel kíséri és gondozza a tehetséges és/vagy rászoruló diákok részére kiírt
pályázatokat.
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Igény szerint foglalkozásokat tart tanulásmódszertan, pályaorientáció és közösségfejlesztés
témában.



Részt vesz a tanulók fegyelmi tárgyalásain.



Kiemelt feladata a közösségi szolgálat teljesítésének szervezése, előkészítése, koordinálása.



Felméri az ingyenes tankönyvellátásra jogosultak körét.



Felelős az óraközi szünetekben a tanári felügyelet megszervezéséért.



Közreműködik a minőségfejlesztési feladatok ellátásában.

A vezetőknek a nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje
A tanítási napokon az intézményvezető és az intézményvezető-helyettesek a tanévre megállapított heti
beosztás szerinti ügyeleti rend szerint tartózkodnak az iskolában. A beosztás napi bontásban a tanítás
megkezdésétől, az adott napon esedékes utolsó foglakozás végéig tartalmazza a vezetők beosztását,
alapvetően hétfőtől - csütörtökig 7:15 – 16:00, pénteken 7:15 – 15:00 óra között A beosztást ki kell
függeszteni az iskola titkárságán, a tanári szobában és a portai hirdetőtáblán.

A kiadmányozás szabályai


Az

intézményvezető

a

jogszabályokban

meghatározott

hatáskörében

gyakorolja

a

kiadmányozási jogot, különösen az intézmény által a tanulói jogviszonnyal, szülőkkel való
kapcsolattartással összefüggésben hozott döntések és a feladatkörébe tartozó nyilatkozatok
tekintetében:


A jogviszony létesítése, a jogviszony megszüntetése, a fegyelmi büntetés kiszabása kivételével,
az intézmény közalkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói intézkedések iratait.



Az egyéb szabályzatban meghatározott, a szervezeti egység jogi személyiségéhez kapcsolódó
kötelezettségvállalásokat.



Az intézmény napi működéséhez kapcsolódó döntéseket, tájékoztatókat, megkereséseket és
egyéb leveleket.



Az intézmény szakmai feladatai ellátásához kapcsolódó azon döntéseket, amelyek
kiadmányozási jogát a Szeged Tankerületi Központ intézményvezetője számára nem tartott
fenn.



A közbenső intézkedéseket.



A rendszeres statisztikai jelentéseket, érdemi döntést nem igénylő továbbítandó iratokat, a
központi, illetve területi szerv által kért adatszolgáltatásokat.



Az intézményben bármilyen területen kiadmányozásra, a kiadványok továbbküldhetőségének
és irattárazásának engedélyezésére az intézményvezető jogosult.
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Kimenő leveleket csak az intézmény vezetője írhat alá.



Az intézményvezető - helyettesek a helyettesítés rendjében meghatározottak szerint.

A képviselet szabályai
Az intézmény képviseletére az intézményvezető jogosult, aki ezt a jogát meghatározott esetekben
átruházhatja más személyre vagy szervezetre.
A képviseleti jog átruházásáról szóló nyilatkozat hiányában – amennyiben az ügy elintézése azonnali
intézkedést igényel – a nyilatkozattételre az a személy jogosult, akit erre a szervezeti és működési
szabályzat helyettesítésről szóló rendelkezései az intézményvezető helyett történő eljárásra
feljogosítanak.
A képviseleti jog az alábbi területekre terjed ki:


Jognyilatkozatok megtétele az intézmény nevében.



Tanulói jogviszonnyal kapcsolatos döntések meghozatala.



Az intézmény és más személyek közötti szerződések megkötésével, módosításával és
felbontásával összefüggő feladatok.



Munkáltatói jogkörre irányuló feladatok ellátása.



Az intézmény képviselete személyesen vagy meghatalmazott útján hivatalos ügyekben.



Települési önkormányzatokkal való ügyintézés lebonyolítása.



Állami szervek, hatóságok és a bíróság előtti képviselet.



Az intézményfenntartó előtti képviselet.



Intézményi közösségekkel, szervezetekkel való kapcsolattartás.



Nevelési-oktatási intézményben működő egyeztető fórumokkal, így a nevelőtestülettel, a
szakmai munkaközösségekkel, a szülői szervezettel, a diákönkormányzattal, az intézményi
tanáccsal való kapcsolattartás.



Más köznevelési intézményekkel, szakmai szervezetekkel, nemzetiségi önkormányzatokkal, az
intézmény fenntartásában és működtetésében érdekelt gazdasági és civil szervezetekkel, az
intézmény belső és külső partnereivel való kapcsolattartás.



Az intézmény székhelye szerinti egyházakkal való kapcsolattartás.



Munkavállalói érdekképviseleti szervekkel való kapcsolattartás.

Sajtónyilatkozatot az intézményről a nyomtatott vagy elektronikus média részére az intézményvezető
vagy annak megbízottja adhat (a fenntartóval történt egyeztetés után).
Az anyagi kötelezettségvállalással járó jogügyletekben való jognyilatkozat tételről, annak szabályairól
fenntartói, vagy külön szabályzat rendelkezik.
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Ha jogszabály úgy rendelkezik, hogy a jognyilatkozat érvényességéhez két képviseleti joggal
rendelkező személy nyilatkozata szükséges, azon az intézmény intézményvezetője és valamelyik
magasabb vezetői beosztásban lévő alkalmazottjának együttes aláírását kell érteni.

Az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje
Az intézményvezető távolléte alatt az ügyeletes intézményvezető-helyettes az intézmény felelős
vezetője. Az intézményvezetőt tartós távolléte esetén az tanügy-igazgatási intézményvezető-helyettes
helyettesíti, mindkettőjük tartós távolléte esetén a nyelvi intézményvezető-helyettes az iskola felelős
vezetője. Amennyiben ez a helyettesítési rend nem tartható, akkora nevelési intézményvezető-helyettes
az intézmény felelős vezetője. A tavaszi, őszi, téli és nyári szünetekben azokra a munkanapokra, amikor
az iskola nyitva tart, az intézményvezető írásban előre elkészíti a helyettesítési rendet és azt kifüggeszti
a hirdető táblán, valamint közzé teszi az iskola honlapján. Ez az előírás vonatkozik a nyári ügyeleti
napokra is.

Az intézményvezető feladat- és hatásköréből leadott feladat- és hatáskörök
Az intézményvezető az alábbi feladat- és hatásköröket ruházza át a helyetteseire:


A pedagógusok minősítési eljárásában, az országos pedagógiai szakmai ellenőrzésben való
vezetői feladatok.



A munkavégzés ellenőrzése.



Az ügyeletek és a helyettesítések elrendelése.



A vizsgák szervezése.



Az iskolai dokumentumok elkészítése.



A statisztikák elkészítése.



Az órarend és a tantárgyfelosztás elkészítése.



A tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezése.



A választható tantárgyak körének meghatározása.



A tantárgyválasztással kapcsolatos tanulói módosítási kérelmek elbírálása.



A nemzeti és az iskolai ünnepek munkarendhez igazodó méltó megünneplése.



A nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű
megszervezése és ellenőrzése.



Javaslattétel a pedagógusok továbbképzésére.



Az iskola közvetlen és közvetett partnereivel való kapcsolattartás, együttműködés.



Az ifjúságvédelmi feladatok koordinálása.
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Személyi anyagok kezelése.

Az átruházott feladat- és hatáskörök esetében az intézményvezető-helyetteseket teljes körű beszámolási
kötelezettség terheli. Az átruházott feladat- és hatáskörök helyettesek közötti megosztását a munkaköri
leírások tartalmazzák.
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A MŰKÖDÉS RENDJE

A tanulóknak a nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje
A tanulók szorgalmi időben tanítási napokon reggel 7.00 órától a szervezett foglalkozások befejezéséig,
de legkésőbb 17.00 óráig tartózkodhatnak az iskola épületében. 17.00 óra utáni bármilyen
rendezvényhez tanári részvétel és intézményvezetői engedély szükséges.
A gimnázium a tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva, szerdánként 9.00 - 12.00-ig. Az
iskola szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon a diákok számára tanári felügyelettel,
intézményvezetői engedéllyel látogatható.

Az alkalmazottaknak a nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje
Az alkalmazottak minden nap 6.00 – 19.00. óra között tartózkodhatnak az épületben, a hétvégén erről a
portás nyilvántartást köteles vezetni.
A pedagógusok a 40 órás teljes munkaidejéből a neveléssel-oktatással lekötött munkaidejének
beosztását az iskola órarendje és az egyéb foglalkozások programja határozza meg.
A neveléssel-oktatással lekötött munkaidő és a kötött munkaidő (32 óra) közötti órákban ellátandó
feladatokat az intézményvezető határozza meg.
A feladatok meghatározásának elve az arányos és egyenletes feladatelosztás a nevelőtestület tagjai
között. Az ellátandó feladatokat az iskola munkaterve tartalmazza.
A kötött munkaidő feletti munkaidő részében a munkaideje beosztását vagy felhasználását a pedagógus
maga jogosult meghatározni.
A tanár az órái kezdete előtt legalább 10 perccel köteles az iskolában megjelenni, és óráit a mindenkori
csöngetési rend szerint felkészülten, pontosan kezdeni és befejezni.
A testnevelő tanároknak az öltözőt ki kell nyitnia a tanítás megkezdése előtt legalább 10 perccel és a
tanórák alatt az öltözőket zárva kell tartania. Betegség, hiányzás esetén a munkakezdés előtt, lehetőleg
elektronikus levél útján tájékoztatni kell az intézményvezetés valamennyi tagját és az érintett
munkaközösség-vezetőt, aki megszervezi a helyettesítést. Amennyiben erre nincs lehetőség, a
titkárságon telefonon kell lejelenteni a hiányzás tényét. Az újbóli munkába állást hasonlóképpen kell
jelezni a titkárságon, illetve elektronikus levél útján, legkésőbb a megelőző munkanap 15 óráig.
A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő és az egyéb munkakört betöltő alkalmazottak munkarendje
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A nem pedagógus munkakörben alkalmazottak munkarendjét – a vonatkozó jogszabályok alapján – az
intézményvezető állapítja meg, munkaköri leírásukban kerül meghatározásra.

A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelésioktatási intézménnyel
Az iskola a zavartalan működés, a vagyonvédelem, valamint a tanulók, és alkalmazottainak biztonsága
érdekében szabályozza a belépés és benntartózkodás rendjét mindazon személyek esetében, akik nem
állnak jogviszonyban az iskolával.
Az iskolába érkező idegeneket a portás fogadja, és engedi be, illetve ki őket. Az iskola helyiségeinek
bérlői a leadott névsor alapján léphetnek be az iskolába. Hétvégén, ünnepnapokon és tanítási
szünetekben (a kijelölt ügyeleti napot kivéve), csak az intézmény vezetőjének külön írásos engedélyével
lehet idegeneknek az intézmény területén tartózkodnia, a regisztráció ekkor is szükséges. Regisztráció
nélkül léphetnek be az épületbe a szülők a fogadóórák, szülői értekezletek, szülői részvétellel zajló
iskolai rendezvények esetén.
Az iskolában való tartózkodás szabályai:


Az intézménybe lépő idegenek, vendégek csak a belépéskor megjelölt helyen, személynél
tartózkodhatnak.



A tanítási órák látogatására az intézményvezető, vagy az ügyeletes vezető engedélyével kerülhet
sor, az órák lényeges zavarása nélkül.



A szülők, vendégek fogadása egy adott rendezvény, program esetén az erre kijelölt tanteremben,
vagy az ünnepély helyszínén történik.



Az intézményben tartózkodó idegenek (vendégek, javítási, karbantartási munkát végző
szakemberek) esetében gondoskodni kell arról, hogy lehetőség szerint ne zavarják meg az
oktatómunka rendjét.

Helyiségek, berendezések használatának szabályai
Az iskolaépületet címtáblával, a tantermeket és csoportszobákat Magyarország címerével kell ellátni.
Az épület előtt a nemzeti lobogó és az EU zászló folyamatosan ki van helyezve. Külföldi vendég
érkezésekor fel kell húzni a nemzetiségének megfelelő zászlót.
A tanulók a gimnázium létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi felügyelettel használhatják,
elsősorban a kötelező és a választott tanítási órákon.
A különböző szaktantermek, labor, könyvtár, tornaterem használatának rendjét belső szabályzatok
tartalmazzák.
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A gimnázium tanulói minden tanévben az első tanítási napon és a gyakorlati jellegű szaktárgyak első
óráján balesetvédelmi oktatásban részesülnek, melynek tényét aláírásukkal hitelesítik, illetve a szaktanár
az elektronikus naplóban rögzíti.
Az egyes helyiségek, létesítmények eszközeit, felszereléseit, berendezéseit a gimnáziumból kivinni csak
az intézményvezető írásbeli engedélyével lehet. Az idegen, intézményi eszköznyilvántartásban nem
szereplő, elektronikai és informatikai eszköz intézményben történő használata, hálózatra csatlakoztatva
tilos. A könyvtári kölcsönzés kivételével a tanulók az iskola eszközeit nem kölcsönözhetik ki.
A gimnázium dolgozói és tanulói kötelesek megőrizni az épület állagát, annak berendezéseit csak
rendeltetésszerűen használhatják.
Vagyonvédelmi okokból a szaktantermeket zárni kell, amely az órát tartó pedagógusok feladata, illetve
a délutános műszakbeosztású portás köteles ezt ellenőrizni az épület összes helyiségében.
A DÖK, az intézményi tanács, a KT és a szakszervezet az iskola helyiségeit, berendezéseit az
intézményvezetővel való egyeztetés után szabadon használhatja.
Az intézmény nemdohányzó munkahely. A hatályos jogszabályok értelmében az iskola teljes területén
tilos a dohányzás.
A gimnázium által szervezett (iskolai vagy azon kívüli) rendezvényeken az intézménnyel tanulói
jogviszonyban álló diákok számára a dohányzás és az egészségre káros élvezeti cikkek fogyasztása tilos!
A gimnáziumba nem engedünk be olyan személyt, aki – az ügyeletet teljesítő személy megítélése szerint
a látható tünetek alapján – tiltott tudatmódosító szerek hatása alatt áll. Ha a diák emiatt tanítási óráról
távol marad, mulasztása igazolatlannak számít, utólag nem igazolható.
A nemdohányzók védelméről szóló törvény 4. § (7) bekezdésben meghatározott, az intézményi
dohányzás szabályainak végrehajtásáért felelős személy a gazdasági gondnok; a tanulók és dolgozók
dohányzásra vonatkozó tilalmának betartását ellenőrizni köteles a folyosó-felügyelő tanár és az
ügyeletes napi vezető.
A gimnázium helyiségeinek bérbeadási rendjét a Szegedi Tankerületi Központ jogosult meghatározni.
A bérbeadás nem akadályozhatja vagy veszélyeztetheti a gimnázium alapfeladatainak ellátását, illetve a
gimnázium éves munkatervében rögzített iskolai programjainak, rendezvényeinek a megtartását. A
terembérleti szerződések megkötéséhez a Szegedi Tankerületi Központ beszerzi a gimnázium
intézményvezetőjének írásbeli jóváhagyását. A bérbeadásból származó saját bevétel azon részéről,
amely az intézményt illeti meg, az intézményvezető tájékoztatást ad a közalkalmazottaknak.
A reklámtevékenységre vonatkozó előírások
A gimnáziumban minden szórólapot, plakátot, felhívást, közleményt, hirdetést a titkárságon kell leadni
ellenjegyzésre.
A reklámanyagok tartalma alapján az intézményvezető dönt a kifüggesztés engedélyezéséről.
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A jóváhagyott reklámanyagokat az iskola vezetői szignálják, és az iskolatitkár gondoskodik a hirdetési
felületekre történő kihelyezéséről.
A laboráns köteles minden nap ellenőrizni a hirdető faliújságokat és a szignó nélküli reklámanyagokat
köteles eltávolítani.
A gimnázium számítógépes honlapján mindenféle reklámtevékenység tilos!
A gimnázium bérlői hirdetményt kizárólag intézményvezetői ellenjegyzéssel helyezhetnek ki.
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5

EGYÉB FOGLALKOZÁSOK

Egyéb foglalkozások célja szervezeti formái időkeretei
A Szegedi Deák Ferenc Gimnázium a tanórai foglalkozások mellett – a tanulók érdeklődése, igényei,
szükségletei, valamint az intézmény lehetőségeinek figyelembevételével – tanórán kívüli
foglalkozásokat szervez. Az intézményben az alábbi tanórán kívüli szervezett foglalkozási formákat
támogatjuk:


tehetséggondozás;



szakkörök;



kortárs segítők;



ünnepi műsorok, megemlékezések;



versenyek;



korrepetálás, felzárkóztatás;



tanfolyamok;



énekkar, iskolazenekar;



iskolai sportkör;



iskolarádió, iskolaújság, évkönyv-szerkesztés;



tehetséggondozó szakkör általános iskolásoknak;



gólyanap;



tanulmányi és osztálykirándulások;



színházlátogatás;



szervezett külföldi utazások;



előadások;



kulturális programok;



természettudományos kísérletek, laborlátogatás;



együttműködés más iskolákkal.

Az intézményi szervezett, tanulmányi és osztálykirándulások rendje
A program szervezői tájékoztatják az intézmény vezetőjét:


Az indulás, érkezés pontos időpontjáról.



A program helyszínéről / helyszíneiről.



A programon résztvevőkről, pontos utaslistával, a törvényes képviselők elérhetőségeivel.
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A program lebonyolítása előtt szükséges beszerezni a szülő beleegyező nyilatkozatát, amelyet az
intézményben meg kell őrizni.

Szakköri jelentkezés módja


A szaktárgyi munkaközösségek javaslatára az intézményvezető hirdeti meg a tervezett
szakköröket a foglalkozást tartó tanár nevével együtt minden tanévben, az éves munkatervben
rögzített időpontig.



A tanuló és szülője írásban kérheti felvételét a szakkörre október 1-jéig.



A szakkörök beindulása a jelentkezések után válik véglegessé.



A szakkör tevékenysége október 1-jétől május 30-ig tart.



A szakkört vezető tanár feladata a működési rend kialakítása és szakköri foglalkozások vezetése
az e-naplóban.



Önköltséges foglalkozások esetén a térítési díj mértékét az intézményvezető állapítja meg,
melynek várható mértékéről a jelentkezőket írásban tájékoztatja.



Ha a foglalkozás a gimnázium vagy a tanár hibájából elmarad, pótlása kötelező. Ha a pótlás
nem megoldható, akkor a térítési díj arányos része visszafizetendő a jelölteknek.

A tanórán kívüli foglalkozások rendjét és időtartamát a tanügy-igazgatási intézményvezető-helyettes
köteles rögzíteni az e-naplóban, a terembeosztással együtt.
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AZ INTÉZMÉNY KAPCSOLATAI

A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja
Az intézmény különböző országos, megyei, városi szakmai szervezetekkel bel-és külföldi
testvériskolákkal tart kapcsolatot. Az intézményvezető és helyettesei szervezik a kapcsolattartást az
intézmény egészével kapcsolatban álló intézményekkel, állami, önkormányzati, civil szervezetekkel,
vállalkozásokkal és a média képviselőivel.
Az írott és elektronikus sajtóban, illetve médiában, az intézmény nevében nyilatkozat közzétételére, az
intézmény vezetője vagy meghatalmazottja jogosult. A tanulók intézményhez kötődő, médiában történő
szerepléséhez, fotóik nyilvános megjelentetéséhez, a sajtónyilvános eseményeken való részvételhez
szükséges a szülők, törvényes képviselők beleegyező nyilatkozata, melynek beszerzése és őrzése az
intézmény feladata.
A nevelési-oktatási intézmények szakmai fejlődésének támogatása érdekében az Oktatási Hivatal által
végrehajtandó pedagógiai-szakmai ellenőrzések során az intézmény vezetősége és pedagógusai
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együttműködnek az ellenőrzést végző tanfelügyelőkkel. Az együttműködés célja, hogy az intézmény
illetékes képviselői részt vegyenek a pedagógusok munkájának ellenőrzésében és értékelésében, a
vezető munkájának ellenőrzésében és értékelésében, valamint az intézmény ellenőrzésében és
értékelésében.

A vezetők és a partnerszervezetek közötti kapcsolattartás formája és rendje
Az intézmény működése szempontjából meghatározó külső partnerek azonosítását, illetve a
kapcsolattartás módját és felelősét az éves munkaterv rögzíti.

Kapcsolattartás a pedagógiai szakszolgálatokkal a pedagógiai szakmai szolgáltatókkal
A pedagógiai szakszolgálattal való kapcsolattartásért és a pedagógiai szakmai szolgáltatások
igénybevételéért az nevelési intézményvezető-helyettes felelős. Munkája során segíti, hogy a szülők
szükség esetén felvegyék a kapcsolatot a szakértői bizottsággal, igénybe vegyék a nevelési tanácsadás
szolgáltatásait, illetve segítséget kérjenek a kiemelten tehetséges tanulók további fejlesztéséhez. Az
intézményvezető megszervezi a pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételét a pedagógus
továbbképzés, a pedagógiai értékelés, a tanügy-igazgatási szolgáltatások szükség szerinti
igénybevételét, illetve a tanulmányi-, sport- és tehetséggondozó versenyeken való részvételt.

Kapcsolattartás a gyermekjóléti szolgálattal
A gyermekjóléti szolgálatokkal a kapcsolatot a nevelési intézményvezető-helyettes tartja. Feladata, hogy
megelőzze a tanulók veszélyeztetettségét, veszélyeztetés esetén eljárást kezdeményezzen. Feladata az
osztályfőnökök jelzéseit követően, a tanulói hiányzások jogszabályban rögzített mértéke után a
gyermekjóléti szolgálatokkal való kapcsolat felvétele. Részt vesz továbbá a gyermekjóléti szolgálat által
szervezett esetmegbeszéléseken. Szervezi a kapcsolatfelvételt a rászoruló tanulók (szüleik) és a
gyermekjóléti szolgálatok között. Az ifjúságvédelem a gimnázium összes dolgozójának alapvető
feladata.

Kapcsolattartás az iskola-egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval
Az egészségügyi ellátást biztosító szolgáltatókkal való kapcsolat célja a nemzeti köznevelési törvényben
előírt, évenként esedékes szűrővizsgálat lebonyolítása.
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A Szegedi Deák Ferenc Gimnázium rendszeres munkakapcsolatot tart fenn, a fenntartó által kötött
megállapodásnak megfelelően, a tanulók iskola-egészségügyi ellátását biztosító szervezettel. A tanulók
rendszeres egészségügyi felügyeletének és ellátásának rendszerét, gyakorlatát – a teljes gyermeki
közösségre vonatkozóan – az iskola biztosítja. A tanulók ellátását iskolaorvos, védőnő (lehetőség szerint
főállású iskolavédőnő) és fogorvos végzi. A kapcsolattartást az iskola intézményvezetője, illetve a
nevelési intézményvezető-helyettese biztosítja az alábbi személyekkel:


Iskolaorvos.



Iskolai védőnő.



Iskolapszichológus.

Az iskola-egészségügyi szolgálat közreműködik az intézmény egészségfejlesztési programjának
elkészítésében.
Az iskola-egészségügyi ellátás az iskola intézményvezetőjével előre egyeztetett munkaterv szerint
történik. A jogszabályba foglalt szűrővizsgálatok évente történnek, az iskola orvosi szobájában.
Amennyiben a gyermek jogszabályban előírt szűrővizsgálata elmarad, azt jelezni kell a gyermek házi
gyermekorvosa, illetve a Gyermekjóléti Központ felé.
Az iskolaorvos a gimnázium épületében pénteken 8.00 – 12.00 óráig az orvosi szobában látja el
feladatait. Az iskolai védőnő minden tanítási napon 7.00 – 15.00 óráig látja el feladatait az
intézményben.


Az iskolaorvos, illetve a védőnő elvégzi a hatályos törvények és jogszabályok alapján a
gimnázium tanulóinak rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását.



Az iskolaorvost, illetve védőnőt feladatainak szervezésében segíti az iskola intézményvezetője,
illetve helyetese.



A védőnő jelzést ad, illetve segítséget nyújt az osztályfőnököknek az egészségfejlesztő
programok megvalósításához, felvilágosító, ismeretterjesztő előadások megszervezésével.



Az iskolaorvos, illetve a védőnő éves munkájának ütemezését minden év szeptember 15-ig
egyezteti az iskola intézményvezetőjével.



A diákok szűrővizsgálatának tervezetét min. 15 nappal korábban kifüggeszti a tanári szobában.
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AZ ÜNNEPÉLYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE

A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok
Az iskola hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az iskola hírnevének
megőrzése, öregbítése az iskolaközösség minden tagjának joga és kötelessége.
A hagyományok ápolásával kapcsolatos aktuális feladatokat, időpontokat, valamint felelősöket a
nevelőtestület az iskola éves munkatervében határozza meg. Az alábbi intézményi szintű ünnepélyeken,
rendezvényeken a pedagógusok és a tanulók részvétele kötelező: tanévnyitó ünnepség, nemzeti ünnepek
alkalmából tartott megemlékezések. Az egyéb rendezvényeken a közvetlenül érintett és érdekelt
pedagógusok és tanulók részvétele kötelező.
Az ünnepélyekhez forgatókönyv készül, amelyből az osztályfőnökök is tájékozódhatnak. Az
osztályfőnökök az ünnepélyeket megelőzően osztályaikkal ismertetik az ünnepéllyel kapcsolatos
legfontosabb tudnivalókat, és felhívják a tanulók figyelmét az ünnepi öltözékben való megjelenés
kötelezettségére.
Az intézmény hagyományai, rendezvényei


Az iskola névadójának emlékére Deák Ferenc születésnapjának és halálának évfordulója
alkalmából az iskola tanulói megkoszorúzzák a városban található két Deák-szobrot.



A nemzeti ünnepeket (október 23. március 15.) az iskola tanárai és tanulói iskolai ünnepségek
rendezésével tisztelik meg. A külön nem említett ünnepek, megemlékezések formáját az éves
munkaterv rögzíti.



Iskolajelvény feltűzése a 9. évfolyam tanulóinak.



Rendszeresen különféle kiállítások megrendezése a kiállítótérben.



Az IDEÁK című iskolaújság rendszeres megjelentetése.



Nyelvi kavalkád.



Deák Fordítóverseny.



Minden tanévben Karácsonyi est szervezése a téli szünet előtt.



DEÁK - Olimpia megszervezése.



A kilencedik évfolyam számára gólyanap, gólyahét és gólyabál megrendezése.



A tizenkettedik évfolyam számára szalagtűző ünnepség, szalagavató bál, búcsúztató és ballagás
megszervezése.



Olvasás Éje.



Évkönyv, iskolai kártyanaptárak készítése.



Jótékonysági gyűjtés.
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Iskolai hagyományaink tartalma
A közösségfejlesztés fontos eszköze az iskolai hagyományok ápolása, különös tekintettel az alábbiakra:
DEÁK - Olimpia
Az iskola diákjai minden évben összemérik szellemi és fizikai erejüket egymással. Minden műveltségi
területen, egyéni és csapatversenyeket hirdetünk. Az osztályok csapatai többféle sportágban előzetes
selejtezők után jutnak el a döntőkbe, amelyeket egy napon szervezünk valamennyi diák aktív
részvételével. Ezen a napon változatos programokat kínálunk az iskola közösségének, a kulturális,
ismeretterjesztő programoktól az egészségfejlesztési, kézműves tevékenységekig. Az egész rendezvény
fő nevelési célja a pozitív iskolai szellemiség gyarapítása, átadása.
Gólyanap, gólyahét
Az iskolai nevelés egyik központi eleme a közösségi életre nevelés. Ennek egyik indító eseménye az
augusztus végi gólyanap a gimnáziumba felvett 9. évfolyamos diákok számára. Jelentősége, hogy a
leendő osztálytársak első közösségi élményeiket egy kötetlen szabadidős foglalkozáson szerzik. A
gólyák beilleszkedését tovább segíti egy egyedülálló hagyomány iskolánkban: a játékos gólyahét, mely
a gólyabállal teljesedik ki.
Karácsonyi est
A Szegedi Deák Ferenc Gimnázium megalakulásától kezdve minden évben tartunk iskolai karácsonyi
ünnepséget. Ekkor a diákok és a tanárok egyéni és közös műsorszámokkal készülnek. A hangulatot még
bensőségesebbé teszi a közös teázás, süteményezés.
Bálok
A közösségfejlesztésben fontos értékközvetítő szerepe van az iskola által szervezett gólyabálnak, a
szalagtűző ünnepségnek és a szalagavató bálnak. A szervezésért minden évben osztályközösségek
vállalnak felelősséget, munkájukat a DÖK segíti. A diákok hónapokon keresztül tartó együttműködése
hatékonyan formálja a közösséget.
A bálok összetartó ereje túlmutat az iskolai kereteken, a szülők számára is lehetőséget biztosít az iskola
közösségi életébe való bekapcsolódásra.
Iskolai ünnepségek, megemlékezések, koncertek
Közösséget erősítő szerepet tölt be nemzeti ünnepeink iskolai szinten történő megünneplése. A
közösségi nevelés fontos eszközei a rádiós megemlékezések, a 9. évfolyamosok bevonásával zajló
Deák-koszorúzások, az évente több alkalommal megrendezett koncertek és a végzősök búcsúztatása.
Évkönyv
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Jelentős iskolai hagyomány a tanév eseményeit dokumentáló évkönyvek szerkesztése és kiadása.
Népszerűségét mutatja, hogy rendszeresen több száz példányban jelennek meg. Készítésükben az
osztályközösségeken kívül a nevelőtestület és a DÖK is közreműködik.

8

AZ INTÉZMÉNYI VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK

Védő, óvó előírások, amelyeket a gyermekeknek, tanulóknak az intézményben való tartózkodás
során meg kell tartaniuk
Az intézmény az iskola minden tanulója számára biztosítja, a biztonságos körülmények között és
egészséges környezetben történő oktatást, a tanulmányi rend, pihenőidő, szabadidő, testmozgás,
sportolási-, étkezési lehetőség beiktatásával történő, életkorának és fejlettségének megfelelő
kialakítását.
A tanárok és a tanulók együttesen felelősek az egészség megőrzéséért és a biztonságos munkavégzést
előíró rendelkezések betartásáért. A tanulók egészségének megőrzésével és az egészséges iskolai
környezet kialakításával kapcsolatos feladatok végrehajtásában részt vesz az iskolaorvos és a védőnő.
Az iskolai alkalmazottak feladatai a tanulói balesetek megelőzésében és baleset esetén:
A kísérleti tevékenységet irányító tanár köteles a munka kezdetekor általános, az tevékenységek során
pedig a konkrét feladatra vonatkozó baleset-megelőzési és munkavédelmi előírásokat ismertetni. A
tanárnak meg kell győződnie arról, hogy tanulók megértették-e az oktatás során elhangzottakat és azokat
tudják-e alkalmazni. A munkavédelmi, tűzvédelmi oktatás megtörténtét írásban rögzíteni kell a
balesetvédelmi naplóban és az osztálynaplóban. Az oktatásban résztvevő tanulókról nyilvántartást kell
vezetni, melyben a tanulók aláírásukkal igazolják az oktatást.
Az osztályfőnökök minden tanév első osztályfőnöki óráján a tanulókat általános baleset-megelőzési,
munka- és tűzvédelmi oktatásban részesítik. Ezt az osztálynaplóban is dokumentálni kell, illetve külön
dokumentáció készítésével kell igazolni az oktatás tényét.
Külön balesetvédelmi, munkavédelmi tájékoztatót kell tartani a diákok számára minden olyan esetben,
amikor a megszokottól eltérő körülmények között végeznek valamely tevékenységet (pl.
osztálykirándulás, munkavégzés, stb.). A tájékoztatást a foglalkozást vezető pedagógus köteles
elvégezni és adminisztrálni.
A tanuló köteles a tevékenységével kapcsolatos baleset-megelőzési munkavédelmi és tűzvédelmi
ismereteket elsajátítani és alkalmazni.
A tanuló köteles megtartani a fegyelmet, a rendet és a tisztaságot.
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A tanulók csak olyan felszerelésekkel, eszközökkel végezhetnek munkát /testnevelési órán,
szaktanteremben stb./, amelyek a biztonsági előírásoknak minden tekintetben megfelelnek.
A tanulók csak folyamatos felügyelet mellett végezhetnek munkát.
A tanulók nem viselhetnek a foglalkozás alatt olyan ruházatot, gyűrűt, karkötőt, nyakláncot stb., amely
baleseti veszélyforrás lehet.
A tanulók az iskola épületét tanítási időben csak szervezett formában, tanár vezetésével hagyhatják el,
illetve az intézményvezető által engedélyezett szülői kikérővel. Az iskolán kívül szervezett
foglalkozásokról a szülőt előzetesen tájékoztatni kell és a tanuló felügyeletéről az oda- és visszajutás
közben és a foglalkozáson is az iskola gondoskodik. A foglalkozás végeztével az iskola felügyeleti
kötelezettség megszűnik.
Baleset esetén mindenki köteles a tőle elvárható módon elsősegélyt nyújtani és a sérültek további
ellátását elősegíteni, az ehhez szükséges elsősegélynyújtó ládák, az elsősegélynyújtó helyen, és az orvosi
rendelőben vannak elhelyezve.
A tanulóbalesetek bejelentése tanulóink és a pedagógusok számára kötelező. Az a pedagógus, aki nem
jelenti az óráján történt balesetet, mulasztást követ el. A balesetek jegyzőkönyvezését, nyilvántartását
az intézményvezető által megbízott munkavédelmi felelős végzi. A baleseteket az elektronikus
jegyzőkönyvvezető rendszer segítségével kell nyilvántartani, vagy ha erre rendkívüli esemény miatt
átmenetileg nincs lehetőség, jegyzőkönyvet kell felvenni.
Az itt nem szabályozott esetekben a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzat előírásai érvényesek.
A pedagógus által készített a tanulás hatékonyságát növelő, segítő eszköz, vagy felszerelés az iskolába
csak az intézményvezető engedélyével hozható be. Kivételt képeznek a rögzített felvételek, a CD-k,
videók, multimédiás anyagok. A felhasznált anyagok jogtisztaságáért, vírusmentességéért a pedagógus
felel. A bevitt eszközök közül a gyári készítésűeket csak a magyar nyelvű használati utasításnak
megfelelően szabad használni.
A munkavédelemmel kapcsolatos részletes szabályokat az iskola munkavédelmi szabályzata
tartalmazza.
Az iskolával tanulói jogviszonyban lévők 18 éves koruk eléréséig az iskola által kötött biztosítás alapján
rendelkeznek tanulóbiztosítással.

A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje
Az iskolában heti két alkalommal orvos (hétfő, péntek: 8.00-12.00), a hét minden munkanapján pedig
védőnő rendel (7.00-15.00). A rendelések az orvosi szoba ajtaján kifüggesztett rendelési időben vehetők
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igénybe. A tanköteles tanulók évenként egy alkalommal külön beosztás szerint fogászati, szemészeti és
általános szűrővizsgálaton vesznek részt. Ennek időpontjáról a tanulókat és a szülőket az osztályfőnök
értesíti. A vizsgálatokon való részvétel kötelező. A hiányzók egyénileg kötelesek a pótlásról
gondoskodni.

Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők
Az intézkedések azokra az eseményekre vonatkoznak, amelyek természeti, technikai, társadalmi,
egészségügyi eredetűek, vagy egyéb más események, ha azok várható vagy valós következményeire
nézve rendkívülinek tekinthetők.
Ilyen esetekben az intézményvezető vagy az ügyeletes vezető intézkedései arra irányulnak, hogy a
tanulók és az alkalmazottak testi épsége, illetve az iskola épülete, az épületben és környezetében lévő
vagyontárgyak védelme a lehetőségekhez képest a legnagyobb mértékben biztosítva legyen. A
rendkívüli események körébe tartozik a bombariadó is.
Az esemény bekövetkezésekor, amennyiben annak jellege indokolja, az első feladat az iskola kiürítése,
amelyet az intézményvezető, vagy az ügyeletes vezető rendelhet el. A kiürítésről szóban, az iskolarádión
keresztül, a csengő szaggatott jelzéséből értesülnek az alkalmazottak és a tanulók. A kiürítés alatt az
osztályok azonnali, rendezett elvonulását az órát tartó tanárok felügyelik, a náluk lévő iskolai
dokumentumok mentésével együtt. A kiürítést, a tűzriadó esetére minden helyiségben kifüggesztett
elvonulási útvonalon kell végrehajtani. A kiürítés után az épületbe semmilyen indokkal nem lehet
visszatérni. A kiürítés kezdetén és az épületből való kiérkezéskor létszámellenőrzést kell tartani. A
kiürítéssel párhuzamosan az iskola intézményvezetője vagy ügyeletes vezetője szükség esetén értesíti
az illetékes hatóságot és az iskola fenntartóját.
Bombariadó

esetén,

amennyiben

az

telefonon

érkezik,

az

ügyeletes

vezető

bejelentés

valóságtartalmának vizsgálata nélkül köteles elrendelni a bombariadót. A bombariadóról a rendőrséget
kell értesíteni. Engedélyük nélkül az épületbe visszatérni nem lehet.
A kiesett tanítási órák pótlására az általános szabály az, hogy a kiürítés időpontjától számított három óra
múlva a megszakított órával folytatódik a tanítás. Amennyiben valamilyen nyomós ok miatt az általános
szabály nem alkalmazható, akkor az intézményvezető intézkedik a pótlás módjáról.

9

A PEDAGÓGIAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének célja az intézményben folyó nevelő-oktató munka átfogó
ellenőrzése, az esetlegesen felmerülő hibák észlelése és korrigálása, a munka hatékonyságának emelése.
A folyamatos ellenőrzés megszervezéséért, s hatékony működtetéséért az intézmény vezetője felelős.
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Az ellenőrzés éves ütemezését az iskola munkaterve tartalmazza a felelősök megnevezésével.
Ellenőrzést végez – az érintett munkaközösség-vezetővel egyeztetve - az iskola egészét illetően az
intézményvezető, saját hatáskörükben az intézményvezető-helyettesek és a munkaközösség-vezetők. Az
osztályfőnökök ellenőrzési jogköre az osztályukban elsősorban a nevelő munkára terjed ki.
Minden tanévben ellenőrzött területek:


A tanítási órák: Az ellenőrzést az intézményvezető, az intézményvezető-helyettesek, a
munkaközösség vezetők, saját osztályukban az osztályfőnökök végzik óralátogatással.



A munkaközösségek munkája: Az éves munkatervben rögzített ütemezés szerint a
munkaközösség vezető iskola vezetősége előtti beszámoltatásával történik.



A tanítási órák kezdésének és befejezésének ellenőrzése. Az ügyeletes vezető rendszeresen
ellenőrzi, az intézményvezető alkalomszerűen, a tapasztalatokról feljegyzés készül.



Az elektronikus napló vezetése: Az ellenőrzést az osztályfőnökök folyamatosan végzik, míg az
intézményvezető-helyettesek havonta kísérik figyelemmel a rendszeres osztályozást és a
mulasztások beírását, igazolását. Az ellenőrzés az országos pedagógia szakmai ellenőrzés
helyszíni vizsgálatának területeit érinti hangsúlyosan.



A szülői értekezletek, fogadóórák rendjét az intézményvezető és helyettesei ellenőrzik.



Az igazolatlan hiányzások számának alakulása. Az ellenőrzést az osztályfőnökök folyamatosan
végzik.

Az intézményvezető rendkívüli ellenőrzést is elrendelhet. Kérheti a rendkívüli ellenőrzés megtartását a
szakmai munkaközösség, az intézményi tanács és a szülői közösség is.
Az ellenőrzés tapasztalatait az ellenőrzést végző ismerteti az érintett pedagógussal, munkaközösségvezetővel, illetve a munkaközösséggel. Az értékeléshez az esetlegesen feltárt hibák, hiányosságok
kiküszöbölésére, pótlására vonatkozó határidős feladat vagy utasítás is kapcsolódik. Az általánosítható
tapasztalatok összegzésére nevelőtestületi vagy munkaközösségi értekezleten kerül sor.

10 A TANULÓVAL SZEMBEN LEFOLYTATÁSRA KERÜLŐ FEGYELMI
ELJÁRÁS RÉSZLETES SZABÁLYAI
A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 4.§ (1)/q szakaszában foglaltak alapján a tanulóval szemben
lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályait az alábbiakban határozzuk meg.
Ezeket a szabályokat kell alkalmazni az iskolával tanulói jogviszonyban állókra, a tanulói
jogviszonyukból fakadó kötelezettségük vétkes megszegése, és/vagy az iskolának okozott kár
megtérítésének megállapítása során. A tanulókkal szemben indított fegyelmi eljárás és a fegyelmi
tárgyalás pedagógiai célokat szolgál.
Fegyelmi eljárást kezdeményezhet:
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az intézményvezető;



az intézményvezető-helyettes;



az osztályfőnök az osztálya tanulója ellen;



a szaktanár.

Amennyiben a fegyelmi eljárást nem az osztályfőnök kezdeményezte, a fegyelmi eljárás
kezdeményezője köteles arról az osztályfőnököt haladéktalanul értesíteni.
Az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlója a nevelőtestület, melynek nevében az intézményvezető jár el.
A fegyelmi eljárás megindításáról az intézményvezető három hónapon belül dönt, amelyet határozat
formájában írásba kell foglalni.
A szülői szervezet és a diákönkormányzat közös kezdeményezésére biztosítani kell, hogy az
Intézményben a szülői szervezet és a diákönkormányzat közösen működtesse a fegyelmi eljárás
lefolytatását megelőző egyeztető eljárást. Az egyeztető eljárás célja a kötelességszegéshez elvezető
események feldolgozása, értékelése, ennek alapján a kötelességszegő és a sértett közötti megállapodás
létrehozása a sérelem orvoslása érdekében.
A fegyelmi eljárás lefolytatásáért a fegyelmi bizottság felelős. Amennyiben a bizottság elnöke úgy ítéli
meg, hogy lehetőség van eredményes egyeztető tárgyalásra, akkor kezdeményezheti annak
megindítását. Egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a sérelmet elszenvedő fél,
kiskorú sérelmet elszenvedő fél esetén a szülő, valamint a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló,
kiskorú kötelességszegéssel gyanúsított tanuló esetén a szülő egyetért. Amennyiben az egyeztető eljárás
lefolytatására lehetőség van arról a fegyelmi bizottság vezetője írásban tájékoztatja a
kötelességszegéssel gyanúsított tanulót (kiskorú tanuló esetén a szülőt), az egyeztető eljárás
igénybevételének lehetőségére.
A tanuló, (kiskorú tanuló esetén a szülő) az értesítés kézhezvételétől számított öt tanítási napon belül
írásban jelentheti be, ha kéri az egyeztető eljárás lefolytatását. Amennyiben az egyeztető eljárás
lefolytatását nem kérik, továbbá az egyeztető eljárás nem vezetett eredményre a fegyelmi eljárást
folytatni kell. Amennyiben a kötelességszegés már legalább harmadik esetben ismétlődik ugyanannál a
tanulónál 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 a sérelem orvoslásához szükséges időre, de legfeljebb három hónapra
fel kell függeszteni. Ha a felfüggesztés ideje alatt a sérelmet elszenvedő fél, kiskorú sérelmet elszenvedő
fél esetén a szülő nem kérte a fegyelmi eljárás folytatását, a fegyelmi eljárást meg kell szüntetni. Ha a
sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban a felek kikötik, az egyeztető eljárás megállapításait
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és a megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő tanuló osztályközösségében meg lehet vitatni,
továbbá az írásbeli megállapodásban meghatározott körben nyilvánosságra lehet hozni.
Az egyeztető eljárás vezetője a fegyelmi bizottságnak az a tagja, akit mindkét fél elfogad. Személyét az
intézményvezető közreműködésével jelölik ki. Szükség esetén az oktatásügyi közvetítői szolgálat
közvetítője is felkérhető az egyeztetés levezetésére
Az egyeztető eljárás részletes iskolai szabályai az alábbiak:


Az egyeztető eljárás időpontját – az érdekeltekkel egyeztetve – az intézményvezető tűzi ki, az
egyeztető eljárás időpontjáról és helyszínéről, az egyeztető eljárás vezetésével megbízott
pedagógus személyéről elektronikus úton és írásban értesíti az érintett feleket.



Az egyeztető eljárás lefolytatására az intézmény vezetője olyan helyiséget jelöl ki, ahol
biztosíthatók a zavartalan tárgyalás feltételei.



Az egyeztetéssel megbízott pedagógus az egyeztető eljárás előtt legalább egy-egy alkalommal
köteles a sértett és a sérelmet elszenvedő féllel külön-külön egyeztetést folytatni, amelynek célja
az álláspontok tisztázása és a felek álláspontjának közelítése.



Az egyeztetést vezetőnek és az intézmény vezetőjének arra kell törekednie, hogy az egyeztető
eljárás, lehetőség szerint, 30 napon belül írásos megállapodással lezáruljon.



Az egyeztető eljárás lezárásakor a sérelem orvoslásáról írásos megállapodás készül, amelyet az
érdekelt felek és az egyeztetést vezető pedagógus írnak alá.



Az egyeztető eljárás időszakában annak folyamatáról a sértett és a sérelmet okozó tanuló
osztályközösségében kizárólag tájékoztatási céllal és az ennek megfelelő mélységben lehet
információt adni, hogy elkerülhető legyen a két fél közötti nézetkülönbség fokozódása.



Az egyeztető eljárás során jegyzőkönyv vezetésétől el lehet tekinteni, ha a jegyzőkönyvezéshez
egyik fél sem ragaszkodik.



Amennyiben egyeztető tárgyalásra nem kerülhetett sor, vagy az nem vezetett eredményre, akkor
a fegyelmi eljárást le kell folytatni, kivéve, ha a kötelezettségszegés óta három hónap már eltelt.
A fegyelmi eljárás megindítása és lefolytatása kötelező, ha a tanuló maga ellen kéri. Kiskorú
tanuló esetén e jogot a szülő gyakorolja.

A fegyelmi eljárást az intézmény a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásai szerint folytatja le.
A fegyelmi eljárással kapcsolatos iratok elválaszthatatlanságának biztosítására az iratokat egyetlen
irattári számmal kell iktatni, amely után (törtvonal beiktatásával) meg kell jelölni az irat ezen belüli
sorszámát
Az iskolai erőszak megelőzését és kezelését szolgáló eszközök és ellenőrzések
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Egymásra figyelést, egymás kölcsönös megbecsülését fejlesztő, közösségépítő iskolai
rendezvényeket szervezünk. (Tanulmányi kirándulások, egyéb tanórán kívüli programok.)



A kortárssegítői képzést lehetőség szerint tanévenként indítjuk, a kortárssegítői hálózatot
működtetjük.



Szükség esetén az iskolapszichológus segítségét kérjük.



Sportrendezvényeken fontosnak tartjuk az ellenfél tiszteletét és a fair play szellemében való
versengést.



Az osztályfőnöki tanmenet összeállításánál hangsúlyos szerepet kap az agresszió megelőzése.



A folyosói felügyeleti rendszer kibővítésével azt a célt szolgáltuk, hogy jelenlétünkkel
csökkentsük a nem kívánatos események előfordulását.



A kialakult konfliktusok kezelésére működtetjük és alkalmazzuk a jóvátételi eljárást, a
resztoratív módszert. A módszer alkalmazását képzett pedagógusok, vizsgázott facilitátorok
segítik.



A szülőket folyamatosan tájékoztatjuk gyermekük tanulmányi előmeneteléről, magatartásáról
és szorgalmáról, mulasztásairól. Ezzel igyekszünk megelőzni a váratlan helyzetekre való
elfogadhatatlan reagálást.



A fegyelmező és fegyelmi intézkedéseink célja nem a büntetés, hanem a nevelés. Ennek
megfelelően valamennyi pedagógus és az intézmény vezetősége törekszik a diákokkal való
folyamatos kommunikációra, a tanulók véleményének meghallgatására.



Az osztályfőnöki munkaközösség vezetője ellenőrzi, hogy az éves tanmenet tartalmazza-e az
agresszió megelőzésével kapcsolatos témákat.



Az ügyeletes vezető ellenőrzi a folyosói felügyelet ellátását.



Az iskolavezetés folyamatosan ellenőrzi az osztályfőnökök szülők felé fennálló tájékoztatási
kötelezettségének teljesítését, annak érdekében, hogy az osztályfőnökök rendszeresen
tájékoztassák a szülőket.

Az iskolai sportversenyeken a játékvezető kolléga, más sportversenyen a csapatkísérő kolléga ügyel a
fairplay szabályainak betartására és az ellene vétőket figyelmezteti, szükség esetén szankciót alkalmaz.
Az iskolavezetés figyelemmel kíséri az alkalmazott fegyelmező és fegyelmi intézkedések
fokozatosságát, az elkövetett cselekménnyel arányos voltát.

11 AZ INTÉZMÉNYI ADMINISZTRÁCIÓ
Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje
Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) révén tartott
elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt dokumentumrendszert
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alkalmazunk a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően. A technikai feltételek
megléte esetén a fenti rendszerben alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást kizárólag az
intézmény intézményvezetője alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére. Az elektronikus rendszer
használata során feltétlenül ki kell nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni az alábbi dokumentumok
papír alapú másolatát:


Az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása.



Az alkalmazott pedagógusokra, óraadó tanárokra vonatkozó adatbejelentések.



A tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések.



Az október 1-jei statisztikai adatszolgáltatás táblázatai.



Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és az
intézményvezető aláírásával hitelesített formában kell tárolni.

Az elektronikus naplóhoz vezetői felhasználási joggal az iskolavezetés tagjai rendelkeznek. Tanári
felhasználói jogosultsággal a tantárgyfelosztásban szereplő valamennyi pedagógus rendelkezik. Az enaplóval állítjuk elő a következő iratokat: osztályozó napló tanulói oldala, félévi értesítő, év végi
haladási és osztályozó naplók. Ezek kezelésére az osztályfőnök, az intézményvezető és/vagy helyettese
jogosult. A félévi értesítőt az osztályfőnöknek a tanuló ellenőrző könyvében kell rögzítenie. A
kinyomtatott haladási és osztályozó naplót összefűzve kell irattárba helyezni az őrzési idő végéig.
Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem szükséges. A
dokumentumokat a KIR rendszerében, továbbá a titkársági gépek megfelelő mappáiban tároljuk. Ezen
gépek használati jogát az intézményvezető határozza meg.

Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje
Az iskolánkban használatos digitális napló elektronikusan előállított, papíralapon tárolt adatként
kezelendő, mert a rendszer nem rendelkezik az ágazat irányításáért felelős miniszter engedélyével. Az
elektronikus naplóba az adatokat digitális úton viszik be az iskola vezetői, tanárai és az adminisztrációért
felelős alkalmazottak. Az adatok tárolásáról, a szerver működtetéséről, frissítéséről az üzemeltetővel
kötött felhasználói szerződés rendelkezik. A digitális napló elektronikus úton tárolja a tanulók adatait,
osztályzatait, a tanítási órák tananyagát, a tanulók hiányzásait, késéseit, a tanulókkal kapcsolatos
intézkedéseket, a szülők és a hivatalos szervek értesítéseit, a pedagógusok havi munkaidő
nyilvántartását.
Féléves gyakorisággal kell kinyomtatni a tanulók által elért félévi, év végi eredményeket, a tanulók
igazolt és igazolatlan óráit, a tanulói záradékokat. Félévkor a tanuló előbb felsorolt adatait tartalmazó
kivonatot ki kell nyomtatni, azt az osztályfőnöknek alá kell írnia, az iskola körbélyegzőjével le kell
pecsételni, a kinyomtatott iratot pedig át kell adni a tanulónak vagy a szülőnek az ellenőrző könyv útján.
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A tanév végén a digitális napló által generált anyakönyvből papír alapú törzskönyvet kell kiállítani,
amelynek adattartalmát és formáját jogszabály határozza meg.
Eseti gyakorisággal kell kinyomtatni a tanuló által elért eredményeket, az igazolt és igazolatlan órák
számát, a záradékokat tartalmazó iratot iskolaváltás vagy a tanulói jogviszony más megszűnésének
eseteiben.

12 A PEDAGÓGIAI PROGRAMRÓL VALÓ TÁJÉKOZÓDÁS RENDJE
Az intézményi dokumentumok nyilvánosak, azt minden érintett (tanuló, szülő, valamint az iskola
alkalmazottai) megismerheti. Valamennyi dokumentum hozzáférhető az iskola honlapján, a
„Közzétételi lista” menüpont alatt.
A Pedagógiai program, a Házirend és a Szervezeti és működési szabályzat egy-egy nyomtatott példánya
megtalálható a fenntartónál, és az iskola titkárságán.
Valamennyi dokumentummal kapcsolatban az érdeklődők felvilágosítást kérhetnek az intézmény
vezetőségének tagjaitól, előzetesen egyeztetett időpontban, az iskola honlapján (www. http://dfgszeged.hu) megadott elérhetőségeken.
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MELLÉKLETEK
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET
A SZABÁLYZAT ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK


2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről (továbbiakban: Nkt.)



A 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól,



A 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól,



A 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról,



A 2011. évi CCIX. törvény a családok védelméről,



A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról



1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról



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



229/2012.(VIII.28) Korm. rendelet A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról



43/2013. (II. 19.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési
szoftverek megfelelőségét tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól



110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és
alkalmazásáról



100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról
módosításáról



335/2005. (XII.29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános
követelményeiről



326/213. (VIII. 30.) kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben
történő végrehajtásáról



Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet.



A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben
résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet.



A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó
szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet.



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



59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról



32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének
irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról



A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26) EMMI rendelet.



A katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól szóló 44/2007. (XII.
29.) OKM rendelet.



Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet.
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A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és
véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet.
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2 SZÁMÚ MELLÉKLET.
AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA
1. BEVEZETÉS
1.1. Jogszabályi háttér
Az iskolai könyvtár működését a jelenleg hatályos jogszabályok határozzák meg, köztük:


2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről



229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról



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



110/2012. évi Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, valamint



az IFLA és az UNESCO közös könyvtári nyilatkozata, 1999.

1.2. Az iskolai könyvtár működési szabályzata tartalmazza:


A könyvtárra vonatkozó adatokat.



A könyvtár fenntartása és szakmai irányítására vonatkozó információkat



A könyvtár feladatait



Az iskolai könyvtár gyűjtőköre, állománya



A könyvtárhasználat szabályait



A katalógusszerkesztés szabályait

2. A könyvtárra vonatkozó adatok:
Elnevezése: Szegedi Deák Ferenc Gimnázium iskolai könyvtára
Címe: 6723 Szeged, József Attila sgt. 118-120.
Létesítésének ideje: 1988.
Használói köre: pedagógusok, tanulók, az iskola dolgozói
3. Az iskolai könyvtár fenntartása, szakmai irányítása
A könyvtár korlátozottan nyilvános középiskolai könyvtár. Tagja lehet az iskola valamennyi tanulója és
dolgozója. Külső személyek csak igazgatói engedéllyel kölcsönözhetnek.
A könyvtár a Szegedi Deák Ferenc Gimnázium szervezetében működik. Fenntartásáról és fejlesztéséről
a Szegedi Tankerületi Központ gondoskodik. A szakszerű könyvtári szolgáltatások kialakításáért az
iskola és a fenntartó közösen vállal felelősséget.
Az iskolai könyvtár működését az iskola igazgatója irányítja és az igazgatóhelyettes útján ellenőrzi a
nevelőtestület és a diákközösségek javaslatainak meghallgatásával.
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4. Az iskolai könyvtár feladatai és szolgáltatásai
Az iskolai könyvtár feladatai
Az iskolai könyvtár gyűjteményét szakszerűen fejleszti és feltárja. A gyűjteményre épülő
szolgáltatásaival az iskola nevelő-oktató munka szellemi bázisa. Költségvetési keretén belül biztosítja
az iskola alkalmazottai és tanulói részére a neveléshez, oktatáshoz szükséges ismerethordozókat,
információkat. A nevelőtestület aktív közreműködésével szervezi a tanulók könyvtárhasználóvá
nevelését, a kívánatos olvasási szokások kifejlesztését, a tanulók önálló ismeretszerző képességének
kialakítását. A pedagógusok alapvető pedagógiai szakirodalmi és információs tájékoztatására törekszik,
ennek érdekében fogadja más intézmények ilyen irányú szolgáltatásait.
Az iskolai könyvtár szolgáltatásai
A könyvtár alapfeladatai


Kézikönyvek, nem nyomtatott dokumentumok helyben használata



Dokumentumok és tartós tankönyvek kölcsönzése



Könyvtárbemutató, könyvtárismertető és könyvtárhasználatra épülő tanórák, és szakköri
foglalkozások előkészítése és megtartása:
o

Az osztályok, tanulócsoportok és szakköri csoportok részére a könyvtáros és a
szaktanárok könyvtárhasználatra épülő szakórákat, foglalkozásokat tarthatnak.

o

Egyéb szakórák, foglalkozások megtartására a könyvtári nyitva tartásnak megfelelő
időpontban, előzetes egyeztetést követően kerülhet sor. A könyvtáros szakmai
segítséget ad a foglalkozások megtartásához, ha szükséges.

Az iskolai könyvtár egyéb szolgáltatásai
Számítógépes informatikai szolgáltatások
A könyvtárban elhelyezett tanulói számítógépek a könyvtár saját elektronikus katalógusában és más
adatbázisokban, valamint az interneten történő keresésre, illetve az önálló tanulás támogatására
szolgálnak.
Az iskolai könyvtár rendelkezik szkennerrel, hálózati lézernyomtatóval és lamináló géppel. Lehetőség
van ezek önköltséges használatára. Az intézmény igazgatója által meghatározott árakon, a könyvtáros
segítségével történik a szkennelés és a laminálás, a nyomtatást a diákok önállóan is elindíthatják.
Online könyvtári szolgáltatások
A Szirén integrált könyvtári rendszer OPAC-ja révén lehetőséget biztosít az iskolai könyvtár
állományában való helytől és időtől független keresésre. Az elektronikus katalógus az iskola honlapjáról
érhető el, a könyvtár honlapján pedig segítséget is lehet kapni a használatához. Az elektronikus
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szolgáltatások között az iskolai könyvtár állományában történő keresés, böngészés, a saját kölcsönzési
adatok megtekintése érhetők el. A könyvtár honlapja elérhető az iskola honlapjáról, a könyvtáros pedig
elérhető az ott megadott e-mail címen is.
Tájékoztatás
Az iskolai munkához kapcsolódó irodalom felkutatásában és a nyilvános könyvtárak dokumentumairól,
az általuk nyújtott szolgáltatásokról való tájékoztatást jelenti a könyvtár nyitva tartási idejében.
5. Gyűjtőköri szabályzat
Az iskolai könyvtár gyűjtőkörét meghatározó tényezők
Az iskolai könyvtáros a folyamatos, tervszerű és arányos állományalakítást a nevelőtestület
véleményének kikérésével az iskola igazgatójának jóváhagyásával végzi.
Az egyes dokumentumok beszerzésénél figyelembe kell venni az iskolai könyvtár funkciórendszerét, az
iskola

vonzáskörzetében

működő

könyvtárak

szolgáltatásait,

a

beszerzési

példányszámok

meghatározásánál pedig az ellátandó tanulók, tanárok számát.
Az iskolai könyvtár alapfunkcióját a középiskola nevelési-oktatási céljai, és azok tartalma határozza
meg. A könyvtár elsődleges funkciójából adódó feladatainak megvalósítását segítő dokumentumok
tartoznak az állomány fő gyűjtőkörébe. Ide soroljuk az írásos nyomtatott dokumentumtípusok közül a
segédkönyveket, a helyi tantervekben meghatározott kötelező olvasmányokat, és ajánlott
olvasmányokat, a tananyagot kiegészítő vagy ahhoz kapcsolódó ismeretközlő és szépirodalmat, a
szakmai

oktatáshoz

kapcsolódó

szakirodalmat,

tanítás-tanulást

segítő

nem

nyomtatott

ismerethordozókat. A könyvtár másodlagos funkciójából eredő szükségletek kielégítését a mellék
gyűjtőkörbe sorolt dokumentumok képezik. Az iskolai könyvtár a tananyagon túlmutató
ismerethordozók gyűjtését csak részlegesen vállalhatja.
A tanulók és nevelők sokirányú érdeklődését, egyéni művelődését segítik más könyvtárak is. Az iskolai
könyvtár gyűjtőköre formai oldalról:


Írásos nyomtatott dokumentumok: könyv, tankönyv, periodika.



Audiovizuális ismerethordozók: hangos-képes dokumentumok.



Egyéb információhordozók.

A beszerzés forrásai:


Az iskolai könyvtár állománya vétel, ajándék, csere útján gyarapszik.



Nem kerülhetnek az állományba a gyűjtőkörbe nem tartozó dokumentumok.

A gyűjtés szintje és mértéke:

51



Kiemelten kell gyűjteni a helyi tantervekben meghatározott kötelező és ajánlott irodalmat,
munkáltató eszközként használatos műveket.



A tananyagot kiegészítő vagy ahhoz szorosan kapcsolódó irodalmat tartalmi teljességgel, de
válogatással kell gyűjteni.



Az

ismeretközlő

dokumentumok

közül

a

tantárgyak

oktatásában

felhasználható

tudományterületek enciklopédikus szintű gyűjtése, a tananyagban szereplő írók, költők
válogatott művei, antológiák, gyűjteményes kötetek, az iskolában tanulható szakmák
szakkönyveinek a beszerzése az elsődleges.


Az iskolai könyvtár az iskolában oktatott tantárgyak alap- és középszintű irodalmát gyűjti.

A gyűjtőkörbe tartozó állományegységek
Szépirodalom
A gyűjtés terjedelme és szintje, a gyűjtés mélysége


Átfogó lírai, prózai, drámai antológiák a világ- és a magyar irodalom bemutatására: teljesség
igényével.



Az általános iskolai tananyagnak megfelelően a házi- és az ajánlott olvasmányok: kiemelten.



A tananyagban szereplő szerzők válogatott művei, gyűjteményes kötetei: teljességgel.



A kiemelkedő, de a tananyagban nem szereplő kortárs alkotók művei: erős válogatással.



Tematikus antológiák: válogatással.



Regényes életrajzok, történelmi regények: erős válogatással.



Az iskolában tanított nyelvek olvasmányos irodalma: erős válogatással.

Szakirodalom
A gyűjtés terjedelme és szintje, a gyűjtés mélysége


Alap- és középszintű általános lexikonok és enciklopédiák alapszinten: válogatva.



Alap- és középszintű általános lexikonok és enciklopédiák középszinten: teljességgel.



A tudományok, a kultúra, a hazai és az egyetemes művelődéstörténet alap- és középszintű
elméleti és történeti összefoglalói alapszinten: válogatva.



A tudományok, a kultúra, a hazai és az egyetemes művelődéstörténet alap- és középszintű
elméleti és történeti összefoglalói középszinten: teljességgel.



A tananyaghoz közvetlenül kapcsolódó a tudományok egészét vagy azok részterületeit
bemutató alap- és középszintű szakirányú segédkönyvek alapszinten: válogatva.



A tananyaghoz közvetlenül kapcsolódó a tudományok egészét vagy azok részterületeit
bemutató alap- és középszintű szakirányú segédkönyvek középszinten: teljességgel.
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A tantárgyak, szaktárgyak, szaktudományok alap- és középszintű történeti összefoglalói
alapszinten: válogatva.



A tantárgyak, szaktárgyak, szaktudományok alap- és középszintű történeti összefoglalói
középszinten: teljességgel.



Munkáltató eszközként használatos alap- és középszintű ismeretközlő irodalom alapszinten:
válogatva.



Munkáltató eszközként használatos alap- és középszintű ismeretközlő irodalom középszinten:
teljességgel



A tananyagot kiegészítő vagy ahhoz közvetve kapcsolódó középszintű irodalom: válogatva.



A szakmai tárgyak alap-, közép-, felsőszintű ismeretközlő irodalma alapszinten: teljességre
törekvően.



A szakmai tárgyak alap-, közép-, felsőszintű ismeretközlő irodalma középszinten: teljességgel.



A szakmai tárgyak alap-, közép-, felsőszintű ismeretközlő irodalma felsőszinten: válogatva.



Helytörténeti művek: válogatva.

Pedagógiai gyűjtemény
Az iskolai könyvtár gyűjti a pedagógusok szakmai továbbképzését és az órákra való felkészülést segítő
pedagógiai szakirodalmat (pedagógiai lexikonok, neveléselméleti kézikönyvek, neveléstörténeti
összefoglalások, a pedagógiai klasszikusainak művei, a családi életre való neveléssel, értelmi neveléssel,
személyiségformálással kapcsolatos munkák, tantárgyi módszertani segédkönyvek), a pedagógia
határtudományai közül az alapvető pszichológiai irodalmat, valamint a szociológia, szociográfia,
statisztika, jog irodalmát enciklopédikus szinten.
Könyvtáros segédkönyvtára
A tájékoztató munkához a kézi- és segédkönyvek mellett:


Válogatva gyűjtött: az általános bibliográfiák, szakbibliográfiák, kiadók és könyvkereskedői
katalógusok; a gyarapítás, nyilvántartás, osztályozás, katalógusszerkesztés szabályai; a
könyvtárat érintő jogszabályok, irodalompropagandával kapcsolatos módszertani kiadványok.



Teljességgel gyűjtött: állományra vonatkozó alapjegyzékek, ajánlóbibliográfiák, MPI iskolai
könyvtárakkal kapcsolatos módszertani kiadványok.

Tankönyvek
Az iskolában tanított tantárgyakhoz használt tankönyvek, feladat- és szöveggyűjtemények, atlaszok a
mindenkori előírásoknak megfelelően különböző példányszámban.
Hivatali segédkönyvtár
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Az iskola vezetése részére gyűjtendő az igazgatás, a gazdálkodás, az ügyvitel körébe tartozó
legfontosabb kézikönyvek, jogszabálygyűjtemények.
Periodika gyűjtemény
A tanulás-tanítás folyamatában felhasználható napilapok, tudományos folyóiratok, anyanyelvi
művelődést segítő periodikumok, pedagógiai hetilapok, folyóiratok, tantárgyak módszertani folyóiratai,
könyvtári szakmai folyóiratok.
Audiovizuális gyűjtemény
A tantárgyak oktatásához rendszeresen felhasználható oktató, illetve ismeretterjesztő dokumentumok
beszerzése fokozottan ajánlott.
6. Könyvtárhasználati szabályzat
Az iskolai könyvtár használóinak köre, nyitva tartása, a beiratkozás módja
Az iskolai könyvtárnak az iskola minden tanulója és dolgozója tagja. A beiratkozás díjtalan, a tanulói
jogviszony, illetőleg a közalkalmazotti jogviszony kezdetekor automatikus, amelynek megszűnésekor a
könyvtári tagság is megszűnik. A könyvtárat nyitvatartási időben, tanítási napokon, 9.15-14.30 óra
között a beiratkozott tagok használhatják. A beiratkozáskor az olvasó kötelezettséget vállal a könyvtári
szabályok betartására.
A könyvtár a személyes adatok közül a nevet, az osztályt és a születési dátumot tartja nyilván, a többi
adatról szükség esetén az osztályfőnöknél lévő tanulói adatlapokból tájékozódik a könyvtáros. A
kölcsönzéshez diákigazolvány szükséges. Ha igazolványcsere történik, a megváltozott azonosítószámot
(az igazolványon található vonalkód száma) mielőbb jelezni kell a könyvtárban, hogy az adatok
módosítása megtörténjen.
A könyvtár nyitva tartási ideje minden tanév kezdetekor kifüggesztésre kerül a könyvtár ajtajára.
Az egyes dokumentumtípusok használatának szabályzata
Kézikönyvek, nem nyomtatott dokumentumok helyben használata
Az iskolai könyvtár dokumentumai közül csak helyben használható:


a kézikönyvtári állomány (pl. szótárak, lexikonok),



időszaki kiadványok,



az audiovizuális és elektronikus dokumentumok (audio- és videokazetták, CD-k, DVD-k) az
oktatás technikus külön stúdiójában találhatóak, a tanárok számára helyben használhatóak.

A csak helyben használható dokumentumokat a beiratkozottak egy-egy tanítási órára, indokolt esetben
1-2 napra kikölcsönözhetik.
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Dokumentumok és tartós tankönyvek kölcsönzése


Dokumentumot csak a megfelelő dokumentálást követően lehet a könyvtárteremből kivinni.



A dokumentumok kölcsönzése az integrált könyvtári rendszerben (Szirén) kerül rögzítésre a
dokumentumok egyedi vonalkódja alapján. A dokumentumok visszavétele ugyanígy történik.



A kölcsönzési idő 4 hét, amely kérésre meghosszabbítható. Keresett dokumentumok esetében a
könyvtáros rövidebb kölcsönzési határidőt is megállapíthat. Lehetőség van könyvek
előjegyzésére is szóban vagy a könyvtár e-mail címén keresztül.



A tartós tankönyvek egész tanévben a törvényileg erre jogosult tanulónál maradhatnak.



A kölcsönzött dokumentumokat a tanév végén vissza kell hozni. Ez alól kivételt csak a nyári
szünet idejére kiadott kötelező olvasmányok képeznek, amelyet a könyvtárossal történő
személyes egyeztetés előz meg. Amennyiben a tanulói jogviszony a tanév közben szűnik meg,
a kölcsönzött dokumentumokat haladéktalanul – legkésőbb a tanulói jogviszony
megszűnésének napjáig – vissza kell hozni. A tanulóknak az iskolából történő eltávozási
szándékáról az osztályfőnök (vagy az iskolatitkár) tájékoztatja a könyvtárost. A tanulói
elszámoló lapon aláírásával igazolja a könyvtáros, hogy a tanulónak tartozása nincs.



Azok az iskolai dolgozók, akiknek a munkaviszonya megszűnik (pl. nyugdíjazás, munkahelyváltoztatás), az általuk kölcsönzött anyagokat az intézményből való távozásuk előtt – legkésőbb
a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének napjáig – kötelesek leadni. A dolgozók
távozásáról az igazgató tájékoztatja a könyvtárost, aki az elszámoló lapon jelzi, hogy a
dolgozónak tartozása nincs.



Az elvesztett, illetve vissza nem szolgáltatott pótolható dokumentumokat a használónak másik
példánnyal kell pótolnia. Ez lehet újonnan megvásárolt vagy használt, de még jó állapotban levő
példány.

Tankönyvtári szabályzat
A diákok tanév befejezése előtt kötelesek a tanév közben felvett tankönyveket a könyvtárban leadni. A
tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a kölcsönzött tankönyv működési szabályzatában
meghatározottak szerint az iskolának megtéríteni. Nem kell megtéríteni a tankönyv, munkatankönyv
stb. rendeltetésszerű használatából származó értékcsökkenést.
A pedagógusok a munkájukhoz szükséges tankönyveket a munkavállalói jogviszonyuk végéig vehetik
igénybe.
A tankönyvek nyilvántartása
Az iskola könyvtári adatbázisában kezeli az ingyenes tankönyv biztosításához szükséges tankönyveket.
A tankönyvfelelős és a könyvtáros az ingyenes tankönyvellátás biztosításához szükséges tankönyvekről
évente listát készítenek:
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a selejtezendő tankönyvekről,



a készleten lévő még használható tankönyvekről,



a tankönyvtámogatásból fennmaradó összeg terhére beszerzett kötelező és ajánlott
olvasmányokról, tartós tankönyvekről.

A kölcsönzés rendje


A tanulók a tanév során használt tartós tankönyveket és segédkönyveket augusztus végén, a
tanévkezdést megelőző héten a könyvtárból kölcsönzik. A tanulók vagy szüleik aláírásukkal
igazolják a könyvek átvételét, illetve elfogadják kötelezettségeiket a tankönyvek használatára
és visszaadására vonatkozóan.



A diákok a tanév befejezése előtt, legkésőbb június 15-ig kötelesek a tanév elején, illetve tanév
közben felvett tankönyveket a könyvtárban leadni.

Kártérítés
A tanuló a támogatásként kapott ingyenes tankönyvet (tartós tankönyvet, oktatási segédanyagot stb.,
továbbiakban tankönyv) köteles megőrizni és rendeltetésszerűen használni. Ebből fakadóan elvárható a
tanulótól, hogy az általa használt tankönyv legalább a tanulmányai végéig használható állapotban
legyen.
Amennyiben a tanuló az iskolai könyvtárból tankönyvet, tartós tankönyvet kölcsönöz, a tanuló, illetve
a kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó kárt az iskolának
megtéríteni.
Ennek lehetőségei:


ugyanolyan könyv beszerzése



anyagi kártérítés

Az elhasználódás mértékének és indokoltságának megállapítása a könyvtáros feladata. Vitás esetben az
igazgató szava döntő. A tankönyvkölcsönzéssel, a tankönyv elvesztésével, megrongálásával okozott kár
megtérítésével, a kártérítési kötelezettség mérséklésével, illetve elengedésével kapcsolatban a szülő által
benyújtott kérelem elbírálása az igazgató hatásköre.
A szolgáltatások igénybevételének feltételei
A könyvek és más dokumentumok kölcsönzése és olvasótermi használata, a folyóiratok, a különféle
elektronikus katalógusok, on-line adatbázisok, az internet használata térítésmentes. A számítógépes
nyomtatásért, szkennelésért és laminálásért a mindenkor érvényes árjegyzék szerinti díjat kell
megfizetni.
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A könyvtár egyben olvasótermi funkciót is ellát, ezért a könyvtár szolgáltatásait csak úgy lehet igénybe
venni, hogy az ne zavarja a többi olvasó munkáját, az egyéni tanulást.
A könyvtárban, ahogy az egész intézményben, tilos dohányozni, nyílt lángot használni!
Az állományt és a helyiséget – amennyire a lehetőségek engedik - védeni kell a fizikai behatásoktól,
rongálás és szemetelés tilos!
A könyvtárban a kabátot, táskát az erre a célra szolgáló fogason, táskatartón kell elhelyezni.
Az alap- és kiegészítő feladatokon felül az iskolai könyvtár közreműködik az iskolai tartós tankönyv
ellátás megszervezésében és lebonyolításában.
7. Katalógusszerkesztési szabályzat
A könyvtári állomány feltárása
Az iskolai könyvtár állományának adatai a Szirén integrált könyvtári rendszerben állnak az olvasók
rendelkezésére. A könyvtári állomány feltárása a dokumentumok formai (dokumentum leírás) és
tartalmi (osztályozási) feltárását jelenti, s ezt egészíti ki a raktári jelzet megállapítása.
Az adatokat rögzítő katalóguselem tartalmazni képes a teljes leíráshoz szükséges összes adatot.
A dokumentumok leírásának szabályai
A leírás célja, hogy rögzítse a könyvtári állomány dokumentumainak adatait (bibliográfiai leírás) és
biztosítsa a visszakereshetőséget (besorolási adatok).
A bibliográfiai leírás szabályait szabványok rögzítik dokumentumtípusonként. A leírás forrása minden
esetben az adott dokumentum. A szabvány értelmében az iskolai könyvtár az egyszerűsített leírást
alkalmazza, melynek elve az egyes adatok elhagyása. A leírt adatokra ugyanazok szabályos érvényesek.
A könyvtárban alkalmazott egyszerűsített bibliográfiai leírás adatai:


főcím: párhuzamos cím: alcím: egyéb címadat



szerzőségi közlés



kiadás sorszáma, minősége



megjelenési hely, kiadó neve, megjelenés éve



oldalszám+mellékletek: illusztráció; méret



sorozatcím, sorozatszám, ISSN szám



megjegyzések,



ISBN szám

Raktári jelzések
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A dokumentumok visszakereshetőségét raktári jelzetek biztosítják. A raktári jelzet a dokumentumra és
az elektronikus katalógus adataiba is bevezetésre kerül. A szépirodalmi művek raktári jelzete csak a
betűrendi jel, azaz a Cutter-szám. A szakirodalmat ETO-szakrendi jelzetekkel is ellátjuk, mely a tartalmi
elkülönítést biztosítja. Az ETO főcsoportjai alapján kerülnek a művek a polcokon elrendezésre.
Az iskolai könyvtár katalógusa
A Szirén integrált könyvtári rendszer OPAC-ja a honlapról elérhető bárhonnan, bármikor. Ebben igény
szerinti keresés és böngészés valósítható meg.

AZ

ELEKTRONIKUS

NYILVÁNTARTÁSI

KATALÓGUS

RENDSZERKÉNT

INTEGRÁLT

HASZNÁLHATÓ.

KÖNYVTÁRI
ALKALMAS

AZ

ÁLLOMÁNY NYILVÁNTARTÁSÁRA, FELTÁRÁSÁRA (FORMAI ÉS TARTALMI
OLDALRÓL EGYARÁNT), AZ OLVASÓI ADATOK ÉS A KÖLCSÖNZÉSEK
NYILVÁNTARTÁSÁRA, STATISZTIKAI ADATOK (GYARAPODÁS, TÖRLÉS,
ÁLLOMÁNYEGYSÉGEK ALAKULÁSA STB.) LEKÉRDEZÉSÉRE, A KÖNYVTÁRI
ÁLLOMÁNY ELLENŐRZÉSÉRE, TOVÁBBÁ AZ OLVASÓK ÉS KÖLCSÖNZÉSEK
NYILVÁNTARTÁSÁRA.
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3 SZÁMÚ MELLÉKLET
BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZAT
1. Az intézmény bélyegzői
a) körbélyegző (több példány esetén sorszámmal ellátva)
Használata: az intézmény hivatalos dokumentumainak hitelesítése. A hitelesítés az intézményvezető
vagy a helyettesítésével megbízott intézményvezető-helyettes aláírásával érvényes.
Használatára jogosultak:


intézményvezető



intézményvezető-helyettesek (az intézményvezető helyettesítése esetén)



iskolatitkárok, a munkaköri leírásban szereplő esetekben



az intézményvezető által külön megbízott közalkalmazott

Őrzési hely: az intézmény titkársága.
Az őrzéssel megbízott személy: Szalai Judit iskolatitkár, László Jenőné iskolatitkár.

b) kis körbélyegző
Használata: bejegyzések hitelesítése.
Használatára jogosultak:


intézményvezető



intézményvezető-helyettesek (az intézményvezető helyettesítése esetén)



iskolatitkárok, a munkaköri leírásban szereplő esetekben



az osztályfőnökök



az intézményvezető által külön megbízott közalkalmazott

Őrzési hely: az intézmény titkársága.
Az őrzéssel megbízott személy: Szalai Judit iskolatitkár, László Jenőné iskolatitkár.

c) érettségi vizsgabizottsági bélyegző
Használata: az érettségi vizsga dokumentumainak hitelesítése a vizsgaszabályzat szerint.
Használatára jogosultak:
intézményvezető
intézményvezető-helyettesek (az intézményvezető helyettesítése esetén)
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iskolatitkárok, a munkaköri leírásban szereplő esetekben
vizsgaidőszakban a vizsga jegyzője
Őrzési hely: az intézmény titkársága.
Az őrzéssel megbízott személy: Szalai Judit iskolatitkár, László Jenőné iskolatitkár.

d) érkeztető-iktató bélyegző
Használata: az intézménybe érkező hivatalos, iktatott leveleken, dokumentumokon, az Iratkezelési
szabályzat szerint.
Használatára jogosultak:


intézményvezető



iskolatitkárok, a munkaköri leírásban szereplő esetekben

Őrzési hely: az intézmény titkársága.
Az őrzéssel megbízott személy: Szalai Judit iskolatitkár, László Jenőné iskolatitkár.

e) fejbélyegző
Használata: az Iratkezelési szabályzat szerint.
Használatára jogosultak:


intézményvezető



iskolatitkárok, a munkaköri leírásban szereplő esetekben



az intézményvezető által külön megbízott közalkalmazott

Őrzési hely: az intézmény titkársága.
Az őrzéssel megbízott személy: Szalai Judit iskolatitkár, László Jenőné iskolatitkár.
2. A bélyegzők kezelésének szabályai
A bélyegzők készíttetéséről, illetve a selejtezésről az iskola igazgatója dönt.
A használaton kívüli bélyegzőket az iskola titkárságán a lemezszekrényben elzárva kell tartani.
Felelősek az iskolatitkárok.
Az érvényes bélyegzőkről az iskolatitkárok nyilvántartást vezetnek. A nyilvántartásnak tartalmaznia
kell:
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1. a bélyegző lenyomatát
2. a bélyegző sorszámát (amennyiben van)
3. a bélyegzőt átvevő, használó és őrző tag nevét, aláírását
4. a bélyegző átadásának, illetve visszavételének helyét és időpontját
Az iskola hivatalos dokumentumain csak a nyilvántartásban szereplő bélyegzők használhatók.
A bélyegző cseréjére akkor kerülhet sor, ha az elhasználódás, megrongálódás, az adatváltozás, vagy
egyéb ok miatt tovább nem használható.
A bélyegző pótlásáról akkor kell gondoskodni, ha az elveszett, vagy eltulajdonították. Amennyiben a
pótlás után az eredeti bélyegző előkerül, úgy azt selejtezni kell.
A selejtezést az iskolatitkár végzi egy tanú jelenlétében. A selejtezés során a bélyegzőt fizikailag
használatra alkalmatlanná kell tenni. A selejtezés okát, időpontját jegyzőkönyvben kell rögzíteni,
amelyet az iskolatitkár és a jelenlévő tanú ír alá. A jegyzőkönyvet csatolni kell a nyilvántartó laphoz.
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4

SZÁMÚ MELLÉKLET
MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK
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Munkaidő, munkarend:


A teljes óraszámban tanító pedagógusok törvényes munkaideje 40 óra hetenként, a heti kötött
munkaidő mértéke 32 óra, a tanítással lekötött munkaidő heti 22-26 óra a tantárgyfelosztás
szerint. Minden részmunkaidőben alkalmazott pedagógusra a saját kötött munkaidejének
arányában vonatkoznak a megfogalmazott elvárások és juttatások.



A tantestület által elfogadott éves munkatervben rögzített közösségi feladatok elvégzésére (pl.
ballagás, felvételi vizsgáztatás, tanévzáró) a pedagógus szabadnapon is köteles megjelenni.



Tanulmányi kirándulás szervezését a pedagógus az osztályfőnöki munkaköri leírás alapján
végzi.



A kötött munkaidőt a pedagógus – a köznevelési törvény keretei között – meghatározott
feladatok ellátásával köteles tölteni. A kötött munkaidő tanítással lekötött részében tanórai és
egyéb foglalkozások megtartását rendelheti el az intézményvezető a 326/2013. (VIII. 30.)
Kormányrendelet 17. § (2) bekezdése alapján. A kötött munkaidő tanítással le nem kötött
részében a pedagógus számára elrendelhető feladatokat a fenti kormányrendelet 17. § (1)
bekezdése határozza meg.



A pedagógus minden munkaköri és munkatervben rögzített feladat (tanórák, szülői értekezletek,
fogadóórák, nevelőtestületi értekezletek, iskolai rendezvények, stb.) ellátására felkészülten, a
kezdés időpontja előtt időben, minimum 10 perccel korábban jelenjen meg.

Szakmai feladatainak részletezése
1. Alapvető pedagógiai feladatok
Feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, oktatása, a kerettantervben előírt törzsanyag átadása,
elsajátításának ellenőrzése, sajátos nevelési igényű tanuló esetén az egyéni fejlesztési tervben foglaltak
figyelembevételével.
Kötelessége, hogy:


Nevelő és oktató munkája során gondoskodjék a gyermek személyiségének fejlődéséről,
tehetségének kibontakoztatásáról, ennek érdekében tegyen meg minden tőle elvárhatót,
figyelembe véve a gyermek egyéni képességeit, adottságait, fejlődésének ütemét,
szociokulturális helyzetét.



A különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel, esetenként, egyénileg foglalkozzon, szükség
szerint együttműködjön gyógypedagógussal vagy a nevelést, oktatást segítő más
szakemberekkel, a bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetű gyermek, tanuló felzárkózását
elősegítse.



Segítse a tehetségek felismerését, kiteljesedését, nyilvántartsa a tehetséges tanulókat.
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Előmozdítsa a gyermek, tanuló erkölcsi fejlődését, a közösségi együttműködés magatartási
szabályainak elsajátítását, és törekedjen azok betartatására.



Egymás elfogadására és tiszteletére, a családi élet értékeinek megismerésére és megbecsülésére,
együttműködésre, környezettudatosságra, egészséges életmódra, hazaszeretetre nevelje a
gyermekeket, tanulókat.



A gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében tegyen meg minden
lehetséges erőfeszítést: felvilágosítással, a munka- és balesetvédelmi előírások betartásával és
betartatásával, a veszélyhelyzetek feltárásával és elhárításával, a szülő – és szükség esetén más
szakemberek – bevonásával.



A gyermekek, a tanulók és a szülők, valamint a munkatársak emberi méltóságát és jogait
tiszteletben tartsa, javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ adjon.



Az ismereteket tárgyilagosan, sokoldalúan és változatos módszerekkel közvetítse,
oktatómunkáját éves és tanórai szinten, tanulócsoporthoz igazítva, szakszerűen megtervezve
végezze, irányítsa a tanulók tevékenységét.



Tanítványai pályaorientációját, aktív szakmai életútra történő felkészítését folyamatosan
irányítsa.



Megőrizze a hivatali titkot.



Hivatásához méltó magatartást tanúsítson,



A gyermek, tanuló érdekében együttműködjön munkatársaival és más intézményekkel.

2. A pedagógus munkaköri kötelessége


Az oktatással lekötött munkaidejét meghaladóan az intézményvezető vagy helyettese a
pedagógusnak további tanórai és egyéb foglalkozás megtartását rendelheti el, ha a munkakör
nincs betöltve, illetve a betöltött munkakör feladatainak ellátása betegség, baleset vagy egyéb
ok miatt lehetetlenné vált.



A fentiek alapján egy pedagógusnak elrendelhető tanórai és egyéb foglalkozások száma egy
tanítási napon a kettő, egy tanítási héten a 6 órát nem haladhatja meg. A tanítással lekötött
munkaidő felső határa feletti eseti helyettesítés egy pedagógus számára tanítási évenként
legfeljebb 30 tanítási napra rendelhető el. A helyettesítést az iskolavezetés rendeli el a
hirdetőtábla útján és az elektronikus napló útján, illetve személyesen közli a kijelölt
pedagógussal.



A munkából való távolmaradást a pedagógus 7.30-ig, rendkívüli esetben az akadályoztatás
egyértelművé válásakor köteles jelenteni elektronikus levélben az intézmény vezetőségének, és
az érintett munkaközösség-vezető(k)nek, illetve telefonon, a titkárságon.



Érettségi vizsgákon, osztályozó vizsgákon, felvételin felügyeletre a pedagógus egy tanévben
oktatással lekötött munkaidejének felső határáig osztható be. A tanulmányi versenyeken történő
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felügyeletre a pedagógusokat az iskolavezetés osztja be. A felügyelet várható időpontját min. 3
munkanappal korábban a pedagógus tudtára kell adni.


Köteles tájékoztatni a munkaközösség-vezetőt, ha a tananyagban a heti 4 óránál kevesebb
óraszámú tárgyaknál a heti óraszám háromszorosát, 4 óra vagy afeletti óraszámú tárgyaknál
kétszeresét meghaladó a lemaradása. A lemaradás pótlására a pedagógus a tanmenetet köteles
módosítani és jóváhagyásra benyújtani.



Részvétel a munkatervben rögzített továbbképzéseken, értekezleten, szakmai vitákon.



A munkatervben meghatározott szülői értekezleten, fogadóórákon való megjelenés, a szülőkkel
való partneri kapcsolat kialakítása, a félévi és év végi konferenciákon kívül az osztálytanácsban
való részvétel a kötött munkaidő terhére. Az osztálytanács összehívására indokolt esetben az
osztályfőnök, illetve szaktanárok javaslatára kerülhet sor. (osztálytanács: az egy osztályban
tanító tanárok közössége)



A diákönkormányzat és az iskola-egészségügyi hálózat munkájának támogatása, az
információáramlás biztosítása.



A tanulók iskolai illetve otthoni munkájának folyamatos ellenőrzése. Az értékelés részét képező
dolgozatokat a megírástól számított tíz munkanapon belül (egész osztályt érintő témazáró esetén
tizenöt munkanapon belül) ki kell javítani, a kijavítást követő órán ki kell osztani. A témazárókat
a megírást követő tanévben még meg kell őrizni.



Adminisztratív teendők ellátása a kötött munkaidő terhére (naplóvezetés, osztályozás,
bizonyítványírás, törzslapok vezetése, összeolvasása, témazárók megíratása, statisztikák
készítése, stb.). Minden tanóra elején ellenőrzi a tanulók jelenlétét és a tanulók hiányzását a
későbbiekben - függetlenül annak okára - jelzi az elektronikus naplóban. A tanórák beírását és
az osztályzatok bejegyzését egy héten belül külön felkérés nélkül el kell végeznie. Fentiek
elmulasztása fegyelmi vétségnek minősül.



A munkatervben szereplő rendezvényeken, programokon való részvétel, a munkatervben
meghatározott számú felügyelet biztosítása. A pedagógusoknak ünneplő öltözetben kell
megjelenniük mindazokon a foglalkozásokon, rendezvényeken, amelyeken az iskola
valamilyen szabályzata, rendelkezése ünneplő öltözetet ír elő a tanulók számára.



Felügyel az iskolai rendre és fegyelemre mind az osztályteremben, mind az iskola egyéb
területein, közösségi rendezvényein, illetve közvetlen környékén. Az iskolavezetés által az év
elején meghatározott ügyeleti feladatokat ellátja a kijelölt helyeken. Az utolsó tanítási óra után
a hetes segítségével ügyel a termek ablakainak zárására, a villany leoltására és a székek padokra
való felhelyezésére, az IKT eszközök kikapcsolására és szükség esetén az elzárására.



A munkatervben szereplő házi, megyei, országos tanulmányi, sport, kulturális rendezvények
szervezésében, lebonyolításában való részvétel az iskolavezetés kijelölésére, illetve a
munkaközösség-vezető felkérésére.
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A munkatervben rögzített félévi, illetve év végi tanulmányok alatti vizsgák lebonyolítása saját
tantárgyából (tananyag kijelölése, írásbeli és szóbeli tételsor összeállítása, vizsgáztatás,
adminisztráció).



Minden tanév első óráján a tanulókkal ismerteti tantárgya követelményrendszerét, saját
értékelési rendszerét, a hiányzások következményeit, a pótlási és javítási lehetőségeket.



Jelzi az igazgatóhelyettesnek, ha a diák hiányzása az adott szaktárgyi órákról a törvény által
meghatározott (jelenleg 30%) minimumot megközelíti és jegyei alapján nem osztályozható.



Jelzi az osztályfőnöknek, ha gyenge tanulmányi eredménye miatt a tanuló továbbhaladását
veszélyeztetve érzi.



Elvégzi azokat a munkakörének megfelelő szakfeladatokat, melyekkel az intézményvezető
esetenként megbízza.

3. Külön díjazásért (pl. pótlék) a pedagógus pályázat vagy jelentkezés, felkérés vagy kijelölés
alapján a következő pedagógiai feladatokat köteles ellátni:


Osztályfőnöki feladatok;



Munkaközösség-vezetői feladatok;



Érettségin vizsgáztatói és jegyzői feladatok.

A munkaköri kötelesség megszegése fegyelmi vétségnek minősül.
A munkaköri leírás módosításának jogát – körülményekhez igazodva – a munkáltató fenntartja.
Jelen munkaköri leírás ............................................. napjától hatályos.
Szeged, ...................................................................
..................................................
Faragó Klára
intézményvezető
munkáltató
A munkaköri leírásban foglalt feladatokkal egyetértek, azokat magamra nézve kötelezőnek ismerem el.
A munkaköri leírás egy eredeti példányát átvettem.
Szeged, ...................................................................
..................................................
közalkalmazott
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Szakmai feladatok


A tanév elején a munkaközösség tagjaival egyeztetve összeállítja a munkaközösség éves
munkatervét, amelynek átadási határideje a tanév rendjében kerül megállapításra.



Felelős a munkatervben leírt feladatok megszervezéséért és megvalósításáért.



A tanév elején gondoskodik a tanmenetek elkészítéséről, amelyeket aláírásával ellenjegyez, és
szeptember 15-ig átad az iskolavezetésnek jóváhagyásra.



Részt vesz a hetente tartandó munkaközösség-vezetői értekezleten és beszámol arról a
munkaközösség tagjainak.



Havonta leadja a munkaközösség tagjainál tett óralátogatási jelentéseket.



Felkérésre elkészíti a tantárgyfelosztást.



Segítséget nyújt a pályakezdő kollégák számára.



Figyelemmel kíséri az iskolai, városi, megyei és országos versenyeket, gondoskodik a kollégák
tájékoztatásáról és a tanulók jelentkeztetéséről. Feladata a nevezési díjak, költségtérítések
kapcsán a kötelezettségvállalási nyilvántartásba vételi kérelmek elkészítéséhez adatokat
szolgáltatni.



Felelős a munkaközösség eszközleltáráért, a digitális eszközök használatáért.



Feladata az eszköz- és anyagvásárláshoz kapcsolódó árajánlatkérés, és az engedélyezést
követően megrendelés elkészítése.



Koordinálja az önértékelési folyamatok, illetve a tanfelügyeleti ellenőrzés lebonyolítása
érdekében végzett, kötelezően előírt munkaközösségi tevékenységet.



Koordinálja a kerettanterv alkalmazásával kapcsolatos teendőket.



Lehetőségeihez mérten részt vesz a különböző rendezvények szervezésében és erre ösztönzi a
munkaközösség tagjait is.



Figyelemmel kíséri a szakmai munkaközösséget érintő pályázati kiírásokat és szorgalmazza az
azokon való részvételt.



Rendszeresen látogatja a tanárok óráit és az iskolavezetésnek beszámol tapasztalatairól, melyet
az óralátogatási lapon dokumentál, és lead a Titkárságon.



Rendszeresen tájékoztatja az iskolavezetést a tantárgy tanításának helyzetéről, részt vesz a
felmerülő problémák megoldásában.



Véleményezi és támogatja a tantárggyal kapcsolatos egyéni kezdeményezéseket.



Figyelemmel kíséri a felzárkóztatást és a tehetséggondozást, biztosítja a tanulókkal szemben
támasztott követelmények egységesítését.



Figyelemmel kíséri a tantárgyhoz kapcsolódó szakirodalmat és hozzájárul a könyvtár tervszerű
fejlesztéséhez.



Ügyel a munkaközösség tagjainak egyenletes terhelésére.
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Figyelemmel kíséri a pedagógusok továbbképzését.



Kapcsolatot tart a többi munkaközösség-vezetővel.



A feladatoknak megfelelően munkaközösségi értekezletet tart.



A tanév végén beszámol a munkaközösség éves munkájáról a munkaközösség számára.



A tanév végén írásban számol be az iskolavezetésnek a munkaközösség egész évi munkájáról.



Javaslatot tesz a munkaközösség tagjai által végzett munka alapján személyes elismerésre,
jutalmazásra.



A munkaközösség tagjainak személyi változása esetén együttműködik az illetékes
intézményvezető-helyettessel a leendő kolléga kiválasztásában.



Figyelemmel kíséri a kétszintű érettségi vizsga változásait, a tantárgy részletes
vizsgakövetelményeinek módosításait. Ellenőrzi a szóbeli tételek összeállítását. Koordinálja az
írásbeli dolgozatok egységes javítását.



Javaslatot tesz az intézmény beiskolázási stratégiájának kialakítására, módosítására.



Munkaidején belül elvégzi mindazokat a feladatokat, amelyekkel az intézmény vezetője
alkalmanként megbízza.
Munkaköri leírás az osztályfőnöki munkaközösség vezetője számára



A tanév elején a munkaközösség tagjaival egyeztetve összeállítja a munkaközösség éves
munkatervét, amelynek átadási határideje a tanév rendje szerint kerül megállapításra.



Felelős a munkatervben leírt feladatok megszervezéséért és megvalósításáért.



A tanév elején elkészíti az osztályfőnöki tanmeneteket, amelyet szeptember 15-ig átad az
iskolavezetésnek jóváhagyásra.



Részt vesz a hetenként tartandó munkaközösség-vezetői értekezleten és beszámol arról a
munkaközösség tagjainak.



Havonta leadja a munkaközösség tagjainál tett óralátogatási jelentéseket.



Segítséget nyújt az első alkalommal osztályt vállaló kollégák számára.



Koordinálja az önértékelési folyamatok, és a tanfelügyeleti ellenőrzés érdekében végzett,
kötelezően előírt munkaközösségi tevékenységet.



Lehetőségeihez mérten részt vesz a különböző rendezvények szervezésében és erre ösztönzi a
munkaközösség tagjait is.



Segítséget nyújt az osztályfőnököknek a közösségi szolgálat teljesítésének szervezéséhez.



Figyelemmel kíséri a szakmai munkaközösséget érintő pályázati kiírásokat és szorgalmazza az
azokon való részvételt.



Rendszeresen látogatja a tanárok óráit és az iskolavezetésnek beszámol tapasztalatairól.



Figyelemmel kíséri a nevelőmunkához kapcsolódó szakirodalmat és hozzájárul a könyvtár
tervszerű fejlesztéséhez.
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Ügyel a munkaközösség tagjainak egyenletes terhelésére.



Kapcsolatot tart a többi munkaközösség-vezetővel, a nevelési igazgatóhelyettessel és a
laboránssal.



A feladatoknak megfelelően munkaközösségi értekezletet tart.



A tanév végén beszámol a munkaközösség éves munkájáról a munkaközösség tagjainak.



A tanév végén írásban számol be az iskolavezetésnek a munkaközösség egész évi munkájáról.



Javaslatot tesz a munkaközösség tagjai által végzett munka alapján személyes elismerésre,
jutalmazásra.



Ellátja az Országos kompetenciamérés telephelyi koordinátori feladatait.



Munkaidején belül elvégzi mindazokat a feladatokat, amelyekkel az intézmény igazgatója
alkalmanként megbízza.
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Munkáltató megnevezése:

Szegedi Tankerületi Központ

Szervezeti egység megnevezése:

Szegedi Deák Ferenc Gimnázium

Munkavállaló neve:

Munkakör/beosztás megnevezése:

Osztályfőnök

Besorolása:
Kinevezés / munkaszerződés kelte:
A beosztás betöltésének kezdete:
FEOR szám:
Kinevezési okirat / munkaszerződés
száma:
Munkavégzés helye:

Munkaidő, munkarend:

Szegedi Deák Ferenc Gimnázium
6723 Szeged, József A. sgt. 118-120.
A munkáltatói

Szegedi Tankerületi Központ

jogkör gyakorlója:

átruházott:

Faragó Klára intézményvezető

Közvetlen vezetője:
-

Helyettesítését ellátja:
Helyettesítését

ellátó

személy

munkakörének megnevezése:

-

A munkakör betöltéséhez a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. melléklete
szerint előírt iskolai végzettség:
A munkakör betöltéséhez előírt szakképzettsége, szakképesítése:
Egyéb végzettség, képesítés, feltétel:
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Szakmai feladatok


Az osztályfőnököt az igazgató jelöli ki az osztályfőnöki munkaközösség javaslata alapján a
nevelőtestület véleményének kikérésével.



Az osztálytanács (az osztályban tanító pedagógusok) felelős vezetője.



Nevelőmunkáját folyamatosan tervezi, ennek írásos dokumentuma az éves tanmenet, a
gimnázium éves munkaterve és a haladási napló.



Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában.



A pedagógusokra vonatkozó általános munkaköri feladatokon túlmenően a szakmai feladatai és
a hatásköre a következő:



Törekedjen tanítványai személyiségének megismerésére, az iskola pedagógiai programja szerint
nevelje osztályának tanulóit a személyiségfejlődés tényezőit is figyelembe véve.



Segíti az osztályfőnöki munkaközösség kialakulását, annak értekezletein aktívan részt vesz.



Együttműködik, összehangolja és segíti az osztályban tanító pedagógusok munkáját, látogatja
óráikat, de szakmailag nem minősíti a látottakat.



Észrevételeit és esetleges problémáit az érintett pedagógusokkal rendszeresen megbeszéli.



Részt vesz a gimnázium éves munkatervében rögzített feladatok megvalósításában, a tanulói
felügyeletében (pl. gólyanap, gólyabál, ünnepségek és megemlékezések, szalagavató bál,
ballagás, Deák Olimpia, faültetés stb.).



Felveszi a kapcsolatot a diákok tanulmányait segítő szakemberekkel (Gyermekjóléti Szolgálat,
Nevelési Tanácsadó, kollégiumi nevelők, a gyermek-egészségügyi szolgálat, iskolaszék, iskolai
alapítvány), amennyiben a tanuló magatartásáról, tanulmányi előmeneteléről vagy szociális
helyzetéről tudomására jutott információk alapján szükségesnek látja.



Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét.



Közreműködik a pályaválasztásban, a továbbtanulás lebonyolításában, az érettségi vizsga
szervezésében.



Különös gondot fordít a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló, részképesség-zavarral küzdő,
ill. fogyatékos tanulókra.



Minősíti a tanulók magatartását és szorgalmát, a velük kapcsolatos észrevételeit, javaslatait a
tanártársai elé terjeszti az osztálytanácsban.



Szülői értekezletet tart és fogadóórát vezet az éves munkaterv szerint. Az ellenőrző könyv, ill.
iktatott tértivevényes levél útján folyamatosan tájékoztatja a szülőket a tanulók magatartásáról,
tanulmányi előmeneteléről, jutalmazásáról és fegyelmező/fegyelmi büntetéséről.



Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat (osztálynapló naprakész vezetése és a
hiányok pótoltatása, statisztikai adatszolgáltatás, magántanulókkal kapcsolatos teendők,
felmentettek és gyógytestnevelésben részt vevők, nyelvvizsgával rendelkezők, vendégtanulók
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ügyeinek intézése, törzslap és bizonyítvány vezetése, félévente az ellenőrzőkönyv vezetésének
ellenőrzése stb.).


Vezeti és minősíti a tanulók hiányzását, melyről havi összesítést készít.



Tanulóit rendszeresen tájékoztatja a gimnázium előtt álló feladatokról, azok megszervezésére,
lebonyolítására, részvételére mozgósít, valamint közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek
szervezésében.



Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására és büntetésére a házirend alapján.
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Munkáltató megnevezése:

Szegedi Tankerületi Központ

Szervezeti Egység megnevezése:

Szegedi Deák Ferenc Gimnázium

Munkavállaló neve:

Munkakör/beosztás megnevezése:

Vezető iskolatitkár

Besorolása:
Kinevezés / munkaszerződés kelte:
A beosztás betöltésének kezdete:
FEOR szám:
Kinevezési okirat / munkaszerződés
száma:
Munkavégzés helye:

Munkaidő, munkarend:

Szegedi Deák Ferenc Gimnázium
6723 Szeged, József A. sgt. 118-120.
A munkáltatói

Szegedi Tankerületi Központ

jogkör gyakorlója:

átruházott:

Faragó Klára intézményvezető

Közvetlen vezetője:
-

Helyettesítését ellátja:
Helyettesítését

ellátó

személy

munkakörének megnevezése:

-

A munkakör betöltéséhez a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. melléklete
szerint előírt iskolai végzettség:
A munkakör betöltéséhez előírt szakképzettsége, szakképesítése:
Egyéb végzettség, képesítés, feltétel:
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Szakmai feladatok


Nyilvántartja az iskola tanulóit, ellenőrzi a beírási napló vezetését.



Elektronikus nyilvántartások vezetése, adatközlés (KIR, KIFIR, KIR-STAT).



Nyilvántartja a tanulók és szüleik kérelmeit, végzi az ezzel kapcsolatos adminisztrációt.



Gondoskodik az osztálynévsorok osztályfőnököknek történő kiadásáról.



Előjegyzi és nyilvántartja a határidőket.



Nyilvántartja a fegyelmi ügyeket (felterjesztés, jegyzőkönyvek, határozat postázása).



Elvégzi a tanulmányi és egyéb versenyekkel kapcsolatos adminisztrációs teendőket.



Gondoskodik a tanügyi nyomtatványok, bizonylatok, űrlapok és iratok időbeni beszerzéséről.



Kezeli a telefont. Veszi és továbbítja a beérkező körtelefonokat.



Lebonyolítja az iskola igazgatóságának levelezését.



A beérkező postai küldemények átvétele, átadása az igazgató részére, illetve a személyre szóló
küldemény eljuttatása a címzetthez. Az igazgató által szignált postát beiktatja, az érdekeltekhez
eljuttatja.



Az iskola hivatalos levelezésének bonyolítása, postázásra való előkészítése.



Kimenő, illetve beérkező iratok iktatása, az iktatókönyv vezetése.



Számlák érkeztetése, továbbküldése a Szegedi Tankerületi Központ felé.



Munkaügyi iratok előkészítése



Kapcsolattartás a Szegedi Tankerületi Központ munkatársaival és a MÁK ügyintézőjével.



Irattárazási feladatok az Iratkezelési Szabályzatban leírt módon való elvégzése. Az irattár
kezelése, rendben tartása.



Iratok felülvizsgálata az irattári terv szerint, selejtezésre javaslattétel.



A közlönyökben megjelenő, oktatással kapcsolatos rendelkezések ismerete, a módosítások
végrehajtása az ügymenetben.



Segíti a pedagógusok, osztályfőnökök munkáját, tájékozódásukat adminisztratív és egyéb
dolgokban.



Szülők, érdeklődők tájékoztatása, eligazítása.



Egyéb gépelési feladatok.



Fegyelmi felelősség terhe mellett köteles megtartani a szolgálati titkokat.
A titkárságvezető ellenőrzési feladatai



Feladata a beírási naplók naprakész vezetésének ellenőrzése.



Feladata a törzslapba tett bejegyzések teljes körűségének ellenőrzése.



Feladata a kiadott, rontott illetve nem helyesbíthető középiskolai és érettségi bizonyítványok,
tanúsítványok nyilvántartásának, tárolásának ellenőrzése.
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Ellenőrzi az érettségi vizsga iratanyagának beköttetését, irattárba helyezését.



Ellenőrzi az előző tanévi tanügyi dokumentumok beköttetését és irattárba helyezését.



Feladata a diákigazolvány-megrendelés folyamatos nyomon követése.



Ellenőrzi a nem magyar állampolgárságú tanulókkal kapcsolatos adatközlést.



Ellenőrzi a statisztikai adatszolgáltatás adattartalmát.



Ellenőrzi a tanulói jogviszony igazolások, iskolalátogatási igazolások kiállítását és kiadását.



Ellenőrzi a helyben keletkezett iratok, levelek postázását a címzettek felé.



Ellenőrzi a hivatalos iratok postázását, kézbesítését.



Feladata az iktatott iratok felülvizsgálata az irattári szabályzat szerint. Javaslatot tesz a
selejtezésre.

A munkaköri leírásban meghatározott, és ezen felül a felettesei által kiadott utasításokat köteles
maradéktalanul betartani és végrehajtani.
Köteles betartani a következőket:
Az iskola területén saját tulajdonú idegen anyag, eszköz nem tárolható. Az iskola tulajdonát képező
anyagot, eszközt, szerszámot kivinni csak az igazgató (ill. igazgatóhelyettesek) írásos engedélyével lehet
és azok visszavétele az eszköz kiadmányozójánál történik. A fentiek megszegése fegyelmifelelősségre
vonást von maga után.
A gimnázium épületébe bejönni és onnan távozni csak a főbejáraton lehet.
Törzsmunkaidőben a gimnázium területét csak felettese tudtával és engedélyével hagyhatja el.
A munkaköri leírásban meghatározott és felettesei által kiadott utasításokat köteles maradéktalanul
betartani és végrehajtani.
A munkaköri leírás módosításának jogát – körülményekhez igazodva – a munkáltató fenntartja.
A munkaköri leírás módosításának jogát – körülményekhez igazodva – a munkáltató fenntartja.
Jelen munkaköri leírás ............................................. napjától hatályos.
Szeged, ...................................................................
..................................................
Faragó Klára
intézményvezető
munkáltató
A munkaköri leírásban foglalt feladatokkal egyetértek, azokat magamra nézve kötelezőnek ismerem el.
A munkaköri leírás egy eredeti példányát átvettem.
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Szeged, ...................................................................
..................................................
közalkalmazott
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Munkáltató megnevezése:

Szegedi Tankerületi Központ

Szervezeti Egység megnevezése:

Szegedi Deák Ferenc Gimnázium

Munkavállaló neve:

Munkakör/beosztás megnevezése:

Iskolatitkár

Besorolása:
Kinevezés / munkaszerződés kelte:
A beosztás betöltésének kezdete:
FEOR szám:
Kinevezési okirat / munkaszerződés
száma:
Munkavégzés helye:

Munkaidő, munkarend:

Szegedi Deák Ferenc Gimnázium
6723 Szeged, József A. sgt. 118-120.
A munkáltatói

Szegedi Tankerületi Központ

jogkör gyakorlója:

átruházott:

Faragó Klára intézményvezető

Közvetlen vezetője:
-

Helyettesítését ellátja:
Helyettesítését

ellátó

személy

munkakörének megnevezése:

-

A munkakör betöltéséhez a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. melléklete
szerint előírt iskolai végzettség:
A munkakör betöltéséhez előírt szakképzettsége, szakképesítése:

Egyéb végzettség, képesítés, feltétel:
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Szakmai feladatok


Elvégzi a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adminisztrációs feladatokat.



Nevelőtestületi, illetve iskolai értekezletek, diákparlamenti ülések adminisztratív előkészítése,
regisztrálása (jelenléti ív, jegyzőkönyv vezetése).



Fegyelmi tárgyalásokon jegyzőkönyvet vezet, részt vesz az ezzel kapcsolatos egyéb
adminisztrációs feladatokban.



Tanulói nyilvántartásokat, beírási naplót vezet, részt vesz a statisztikai jelentések
elkészítésében.



Elektronikus nyilvántartást vezet az iskola tanulóiról, dolgozóiról (KIR). Folyamatosan frissíti
a tanulói nyilvántartást. Felettese utasítására elvégzi a megfelelő módosításokat a KIR-ben a
dolgozók jogviszonyával, munkakörével, besorolásával kapcsolatos ügyekben.



Kezeli és nyilvántartja a tanulók törzslapjait, azokat záradékolásra kiadja és beszedi az
osztályfőnököktől.



Gondoskodik az előző tanév jogszabályban meghatározott iratanyagának beköttetéséről
(törzslapok, érettségi törzslapok, kinyomtatott elektronikus naplók).



Jelenti a nem magyar állampolgárságú tanulók tanulói jogviszonyának változásait a Rendőrség
Idegenrendészeti Osztálya felé.



Kezeli a gimnáziumi és az érettségi bizonyítványokat, érettségi tanúsítványokat, nyilvántartja
azok forgalmát.



Írásbeli megkeresésre gimnáziumi vagy érettségi bizonyítvány másodlatot állít ki.



Az elveszett, megrongálódott, elrontott bizonyítványokról nyilvántartást vezet. Jelenti azokat az
Oktatási Hivatal felé. Gondoskodik a bizonyítványok selejtezéséről, megsemmisítéséről



Elvégzi a diákigazolványok megrendelését, az elveszett, illetve megrongálódott igazolványok
cseréjét. A törvényben meghatározottak szerint érvényesítő matricával látja el a tanulók
diákigazolványát.



Az érvényesítő matricákról nyilvántartást vezet. A felhasznált matricákat jelenti az Oktatási
Hivatal felé.



Elektronikus úton jelenti a bevont és leselejtezett diákigazolványokat.



Gondoskodik az érettségi dolgozatok irattárban történő elhelyezéséről. A kötelező őrzési idő
lejárta után selejtezési jegyzőkönyvet készít, és gondoskodik a selejtezésről.



Kezeli a telefont. Veszi és továbbítja az üzeneteket.



Segíti a pedagógusok, osztályfőnökök munkáját, tájékozódását adminisztratív és egyéb
dolgokban.



Felettese utasítása szerint gépelési munkát végez, az irodai adminisztrációs ügyeken kívül az
oktatási folyamathoz szükséges egyéb dokumentumok gépelési, szerkesztési feladatait



Helyettesíti a vezető iskolatitkárt az ő távollétében.
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Fegyelmi felelősség terhe mellett köteles megtartani a szolgálati titkokat.

Köteles betartani a következőket:
Magáncélú gépelést felettesei engedélye nélkül végezni tilos.
Az iskola területén saját tulajdonú idegen anyag, eszköz nem tárolható. Az iskola tulajdonát képező
anyagot, eszközt, szerszámot kivinni csak az igazgató (ill. igazgatóhelyettesek) írásos engedélyével lehet
és azok visszavétele az eszköz kiadmányozójánál történik. A fentiek megszegése fegyelmifelelősségre
vonást von maga után.
A gimnázium épületébe bejönni és onnan távozni csak a főbejáraton lehet.
Munkaidőben a gimnázium területét csak felettese tudtával és engedélyével hagyhatja el.
A munkaköri leírásban meghatározott és felettesei által kiadott utasításokat köteles maradéktalanul
betartani és végrehajtani.
A munkaköri leírás módosításának jogát – körülményekhez igazodva – a munkáltató fenntartja.
Jelen munkaköri leírás ............................................. napjától hatályos.
Szeged, ...................................................................
..................................................
Faragó Klára
intézményvezető
munkáltató
A munkaköri leírásban foglalt feladatokkal egyetértek, azokat magamra nézve kötelezőnek ismerem el.
A munkaköri leírás egy eredeti példányát átvettem.
Szeged, ...................................................................
..................................................
közalkalmazott
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Munkáltató megnevezése:

Szegedi Tankerületi Központ

Szervezeti Egység megnevezése:

Szegedi Deák Ferenc Gimnázium

Munkavállaló neve:

Munkakör/beosztás megnevezése:

Gazdasági titkár

Besorolása:
Kinevezés / munkaszerződés kelte:
A beosztás betöltésének kezdete:
FEOR szám:

3910

Kinevezési okirat / munkaszerződés
száma:
Munkavégzés helye:

Munkaidő, munkarend:

Szegedi Deák Ferenc Gimnázium

teljes munkaidő

6723 Szeged, József A. sgt. 118-120.
A munkáltatói

Szegedi Tankerületi Központ

jogkör gyakorlója:

átruházott:

Közvetlen vezetője:

intézményvezető

Faragó Klára intézményvezető

Helyettesítését ellátja:
Helyettesítését

ellátó

munkakörének megnevezése:

személy

gondnok

A munkakör betöltéséhez a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. melléklete
szerint előírt iskolai végzettség:
Iskolai végzettsége, szakképzettsége, szakképesítése:
felsőfokú/középfokú
Egyéb végzettség, képesítés:
pénzügyi-számviteli
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Munkaideje: heti 40 óra
Munkarend: munkaidő keretben, munkaidő beosztás szerint
A munkavégzés időtartama:
A mindenkor hatályos igazgatói határozat szerinti munkaidő-keret alapján meghatározott.
A munkakör általános leírása:


Alapvető feladata a kinevezésében meghatározott intézmény jogszabályban és igazgatói
határozatai, körlevelei szerint az üzemeltetés szabályszerű, gazdaságos, eredményes és
hatékony működésének biztosítása.



Tevékenységi körén belül végzi a telephely gondnokának távolléte esetén annak
helyettesítésével kapcsolatos munkaköri feladatokat. Munkája során az intézmény vezetőinek
rendelkezéseit, útmutatásait köteles figyelembe venni.



A gazdasági titkár jogai és kötelezettségei a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben, a
Munka Törvénykönyvében és a vonatkozó egyéb jogszabályokban valamint a Szegedi
Tankerületi

Központ

Szervezeti

Működési

Szabályzatában,

illetve

a

kapcsolódó

szabályzatokban és rendelkezésekben meghatározott.
A munkakör betöltéséhez szükséges képesítés:
Felsőfokú/középfokú iskolai végzettség
A gazdasági titkár:


Közvetlen irányítása és ellenőrzése alá tartozik a gondnok, portások, karbantartók, takarítók.



A gazdasági titkár látja el a más intézményből eseti munkavégzésre oda irányított dolgozók
(portás, karbantartó, takarító) esetében az irányítási és ellenőrzési feladatokat az intézményben
történő munkavégzés időtartama alatt.

Munkavégzése során együttműködik:
Az intézmény vezetőjével, helyetteseivel, a funkcionálisan kapcsolódó munkakört betöltő
közalkalmazottakkal, az intézményben, közalkalmazotti jogviszonyban és munkaszerződés szerint
foglalkoztatott dolgozókkal.
Helyettesítés:
Távolléte esetén operatív feladatait az intézményben dolgozó gondnok látja el. A gondnok távolléte
esetén természetszerűen végzi a gondnok helyettesítésével kapcsolatos feladatokat.
Munkaköri feladatai:
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Az intézményben ellátja az oda beosztott, illetve ott dolgozó Szegedi Tankerületi Központ
állományába tartozó dolgozók (gondnok, portások, karbantartók, takarítók) közvetlen
irányításával, ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat.



Feladata az intézményben dolgozó gondnok, portások, karbantartók, takarítók napi
munkarendjének megszervezése, napi munkájának operatív irányítása, ellenőrzése.



Feladata az intézmény nem pedagógus munkakörben dolgozó munkavállalói részére a
munkaidő beosztások jóváhagyásra történő előkészítése, az intézményvezető rendelkezése és a
mindenkor hatályos igazgatói utasításban meghatározott munkarend szerint.



Heti rendszerességgel ellenőrzi a jelenléti ívek folyamatos, szabályszerű, naprakész vezetését.



Havi rendszerességgel ellenőrzi a távollétek (szabadság, hivatalos távollét, keresőképtelenség)
dokumentálásának szabályszerű, naprakész vezetését, azok határidőben történő továbbítását.



Havi rendszerességgel, az előírt határidőig elkészíti a technikai dolgozókat érintő változó bérek
feladását (rendkívüli munkaidő, pótlékok) és az előírt mellékletekkel együtt jóváhagyásra
továbbítja az intézményvezető részére. Gondoskodik annak Tankerület felé történő
továbbításáról.



Vezeti a munkaidő nyilvántartást valamennyi nem pedagógus munkakörben dolgozó
munkavállaló esetében.



Elkészíti a technikai dolgozók szabadság ütemtervét minden év február 28-ig, gondoskodik a
szabadságok kiírásának dokumentálásáról, engedélyezéséről.



Továbbítja a technikai dolgozói kéréseket (szabadság) és a dolgozók által jelzett, az érintettek
személyi anyagában is dokumentálandó, bekövetkezett változásokat, illetve a munkáltatói
rendelkezéseket, döntéseket az érintett dolgozók részére.



Rendszeresen ellenőrzi (különösen a gondnok távolléte idején) az épület, valamint az ingatlan
állapotát. Az észlelt esetleges hibákat, hiányosságokat, a munkatársai, vagy mások
(pedagógusok) által észlelt, jelzett hibákat, hiányosságokat jelzi az intézményvezetőnek, illetve
a hatáskörébe tartozó esetekben intézkedik ezek kiküszöbölésére.



Előzetesen egyezteti az intézményvezetővel és a rendelkezésére álló kereten belül gondoskodik
az intézmény működéséhez szükséges anyagok és eszközök igényléséről, a készpénzes
beszerzésekről.



Irányítja és ellenőrzi az intézmény általános rendjét, a bel- és kültéri területek takarítását,
síkosság mentesítését, a növényzet évszaknak megfelelő gondozását (fűnyírás, sövényvágás,
fametszés, műtrágyázás, tápoldatozás), a parkosítást, virágültetést, öntözést és aszemétszállítást.



Hatáskörén belül, elsősorban a gondnok útján gondoskodik az energia és egyéb közüzemi
költségekkel kapcsolatos intézményi feladatok végrehajtásáról, ezen belül a szükséges
adatszolgáltatásokról (mérőóra állás…). Felelős az energiatakarékos működtetésért.
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Biztosítja, hogy az intézményt érintő „gazdasági események” megfelelően dokumentálásra
kerüljenek és az előírt analitikus nyilvántartások szabályszerű, folyamatos és naprakész
vezetését.



Figyelemmel kíséri a közétkeztetéssel kapcsolatos feladatok végrehajtását, együttműködik az
NGSZ Közétkeztetési csoporttal, részt vesz az intézményt érintő ellenőrzésben.



Részt vesz az intézmény saját bevételeinek, bevételi jogcímenkénti tervezésében, elő és
utókalkulációk összeállításában.



Feladata a bevételi célú szerződések előkészítése (terembérlet), a bevételi számlák kiállításának
ellenőrzése, a megkötött szerződések természetbeni és pénzügyi teljesítésének figyelése.



Feladata az intézményben, a bérleti szerződés szerinti bérlőkkel történő kapcsolattartás,
egyeztetés, a szerződésben meghatározott bérleti idő betartásának ellenőrzése.



Feladata a beszerzések (áru, szolgáltatás, javítás) teljesítésének nyomon követése. Ide tartozó
feladata az iskolai büfé, italautomata szerződés- és rendeltetésszerű működésének ellenőrzése.



Az iratkezelési, irat nyilvántartási rendnek megfelelően vezeti, kezeli a hatáskörébe utalt
dokumentumokat úgy, hogy azok bármikor ellenőrizhető állapotban legyenek.



Biztosítja az intézményben a tulajdon- és vagyonvédelmi, illetve tűzvédelmi és egyéb
biztonságtechnikai előírások végrehajtását, ezen belül gondoskodik az épület nyitási és zárási
rendjének

megszervezéséről,

a

vagyonvédelemmel

kapcsolatos

ügyeleti

szolgálat

megszervezéséről.


Előírt rend szerint ellenőrzi a nagy és kis értékű eszközök nyilvántartását, a költséghelyek
közötti átvezetéseket és a nyilvántartási érték nélküli anyagok, eszközök nyilvántartását.
Közreműködik a leltározási és selejtezési folyamatok előkészítésében, végrehajtásában, és
ellenőrzésében.



Az intézményvezető rendelkezése szerint, hatáskörében közreműködik és felügyeli az
intézményben megrendezésre kerülő oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó rendezvények
(ballagás, évnyitó, évzáró, sportnap, szülői értekezlet, ünnepség…), illetve egyéb
nagyrendezvények lebonyolítását, az egyéb rendezvények esetén biztosítja az intézmény
dolgozói felügyeletét. Biztosítja, hogy a rendezvény lebonyolításához szükséges technikai
dolgozók rendelkezésre álljanak.



Közvetlenül felelős a karbantartási, javítási munkák végzéséhez szükséges szerszámok,
munkaeszközök, védő felszerelések rendelkezésre állásáért, dolgozók általi használatáért és
ezek karbantartásának, állapotának ellenőrzéséért.



Leltár ellenőrzési felelősséggel tartozik a karbantartók, takarítók által használt eszközökért,
szerszámokért, szerelési és segédanyagokért, valamint az esetlegesen lebontásra került
anyagokért.
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Intézkedik a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjében előírtak szerint a hatáskörébe
tartozó esetekre vonatkozóan, az ezt meghaladó ügyeknél teljesíti jelzési, jelentési
kötelezettségét az intézményvezető felé, utasítás szerint értesíti az illetékes hatóságokat
(rendőrség, tűzoltóság, mentők).



Negyedévente ellenőrzi a kötelező szabványossági felülvizsgálati jegyzőkönyvek meglétét,
érvényességét, a feltárt hibák, hiányosságok javítása érdekében megtett intézkedések és az
elkészült javítások dokumentálását.



Figyelemmel kíséri a tűzjelző rendszer üzemeltetésével összefüggő, külső karbantartó szervezet
által végzett karbantartás, felülvizsgálat elvégzését, dokumentálását.



Feladata a technikai dolgozók munkaruha, védőruha és egyéni védőeszköz használatának
ellenőrzése, azok szükség szerinti pótlására, cseréje vonatkozó jelzés az intézményvezető felé.

Titoktartási kötelezettség:
Mint a Szegedi Tankerületi Központ állományába tartozó közalkalmazottat titoktartási kötelezettség
terheli a munkavégzése során, vagy a munkájával kapcsolatosan tudomására jutott állami-, szolgálati-,
üzleti és magán titkot köteles megőrizni, a titoktartási kötelezettség megtartásáért büntetőjogi, anyagi
jogi, és munkajogi felelősséggel tartozik.
A munkájával összefüggésben tudomására jutott információkat, személyi és „üzleti” adatokat a
vonatkozó rendelkezésnek megfelelően, a titoktartási nyilatkozatot betartva köteles kezelni, az általa
észlelt, vagy tudomására jutott titoksértést a szabálytalanság kezelésének eljárásrendjében foglaltak
szerint, elsősorban közvetlen munkahelyi vezetőjének haladéktalanul jelezni.
Titoktartási nyilatkozat:
Tudomásul veszem, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint
a jelen munkaköri leírásban rendeltek alapján titoktartási kötelezettségem a közalkalmazotti
jogviszonyom tartama, illetve annak megszűnését követően is fenn áll, megtartásával anyagi és
büntetőjogi felelősséggel is tartozom.
Tudomásul veszem, hogy a munkaköri leírásban és a titoktartási nyilatkozatban foglaltak maradéktalan
végrehajtásáért anyagi, fegyelmi és büntetőjogi felelősséggel tartozom.
Szeged, ...................................................................
..................................................
Faragó Klára
intézményvezető
munkáltató
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A munkaköri leírásban foglalt feladatokkal egyetértek, azokat magamra nézve kötelezőnek ismerem el.
A munkaköri leírás egy eredeti példányát átvettem.
Szeged, 2017 december 01.
..................................................
munkavállaló
Kapják: munkavállaló, személyi anyag, közvetlen vezető
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Munkáltató megnevezése:

Szegedi Tankerületi Központ

Szervezeti Egység megnevezése:

Szegedi Deák Ferenc Gimnázium

Munkavállaló neve:

Munkakör/beosztás megnevezése:

Iskolapszichológus

Besorolása:
Kinevezés / munkaszerződés kelte:
A beosztás betöltésének kezdete:
2421

FEOR szám:
Kinevezési okirat / munkaszerződés
száma:
Munkavégzés helye:

Munkaidő, munkarend:

Szegedi Deák Ferenc Gimnázium
6723 Szeged, József A. sgt. 118-120.
A munkáltatói

Szegedi Tankerületi Központ

jogkör gyakorlója:

átruházott:

Közvetlen vezetője:

nevelési intézményvezető-helyettes

Faragó Klára intézményvezető

A munkakör betöltéséhez a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. melléklete
szerint előírt iskolai végzettség:

A munkakör betöltéséhez előírt szakképzettsége, szakképesítése:

Egyéb végzettség, képesítés, feltétel:
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Munkaideje, munkarendje:
Heti 40 óra, mely az alábbiak szerint oszlik meg:
Heti 26 óra neveléssel-oktatással lekötött óraszám (intézményben tartózkodás):


a gyermekekkel és szülőkkel való közvetlen foglalkozás az iskolában az igazgatóval egyeztetett
munkabeosztás szerint,



a pedagógussal a gyermekek ügyében folytatott konzultáció,



a gyermekek ügyében a szülővel folytatott konzultáció.
Hétfő:

11.00 - 16.00

Kedd:

9.00 - 14.00

Szerda:

11.00 - 16.00

Csütörtök: 10.00 - 15.00
Péntek:

8.00 - 14.00

Heti 6 óra kötött munkaidő, amelyben


felkészül a pszichológiai foglalkozásokra,



rendszeres egyéni, vagy csoportos megbeszélésen való részvétel a Pedagógiai Szakszolgálat
szakembereivel, óvoda- és iskolapszichológus koordinátorával,



szükség szerint további eseti konzultáció a koordinátorral, iskolapszichológus kollégákkal,



szakmai konzultációk a kliensek érdekében intézményekkel és személyekkel,



esetenként külső ismeretterjesztő előadás tartása.

Heti 8 óra kötetlen munkaidő:


a munkanaplóban a foglalkozás befejezésekor feljegyzések készítése,



és ezek időszakonkénti összefoglalása,



pszichológusi szakvélemény készítése,



szakmai ismeretek bővítése, továbbképzéseken való részvétel (Országos és helyi
Iskolapszichológiai Módszertani Bázis rendezvények).

Az iskolapszichológusi munkáról az intézményvezető által meghatározott időpontban beszámolót készít
oly módon, hogy az adatvédelmi törvény és a Pszichológus Etikai Kódex előírásait maximálisan
figyelembe veszi.
Elvégzi azokat a munkakörének megfelelő szakfeladatokat, melyekkel az igazgató esetenként megbízza.
Szakmai feladatainak részletezése, a 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet szerint
Munkáját a nevelési intézményvezető-helyettessel való rendszeres egyeztetésben, az iskolai és
pszichológiai szempontok egyidejű figyelembe vételével végzi. Az alábbiakban felsorolt
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iskolapszichológusi feladatkörből az iskola részéről leginkább igényelt és szakmailag indokolt
feladatokat látja el a rendelkezésre álló időben.
Konzultáció


az iskola valamennyi pedagógusával történő, esetkezeléshez kapcsolódó konzultáció,



együttműködés egyéni, csoportos, illetve az iskolát érintő problémák és módszertani kérdések
kezelésében,



esetmegbeszélő csoport tartása pedagógusok számára.

Pszichológiai ismeretek átadása a nevelési-oktatási intézményben egyéni, vagy csoportos
formában, a nevelőtestület, a szülők, és a gyerekek számára.
Pszichológiai szempontok érvényesítése a társas kapcsolatok feltérképezésében és elemzésében


osztályba, tanulócsoportba való beilleszkedés segítése,



társas kapcsolatok, közösség fejlesztésének segítése, pl.: szociometriai csoportértékelő eljárás,
és helyzetgyakorlatok módszereivel,



az iskolai ellátás keretében javasolt csoportfoglalkozás a szakvélemény (saját mérés, vagy
szakértői vélemény) szerint beilleszkedési, szocializációs, és képességfejlődési problémákkal
küzdő gyermekek számára.

A preventív mentálhigiénés feladatok szervezésében való részvétel az oktatási intézményben az
egyén, a csoport, és az intézményi szervezet szintjén


a nevelési intézményben az egészségfejlesztési feladatok megszervezése, csoportfoglalkozások
tartása, és segítségnyújtás,



elméleti és gyakorlati ismeretek átadása, előadások tartása és szervezése szülőknek, és
pedagógusoknak,

pl.:

kommunikáció

fejlesztése,

stresszkezelés,

konfliktuskezelés,

agressziókezelés, drogprevenció.
Krízistanácsadás:


váratlan súlyos élethelyzetekben: kortárshaláleset, súlyos iskolai kudarcélmény, váratlan családi
krízishelyzet a pszichés segítséget nyújt, illetve megszervezi segítségnyújtást,



konzultál az érintett pedagógusokkal,



továbbá terápiás vagy más kezelés szükségessége esetén továbbirányít a pedagógiai
szakszolgálathoz vagy más szakellátást biztosító intézményhez.

Magatartási, viselkedési, és tanulási problémák vizsgálata, javaslattétel a probléma további
kezelésére.
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Előkészítő diagnosztikus vizsgálatok végzése szakértői bizottságok elé irányításhoz, és
pszichológiai vélemény készítése.
Tehetséggondozás: tehetséges gyerekek azonosítása és gondozása.
Preventív szűrések: tanév eleji csoportos és egyéni részképesség vizsgálatok különböző
osztályfokon. Elsősorban 9. évfolyamon indokolt.
Tanácsadás és ismeretterjesztés szülők számára


iskolaváltás és iskolai beilleszkedés segítése,



nevelési tanácsadás szülők részére egyéni, vagy csoportos formában igény szerint,



család és iskola együttműködésének segítése



elméleti és gyakorlati ismeretek átadása: előadások tartása, és szervezése pl. szülőfórum, szülői
értekezlet tartása,



szülőcsoport,



tanácsadás továbbtanulási kérdésekben.

Pályaválasztási szűrés, pályaorientációs foglalkozás és tanácsadás különböző osztályfokokon.
Kapcsolattartás


Intézményen belül: folyamatos kapcsolattartás és építés
o

az iskola vezetőjével, vezetőségével

o

pedagógusaival, szakmai munkaközösségeivel,

o

valamint a segítő szakemberekkel (fejlesztőpedagógus, gyermekvédelmi felelős,
logopédus, orvos, védőnő, stb.).



Intézményen kívül:
o

a Pedagógiai Szakszolgálat szakembereivel, vizsgálatra, egyéni pszichoterápiára és
pedagógiai fejlesztésre irányítás,

o

Gyermekjóléti Szolgálattal esetjelzés, ill. a védelembe vett gyermekek gondozása
kapcsán,



o

Családsegítő Szolgálattal,

o

további speciális szakintézményekkel.

Szülőkkel: gyermekük esetének gondozása kapcsán, általános tájékoztatás és ismeretterjesztés.

Kutatás, elemzések végzése egyes csoportok, korcsoportok és meghatározott társadalmi-kulturális
hátterű tanuló rétegek munkamódjának és munkakapcsolatainak vizsgálata, országos programok
vagy helyi innovációk nyomon követése és segítése.
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Tevékenységét a gyermekvédelmi, az adatvédelmi és a személyiségi jogok védelméről szóló törvények
szellemében, az önkéntesség elvének betartásával végzi. A Pszichológusok Etikai Kódexének
(www.mpt.hu) előírásait munkája során betartja.
A munkaköri leírás a 2011. évi CXC nemzeti köznevelési törvény, a törvény 20/2012-es EMMI
végrehajtási

rendelete

132.§

és

a

326/2013.

Kormányrendelet

17.§

(3.)

bekezdésének

figyelembevételével készült.
A munkaköri leírás módosításának jogát – körülményekhez igazodva – a munkáltató fenntartja.
Jelen munkaköri leírás ............................................. napjától hatályos.
Szeged, ...................................................................
..................................................
Faragó Klára
intézményvezető
munkáltató
A munkaköri leírásban foglalt feladatokkal egyetértek, azokat magamra nézve kötelezőnek ismerem el.
A munkaköri leírás egy eredeti példányát átvettem.
Szeged, ...................................................................
..................................................
közalkalmazott
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Munkáltató megnevezése:

Szegedi Tankerületi Központ

Szervezeti Egység megnevezése:

Szegedi Deák Ferenc Gimnázium

Munkavállaló neve:
Munkakör/beosztás megnevezése:
Laboráns
Besorolása:
Kinevezés / munkaszerződés kelte:
A beosztás betöltésének kezdete:
FEOR szám:
Kinevezési okirat / munkaszerződés
száma:
Munkavégzés helye:

Munkaidő, munkarend:

Szegedi Deák Ferenc Gimnázium
6723 Szeged, József A. sgt. 118-120.
A munkáltatói

Szegedi Tankerületi Központ

jogkör gyakorlója:

átruházott:

Faragó Klára intézményvezető

Közvetlen vezetője:
-

Helyettesítését ellátja:
Helyettesítését

ellátó

személy

munkakörének megnevezése:

-

A munkakör betöltéséhez a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. melléklete
szerint előírt iskolai végzettség:
A munkakör betöltéséhez előírt szakképzettsége, szakképesítése

Egyéb végzettség, képesítés, feltétel
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Munkaköri feladatai:
Igény szerint – szaktanári kérésre ¬- közreműködik a természettudományos tantárgyak demonstrációs
eszközeinek előkészítésében. Segítséget nyújt az érintett helyiségek, szaktantermek, szertárak
tekintetében, a tűz-és munkavédelmi előírásoknak való megfelelés biztosításában.


Az iskola pedagógiai programjához kapcsolódó tanórán kívüli foglalkozások, programok
előkészítése, szervezése (pl. fordítóverseny), a környezeti neveléssel összefüggő tevékenység
segítése.



Együttműködik a tanulóközösség, a diákönkormányzat által kezdeményezett programok
szervezésében és lebonyolításában.



Előadások megszervezésében segít.



Közreműködik az iskolai ünnepélyek, vetélkedők szervezésében, együttműködik az ünnepélyt
szervező tanárral és segíti őt szervezési munkákban.



Igény szerint segít az osztálykirándulások megszervezésében, a program összeállításában, az
ajánlatok begyűjtésében.



Feladata a száraz elem stb. gyűjtésének megszervezése.



Segítséget nyújt az iskolai évkönyv összeállításában.



Közreműködik az iskolai fényképezések szervezésében, a rendelések lebonyolításában
(osztálykép, szalagavató báli kép).



Színházlátogatás szervezése tanároknak és diákoknak igény szerint.



Feladata az iskolai hangverseny- és színházbérleti rendszer szervezése.



Közreműködik közalkalmazotti közösségi programok szervezésében (tanári kirándulás,
karácsonyi összejövetel).



Gólyanap szervezése és vezetése a 9. évfolyam tanulóinak augusztus végén.



Együttműködik a gólyabált szervező osztállyal és annak osztályfőnökével.



Segítséget nyújt a Deák Alapítványi Est szervezésében és lebonyolításában.



Tanulmányi versenyeken, órákon, érettségi vizsgákon, tanári felügyeletet lát el.



Feladata az óraközi szünetekben az udvari tanári felügyelet.



Részt vesz a pályázatokhoz szükséges hatósági igazolások beszerzésében.



Együttműködik a pályázat lebonyolításához kapcsolódó feladatokban. Elkészíti a pályázatok
pénzügyi elszámolását.



Intézményvezető-helyettes támogatása, közösségi szolgálat szervezésében.



A szabadság nyilvántartás, táppénz, és a távollétek jelentése a Szegedi Tankerületi Központ
felé. Kapcsolattartás a számfejtő kollégával.



Személyügyi feladatok ellátása, iratok fogadása, és továbbítása a Tankerület felé.



Munkába járással kapcsolatos utazási bérletek ügyintézése.
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Az adózással kapcsolatos nyomtatványok ügyintézése, családi adókedvezmény stb. Év végi
adóigazolások kiosztása.



Munkaidején belül elvégzi mindazokat a feladatokat, amelyekkel az intézmény igazgatója
alkalmanként megbízza.



Fegyelmi felelősség terhe mellett köteles megtartani a szolgálati titkokat.

Köteles betartani a következőket:
A gimnázium épületébe bejönni és onnan távozni csak a főbejáraton lehet.
Munkaidőben a gimnázium területét csak felettese tudtával és engedélyével hagyhatja el.
A munkaköri leírásban meghatározott és felettesei által kiadott utasításokat köteles maradéktalanul
betartani és végrehajtani.
A munkaköri leírás módosításának jogát – körülményekhez igazodva – a munkáltató fenntartja.
A munkaköri leírás módosításának jogát – körülményekhez igazodva – a munkáltató fenntartja.
Jelen munkaköri leírás ............................................. napjától hatályos.
Szeged, ...................................................................
..................................................
Faragó Klára
intézményvezető
munkáltató
A munkaköri leírásban foglalt feladatokkal egyetértek, azokat magamra nézve kötelezőnek ismerem el.
A munkaköri leírás egy eredeti példányát átvettem.
Szeged, ...................................................................
..................................................
közalkalmazott
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Munkáltató megnevezése:

Szegedi Tankerületi Központ

Szervezeti Egység megnevezése:

Szegedi Deák Ferenc Gimnázium

Munkavállaló neve:
Munkakör/beosztás megnevezése:
Karbantartó
Besorolása:
Kinevezés / munkaszerződés kelte:
A beosztás betöltésének kezdete:
FEOR szám:

9112

Kinevezési okirat / munkaszerződés
száma:
Munkavégzés helye:

Munkaidő, munkarend:

Szegedi Deák Ferenc Gimnázium

teljes munkaidő

6723 Szeged, József A. sgt. 118-120.
A munkáltatói

Szegedi Tankerületi Központ

jogkör gyakorlója:

átruházott:

Közvetlen vezetője:

gazdasági titkár
közvetlen vezető utasítása szerint

Helyettesítését ellátja:
Helyettesítését

ellátó

munkakörének megnevezése:

Faragó Klára intézményvezető

személy

közvetlen vezető utasítása szerint

A munkakör betöltéséhez a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. melléklete
szerint előírt iskolai végzettség:
Iskolai végzettsége, szakképzettsége, szakképesítése:
középfokú/szakmunkás
Egyéb végzettség, képesítés:
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Munkaideje: heti 40 óra
Munkarend: munkaidő keretben, munkaidő beosztás szerint
A munkavégzés időtartama:
A mindenkor hatályos igazgatói határozat szerinti munkaidő-keret alapján meghatározott.
A munkakör általános leírása:


Alapvető feladata a kinevezésében vagy a részére adott megbízásban meghatározott intézmény
szabályszerű, biztonságos és gazdaságos működésének biztosítása, különös tekintettel az
ingatlanon lévő épületekre és építményeken kívüli területekre, illetve az ingatlant közvetlenül
határoló utcafrontra.



A karbantartó jogai és kötelezettségei a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben, a
Munka Törvénykönyvében és a vonatkozó egyéb jogszabályokban valamint a Szegedi
Tankerületi

Központ

Szervezeti

Működési

Szabályzatában,

illetve

a

kapcsolódó

szabályzatokban és rendelkezésekben meghatározott.
A munkakör betöltéséhez szükséges:
Legalább középfokú iskolai végzettség, amelytől a munkáltató eseti elbírálás alapján eltérhet.
Karbantartó:
A karbantartó a gazdasági titkár (távollétében a gondnok) közvetlen operatív irányítása szerint dolgozik.
Munkavégzése során együttműködik:
Az adott intézményben, közalkalmazotti jogviszonyban és munkaszerződés szerint foglalkoztatott
dolgozókkal.
Helyettesítés:
Közvetlen munkahelyi vezetője eseti utasítása alapján ellátja a közvetlen munkatársak (ide értve a
portásokat is) távolléte esetén azok helyettesítésével kapcsolatos feladatokat.
Távolléte esetén helyettesítéséről közvetlen munkahelyi vezetője gondoskodik
Munkaköri feladatai:


Köteles a számára meghatározott intézményben napi rendszerességgel kívül-belül ellenőrizni az
ingatlant, az épületeket, különös tekintettel az épület villamos és épületgépészeti hálózatok
berendezéseire (áram védő kapcsolók, fűtő berendezések, használati meleg víz előállító
berendezések), valamint a nyílászárók állapotára, az épület szerkezeti elemeire, az esetleges
balesetveszélyes problémákra. Amennyiben bármilyen rendellenességet tapasztal, azt szakmai
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felkészültségének megfelelően kiküszöböli. Amennyiben a felkészültsége, szakmai ismeretei
ezt nem teszik lehetővé, haladéktalanul értesíti közvetlen munkahelyi vezetőjét. Ezekben az
esetekben a kijelölt megfelelő szakértelemmel rendelkező munkatársa mellett a feladat
végrehajtásában segítőként közreműködni köteles a szakértelemmel rendelkező munkatárs
utasítása szerint. Közvetlen baleset- vagy életveszély esetén biztosítja a terület elzárását. A napi
ellenőrzésen tapasztaltakat és a szükséges beavatkozásokat az arra tett intézkedés tényével
együtt, közvetlen felettesének jelenti a gazdasági irodában.


Köteles a közvetlen munkahelyéül szolgáló intézmény, valamint a számára kijelölt intézmény
udvarát, az épület előtti füves területet, illetve az utcafronti járdát az ingatlan teljes hosszában
napi rendszerességgel takarítani, gondozni, karbantartani.



Köteles elvégezni az évszakváltáshoz kapcsolódó üzemeltetési, működtetési feladatokat
különös tekintettel a kerti csapok, ivó kutak téliesítésére.



Köteles fagyveszély időszakban kémiai vagy fizikai eszközökkel csúszás mentesíteni az
intézmény előtti járdaszakaszt, lépcsőket, feljárókat illetve az udvar gyalogos forgalomra
szolgáló részét, (söprés, hólapátolás, szórás). A tetőről (fáról) lezuhanó hó (jég, cserép, faág,
stb.) által veszélyeztetett területet a használattól (gyalogos közlekedés, parkolás, stb.)
figyelmeztető üzenettel és elkerítéssel elzárja. Ezen kötelezettségei - minden további utasítás
nélkül - munkaidőn kívül is fennállnak azzal, hogy a munkával töltött idő munkaidőként kerül
figyelembe vételre.



Köteles az intézmény udvarán és az ingatlan körül (az úttestig) kéthetente, illetve szükség
szerinti gyakorisággal füvet nyírni, folyamatosan gondozni az udvaron és közvetlenül a kerítés
mellett lévő növényeket (bokrok nyesése, sövényvágás, fák gallyazása, virágok ápolása, a füves
rész, növények öntözése, gyomirtás, stb.)



Köteles elvégezni az udvari padok, eszközök napi és az adott utasításában előírt karbantartási
és ellenőrzési feladatait. Ennek során ellenőrzi az udvari eszközök rögzítéseinek, alkatrészeinek
állapotát, elvégzi a szerkezeti egységek, kötőelemek anyagminőségének megfelelő ápolást,
felületkezelést az állagmegóvás érdekében. Az udvari eszközökkel kapcsolatban végzett
bárminemű beavatkozást, a karbantartást és az ellenőrzés tényét is a helyszínen fellelhető
üzemeltetési, karbantartási naplóban köteles rögzíteni.



Köteles részt venni a felettes vezető utasítása szerint az intézményben megrendezésre kerülő
oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó és egyéb nagy rendezvények lebonyolításában,
előkészítésében és az azt követő „helyreállítási” munkálatokban.



Köteles elvégezni a munkavégzéséhez szükséges, az általa használt szerszámok,
munkaeszközök, gépek, rendszeres karbantartását, szükség szerinti ápolását.
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Leltári felelősséggel tartozik az általa átvett és használt eszközökért, szerszámokért, és a
rendelkezésére bocsátott szerelési és segédanyagokért, a lebontott anyagokért, valamint a védő
és munkaruházatért.



Köteles munkája során törekedni arra, hogy az adott intézmény a lehető legnagyobb fokú
energia hatékonysággal és költséghatékonysággal üzemeljen, ezért az estleges erre vonatkozó
javaslatait, észrevételeit a telephely gazdasági titkárának és közvetlen felettesének jelezni.



Köteles elvégezni a képzettségének megfelelő kisebb javítási, karbantartási feladatokat.



Köteles a funkcionális felettesének, szakmai irányítónak haladéktalanul jelezni amennyiben
valamely konkrét munkához nincs megfelelő szakmai végzettsége, így ezekben az esetekben
köteles szakmai segítséget kérni és a kijelölt, megfelelő szakértelemmel rendelkező munkatársa
mellett a feladat végrehajtásában segítőként közreműködni, a szakértelemmel rendelkező
munkatárs utasítása szerint.



Köteles közvetlen élet-, és balesetveszély esetén minden tőle telhető beavatkozást - akkor is, ha
az nem esik a munkaidejébe - annak elhárítása érdekében megtenni, illetve a veszélyhelyzetet
lokalizálni, valamint a negatív következmények minimalizálása érdekében a kárenyhítést
megkezdeni és erről az intézmény vezetőjét, közvetlen felettesét és adott esetben az illetékes
hatóságot haladéktalanul értesíteni.



Feladata az intézményben a gazdasági titkár utasítása alapján a vízmérő(k), gázmérő(k) és
árammérő(k) hó végi leolvasása és jelentése az intézmény gondnokának.



Tudomásul veszi, hogy a számára meghatározott intézményben az intézményvezető, a
gazdasági titkár, gondnok felügyelete alatt áll. Emiatt munkakezdését és befejezését, valamint
az intézmény munkaközi elhagyását nekik személyesen szóban és előre köteles jelezni.



Munkavégzése során betartja és betartatja a tűz- és balesetvédelmi, a vagyonvédelmi
szabályzatban és az egyéb kapcsolódó rendelkezésekben foglaltakat.



Köteles munkahelyén a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban megjelenni és arészére
rendelkezésre bocsájtott védőeszközöket és munkaruhát viselni.



Köteles közreműködni az üzemeltetéshez, működtetéshez szükséges anyagok, eszközök
felmérésében, igénylésében, szükség szerinti beszerzésében az intézményvezető, gazdasági
titkár rendelkezéseinek megfelelően.

Titoktartási kötelezettség:
Mint a Szegedi Tankerületi Központ állományába tartozó közalkalmazottat titoktartási kötelezettség
terheli, a munkavégzése során, vagy a munkájával kapcsolatosan tudomására jutott állami-, szolgálati-,
üzleti és magán titkot köteles megőrizni, a titoktartási kötelezettség megtartásáért büntetőjogi, anyagi,
jogi, és munkajogi felelősséggel tartozik.

99

A munkájával összefüggésben tudomására jutott információkat, személyi és „üzleti” adatokat a
vonatkozó rendelkezésnek megfelelően, a titoktartási nyilatkozatot betartva köteles kezelni, az általa
észlelt, vagy tudomására jutott titoksértést elsősorban közvetlen munkahelyi vezetőjének tudomására
hozni.
Szeged, 2017. december 01.
..................................................
Faragó Klára
intézményvezető
Titoktartási nyilatkozat:
Tudomásul veszem, hogy a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1993. évi XXXIII. törvény, az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint
a jelen munkaköri leírásban rendeltek alapján titoktartási kötelezettségem a közalkalmazotti
jogviszonyom tartama, illetve annak megszűnését követően is fenn áll, megtartásával anyagi és
büntetőjogi felelősséggel is tartozom.
Tudomásul veszem, hogy a munkaköri leírásban és a titoktartási nyilatkozatban foglaltak maradéktalan
végrehajtásáért anyagi, fegyelmi és büntetőjogi felelősséggel tartozom.
A munkaköri leírásban foglalt feladatokkal egyetértek, azokat magamra nézve kötelezőnek ismerem el.
A munkaköri leírás egy eredeti példányát átvettem.
Szeged, 2017. december 01.
..................................................
munkavállaló
Kapják: munkavállaló, személyi anyag, közvetlen vezető
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Munkáltató megnevezése:

Szegedi Tankerületi Központ

Szervezeti Egység megnevezése:

Szegedi Deák Ferenc Gimnázium

Munkavállaló neve:

Munkakör/beosztás megnevezése:

Műszaki dolgozó/gondnok

Besorolása:
Kinevezés / munkaszerződés kelte:
A beosztás betöltésének kezdete:
FEOR szám:

9231

Kinevezési okirat / munkaszerződés
száma:
Munkavégzés helye:

Munkaidő, munkarend:

Szegedi Deák Ferenc Gimnázium

teljes munkaidő

6723 Szeged, József A. sgt. 118-120.
A munkáltatói

Szegedi Tankerületi Központ

jogkör gyakorlója:

átruházott:

Közvetlen vezetője:

gazdasági titkár

Faragó Klára intézményvezető

Helyettesítését ellátja:
Helyettesítését

ellátó

munkakörének megnevezése:

személy

gazdasági titkár

A munkakör betöltéséhez a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. melléklete
szerint előírt iskolai végzettség:
Iskolai végzettsége, szakképzettsége, szakképesítése:
felsőfokú/középfokú
Egyéb végzettség, képesítés
műszaki/pénzügyi-számviteli
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Munkaideje: heti 40 óra
Munkarend: munkaidő keretben, munkaidő beosztás szerint.
A munkavégzés időtartama:
A mindenkor hatályos igazgatói határozat szerinti munkaidő-keret alapján meghatározott.
A munkakör általános leírása:


Alapvető feladata a kinevezésében meghatározott intézmény jogszabályban és igazgatói
határozatai, körlevelei szerint az üzemeltetés szabályszerű, gazdaságos, eredményes és
hatékony működésének biztosítása.



A gondnok a gazdasági titkár közvetlen operatív irányítása szerint dolgozik, annak távolléte
esetén a gazdasági titkár teljes körű helyettesítését látja el.



A gazdasági titkár helyetteseként annak távollétében ellátja a gazdasági titkár operatív
feladatait. Munkája során az intézmény vezetőinek rendelkezéseit, útmutatásait köteles
figyelembe venni.



A gondnok jogai és kötelezettségei a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben, a Munka
Törvénykönyvében és a vonatkozó egyéb jogszabályokban valamint a Szegedi Tankerületi
Központ Szervezeti Működési Szabályzatában, illetve a kapcsolódó szabályzatokban és
rendelkezésekben meghatározott.

A munkakör betöltéséhez szükséges képesítés:
Felsőfokú/középfokú iskolai végzettség
Munkavégzése során együttműködik:
Az adott intézményben, közalkalmazotti jogviszonyban és munkaszerződés szerint foglalkoztatott
dolgozókkal.
Helyettesítés:
Távolléte esetén operatív feladatait az intézményben dolgozó gazdasági titkár látja el. A gazdasági titkár
távolléte esetén természetszerűen végzi a gazdasági titkár helyettesítésével kapcsolatos feladatokat.
Munkaköri feladatai


Az intézmény folyamatos és zökkenőmentes működése érdekében közvetlen kapcsolatot tart a
gazdasági titkárral és az intézményben dolgozó munkatársakkal, illetve az ott munkát végző
vállalkozások alkalmazottaival. Szabálytalanság, működési zavar, vagy veszély észlelése esetén
az intézményvezető, a gazdasági titkár értesítése mellett hatáskörében a szükséges
intézkedéseket megteszi.
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Napi rendszerességgel ellenőrzi az épületet (az ingatlan területének egészét), annak helyiségeit
és az ott elhelyezett eszközöket, ennek során feltárja az esetleges hibákat, hiányosságokat és
problémák észlelése esetén jelzi azt a gazdasági titkárnak, utasítás szerint intézkedik a szükséges
karbantartási és egyéb munkák igényléséről, elvégzéséről.



A gazdasági titkár utasítása szerint ellenőrzi a portások, karbantartók munkarend szerinti
munkavégzését.



A gazdasági titkár utasítása szerint ellenőrzi a takarítók munkarend szerinti munkavégzését.



Személyesen gondoskodik szúrópróbaszerűen, az érkeztetést biztosító SULI-HOST Kft.
alkalmazottainak munkavégzése ellenőrzéséről, különösen arról, hogy



a személyi higiéniai termékek folyamatosan rendelkezésre állnak-e,



a takarítás megfelelő-e,



a közzétett aktuális étlapon szereplő menü megegyezik-e a tálalt étellel,



a minta adag kihelyezésre került-e,



a tálalás eszközei megfelelőek-e (tisztaság, a szükséges eszközök megléte, elegendő
mennyiségű pohár, kancsó, evőeszköz, szalvéta),



az ételek hőmérséklete megfelelő-e (étkező megkérdezésével)



azon személyeknek, akik az élelmiszerekkel kapcsolatba kerülnek: személyi higiénia (sapka,
köpeny, tálalásnál kesztyű megléte), tiszta munkaruha, védőruha (haj- és szakállvédő) megléte,



az étkezési idő lejáratát követő 15 percben (repeta idő) a kimaradt ételek a már étkezett
gyermekek között kerülnek-e kiosztásra,



az elektronikus ebédjegy automata rendszer használata esetén a közétkeztetés az ebédjegyautomata segítségével megfelelően történik-e,



az étkezőben ki van-e függesztve a jóváhagyott étlap és „Az étkezés rendje”, illetve a
reklamáció esetén értesítendő elérhetősége mindenki számára jól látható helyre.



Az ellenőrzéseket dokumentálja, észrevételét jelzi felettesének.



Közreműködik az üzemeltetéshez, működtetéshez szükségek anyagok, eszközök igénylésében,
szükség szerinti beszerzésében az intézményvezető rendelkezéseinek megfelelően.



Biztosítja az intézménybe érkezett eszközök, anyagok szabályszerű átvételét, vezeti a
kapcsolódó analitikus nyilvántartásokat.



Közreműködik leltározási feladatok előkészítésében és lebonyolításában.



Feladata a működtetéssel, üzemeltetéssel összefüggő Igénybejelentők jóváhagyásra történő
előkészítése.



Feladata a javítások megrendelésére vonatkozó Hibabejelentők jóváhagyásra történő
előkészítése.



Feladata a menekülési útirányjelzők, jelek havi ellenőrzése, az erre vonatkozó dokumentáció
naprakész vezetése.
103



Feladata szemrevételezéssel a tűzoltó készülékek negyedéves, a tűzoltó vízforrások havi
ellenőrzése, az erre vonatkozó dokumentáció napra kész vezetése. Hiányosság, hiba észlelése
esetén haladéktalanul értesíti a gazdasági titkárt a további intézkedés érdekében.



Feladata a tűzjelző rendszer és a tűzgátló ajtók működésének ellenőrzésére vonatkozó, portás
dolgozó által vezetett napló negyedéves ellenőrzése, ennek dokumentálása.



Az iratkezelési rendnek megfelelően kezeli a hatáskörébe utalt dokumentumokat úgy, hogy azok
bármikor ellenőrizhető állapotban legyenek (tervrajzok, műszaki dokumentációk, szabályzatok
stb.). Munkavégzése során folyamatosan kapcsolatot tart az intézményben dolgozó
munkatársaival, biztosítja a megfelelő kommunikációt a gazdasági titkár és a többi dolgozó
vonatkozásában.



Munkája során gondoskodik az energia és egyéb közüzemi költségekkel kapcsolatos intézményi
feladatok, adatszolgáltatások (mérőóra leolvasás, adatközlés) végrehajtásáról, a karbantartók
által a vízmérő(k), hőmennyiségmérő(k), gázmérő(k) és árammérő(k) hó végi leolvasása és
jelentése alapján elkészíti az adatszolgáltatást a Szegedi Tankerületi Központ felé.



Közvetlenül felelős az intézményben a tűz- és munkavédelmi, illetve a vagyonvédelmi előírások
végrehajtásáért, szükség esetén közreműködik, és adott esetben felügyeli az intézményben
szervezett rendezvények lebonyolítását.



Feladata a takarítók által használt eszközök állagmegóvásának felügyelete, a munkavédelmi és
tűzvédelemi és tűzvédelmi előírások betartatása, a védőeszközök és munkaruha használatának
ellenőrzése.



Feladata a takarítási területek jegyzékének aktualizálása, biztonsági adatlapok kezelése.



Feladata a takarításhoz szükséges anyagszükséglet figyelemmel kísérése, javaslat tétel
megrendelésre, a raktári készlet kezelése, a takarítók részére a tisztítószer, higiéniai papír
ütemezett, dokumentált kiadása.



Gépes takarítási feladatok tervezése, ütemezése, a munka elvégzésnek ellenőrzése.



Feladata a bérleti szerződések szerinti számlák kiállítása a bérleti díjakról, bérlők részére történő
átadása, annak dokumentálása.



Kezeli a működés-kiegészítő ellátmányt, előírás szerint elszámol a pénztár felé.



Készpénzes bevételi számla esetén a készpénzt, utalványrendeletet és a számla másodpéldányát
köteles a Tankerületi Központ felé előírás szerint elszámolni, továbbításáról gondoskodik.



Vezeti a kimenő számlanyilvántartást.



Átmeneti jelleggel gondoskodik a napközben megüresedő portaszolgálati feladatok ellátásáról.

Titoktartási kötelezettség:
Mint a Szegedi Tankerületi Központ állományába tartozó közalkalmazottat titoktartási kötelezettség
terheli a munkavégzése során, vagy a munkájával kapcsolatosan tudomására jutott állami-, szolgálati-,
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üzleti és magán titkot köteles megőrizni, a titoktartási kötelezettség megtartásáért büntetőjogi, anyagi
jogi, és munkajogi felelősséggel tartozik.
A munkájával összefüggésben tudomására jutott információkat, személyi és „üzleti” adatokat a
vonatkozó rendelkezésnek megfelelően, a titoktartási nyilatkozatot betartva köteles kezelni, az általa
észlelt, vagy tudomására jutott titoksértést közvetlen munkahelyi vezetőjének haladéktalanul jelezni.
Szeged, ...................................................................
..................................................
Faragó Klára
intézményvezető
Titoktartási nyilatkozat:
Tudomásul veszem, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint
a jelen munkaköri leírásban rendeltek alapján titoktartási kötelezettségem a közalkalmazotti
jogviszonyom tartama, illetve annak megszűnését követően is fenn áll, megtartásával anyagi és
büntetőjogi felelősséggel is tartozom.
Tudomásul veszem, hogy a munkaköri leírásban és a titoktartási nyilatkozatban foglaltak maradéktalan
végrehajtásáért anyagi, fegyelmi és büntetőjogi felelősséggel tartozom.
A munkaköri leírásban foglalt feladatokkal egyetértek, azokat magamra nézve kötelezőnek ismerem el.
A munkaköri leírás egy eredeti példányát átvettem.
Szeged, ...................................................................
..................................................
munkavállaló
Kapják: munkavállaló, személyi anyag, közvetlen vezető
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Munkáltató megnevezése:

Szegedi Tankerületi Központ

Szervezeti Egység megnevezése:

Szegedi Deák Ferenc Gimnázium

Munkavállaló neve:

Munkakör/beosztás megnevezése:

Rendszergazda

Besorolása:
Kinevezés / munkaszerződés kelte:
A beosztás betöltésének kezdete:
FEOR szám:
Kinevezési okirat / munkaszerződés
száma:
Munkavégzés helye:

Munkaidő, munkarend:

Szegedi Deák Ferenc Gimnázium
6723 Szeged, József A. sgt. 118-120.
A munkáltatói

Szegedi Tankerületi Központ

jogkör gyakorlója:

átruházott:

Faragó Klára intézményvezető

Közvetlen vezetője:
-

Helyettesítését ellátja:
Helyettesítését

ellátó

személy

munkakörének megnevezése:

-

A munkakör betöltéséhez a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. melléklete
szerint előírt iskolai végzettség:
A munkakör betöltéséhez előírt szakképzettsége, szakképesítése:

Egyéb végzettség, képesítés, feltétel:
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Szakmai feladatok
Hardver-nyilvántartási és -üzemeltetési feladatok


Munkája kezdetén készítsen nyilvántartást az iskola számítástechnikai eszközeiről, a
részegységekig terjedő pontossággal, külön kitérve a származási helyre és a garanciára.



Vezessen folyamatos nyilvántartást az iskola hardver- és szoftver-eszközeinek tulajdonjogáról.
Gondoskodjék arról, hogy a nem a gimnázium tulajdonában lévő eszközök használata legális
megállapodás alapján történjék. Ennek érdekében a szükséges tennivalókról tájékoztassa az
igazgatót.



Kísérje

figyelemmel

az

iskola

számítástechnikai

eszközeinek

működ(tet)ését.

Ezt

legkönnyebben az eszközpark évenkénti rendszeres karbantartása során teheti meg. Ezen belül
kell végrehajtani a gép belsejének portalanítását, különös figyelemmel ellenőrizni a gép
ventillátorainak állapotát, tesztprogramok segítségével a lemezmeghajtók működését. Meg kell
tisztítani a nyomtatót és ellenőrizni írásképét. Ezeket a feladatokat a rendszergazda nem köteles
saját kezűleg végezni, de egy szakember az ő ellenőrzése mellett hajtja végre. Meg kell tisztítani
a billentyűzetet és az egeret. Ez a munka kellő betanítás után rábízható a felhasználóra, de nem
várható el tőle. A monitor rendszeres takarítását megfelelő betanítás után a takarítónőre célszerű
rábízni. A nem saját kezűleg végzett munkát tanácsos rendszeresen ellenőrizni.


Ügyelnie kell tűz- és vagyonvédelmi szempontokra. Ellenőrizze, hogy a szükséges tűzoltóberendezések megfelelő helyen és megfelelő számban állnak-e rendelkezésre. Szorgalmaznia
kell a különösen nagy értékű berendezéseket tartalmazó termek riasztó-berendezéssel való
védelmét.



Mérje fel a fogyóeszköznek számító kellékanyag-szükségletet, tegyen javaslatot a
zökkenőmentes munkát lehetővé tevő készletezésre. (Pl. festékkazetta, üres írható médiákat,
pendriveot és más hasonló holmikat előre meg lehet vásárolni, ne álljon emiatt a munka.) A
nyomtatóban a festékkazetta, festékpatron cseréjét a rendszergazda végezze, de rábízhatja azt a
kellő szakértelemmel rendelkező felhasználóra.



Dolgozzon ki stratégiát vészhelyzet esetére, amelybe beletartozik a helyi hálózat működésének
alapját képező fő hálózati elemek, valamint az esetlegesen kieső szerverek illetve azok
részegységeinek azonnali megjavíttatása, cseréje vagy pótlása. (Reális célként fogalmazható
meg, hogy a hiba bekövetkezését követő munkanapon az oktatásban közvetlenül alkalmazott,
elengedhetetlenül szükséges eszközöket használni lehessen. Nem ideértendők a nagyértékű,
egyedi eszközök, bizonyos megjelenítő-eszközök: speciális nyomtatók, projektorok.)



A hibásnak mondott eszközöket vizsgálja meg, és orvosolja a hibát, ha az elhárítható az eszköz
megbontása nélkül is. Amennyiben erre nincs mód, a tőle telhető legnagyobb pontossággal
határolja be a hibát, majd értesítse az illetékes szakszervizt.
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Az iskolában új hardver-eszköz vásárlásához a rendszergazda egyetértése szükséges. Ezután a
rendszergazda feladata az egyes cégek ajánlatainak begyűjtése, majd azokhoz összehasonlító
véleményezést csatolva továbbítani az igazgatónak.

Szoftver-üzemeltetés


Mérje fel az iskola számítógépein használt szoftverállományt és vesse össze az iskola birtokában
lévő licencekkel. Vegye fel vagy vegye át az erre vonatkozó nyilvántartást.



Gondoskodjék arról, hogy a nem a gimnázium tulajdonában lévő szoftverek használata legális
megállapodás alapján történjék. Ennek érdekében a szükséges tennivalókról tájékoztassa az
igazgatót.



Rendszeresen gyűjtse be az újabb szoftverek használatára vonatkozó igényeket. A rendelkezésre
álló adatok alapján tegyen javaslatot az esetlegesen szükséges szoftver-beszerzésre ill. legalizációra, illetve a nem jogszerűen használt termékek kiváltására keressen alternatív
termékeket. A gépek rendszeres ellenőrzése során köteles gondoskodni az engedély nélkül
használt termékek eltávolításról. A kiszolgáló gépekre és a tantermi munkaállomásokra minden
programot a rendszergazdának kell és szabad installálnia.



A helyi hálózati szolgáltatásokat, a szerveren futó programokat az igényeknek megfelelően
alakítsa ki a rendelkezésre álló eszközök keretein belül. (A megosztásra kerülő erőforrásokat
folyamatosan vizsgálja felül.)



Törekedjen az eszközök teljesítményét optimalizáló konfigurációs beállítások megtalálására.



Dolgozzon ki stratégiát a hálózati kiszolgálók és a kiemelt szerepű munkaállomások (titkárság,
fénymásoló, gazdasági iroda) adatainak rendszeres archiválására. A szerverek adatait a
rendszergazdának kell mentenie, a munkaállomások adatait megfelelő előkészítést követően az
illetékes felhasználó menti.



A rendszergazda helyezzen üzembe a rendelkezésre álló víruspajzsot a kiszolgáló gépeken és
törekedjen hasonló vírusvédelemre a munkaállomásokon is. Gondoskodjon a vírusvédelmet
jelentő programok folyamatos frissítéséről. A helyi munkaállomások védelméért a felhasználó
felel, a rendszergazdának csak a lehetőséget kell biztosítania, s az ő feladata ennek fontosságára
felhívni a felhasználók figyelmét.



Állomány- és nyomtató-szolgáltatásban valamint az Internet hálózat használatában oktatási idő
alatt lehetőség szerint ne legyen szünet. Ezt célszerű elkerülni a saját Internet szolgáltatás
esetében is. A belső szolgáltatásokat az iskola nyitvatartási idején belül, a külsőket folyamatosan
a rendelkezésre álló eszközökkel kell biztosítani.



Az új szoftverek beszerzésénél a rendszergazdának ugyanúgy kell eljárnia, mint a hardverbeszerzés esetében.

Kapcsolat a felhasználókkal
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A számítástechnika, informatika tárgyat tanítókkal közösen dolgozzon ki számítógép-használati
szabályzatot, amelyben részletesen leírja a biztosított szolgáltatásokat és azok igénybe vételének
feltételeit. (Mivel ez mind a pedagógusokat, mind a tanulókat érinti, ezt a tantestülettel
ismertetni kell.)



A szabályzat keretein belül a rendszergazda jogosult dönteni a hozzáférési és használati
jogosultságokról. Ha szükségesnek látja, a szabályzat keretein túl is intézkedhet saját
hatáskörében, de az intézkedést tudatnia kell az igazgatóval, valamint a diákok esetében a
szaktanárokkal.



A felhasználókat az őket érintő változásokról időben értesítenie kell, illetve ha ezt rajta kívül
álló okokból előzetesen nem tehette meg, utólag tájékoztassa őket. Az értesítést követően a
felhasználók saját maguk felelősek a számítógépek és a számítógép-hálózat ennek megfelelő
használatáért.



A hálózaton elérhető dokumentumok formájában ismertesse a hálózat használatához és az egyes
eszközök működtetéséhez szükséges technikai ismereteket.



Az új hardver és szoftvereszközök használatáról adjon írásbeli tájékoztatást, speciális esetekben
tartson gyakorlati bemutatót (nyomtató, projektor, stb. kezelőszerveinek ismertetése).



A felhasználók az igényeiket írásban bejelentik az igazgatónak, aki azok megoldhatóságáról a
rendszergazda véleményének figyelembe vételével tájékoztatást ad.

A Web-szerver üzemeltetése és használata


A rendszergazda feladata gondoskodni az iskola honlapjának iskolán kívülről és belülről történő
elérhetőségéről.



A honlap(ok) tartalmi felépítéséről egyrészt az e feladatot ellátó szakkör munkájának
felhasználásával, másrészt a közvetlen felettese által megadott feladatok és információk
felhasználásával gondoskodik.



Közzététel előtt ellenőrzi, hogy a honlap(ok) tartalma megfelel-e az iskola szabályzatainak és
szellemének, véleményeltérés esetén az igazgatót tájékoztatja az elbírálás szükségességéről.

Egyéb feladatok


A rendszergazda feladatait a jogszabályok betartásával és az abban biztosított jogok
érvényesítése mellett látja el. Az ehhez szükséges feltételek biztosítása a munkáltató feladata.



A munkaköri leíráson kívül eső feladatok elvégzéséért a jogszabályokban előírt juttatások illetik
meg.

Köteles betartani a következőket:
Az iskola területén saját tulajdonú idegen anyag, eszköz nem tárolható. Az iskola tulajdonát képező
anyagot, eszközt, szerszámot kivinni csak az igazgató (ill. igazgatóhelyettesek) írásos engedélyével
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lehet és azok visszavétele az eszköz kiadmányozójánál történik. A fentiek megszegése fegyelmi
felelősségre vonást von maga után.
A gimnázium épületébe bejönni és onnan távozni csak a főbejáraton át engedélyezett.
Törzsmunkaidőben a gimnázium területét csak felettese tudtával és engedélyével hagyhatja el.
A munkaköri leírásban meghatározott és felettesei által kiadott utasításokat köteles maradéktalanul
betartani és végrehajtani.
A munkaköri leírás módosításának jogát – körülményekhez igazodva – a munkáltató fenntartja.
Jelen munkaköri leírás ............................................. napjától hatályos.
Szeged, ...................................................................
..................................................
Faragó Klára
intézményvezető
munkáltató
A munkaköri leírásban foglalt feladatokkal egyetértek, azokat magamra nézve kötelezőnek ismerem el.
A munkaköri leírás egy eredeti példányát átvettem.
Szeged, ...................................................................
..................................................
közalkalmazott
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Munkáltató megnevezése:

Szegedi Tankerületi Központ

Szervezeti Egység megnevezése:

Szegedi Deák Ferenc Gimnázium

Munkavállaló neve:

Munkakör/beosztás megnevezése:

Könyvtárostanár

Besorolása:
Kinevezés / munkaszerződés kelte:
A beosztás betöltésének kezdete:
FEOR szám:
Kinevezési okirat / munkaszerződés
száma:
Munkavégzés helye:

Munkaidő, munkarend:

Szegedi Deák Ferenc Gimnázium
6723 Szeged, József A. sgt. 118-120.
A munkáltatói

Szegedi Tankerületi Központ

jogkör gyakorlója:

átruházott:

Faragó Klára intézményvezető

Közvetlen vezetője:
-

Helyettesítését ellátja:
Helyettesítését

ellátó

személy

munkakörének megnevezése:

-

A munkakör betöltéséhez a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. melléklete
szerint előírt iskolai végzettség:
A munkakör betöltéséhez előírt szakképzettsége, szakképesítése:
Egyéb végzettség, képesítés, feltétel:
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Szakmai feladatok


A teljes munkaidős könyvtárostanár törvényes munkaideje 40 óra hetenként, mely a könyvtár
nyitva tartásához és az aktuális tantárgyfelosztáshoz igazodik. A tantárgyfelosztásban szereplő
tanórák mellett könyvtárosi feladatokat és egyéb, oktató-nevelő munkát segítő feladatokat lát
el.



A könyvtárostanár a munkaidő keretében biztosítja az iskolai könyvtár nyitva tartását, melynek
napi időbeosztását az iskolai SZMSZ rögzíti.



Bonyolítja az iskolai könyvtár állományának kölcsönzését, nyilvántartja a könyvtári állomány
mozgását.



Tájékoztatást nyújt a könyvtár működéséről, az olvasótermi szolgáltatásokról, a kölcsönzés
rendjéről a diákok részére az osztályfőnöki órák keretében.



A könyvtári állomány elektronikus nyilvántartására vezeti a SZIRÉN9 integrált könyvtári
rendszert. Az adatállományt folyamatosan frissíti.



A KELLO-val kötött eseti/évenkénti együttműködési szerződés keretében figyelemmel kíséri a
megjelenő új könyvek jegyzékét, a rögzített keretösszeg mértékéig bonyolítja a megrendelést és
az állományba vételt.



Munkaköri feladatként kezeli az ingyenes tankönyv-ellátásra jogosult diákok számára
megrendelt tartós tankönyveket, ezeket állományba veszi, az első tanítási hét végéig az
érintetteknek kiosztja, melyről nyilvántartást vezet, javaslatot tesz az értékesítésére, ill.
selejtezésére.



Tanévenként összesítést készít a kikölcsönzött, de vissza nem szolgáltatott könyvtári
könyvekről tanulónkénti bontásban, legkésőbb a tanév utolsó tanítási napjáig.



A könyvtári leltári körzet leltárfelelőse, kétévente részt vesz a leltározási és selejtezési
eljárásban. Figyelembe véve a leltár kapcsán, hogy a könyvtár egyéb rendezvényeknek is
otthont ad, melyeken nem vesz részt, így nem is kontrolálhatja az ott történő eseményeket.



A könyvtár zárva tartása mellett feladata a könyvtári állomány gondozása, könyvtári
kutatómunka és az állomány gyarapítása.



Az állomány gyarapítása érdekében részt vesz pályázatok megírásában és kivitelezésében, a
könyvtári fejlesztésre vonatkozóan évente fejlesztési tervet készít.



A szaktanárok által gyakran használt, ill. a tartós tankönyvkeret (ha az éves költségvetési
törvény biztosítja) terhére vásárolt szaktanári példányokat/tankönyveket állományba veszi,
nyilvántartja és egyéni kölcsönzésre használatba adja. A nyilvántartást évente frissíti.



A tantestület által elfogadott éves munkatervben rögzített feladatok elvégzésére (pl. ballagás,
tanévnyitó, tanévzáró) a könyvtárostanár szabadnapon is köteles megjelenni.



A könyvtárostanár minden munkaköri és munkatervben rögzített feladat ellátására felkészülten,
munkavégzésre képes állapotban, a kezdés időpontja előtt jelenjen meg.
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A munkából való távolmaradást a pedagógus 1/2 8-ig, rendkívüli esetben az akadályoztatás
egyértelművé válásakor köteles bejelenteni telefonon, az iskola titkárságán.



Érettségi vizsgákon, osztályozó vizsgákon, felvételi felügyeletre a könyvtárostanár egy
tanévben heti kötelező óraszáma mértékéig osztható be. A tanulmányi versenyeken történő
felügyeletre a pedagógusok jelentkezhetnek, ennek mértékét az éves munkaterv tartalmazza, és
a 22 órába beszámítandó. A felügyelettel a pedagógusokat egyenlően kell terhelni, a várható
időpontot pedig min. 3 munkanappal korábban a tudtára kell adni.



Munkaköri kötelessége, hogy részt vegyen a munkatervben rögzített továbbképzéseken,
értekezleteken, szakmai vitákon.



Feladata a szülőkkel való partneri kapcsolat kialakítása, kapcsolat tartása az oktató-nevelő
munkát segítő pedagógusokkal, az osztályfőnökökkel.



Közreműködik az érettségi vizsgák zavartalan lebonyolításában, biztosítja a használható
segédeszközök könyvtárban elhelyezett példányait kellő számban.



Feladata az adminisztratív teendők naprakész ellátása, köteles a munkaidejét nyilvántartani



(jelenléti ív).



Igény szerint – a fenntartó által meghatározott időkeretek között, a munkáltató elrendelése
alapján – korrepetálások, szakkörök, érdeklődési körök vezetése a hatályos jogszabályok
alapján.



Munkaköri feladatként, rendes munkaidején belül, külön díjazás nélkül felkérésre részt vesz az
informatika tantárgy tananyagában a könyvtárhasználat című téma egyes részeinek oktatásában.



A munkatervben szereplő rendezvényeken, programokon való részvétel, ill. meghatározott
számú felügyelet biztosítása is a feladata. A könyvtárosnak ünneplő öltözetben kell megjelennie
mindazokon a foglalkozásokon, rendezvényeken, amelyeken az iskola valamilyen szabályzata,
rendelkezése ünneplő öltözetet ír elő a tanulók számára.



Felügyel az iskolai rendre és fegyelemre mind a könyvtárban, mind az iskola egyéb területein,
ill. közvetlen környékén. Az iskolavezetés által az év elején és félévkor meghatározott ügyeleti
feladatokat ellátja a kijelölt helyeken.



Munkatervben szereplő házi, megyei, országos tanulmányi, sport- és kulturális rendezvények
szervezésében, lebonyolításában való részvétel is a feladata az iskolavezetés, ill. a
munkaközösség-vezető felkérésére, megbízására.



Felügyeli a könyvtárban elhelyezett számítógépek, hálózati nyomtató használatát.



Díjfizetés ellenében biztosítja a nyomtatási, szkennelési, laminálási szolgáltatást.

Köteles betartani a következőket:
Az iskola területén saját tulajdonú idegen anyag, eszköz nem tárolható. Az iskola tulajdonát képező
anyagot, eszközt, szerszámot kivinni csak az igazgató (ill. igazgatóhelyettesek) írásos engedélyével
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lehet és azok visszavétele az eszköz kiadmányozójánál történik. A fentiek megszegése fegyelmi
felelősségre vonást von maga után.
A gimnázium épületébe bejönni és onnan távozni csak a főbejáraton lehet.
Törzsmunkaidőben a gimnázium területét csak felettese tudtával és engedélyével hagyhatja el.
A munkaköri leírásban meghatározott és felettesei által kiadott utasításokat köteles maradéktalanul
betartani és végrehajtani.
Munkaidején belül alkalmanként elvégzi mindazokat a feladatokat, amelyekkel az intézmény igazgatója
aktuálisan megbízza.
Fegyelmi felelősség terhe mellett köteles megtartani a szolgálati titkokat.
A munkaköri kötelesség megszegése fegyelmi vétségnek minősül.
A munkaköri leírás módosításának jogát – körülményekhez igazodva – a munkáltató fenntartja.
Jelen munkaköri leírás ............................................. napjától hatályos.
Szeged, ...................................................................
..................................................
Faragó Klára
intézményvezető
munkáltató
A munkaköri leírásban foglalt feladatokkal egyetértek, azokat magamra nézve kötelezőnek ismerem el.
A munkaköri leírás egy eredeti példányát átvettem.
Szeged, ...................................................................
..................................................
közalkalmazott

114

Munkáltató megnevezése:

Szegedi Tankerületi Központ

Szervezeti Egység megnevezése:

Szegedi Deák Ferenc Gimnázium

Munkavállaló neve:

Munkakör/beosztás megnevezése:

Portás

Besorolása:
Kinevezés / munkaszerződés kelte:
A beosztás betöltésének kezdete:
FEOR szám:

9231

Kinevezési okirat / munkaszerződés
száma:
Munkavégzés helye:

Munkaidő, munkarend:

Szegedi Deák Ferenc Gimnázium

teljes munkaidő

6723 Szeged, József A. sgt. 118-120.
A munkáltatói

Szegedi Tankerületi Központ

jogkör gyakorlója:

átruházott:

Közvetlen vezetője:

gazdasági titkár
közvetlen vezető utasítása szerint

Helyettesítését ellátja:
Helyettesítését

ellátó

munkakörének megnevezése:

Faragó Klára intézményvezető

személy

közvetlen vezető utasítása szerint

A munkakör betöltéséhez a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. melléklete
szerint előírt iskolai végzettség:
Iskolai végzettsége, szakképzettsége, szakképesítése:
középfokú/szakmunkás
Egyéb végzettség, képesítés:
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Munkaideje: heti 40 óra
Munkarend: munkaidő keretben, munkaidő beosztás szerint
A munkavégzés időtartama:
A mindenkor hatályos igazgatói határozat szerinti munkaidő-keret alapján meghatározott.
A munkakör általános leírása:


Alapvető feladata a kinevezésében vagy a részére adott megbízásban meghatározott intézmény
üzemeléséhez, működéséhez szükséges biztonságtechnikai feladatok (például személyek ki és
beléptetése) végrehajtása, ezen belül a szabályszerű és gazdaságos működéséhez szükséges
feltételek biztosítása.



A portás jogai és kötelezettségei a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben, a Munka
Törvénykönyvében és a vonatkozó egyéb jogszabályokban valamint a Szegedi Tankerületi
Központ Szervezeti Működési Szabályzatában, illetve a kapcsolódó szabályzatokban és
rendelkezésekben meghatározott.



adott esetben (a nyitvatartási időn kívüli időszakban) önállóan végzi munkáját a vonatkozó
szabályzatoknak és előírásoknak megfelelően.

A munkakör betöltéséhez szükséges:
Legalább középfokú iskolai végzettség, amelytől a munkáltató eseti elbírálás alapján eltérhet.
Portás:
A portás a gazdasági titkár (távollétében a gondnok) közvetlen operatív irányítása szerint dolgozik.
Munkavégzése során együttműködik:
Az adott intézményben, közalkalmazotti jogviszonyban és munkaszerződés szerint foglalkoztatott
dolgozókkal.
Helyettesítés:
Közvetlen vezetője eseti utasítása alapján ellátja a csoportban dolgozó közvetlen munkatársak távolléte
esetén a helyettesítésükkel kapcsolatos feladatokat.
Távolléte esetén helyettesítéséről a gazdasági titkár gondoskodik.
Munkaköri feladatai:


A zökkenőmentes működésének biztosítása érdekében végrehajtja munkaidő beosztásának
megfelelően, a rábízott intézmény napi nyitását, zárását, különös tekintettel a vagyonvédelmi és

116

biztonságtechnikai előírásokra. Szabálytalanság, működési zavar vagy veszély észlelése esetén
a gazdasági titkár értesítése mellett hatáskörében a szükséges intézkedéseket megteszi.


Az intézmény nyitását végző portás munkakezdéskor köteles az intézményt, ingatlant
szemrevételezéssel ellenőrizni, hogy az esetleges illetéktelenek által történő behatolást, vagy
annak kísérletét észlelje és az ezzel kapcsolatos jelzési, intézkedési kötelezettségét teljesítse. A
nyitást követően észlelt működési zavart, hibát azonnal köteles jelenteni a gazdasági titkárnak
vagy gondnoknak. A munkába érkező gazdasági titkárnak jelenti a legutóbbi zárás és nyitás
közötti eseményeket.



Biztosítja az intézmény portaszolgálatának működését, a beléptetést az intézmény dolgozói,
illetve az intézmény tanulói vonatkozásában.



A portaszolgálat lépteti be továbbá az egyéb jogviszony alapján belépésre jogosultakat, illetve
a tanulók hozzátartozóit, amennyiben az meghatározott okból szükséges (például szülői
értekezlet). A ki- és beléptetésnél köteles betartani és betartatni az intézményvezető vagy
helyettesei által meghatározott szabályokat is.



A szolgálatban lévő portás végzi az egyes helyiségek bérlőinek a bérelt helyiség átadását, illetve
a használatot követően a helyiség átvételét.



Kezeli az intézmény kulcsait, ennek keretében az arra jogosult személyek részére, a
jogosultságának ellenőrzése után kiadja a helyiségek kulcsait, illetve gondoskodik a leadott
kulcsok szabályszerű visszavételéről. Vezeti a kulcsnyilvántartást.



A bérbe adott helyiségek bérlőtől történő visszavételekor a portás köteles a helyiség állapotát
ellenőrizni és a megfelelő zártságot, illetve az áramtalanítását biztosítani. Ugyanakkor felelős
az esetleges bérleti időt meghaladó használatot megfelelően dokumentálni, ezt a bérlővel, vagy
képviselőjével aláíratni.



Közreműködik a telephely energia szempontú hatékony működésében, ennek érdekében kezeli
a portásfülkéből működtethető világító- és szellőztető berendezést

a mindenkori

szükségleteknek megfelelően, ha a telephelyen nincs kialakítva automatikus világításvezérlés,
gondoskodik tanítási órák alatt a folyosók, közösségi terek világításának lekapcsolásáról.


Az intézmény zárásakor ellenőrzi az áramtalanítást, a csapok zárását és az épület nyílászáróinak
zártságát, a fűtő- és egyéb berendezések üzemelését, ellenőrzi, hogy az épületben valóban nem
tartózkodik senki, továbbá élesíti a távfelügyeleti rendszerbe bekapcsolt jelzőrendszert, a
telephelyet szabályszerűen zárja.



Kezeli a telefonközpontot, továbbá folyamatosan ellenőrzi a kamerarendszer által közvetített
képeket a portán elhelyezett monitoron keresztül. Bármilyen típusú észrevétele van a
felvételekkel kapcsolatban, azt azonnal köteles jelezni az intézményvezetőnek, gazdasági
titkárnak (illetve annak távolléte esetén a gondnoknak). Utasítás alapján - amennyiben
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bűncselekményre utaló magatartást tapasztal - a rendőrséget, illetve a távfelügyeletet ellátó
vállalkozás ügyeletét is értesíti.


Biztosítja, hogy tanítási idő alatt a tanulók az iskola területét tanári engedély nélkül ne hagyják
el, valamint, hogy illetéktelen személyek ne léphessenek be és ne tartózkodjanak az intézmény
területén. A beléptetett látogatók számára megadja a szükséges tájékoztatást a keresett iroda
vagy személy tartózkodási helyéről. Idegen személy érkezését az intézményvezető vagy
helyettesei, vagy a gazdasági titkár által kért módon jelzi.



Amennyiben az intézményben az automatikus csengető rendszertől eltérő, illetve valamilyen
okból (az intézményvezető vagy helyetteseivel történt egyeztetése alapján) a programozott
csengetéstől eltérő csengetési rendre (pl. rövidített órák) van szükség, elvégzi a csengetéseket.



Nyilvántartást vezet az intézménybe belépő és távozó személyekről, amennyiben azok más
intézmény dolgozói, tanulói. Vezeti a portanaplót.



Az intézmény működésével összefüggő bármilyen problémát észlel, azonnal értesíti a gazdasági
titkárt, illetve annak távolléte esetén a telephelyi gondnokot, baleset-, tűzveszély, káresemény
esetében azonnal intézkedik vagy intézkedést kezdeményez és haladéktalanul értesíti a
gazdasági titkárt, vagy annak távolléte esetén a gondnokot.



Portás állandó szolgálati feladatai mellett (főként a délelőtti tanítási órák ideje alatt) köteles
elvégezni az intézmény, ingatlan területén lévő kisebb – szakmai képesítést nem igénylő, vagy
a szakképzettségének megfelelő – karbantartási és javítási munkákat, udvarosi jellegű
feladatokat, szükség esetén részt vesz az iskolai rendezvény előkészítésében (pakolás…) a
gazdasági titkár, illetve a közvetlen munkahelyi vezetőjének utasítása szerint.



Munkavégzési helye nem maradhat felügyelet nélkül, ezért az úgynevezett rövid távollétének
idejére megszervezi saját helyettesítését, adott esetben gondoskodik arról, hogy távollétében a
bejárat és a porta ajtaja zárva legyen.



Téli időjárás esetén kötelessége a tanulók tömeges megérkezése előtt a főbejárat
megközelítésére szolgáló közlekedési utak (lépcsők, feljárók) hó- és csúszásmentesítése annak
érdekében, hogy az intézmény biztonságosan megközelíthető legyen.



Munkája során a tűz- és munkavédelmi szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.



Riasztás esetén, mint kijelölt értesítendő személy a vagyonvédelmi előírásoknak megfelelően
eljár. Köteles az intézménybe a lehető legrövidebb idő alatt beérkezni és járőrszolgálattal együtt
az épületet ellenőrizni, a portanaplóban dokumentálni.

Titoktartási kötelezettség:
Mint a Szegedi Tankerületi Központ állományába tartozó közalkalmazottat titoktartási kötelezettség
terheli, a munkavégzése során, vagy a munkájával kapcsolatosan tudomására jutott állami-, szolgálati-,
üzleti és magán titkot köteles megőrizni, a titoktartási kötelezettség megtartásáért büntetőjogi, anyagi
jogi, és munkajogi felelősséggel tartozik.
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A munkájával összefüggésben tudomására jutott információkat, személyi és „üzleti” adatokat a
vonatkozó rendelkezésnek megfelelően, a titoktartási nyilatkozatot betartva köteles kezelni, az általa
észlelt, vagy tudomására jutott titoksértést a közvetlen munkahelyi vezetőjének haladéktalanul jelezni.
Szeged, ...................................................................
..................................................
Faragó Klára
intézményvezető
Titoktartási nyilatkozat:
Tudomásul veszem, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény, az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint
a jelen munkaköri leírásban rendeltek alapján titoktartási kötelezettségem a közalkalmazotti
jogviszonyom tartama, illetve annak megszűnését követően is fenn áll, megtartásával anyagi és
büntetőjogi felelősséggel is tartozom.
Tudomásul veszem, hogy a munkaköri leírásban és a titoktartási nyilatkozatban foglaltak maradéktalan
végrehajtásáért anyagi, fegyelmi és büntetőjogi felelősséggel tartozom.
A munkaköri leírásban foglalt feladatokkal egyetértek, azokat magamra nézve kötelezőnek ismerem el.
A munkaköri leírás egy eredeti példányát átvettem.
Szeged, ...................................................................
..................................................
munkavállaló
Kapják: munkavállaló, személyi anyag, közvetlen vezető
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Munkáltató megnevezése:

Szegedi Tankerületi Központ

Szervezeti Egység megnevezése:

Szegedi Deák Ferenc Gimnázium

Munkavállaló neve:

Munkakör/beosztás megnevezése:

Takarító

Besorolása:
Kinevezés / munkaszerződés kelte:
A beosztás betöltésének kezdete:
FEOR szám:

9112

Kinevezési okirat / munkaszerződés
száma:
Munkavégzés helye:

Munkaidő, munkarend:

Szegedi Deák Ferenc Gimnázium

teljes munkaidő

6723 Szeged, József A. sgt. 118-120.
A munkáltatói

Szegedi Tankerületi Központ

jogkör gyakorlója:

átruházott:

Közvetlen vezetője:

gazdasági titkár
közvetlen vezető utasítása szerint

Helyettesítését ellátja:
Helyettesítését

ellátó

munkakörének megnevezése:

Faragó Klára intézményvezető

személy

közvetlen vezető utasítása szerint

A munkakör betöltéséhez a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. melléklete
szerint előírt iskolai végzettség:
Iskolai végzettsége, szakképzettsége, szakképesítése:

Egyéb végzettség, képesítés:
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Munkaideje: heti 40 óra
Munkarend: munkaidő keretben, munkaidő beosztás szerint
A munkavégzés időtartama:
A mindenkor hatályos igazgatói határozat szerinti munkaidő-keret alapján meghatározott.
A munkakör általános leírása:


Alapvető feladata a munkaszerződésben vagy a részére adott megbízásban meghatározott
intézményben a kiadott utasítások szerinti takarítási feladatok elvégzése, a minőségi és
környezetvédelmi előírások figyelembe vételével. A munkavégzés során kötelessége a
szabályszerű, biztonságos és gazdaságos működés biztosítása, a munkavédelmi és tűzvédelmi
előírások betartása.



A takarító jogai és kötelezettségei a Munka Törvénykönyvében és a vonatkozó egyéb
jogszabályokban

valamint

a

Szegedi

Tankerületi

Központ

Szervezeti

Működési

Szabályzatában, illetve a kapcsolódó szabályzatokban és rendelkezésekben meghatározottak.
A munkakör betöltéséhez szükséges:
takarítói szakképesítés - amelytől a munkáltató eseti elbírálás alapján eltérhet-, erkölcsi bizonyítvány.
Takarító:
A takarító a gazdasági titkár (távollétében a gondnok) közvetlen operatív irányítása szerint dolgozik.
Munkavégzése során együttműködik:
Az adott intézményben, közalkalmazotti jogviszonyban és munkaszerződés szerint foglalkoztatott
dolgozókkal.
Helyettesítés:
Közvetlen munkahelyi vezetője eseti utasítása alapján ellátja a közvetlen munkatársak távolléte esetén
azok helyettesítésével kapcsolatos feladatokat.
Távolléte esetén helyettesítéséről közvetlen munkahelyi vezetője gondoskodik
Munkaköri kötelezettsége:


A munkavégzéshez használatra kiadott eszközökért teljes anyagi felelősséggel tartozik.



A munkakörére vonatkozó műveleti, ellenőrzési utasítások ismerete, alkalmazása.



Bármely a minőséget érintő körülmény észlelése esetén intézkedés megtétele, szükség esetén a
felettes vezető értesítése.



Saját munkája befejezése után az önellenőrzés végrehajtása.
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Munkaköri feladatai


Meghatározott takarítási feladatok elvégzése a kijelölt területen az alábbi leírások szerint:
o

napi takarítás munkautasítása

o

heti takarítás munkautasítása

o

szüneti takarítás munkautasítása

o

nagytakarítás munkautasítása



Az intézményben rendelkezésre álló takarítógépekkel a gépi takarítási feladatok ellátása



A használatára bocsátott takarítógép rendszeres, napi karbantartása.



A takarítógéphez tartozó géphasználati nyilvántartás vezetése.



A takarítógép meghibásodása esetén értesíti felettesét.



Tudomásul veszi, hogy a számára meghatározott intézményben az intézményvezető, a
gazdasági titkár (távollétében a gondnok) felügyelete alatt áll. Emiatt munkakezdését és
befejezését, valamint az intézmény munkaközi elhagyását nekik személyesen szóban és előre
köteles jelezni.



Munkavégzése során betartja és betartatja a tűz- és balesetvédelmi, a vagyonvédelmi
szabályokban és az egyéb kapcsolódó rendelkezésekben foglaltakat.



Köteles munkahelyén a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban megjelenni és arészére
rendelkezésre bocsájtott védőeszközöket és munkaruhát viselni.



Köteles közreműködni az üzemeltetéshez, működtetéshez szükséges anyagok, eszközök
felmérésében, igénylésében, szükség szerinti beszerzésében az intézményvezető, gazdasági
titkár rendelkezéseinek megfelelően.

Titoktartási kötelezettség:
Mint a Szegedi tankerületi Központ állományába tartózó munkavállalót titoktartási kötelezettség terheli,
a munkavégzése során, vagy a munkájával kapcsolatosan tudomására jutott állami-, szolgálati-, üzleti
és magán titkot köteles megőrizni, a titoktartási kötelezettség megtartásáért büntetőjogi, anyagi, jogi, és
munkajogi felelősséggel tartozik.
A munkájával összefüggésben tudomására jutott információkat, személyi és „üzleti” adatokat a
vonatkozó rendelkezésnek megfelelően, a titoktartási nyilatkozatot betartva köteles kezelni, az általa
észlelt, vagy tudomására jutott titoksértést közvetlen munkahelyi vezetőjének haladéktalanul jelezni.
Szeged, ...................................................................
..................................................
Faragó Klára
intézményvezető
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Titoktartási nyilatkozat:
Tudomásul veszem, hogy a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a jelen
munkaköri leírásban rendeltek alapján titoktartási kötelezettségem a jogviszonyom tartama, illetve
annak megszűnését követően is fenn- áll, megtartásával anyagi és büntetőjogi felelősséggel is tartozom.
Tudomásul veszem, hogy a munkaköri leírásban és a titoktartási nyilatkozatban foglaltak maradéktalan
végrehajtásáért anyagi, fegyelmi és büntetőjogi felelősséggel tartozom.
A munkaköri leírásban foglalt feladatokkal egyetértek, azokat magamra nézve kötelezőnek ismerem el.
A munkaköri leírás egy eredeti példányát átvettem.
Szeged, ...................................................................
..................................................
munkavállaló
Kapják: munkavállaló, személyi anyag, közvetlen vezető
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5. SZÁMÚ MELLÉKLET
ELJÁRÁSREND INTÉZMÉNYVEZETŐI MEGBÍZÁS
VÉLEMÉNYEZÉSÉRE A MÁSODIK VEZETŐ CIKLUST
MEGELŐZŐEN
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 67. § (7) bekezdése szerint az
intézményvezető kiválasztása – ha e törvény másképp nem rendelkezik – nyilvános pályázat útján történik.
A pályázat mellőzhető, ha az intézményvezető ismételt megbízásával a fenntartó és a nevelőtestület
egyetért. Egyetértés hiányában, továbbá az intézményvezető harmadik és további megbízási ciklusát
megelőzően a pályázat kiírása kötelező.
A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
22. § (3) –(4) bekezdése szerint az Nkt. 67. § (7) bekezdésében foglaltak szerinti nyilvános pályázat kiírása
nélküli magasabb vezetői megbízás akkor adható, ha azzal a nevelőtestület legalább kétharmada egyetért.
A (3) bekezdésben meghatározott esetben a fenntartói írásbeli kezdeményezés nevelőtestületnek történő
átadásától számított legalább tizenöt napot kell biztosítani a nevelőtestületi egyetértő nyilatkozat
megadására.
A második ciklusos megbízásra irányuló nevelőtestületi döntés eljárásrendjét az alábbiak szerint állapítjuk
meg:
A nevelőtestület a második ciklusos megbízásról értekezlet keretében dönt. Az értekezlet előkészítését egy
háromtagú ún. szervező bizottság látja el, melynek tagjai a munkaközösség-vezetői testület által delegált
két munkaközösség-vezető, elnöke az egyik intézményvezető-helyettes.
A szervező bizottság feladata a második ciklusos megbízásra irányuló nevelőtestületi döntésről szóló
nevelőtestületi értekezlet előkészítése. Az előkészítés kapcsán a bizottság gondoskodik az értekezlet
helyének és időpontjának meghatározásáról, nevelőtestület tagjainak értesítéséről, meghívásáról, titkos
szavazás esetén az urna és szavazólapok előkészítéséről. A szervező bizottság feladata továbbá a
kapcsolattartás a tankerület munkatársaival.
A nevelőtestületi értekezletet a szervező bizottság elnöke vezeti. A bizottság elnöke megnyitja az
értekezletet, megállapítja annak határozatképességét, a szavazásra jogosultak számát, és a szavazásra
jogosult jelenlévők számát. Ezt követően megválasztásra kerül a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyvet
hitelesítők személye.
Az értekezleten a vélemény kialakítása előtt az intézményvezetőnek lehetősége van 15 percben felszólalni
A nevelőtestületi értekezleten az intézményvezető jelen lehet, de nem szavazhat a megbízását illetően, az
összlétszámba azonban az intézményvezetőt is bele kell számítani.
A nevelőtestület tagjai hozzászólhatnak, felszólalhatnak az értekezleten 2 percben. Az intézményvezető
maximum 5 percben válaszolhat.
A nevelőtestületi szavazás titkosan történik.
Tartózkodásra lehetőség nincs.
A szervező bizottság ismerteti a szavazásra jogosultakkal a szavazás menetét, módját.
Szavazásra bocsátandó kérdés: Egyetért-e ön azzal, hogy a fenntartó nyilvános pályázat nélkül a jelenlegi
intézményvezetőt második alkalommal is öt évre megbízza az intézményvezetői feladatok ellátásával?
Nyílt szavazás esetén érvényes a szavazat, ha a nevelőtestület tagja szavazatát a kérdésre egyértelmű, jól
látható kézfeltartással jelzi. Ennek hiányában szavazata érvénytelen.
Titkos szavazás esetén érvényes a szavazat, ha az igen/nem/ kifejezést a szavazólapon a szavazásra
jogosult tollal egyértelműen aláhúzza, bekarikázza vagy bekeretezi. Érvénytelen a szavazat, ha a szavazó
több választ is aláhúz, karikáz vagy keretez be, vagy egyiket sem húzza alá, karikázza vagy keretezi be,
illetve ha nem tollal tölti ki a szavazólapot.
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A titkos szavazást megelőzően a szervező bizottság bemutatja a nevelőtestületnek az urnát, az urnák
állapotát, valamint azt, hogy az üres megvizsgálják, ellenőrzik a bizottság tagjai a nevelőtestület előtt. Ezt
követően az urnát le kell zárni.
A szavazólapot a szervező bizottság ellátja az intézmény körbélyegzőjével, majd átadja a szavazásra
jogosult nevelőtestületi tagoknak.
A titkos szavazás külön helyiségben zajlik, melynek biztosítása a szervező bizottság feladata.
helyiségben egyszerre csak egy szavazó tartózkodhat.

A

A leadott szavazatok megszámlálását a szavazatszámláló bizottság végzi, melynek tagjai megegyeznek az
előkészítő bizottság tagjaival.
A szavazást követően a szavazatszámláló bizottság felbontja az urnát és megszámlálja a szavazatokat.
A szavazatszámlálás módja titkos.
A szavazatszámlálás végeztével a szervező bizottság elnöke kihirdeti a szavazás eredményét.
Az értekezleten lefolytatott titkos szavazás után a szavazólapokat zárt borítékba kell helyezni, az
intézmény pecsétjével és a szavazatszámláló bizottság tagjainak aláírásával ellátva. A borítékra rá kell
vezetni a tankerületi központ nevét, az intézmény nevét, az intézményvezető nevét és a titkos szavazatok
számát.
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