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1. BEVEZETÉS
1. AZ SZMSZ CÉLJA, TARTALMA, HATÁLYA
A szervezeti és működési szabályzat az a helyi dokumentum, amely a magasabb jogszabályok
előírásainak figyelembevételével meghatározza az intézmény szervezeti felépítését,
működésének belső rendjét, valamint a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket.
A szervezeti és működési szabályzat, más belső szabályzatok, valamint utasítások előírásainak
betartása az intézmény valamennyi alkalmazottjára nézve kötelezőek. Az intézmény biztonságos
működését garantáló szabályok megtartása kötelező az intézmény területén tartózkodó
valamennyi személyre. A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 32. §-ában foglalt
felhatalmazás alapján a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Budai Technikum (1126
Budapest, Márvány utca 32.) belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket jelen
Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) határozza meg. A BGSZC Budai
Technikum SZMSZ-e a Budapesti Gazdasági SZC SZMSZ-ével együtt érvényes.
1.1

A CENTRUM ALAPADATAI

Hivatalos megnevezés: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum
OM azonosító: 203061
Rövidített név: Budapesti Gazdasági SZC
Angol megnevezés: Budapest Center of EconomicVocationalTraining
Székhely: 1074 Budapest Dohány u. 65.
Levelezési cím: 1074 Budapest Dohány u. 65.
Hivatalos honlap: www.bgszc.hu
Vezető: főigazgató
Alapító: szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
Alapítás dátuma: 2015. július 1.
Alapító okirat kelte, száma: 2015. augusztus 31. NGM/34165/4/2015
Alapító okirat, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva: KVFO/54024/2020ITM
Gazdálkodási jogkör: önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
Irányító szerve és fenntartója: Innovációs és Technológiai Minisztárium
Székhelye: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.
Áfa alanyiságának ténye: Általános forgalmi adónak alanya
Számlavezető pénzintézet neve: Magyar Államkincstár Budapesti és PestMegyeiRegionális
Igazgatóság
Előirányzat-felhasználási keretszámla szám: 10032000-00335467-00000000
Adószám: 15831859-2-42
Statisztikai számjel:15831859-8532-312-01
PIR törzsszám: 831851

1.2

AZ INTÉZMÉNY ADATAI

Neve: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Budai Technikum
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Feladatellátási hely: 1126 Budapest, Márvány utca 32.
A tagintézmény elérhetőségei:
Telefon: 06-1-356-5482
Honlap: www.budaitechnikum.hu
E-mail: iskola@budaitechnikum.hu
Fenntartó és működtető: ITM, Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum
Az alapítás időpontja:2016.07.01.
OM azonosító:203061/022

1.3

AZ INTÉZMÉNY TEVÉKENYSÉGEI

Az intézmény államháztartási besorolása:853200 – Szakmai középfokú oktatás
Az alaptevékenység kormányzati funkció szerinti megjelölése
081043
082042
082043
082044
092150
092221
092222
092231
092232
092270
092290
093020
095020
095040
096015
096025
096030
096040
098021
098022
105020

Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
Könyvtári szolgáltatások
Iskola renndszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ s képzés
Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás
szakmai feladatai a szakképző iskolákban
Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő
szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban
Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai
a szakképző iskolákban
Sajátos neveklési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai
gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolában
Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési
feladatok
Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ s képzés
Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ s képzés
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
Munkaerő-piaci felnőtt képzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai
Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások

5

Szervezeti és Működési Szabályzat

A jóváhagyott pedagógiai, szakmai program szerinti évfolyamok száma:
Szakgimnázium - kifutó
 középiskolai évfolyamokon: 4 év (9-12.)
 nyelvi előkészítő évfolyam + középiskolai évfolyamok: 1+4 év (9/Ny-9-12.)
Technikum (2020. 09. 01-től)
 középiskolai évfolyamokon: 5 év (9-13.)
 nyelvi előkészító évfolyam + középiskolai évfolyamok: 1+5 év (9-13.)
Az intézménybe felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám: fő
Nappali rendszerű képzés, nappali rendszerű felnőttoktatás férőhelye: fő
Nem nappali rendszerű felnőttoktatás férőhelye: fő
Szakmai program szerinti képzések

Ágazat

Szakmacsoport

XVI.
Kereskedelem

17. Kereskedelemmarketing, üzleti
adminisztráció

XXIV.
Közgazdaság

15. Közgazdaság

XXV.
Ügyvitel

16. Ügyvitel

9.
Gazdálkodás és
menedzsment

13.
Kereskedelem

Érettségi végzettséghez kötött ágazati
szakképesítés
54 341 01 Kereskedő
54 344 02 Vállalkozási és bérügyintéző
54 346 03 Irodai titkár

5 0411 09 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző
5 0411 09 02 Vállalkozási ügyviteli ügyintéző

5 0416 13 03 Kereskedő és webáruházi technikus

Új osztályok, szakmacsoportokon belül indítandó szakmák és létszámok meghatározásáról a
BGSZC a tanév tervezésének időszakában dönt.
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1.4

JOGSZABÁLYI HÁTTÉR

A SZMSZ szabályozási körét meghatározó jogszabályok:
–
–
–

–
–
–
–
–
–

2019. évi LXXX. Törvény a szakképzésről (Szkt.)
12/2020. (II.7.) a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló Kormányrendelet,
A „SZAKKÉPZÉS 4.0 – A szakképzés és felnőttképzés megújításának középtávú
szakmapolitikai stratégiája, a szakképzési rendszer válasza a negyedik ipari forradalom
o kihívásaira” című stratégia elfogadásáról és a végrehajtása érdekében szükséges
o intézkedésekről szóló 1168/2019. (III. 28.) Korm. határozat
Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakma – Képzési és Kimeneti Követelmények
Vállalkozási ügyviteli ügyintéző szakma – Képzési és Kimeneti Követelmények
Kereskedő és webáruházi technikus szakma – Képzési és Kimeneti Követelmények
Programtanterv a 09. Gazdálkodás és menedzsment ágazathoz tartozó 5 0411 09 01 Pénzügyi
számviteli ügyintéző szakmához
Programtanterv a 09. Gazdálkodás és menedzsment ágazathoz tartozó 5 0411 09 02
Vállalkozási ügyviteli ügyintéző szakmához
Programtanterv a 13. Kereskedelem ágazathoz tartozó 5 0416 13 03 Kereskedő és webáruházi
technikus szakmához

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről
11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról
150/2012. (VII.6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési
Jegyzék módosításának eljárásrendjéről,
2011. évi törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról,
5/2020. (I.31.) Korm.rendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és
alkalmazásáról,
2012.évi I. törvény a munka törvénykönyvéről,
2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról,
1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról,
100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról,
1092/2019. (III. 8.) Korm. határozata a térítésmentes tankönyvellátásnak a köznevelés nappali
rendszerű iskolai oktatás 10–16. évfolyamaira történő kiterjesztéséről,
15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről,
2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerről,
1990. évi törvény az illetékekről,
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról,
362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet az oktatási igazolványokról,
26/1997. (IX.3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról,
1993. Évi XCIII. Törvény a munkavédelemről,
277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógusszakvizsgáról,
valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről,
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–
–
–

–
–

–
–
–
–
–

–

–
–
–

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve higiéniás alkalmasság orvosi
vizsgálatáról és véleményezéséről,
23/2016. (VIII. 30.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről
szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról,
29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó
szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet
módosításáról,
22/2016. (VIII. 25.) EMMI rendelet A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről
szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról,
20/2016. (VIII. 24.) EMMI rendelet A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
módosításáról,
24/2018. (VII. 27.) EMMI rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló
40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról,
237/2016. (VIII. 2.) Korm. rendelet Az egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek
módosításáról,
2016. évi LXXX. törvény Az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó
törvények módosításáról,
A nemzetgazdasági miniszter 24/2017. (VIII. 31.) NGM rendelete a szakképzési
kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról,
A nemzetgazdasági miniszter 25/2017. (VIII. 31.) NGM rendelete a nemzetgazdasági
miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló
27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet módosításáról
Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 5/2018. (VII. 9.) ITM rendelete a
szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet és a szakképzési
kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról szóló 24/2017.
(VIII.31.) NGM rendelet módosításáról
Az oktatásért felelős miniszter mindenkori rendelete a tanév rendjéről,
A Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Szervezeti és Működési Szabályzata
A Budapesti Gazdasági és Szakképzési Centrum Alapító Okirata
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1.5

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS ÉS ÁBRA

Igazgató

Igazgatóhelyettes

Igazgatóhelyettes

Osztályfőnöki
munkaközösség

Közismereti
munkaközösségek

Oktatók

Szakmai
munkaközösség

Gazdasági
ügyintéző

Érettségi utáni
képzés

Felnőttoktatás

Oktatók
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Iskolatitkár

Rendszergazda

Gondnok

Technikai
dolgozók
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2. MŰKÖDÉS RENDJE
2.1

AZ INTÉZMÉNNYEL JOGVISZONYBAN ÁLLÓK BENNTARTÓZKODÁSÁNAKRENDJE

A tanév szorgalmi idejét a miniszteri rendelet, helyi rendjét a nevelőtestület határozza meg, és rögzíti az
éves munkatervben.
Az intézmény munkarendje
A tanítási órák látogatására csak az intézmény vezetői és a tantestület tagjai jogosultak. Minden
egyéb esetben a látogatásra az igazgató adhat engedélyt. A tanítási órák megkezdésük után csak
rendkívüli esetben zavarhatók, kivételt indokolt esetben az igazgató, illetve az igazgatóhelyettesek
tehetnek.
Minden munkavállalónak a távolmaradását minden esetben be kell jelenteni a vezetőnek, vezetőhelyettesnek.
A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát lehetőleg előző nap, de legkésőbb
az adott munkanapon 7.30 óráig köteles jelenteni, hogy közvetlen munkahelyi vezetője helyettesítéséről
intézkedhessen. A táppénzes papírokat legkésőbb a táppénz utolsó napját követő 3. munkanapon le kell
adni a gazdasági ügyintézőnek. Tartós távollét (minimum 1 hét) esetén hetente egyszer telefonon jelezni
kell a munkába állás várható időpontját. Legkésőbb a munkába állást megelőző napon értesíteni kell a
vezetőt a munkábaállás napjáról. A bejelentés nélküli, illetve bejelentett, de nem igazolt távollét
igazolatlannak minősül.
A tanórai foglalkozások időpontjának megváltoztatását, másik napon való megtartását indokolt esetben a
vezető engedélyezheti.
Az intézményvezető munkarendjének szabályozása
Az intézmény vezetője, helyettesei közül egyiküknek az intézményben kell tartózkodnia abban az
időszakban, amikor tanítási órák, tanulók számára szervezett iskolai rendszerű délutáni tanrendi
foglalkozások vannak.
Az oktatók munkaidejének hossza, beosztása
A teljes munkaidőben dolgozó oktatók heti teljes munkaideje 40 óra.
Sajtó- illetve médianyilatkozatot az intézménnyel, illetve annak működésével kapcsolatos kérdésekben
csak főigazgatói engedéllyel tehet.
A tanórák megtartásán kívüli foglalkozások
a)
b)
c)
d)

szakkör,
sportkör, tömegsport foglalkozás,
egyéni vagy csoportos tehetségfejlesztő foglalkozás,
tanulást, iskolai felkészülést segítő foglalkozás,
10
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e) mentorálás
Egyéb feladatok:
a) foglalkozások, tanítási órák előkészítése,
b) a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése,
c) az intézmény kulturális- és sportéletének, versenyeknek, a szabadidő hasznos eltöltésének
megszervezése,
d) a tanulók nevelési-oktatási intézményen belüli önszerveződésének segítésével összefüggő feladatok
végrehajtása,
e) előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen gyermekek, tanulók – tanórai és egyéb
foglalkozásnak nem minősülő – felügyelete,
f) a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtása,
g) eseti helyettesítés szükség szerint,
h) a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység,
i) az intézményi dokumentumok készítése, vezetése,
j) a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása,
k) osztályfőnöki munkával összefüggő tevékenység,
l) pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorálása,
m) az oktatói testület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel,
n) munkaközösség-vezetés,
o) az intézményfejlesztési feladatokban való közreműködés,
p) iskolai szertár fejlesztése, karbantartása,
q) a szakmai program célrendszerének megfelelő, az éves munkatervben rögzített, tanórai vagy egyéb
foglalkozásnak nem minősülő feladat ellátása
r) tanulmányi kirándulás,
A tanulók fogadásának rendje
Az iskola 6:00 órától 21:15 óráig tart nyitva tanítási napokon (portai szolgálat). Nappali tagozatos tanulók
reggel 7:00- 18:00-ig, az esti tagozaton tanulók 15.00-től 21:00-ig tartózkodhatnak az épületben. Eltérő
rendre az igazgató ad engedélyt.
A tanítás kezdete 8.00 óra.
A tanóra 45 perces délelőtt (1-9. órák), 35 perces délután.
A kapuban és a folyosókon oktatói ügyelet működik, rendjét az éves munkarend tartalmazza.
Tanítási időben a tanuló az iskolát csak kilépési engedéllyel hagyhatja el.
Az iskola a tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet tanévenként az
igazgató határozza meg.
Az intézmény nem oktató munkavállalóinak (iskolatitkárok, rendszergazda) munkarendje
A tagintézményben a nem oktató munkavállalók munkarendjét a jogszabályok betartásával az intézmény
zavartalan működése érdekében az intézményvezető állapítja meg. Munkaköri leírásukat az
intézményvezető készíti el. A törvényes munkaidő és pihenőidő figyelembevételével az intézmény
vezetői tesznek javaslatot a napi munkarend összehangolt kialakítására, megváltoztatására, és a
11
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munkavállalók szabadságának kiadására. A napi munkaidő megváltoztatása az intézményvezető szóbeli
vagy írásos utasításával történik.
A belépés és a benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az
intézménnyel
A köznevelési intézménnyel munkavállalói és tanulói jogviszonyban nem állók (kivéve a fenntartó
képviselőit) – vagyonbiztonsági okok miatt, csak az elfoglaltságuk idejére tartózkodhatnak az épületben.
Az épületbe való belépésükkor a kapunál regisztráltatniuk kell magukat. A regisztráció során rögzítésre
kerül a belépő személy neve, a belépés és kilépés időpontja, a keresett személy neve. A beléptetést a
portaszolgálat az igazgatóság megkérdezése alapján engedélyezi.
Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatosfeladatok
A hagyományápolás feladatait, az ünnepélyek és megemlékezések időpontját, felelőseit a nevelőtestület
éves munkaterve határozza meg.
Az iskola ünnepei
– Tanévnyitó ünnepség
– Aradi Vértanuk Napja
– Október 23.
– Szalagavató ünnepség
– Karácsonyi ünnepség
– Megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozatairól
– Március 15.
– Megemlékezés a holokauszt áldozatairól
– Diáknap
– Ballagás
– Nemzeti összetartozás napja
– Tanévzáró ünnepség
A tanulók megjelenése
Lányok
Fehér blúz, fekete/sötétkék szoknya
Fiúk
Fehér ing, fekete/sötétkék nadrág/öltöny.
Az iskola megjelenítése
Színei
többféle kék, sárga
Logója
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Az iskola zászlója
jelenleg nincs
Egyéb rendszeres hagyományápolási formák
Az iskola ötévenként iskolatalálkozó megszervezésével és online közösségi oldalakon tartja a kapcsolatot
az iskola volt diákjaival.
Az intézményi alapdokumentumok elérhetősége
A Szakmai Program, a Házirend, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat hozzáférhető az
iskolatitkár irodájában. E dokumentumok elhelyezésre kerülnek az iskola honlapján is.
A dokumentumok minden érdekelt számára hozzáférhetőek.
A törvényes működés alapdokumentumai és egyéb dokumentumai
Az intézmény törvényes működését az alábbi – a hatályos jogszabályokkal összhangban álló –
alapdokumentumok határozzák meg:
 Szervezeti és Működési Szabályzat
 Szakmai program (Nevelési porgram, Egészségfejlesztési program, Oktatási program)
 Házirend
Az intézmény tervezhető és elszámoltatható működésének részeként funkcionálnak az alábbi
dokumentumok:
 a tanév munkaterve (kiegészítve a féléves és éves beszámolókkal)
 beiskolázási program és terv
 e-napló szabályzat (az SZMSZ iratkezelési szabályzatának részeként)
 iratkezelési szabályzat (az SZMSZ részeként)
 egyéb belső szabályzatok.

2.2

AZ INTÉZMÉNY BIZTONSÁGOS MŰKÖDÉSÉT GARANTÁLÓ SZABÁLYOK

Az intézmény nyitvatartása, az iskolában tartózkodás rendje
Az iskola szorgalmi időben reggel 6:00 órától 21.15 óráig van nyitva. Az intézmény tanítási szünetekben
ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az iskolát szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon zárva kell
tartani. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre – eseti kérelmek alapján – az igazgató ad engedélyt.
Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje
Az iskolaépületet címtáblával, az osztálytermeket és szaktantermeket Magyarország címerével kell
ellátni. Az épületen ki kell tűzni a nemzeti lobogót és az Európai Unió zászlaját.

13

Szervezeti és Működési Szabályzat

Az iskola minden munkavállalója és tanulója felelős:
 a tűz- és balesetvédelmi, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért
 a közösségi tulajdon védelméért, állapotának megőrzéséért
 az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért
 az energiafelhasználással való takarékoskodásért
Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak az igazgató
engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet.
Vagyonvédelmi okok miatt az üresen hagyott szaktantermeket, szertárakat zárni kell. A tantermek,
szertárak bezárása az órát tartó pedagógusok, illetve – a tanítási órákat követően – a technikai dolgozók
feladata.
A tanulók az intézmény létesítményeit, bizonyos helyiségeit csak pedagógusi felügyelettel használhatják.
Az iskola tantermeit, szaktantermeit, tornatermét, számítástechnikai felszereléseit stb. a diákok
elsősorban a kötelező és a választható tanítási órákon használhatják. A foglalkozásokat követően a
foglalkozást tartó pedagógus felügyelete mellett – lehetőség van az iskola minden felszerelésének
használatára. A szaktantermek, tornaterem stb. használatának rendjét a házirendben található előírások
szabályozzák, amelyek betartása tanulóink és az oktatók számára kötelező.
Biztonsági okokból a portásfülkében csak a munkáját ellátó portás, távollétének esetén megbízott
helyettese tartózkodhat.
A munkavédelmi és tűzvédelmi rendelkezéseket a Munkavédelmi Szabályzat és a Tűzvédelmi Szabályzat
tartalmazza.
A dohányzással kapcsolatos előírások
Az intézményben – beleértve az iskola udvarát, a főbejárat előtti 5 méter sugarú területrészt – a tanulók,
a munkavállalók és az intézménybe látogatók nem dohányozhatnak. Az intézményben és az iskolán kívül
tartott iskolai rendezvényeken a tanulók számára a dohányzás és tudatmódosító szerek fogyasztása tilos!
Az iskolában és az azon kívül tartott iskolai rendezvényeken olyan tanulót, aki – az iskolában, iskolai
rendezvényen felügyeletet teljesítő személy megítélése szerint – egészségre ártalmas szerek (alkohol,
drog stb.) hatása alatt áll, elkülönítjük és értesítjük gondviselőjét. A nemdohányzók védelméről szóló
törvény 4.§ (8) szakaszában meghatározott, az intézményi dohányzás szabályainak végrehajtásáért az
intézmény vezetősége a felelős.

2.3

AZ INTÉZMÉNYI VÉDŐ, ÓVÓELŐÍRÁSOK

A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje
Az iskolában iskolaorvos és védőnő áll a tanulók rendelkezésére.
Az iskolaorvos az általánosítható tapasztalatokról minden tanév végén tájékoztatja az iskolavezetést, az
egészséges környezet biztosítása érdekében tett javaslatait az iskola, lehetősége függvényében,
megvalósítja.
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Szervezeti és Működési Szabályzat

A szakiskolai és a szakközépiskolás tanulók évente egy alkalommal szervezett vizsgálaton vesznek részt.
Valamennyi tanulónak – évente egy alkalommal – kötelező fogászati szűrésen is részt kell vennie. Ennek
időpontját az igazgatóhelyettesnek kell egyeztetni az iskolafogásszal.
Az iskolaorvos a szakmai gyakorlatokhoz szükséges egészségügyi alkalmassági vizsgálatokat az
igazgatóhelyettessel egyeztetve végzi.
A dolgozók foglakozásegészségügyi, orvosi alkalmasság vizsgálatait az iskola üzemorvosa folyamatosan,
előzetes ütemterv alapján végzi.
A dolgozók feladatai a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésében és baleset esetén
Az iskolában, bármilyen iskolai szervezésű programon történt balesetet jelenteni kell az iskola munka- és
balesetvédelmi felelősének, akinek a neve a központi hirdető táblánál, az intézményi iskolatitkárnál és
valamennyi osztályfőnöknél megtalálható.
Amennyiben tanítási időben történik baleset, a diákoknak, a az oktatónak vagy a folyosóügyeletesnek
azonnal jelentést kell tennie az ügyeletes vezetőnek és az igazgatónak, akik rendelkeznek a további
teendőkről. Ők intézkednek a balesetet szenvedett személy további ellátásáról. Ha lehetséges, az
iskolaorvoshoz kísértetik, szükség esetén értesítik a mentőszolgálatot és annak megérkezéséig
gondoskodnak a sérült elsősegélyben részesítéséről és őrzéséről.
Egyéb rendelkezések
A munkaruha kihordási idejének, tisztán tartásának szabályozása a 4/2002. (II.26.) OM rendelet alapján
történik.

3. A VEZETŐK MUNKARENDJE
3.1

A VEZETŐK KÖZÖTTI FELADATMEGOSZTÁS

Az iskola élén az igazgató áll, aki vezetői tevékenységét két igazgatóhelyettes közreműködésével látja el.
Az igazgató a szűkebb vezetői értekezleten hetenként egyezteti a napi feladatokkal kapcsolatos operatív
tennivalókat, illetve előkészíti a kibővített vezetői értekezlet és a tantestület elé terjesztendő témák, a
távlatos tennivalók anyagait.
Az igazgató közvetlen munkatársa az előbbieken kívül az iskolatitkár, a gondnok és az ügyintéző, a
rendszergazda.
Az iskolai vezetőség (a kibővített vezetői testület) az igazgató döntéselőkészítő, véleményező és
javaslattevő testülete. Az iskolai vezetőség általában havonta egy alkalommal tanácskozik.
A kibővített vezetői értekezlet tagjai:
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3.2

Az igazgató
Az igazgatóhelyettesek
A szakmai munkaközösségek vezetői
A DÖK munkáját segítő tanár

A MUNKAKÖRÖKHÖZ TARTOZÓ FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

Igazgató
Feladatköre, hatásköre
Az igazgató a főigazgató, szakmai főigazgató-helyettes utasításai rendelkezései szerint személyesen, ill.
a további – munkakörnek közvetlenül alárendelt – vezetői munkaköröket ellátók bevonásával, a feladat
ellátára történő utasítással látja el.
Az igazgató kizárólagos jogkörébe tartozik:
1. Az intézmény képviselete
2. A szakmai, pedagógiai, nevelési tevékenység irányítása
3. A közalkalmazottak feletti hatáskörébe utalt munkáltatói jogok gyakorlása, kivéve a jogviszony
létesítése, valamint a fegyelmi jogkörök.
4. Együttműködés:
 az Érdekképviseletiszervekkel
 Szülők képviselőivel
 Fenntartóval a jogszabályokban rögzítettekszerint
 Szakmai partnerekkel
Megbízatási időtartama: a pályázat időtartama, illetve a fenntartói megbízás alapján. Felel az intézmény
szakszerű és törvényes működéséért.
Igazgatóhelyettesek
1) A vezető beosztású nevelési igazgatóhelyettes tevékenységét az igazgató irányításával látja el.
Az igazgató a nevelési igazgatóhelyettesre hatáskörében átruházza:
 A közismereti tantárgyak területén a nevelő-oktató munka irányítását és ellenőrzését
 Nevelési ügyekben az intézmény képviseletét
 Az osztályfőnöki nevelő tevékenység irányítását és ellenőrzését
Megbízója az igazgató.
Megbízásánakidőtartama: határozott, maximum 5év.
2) A vezető beosztású szakmai igazgatóhelyettes tevékenységét az igazgató irányításával látja el.
Az igazgató a szakmai igazgatóhelyettesre hatáskörében átruházza:
 a szakmai tantárgyak területén nevelő-oktató munkájának irányítását, színvonalának ellenőrzését
 szakmai képzés, vizsgáztatás szervezését
16
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Megbízója az igazgató.
Megbízásánakidőtartama: határozott, maximum 5év.
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3.3

A KIADMÁNYOZÁS ÉS A KÉPVISELET SZABÁLYAI

A tagintézményvezető és helyettesei a BGSZC “A kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítésigazolás,
érvényesítés, utalványozás eljárásrendje” szerint jár el.
Külső szervhez vagy személyhez küldendő iratot kiadmányként csak kiadmányozási joggal rendelkező
személy írhat alá.
Kiadmányozási joggal rendelkezik:
 igazgató,
 igazgatóhelyettesek
 az előzőek
 helyettese, az SzMSz-ben rögzített helyettesítési rend szerint, illetve az SzMSz-ben
rögzítettfeladatkörökben
 által megbízott ügykezelő, feladatkörébeneljárva
A kiadmányozott iratnak tartalmaznia kell az iskola nevét, székhelyét, az iktatószámot, az ügy
elintézőjének megnevezését, az ügyintézés helyét és idejét, az irat aláírójának olvasható nevét, beosztását,
aláírását és a körbélyegző lenyomatát.
Ha az ügy jellege megengedi, az ügyiratban foglaltak telefonon, illetőleg a jelenlévő érdekelt személyes
tájékoztatásával is elintézhetők. Telefonon vagy személyes tájékoztatás keretében történő ügyintézés
esetén az iratra rá kell vezetni a tájékoztatás lényegét, az elintézés határidejét és az ügyintézőaláírását.
Az iskola a jogszabályban megjelölt esetekben döntéseit határozat formájában hozza. A határozatnak
tartalmaznia kell a döntés alapjául szolgáló jogszabály megjelölését, rendelkező részt, jogorvoslati
lehetőségre történő felhívást, illetve indoklást.
Külső szervhez vagy személyhez kiadmányt csak hitelesen lehet továbbítani. Nem minősül kiadmánynak
az elektronikus visszaigazolás, a fizetési azonosítóról és az iktatószámról szóló elektronikus tájékoztatás.
Az irat akkor hiteles kiadmány, ha:
 azt az illetékes kiadmányozó saját kezűleg aláírja, vagy a kiadmányozó neve mellett az „s. k.” jelzés
szerepel, a hitelesítéssel felhatalmazott személy azt aláírásával igazolja, továbbá
 a kiadmányozó, illetve a felhatalmazott személy aláírása mellett a körbélyegző lenyomata szerepel.
Nyomdai sokszorosítás esetén elegendő a kiadmányozó neve mellett az „s. k.” jelzés, vagy a kiadmányozó
alakhű aláírás mintája és a bélyegzőlenyomat.
A kiadmányozott iratokról az igazgató hitelesítési záradékolással jogosult papíralapú és elektronikus
másolatot kiadni.
A kiadmányozáshoz használt bélyegzőkről, érvényes aláírás-bélyegzőkről és a hivatalos célra
felhasználható elektronikus aláírásokról nyilvántartást kell vezetni.
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Gazdasági ügyekben az intézményi kiadmányozás rendje szorosan kapcsolódik a BGSZC vonatkozó
szabályzataihoz, ezért ezen ügyekben a hivatkozott szabályzatok az irányadóak.
Az intézményt az igazgató képviseli. A tagintézmény képviseletét nevelési ügyekben a nevelési
igazgatóhelyettes, szakmai ügyekben a szakmai igazgatóhelyettes, szakmai gyakorlati képzéssel
kapcsolatos ügyekben a gyakorlati oktatásvezető látja el.

3.4

A VEZETŐI HATÁSKÖRÖK GYAKORLÁSÁNAK MÓDJA

Az igazgató
Az intézmény képviselete: személyesen, telefonon, írásban.
A szakmai, pedagógiai, nevelési tevékenység irányítása iskolai fórumokon, iskolai dokumentumok
készítésével, a pedagógiai munka ellenőrzésének folyamatában.
A nevelési igazgatóhelyettes
A közismereti tantárgyak területén a nevelő-oktató munka irányítása és ellenőrzése: a pedagógiai munka
ellenőrzésének folyamatában.
Az osztályfőnöki nevelő tevékenység irányítása és ellenőrzése: a pedagógiai munka ellenőrzésének
folyamatában
Nevelési ügyekben az intézmény képviselete, kommunikáció a partnerekkel.
A szakmai igazgatóhelyettes
A szakmai tantárgyak területén a nevelő-oktató munka irányítása, színvonalának ellenőrzése: a
pedagógiai munka ellenőrzésének folyamatában.
Kommunikáció a partnerekkel.

3.5

HELYETTESÍTÉS RENDJE ÉS A KAPCSOLÓDÓ FELELŐSSÉGI SZABÁLYOK

Az igazgatót akadályoztatása esetén az igazgatóhelyettesek helyettesítik, teljes felelősséggel és
beszámolási kötelezettség mellett.

3.6

AZ OKTATÓI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE

Az intézményben folyó oktatói munka belső ellenőrzésének megszervezése, a szakmai feladatok
végrehajtásának ellenőrzése az igazgató feladata. Az intézményben az ellenőrzés az igazgató kötelessége
és felelőssége. A hatékony és jogszerű működéshez rendszeres és jól szabályozott ellenőrzési rendszer
működtetése szükséges. E rendszer alapjait az e szabályzatban foglaltak mellett az intézmény vezetőinek
és oktatóinak munkaköri leírása teremti meg.
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Az ellenőrzés konkrét területeit, tartalmát, módszereit és ütemezését az éves munkaterv tartalmazza.
A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésére jogosultak:
 Az igazgató
 Az igazgatóhelyettesek
 Munkaközösségek vezetői
Az ellenőrzés módszerei:
A tanórák, gyakorlati foglalkozások és tanórán kívüli foglalkozások látogatása
A tanulói munkák vizsgálata.
Az írásos dokumentumok vizsgálata, írásbeli, illetve szóbeli beszámoltatás.
A tanév során végrehajtandó ellenőrzési területeket a feladatokkal összhangban kell meghatározni.
Minden tanévben ellenőrzési kötelezettséggel bírnak a következő területek:
 tanítási órák ellenőrzése (igazgató, igazgatóhelyettesek, munkaközösség-vezetők), kiemelt
jelentőséggel az új és pályakezdő kollégák-gyakornokok esetében, szükség szerint (felmerülő
panasz, probléma) bármely kollégánál
 tanítási órák látogatása szaktanácsadói, szakértői kompetenciával
 tanügyigazgatási dokumentumok ellenőrzése /napló, törzskönyv, bizonyítványok, kiértesítési
kötelezettség, egyéb osztályfőnöki és szaktanári dokumentálási kötelezettségek teljesítése/, (iskola
vezetősége)
 a naplók folyamatos ellenőrzése (kéthavi periódusban) (iskola vezetősége)
 az igazolt és igazolatlan tanulói hiányzások ellenőrzése (osztályfőnök)
 az SZMSZ-ben előírtak betartásának ellenőrzése az osztályfőnöki, tanári intézkedések során (iskola
vezetősége)
 a tanítási órák kezdésének és befejezésének ellenőrzése (iskola vezetősége)
Az ellenőrzés tapasztalatait egyénileg az oktatókkal kell megbeszélni, az általános tapasztalatokat pedig
tantestületi értekezleten kell összegezni.
Az oktatói munka értékelésének szempontjai:








A nevelő-oktató munka színvonala, az eredményes tanításra valótörekvés
A korszerű és eredményes módszerek alkalmazása
Az érettségi és szakmai vizsgákra való eredményes felkészítés
A tanulmányi versenyekre való eredményes felkészítés
Az osztályfőnöki irányító, szervező és nevelő tevékenység
Pontos, fegyelmezett munka
Az iskolai közösségért végzettmunka

20

Szervezeti és Működési Szabályzat

3.7

A MUNKAVISZONYBÓL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK VÉTKES MEGSZEGÉSE, MUNKÁLTATÓI

INTÉZKEDÉSEK

Az oktatási intézmény vezetője felel az oktatók munkájáért. Ennek megfelelően, ha az intézmény vezetője
úgy látja, hogy egy oktató munkáját nem végzi megfelelően, köteles megtenni a szükséges munkáltatói
intézkedéseket. Döntései csak a jogszabályok adta keretek között születhetnek.
A munkaviszonyból származó kötelezettség vétkes megszegése esetén-meghallgatását követően, az eset
súlyától függően – az alkalmazottal szemben alkalmazható hátrányos következmények:
 szóbeli figyelmeztetés
 írásbeli figyelmeztetés
 írásbeli megrovás
 a jutalmazás lehetőségétől legfeljebb hat hónapra történő kizárás

4. A BELSŐ KAPCSOLATTARTÁS RENDJE
4.1

A BGSZC-VEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS FORMÁI

Értekezletek
 igazgatói értekezlet
 kibővített igazgatói értekezlet
 gazdasági értekezlet
Adatszolgáltatás
 az intézmény köteles a centrum számára rendszeresen és soron kívül adatot szolgáltatni
Utasítás
 az igazgatók részére a főigazgató közvetlen adhat utasítást

4.2

A VEZETŐK ÉS AZ ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉGEK KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS RENDJE,

FORMÁJA

Alkalmazotti közösség
Az intézmény az oktatók testületéből és az intézménynél munkaviszonyban álló nem oktató dolgozókból
áll.
Az alkalmazotti közösséget és azok képviselőit jogszabályokban meghatározott részvételi, javaslattételi,
véleményezési, egyeztetési és döntési jogok illetik meg.
Részvételi jog illeti meg az intézmény minden dolgozóját és közösségét azokon a rendezvényeken,
amelyekre meghívót kap.
Javaslattételi és véleményezési jog illet meg az intézménnyel munkaviszonyban álló minden személyt és
közösséget. Az elhangzott javaslatokat és véleményeket a döntés előkészítése során a döntési jogkör
gyakorlójának mérlegelnie kell.
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A döntési jogkör gyakorlójának az írásban kifejtett javaslattal, véleménnyel kapcsolatos álláspontját a
javaslattevővel, véleményezővel közölni kell.
Az egyetértési jog az intézkedés meghozatalának feltétele. A jogkör gyakorlója az adott kérdésben csak
úgy rendelkezhet, ha a hatályos jogszabályok szerint az egyetértésre jogosult személy, vagy közösség az
intézkedéssel ténylegesen egyetért.
A döntési jog a rendelkező személy, vagy a testület számára kizárólagos intézkedési jog, amelyet
jogszabályok biztosítanak. Személyes jogkör esetén a jogkör gyakorlója teljes felelősséggel
egyszemélyben, testületi jogkör esetében a testület abszolút többség (50% +1 fő) alapján dönt. A testület
akkor határozatképes, ha kétharmad része jelen van.
Az intézmény oktatói közössége
Az oktatói testület a szakképző intézmény legfontosabb tanácskozó és döntéshozó szerve. Az
oktatói testület a szakmai oktatási kérdésekben, a szakképző intézmény működésével kapcsolatos,
e törvényben és a Kormány rendeletében meghatározott ügyekben döntési, egyebekben
véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik.
Az oktatói testület döntési jogköre
Az oktatói testület a 12/2020 (II. 7.) 51. § (2) alapján dönt:
1. a szakképző intézmény szakmai programjának, illetve a szakmai képzés képzési programjának
elfogadásáról,
2. a szakképző intézmény szervezeti és működési szabályzatának és házirendjének elfogadásáról,
3. a szakképző intézmény éves munkatervének elfogadásáról,
4. a szakképző intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadásáról,
5. a továbbképzési program elfogadásáról,
6. az oktatói testület képviseletében eljáró oktató kiválasztásáról,
7. a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapításáról, a tanulók osztályozóvizsgára
bocsátásáról,
8. a tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek fegyelmi ügyeiben,
9. jogszabályban meghatározott más ügyekben.
A tanév során az oktatók közössége az alábbi állandó értekezleteket tartja






tanévnyitó, félévzáró és tanévzáró értekezlet
félévi és év végi osztályozó értekezlet
tájékoztató és munkaértekezletek (szerdánként)
rendkívüli értekezletek (szükség szerint)
augusztusi javítóvizsga utáni értekezlet

Rendkívüli értekezlet hívható össze az intézmény lényeges problémáinak (fontos oktatási kérdések,
különleges nevelési helyzetek megítélése, az iskolai életet átalakító, megváltoztató rendeletek és
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utasítások) értelmezése céljából, ha azt az oktatók legalább egyharmada, vagy az intézmény igazgatója
szükségesnek látja. Az oktatók döntést igénylő értekezletein jegyzőkönyv készül az elhangzottakról,
amelyet az értekezletet vezető személy, a jegyzőkönyvvezető, valamint két, az értekezleten végig jelen
lévő személy (hitelesítő) ír alá.
Adott témában meghirdetett értekezleten, amennyiben napirenden kívüli téma merül fel, az oktatóknak
lehetősége van arra, hogy a kérdés megvitatására igény esetén más időpontban kerüljön sor.
Az oktatók egy-egy osztályközösség tanulmányi munkájának és neveltségi szintjének elemzését,
értékelését (osztályozó értekezletek) az osztályközösségek problémáinak megoldását osztályértekezleten
végzi. Az osztályértekezleten csak az adott osztályközösségben tanító oktatók vesznek részt kötelező
jelleggel. Osztályértekezlet szükség szerint, az osztályfőnökök megítélése alapján bármikor tartható az
osztály aktuális problémáinak megtárgyalása céljából.
Az oktatók közössége döntéseit és határozatait – a jogszabályban meghatározzak kivételével – nyílt
szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve a jogszabályban meghatározott személyi ügyeket,
amelyek kapcsán titkos szavazással dönt. A szavazatok egyenlősége esetén az igazgató szavazata dönt. A
döntések és határozatok az intézmény iktatott iratanyagába kerülnek.
Az első és második félév (a tanítási év utolsó napja) lezárását követő tizenöt napon belül az iskoláknak
az oktatók közösségi értekezletén el kell végezniük a munka elemzését, értékelését, hatékonyságának
vizsgálatát. Az értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell küldeni a szülői
szervezetnek és a fenntartónak. Az értekezletet az igazgató vezeti. Félévkor, a tanév végén és a
javítóvizsgák után – az iskolavezetés által kijelölt időpontban – osztályozó értekezleteket tart az oktatók
közössége. Ha az oktatók közössége döntési, véleményezési, illetve javaslattevő jogát az iskola
valamennyi dolgozóját érintő kérdésekben gyakorolja, akkor kibővített értekezletet kell összehívni.
Az oktatói értekezleten minden oktatónak részt kell vennie. Ez alól – indokolt esetben – az igazgató adhat
felmentést.
Az alkalmazotti közösség kapcsolattartásának rendje
Az intézmény különböző közösségeinek tevékenységét - a megbízott vezetők, a választott közösségi
képviselők segítségével - az intézményvezető fogja össze. A kapcsolattartás rendszeres formái az
értekezletek, fórumok, nyílt napok, tanácskozások, fogadóórák. Az intézmény közösségeinek
kapcsolattartásában a konkrét időpontokat az iskola adott tanévre vonatkozó munkaterve tartalmazza,
melyet nyilvánosságra kell hozni (a kapcsolattartás helyszíneit valamennyi esetben az intézmény
biztosítja és a hivatalos közlések helyén ki kell függeszteni).
A kapcsolattartás különböző formái közül mindig azt kell alkalmazni, amelyik a legmegfelelőbben
szolgálja az együttműködést.
A belső kapcsolattartás általános szabálya, hogy különböző döntési fórumokra, értekezletekre a
vonatkozó napirendi pontokhoz a döntési, egyetértési és véleményezési jogot gyakorló közösségek által
delegált képviselőt meg kell hívni, nyilatkozatukat jegyzőkönyvben kell rögzíteni.
A teljes alkalmazotti közösség gyűlését az igazgató akkor hívja össze, amikor ezt jogszabály előírja, vagy
az intézmény egészét érintő kérdések tárgyalására kerül sor. Az alkalmazotti közösség értekezleteiről
jegyzőkönyvet kell vezetni.
Kapcsolattartás a nem oktató dolgozókkal
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Az intézmény működésével kapcsolatos kérdésekben a vezetőség a munkamegosztásban megjelölt
módon hozza a döntéseket. Az igazgatót minden, a működésben lényeges kérdésben tájékoztatni kell
szóban vagy írásban.
A kapcsolattartás rendjét az intézmény szervezeti felépítése tartalmazza.
A szülői szervezet testületi jogai és kötelességei
A szülői szervezet részt vesz a tanulók jogainak érvényesítésével, kötelességeinek teljesítésével
összefüggésben az iskola által szervezett nevelési-oktatási programok (különösen a tanórán kívüli
tevékenységek) előkészítésében, megvalósításában. A szülői szervezet tagjai tanácskozási és szavazati
joggal rendelkeznek a jogszabályban meghatározott esetekben. A szülői szervezetnek joga van az
iskolavezetéstől tájékoztatást kapni minden olyan tárgykörről, ami törvényes jogai és kötelezettségei
teljesítéséhez szükséges.
A szülői szervezet dönt





SzMSz-e elfogadásáról, módosításáról
munkaterve elfogadásáról, a munkaterv teljesítésének értékeléséről
tisztségviselői (elnök, elnökhelyettes, vezetőségi tagok) megválasztásáról
ülései napirendje szerinti határozatok felől

A szülői szervezetet véleményezési jog illeti meg
 az Iskola SZMSZ-ének, házirendjének elfogadása, módosítása során
 az Iskola adatkezelési szabályzatának elkészítése, módosítása során

4.3

A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, AZ
OKTATÓK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSE

Az intézmény szakmai munkaközösségei
A köznevelési törvény 71.§ szerint a szakmai munkaközösség részt vesz az intézmény szakmai
munkájának irányításában, tervezésében és ellenőrzésében. A munkaközösségek segítséget adnak az
iskola oktatóinak szakmai, módszertani kérdésekben. A munkaközösség alapfeladata a pályakezdő
oktatók munkájának segítése. A munkaközösség – az igazgató megbízására – részt vesz az iskola
oktatóinak belső értékelésében, az iskolai háziversenyek megszervezésében.
A szakmai munkaközösség-vezetőt az intézmény igazgatója bízza meg legfeljebb öt éves periódusra a
szakmai munkaközösség tagjai véleményének kikérésével.
Az intézményben az alábbi munkaközösségek működhetnek:
 humán munkaközösség
 idegen nyelvi munkaközösség
 reál munkaközösség
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 szakmai munkaközösség
 osztályfőnöki munkaközösség
Az intézmény oktatói legalább öt fővel munkaközösségeket hozhatnak létre. A munkaközösség szakmai,
módszertani kérdésekben segítséget ad a nevelési-oktatási intézményben folyó nevelő és oktató munka
tervezéséhez, szervezéséhez, értékeléséhez és ellenőrzéséhez.
A munkaközösség éves terv szerint részt vesz az intézményben folyó szakmai munka belső
ellenőrzésében.
A munkaközösség tagjai együttműködve gondoskodnak az oktatói munkakörben foglalkoztatottak
szakmai segítéséről.
Az e bekezdésben meghatározott feladatok ellátására, az oktatók kezdeményezésére intézmények közötti
munkaközösség is létrehozható.
A munkaközösségek félévente beszámolót készítenek az eltelt időszak tevékenységéről, amit az oktatók
közössége értekezlet során megvitat éselfogad.
A munkaközösségek vezetői folyamatos kapcsolatot tartanak fenn egymással.
A munkaközösségek munkatervben megjelölt feladatai








A tartalmi és módszertani eljárások tökéletesítése
A követelményrendszer kialakítása és teljesülésének értékelése
Tanulmányi versenyek szervezése és lebonyolítása
Pedagógiai kísérletek elvégzése
A munkatársi közösség fejlesztése
Javaslattétel a tankönyvekre
A helyi tantervnek megfelelő tantárgyi programok elkészítése és a végrehajtás ellenőrzése

A munkaközösség-vezetők
 A munkaközösség tagjainak kikérésével az intézményvezető bízza meg legfeljebb öt évre.
 Összeállítják a munkaközösség éves programját.
 Irányítják a közösség szakmai munkáját, segítik a szakirodalom felhasználását. Javaslatot tesznek
a tantárgyfelosztásra, szakmai továbbképzésre.
 Felügyelik a követelményrendszernek való megfelelést.
 Elemzést, értékelést készítenek a munkaközösségek tevékenységéről.

4.4

A DIÁKÖNKORMÁNYZAT, A DIÁKKÉPVISELŐK, VALAMINT AZ INTÉZMÉNYI VEZETŐK KÖZÖTTI

KAPCSOLATTARTÁS FORMÁI ÉS RENDJE

Az intézmény diákönkormányzatának a nevelőtestület által jóváhagyott szervezeti és működési rendje az
SZMSZ és a Házirend előírásaival összhangban szabályozza saját működését.
A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed.
Az iskolai diákönkormányzat élén választott iskolai diákbizottság áll. Tevékenységét az iskolai
diákönkormányzatot segítő tanár támogatja és fogja össze. A diákönkormányzat a segítő tanár
közvetítésével, vagy közvetlenül fordulhat az iskola vezetőségéhez.
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A diákközgyűlés az iskola tanulóinak legmagasabb tájékozódó-tájékoztató fóruma, amely a
tanulóközösségek által megválasztott küldöttekből áll.
Összehívása az igazgató kezdeményezésére, vagy a diákönkormányzat működési rendjében
meghatározottak szerint történik.
Az igazgató évente két alkalommal ad tájékoztatást a tanulóifjúságnak az iskola helyzetéről.
A szerdai tájékoztató értekezlteten részt vehet a DÖK elnöke, ha a diákságot érintő kérdés van napirenden,
ütemterv vagy rendkivüli eljárás alapján.
A diákközgyűlésen részt vesznek az oktatók képviselői. Levezető elnöke a diákönkormányzatot segítő
tanár. A tanulók előzetesen írásban, vagy a közgyűlésen szóban kérdéseket tehetnek fel az iskola
vezetésének.
A tanulók szervezett véleménynyilvánításának módjai
 osztályfőnöki óra keretében, alkalmi felmérések révén
 az osztályképviseleten keresztül, a diákközgyűlésen
 közvetlenül az igazgatóhoz fordulva
A diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételek (helyiségek, berendezések használata,
költségvetési támogatása)
A diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételeket az iskola biztosítja (helyiséghasználat,
adminisztrációs-, posta-, eszközhasználati költségek, valamint az iskolán kívüli rendezvényeken való
képviseletek során jelentkező kiadások) a diákönkormányzati munkát támogató tanár és az iskolaigazgató
részvételével történő egyeztetés alapján.

4.5

AZ INTÉZMÉNYI SPORTKÖR, VALAMINT AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSE KÖZÖTTI
KAPCSOLATTARTÁS FORMÁJA ÉS RENDJE

Az iskola biztosítja, hogy a sportudvar és a tornaterem minden tanítási napon a tanulók rendelkezésére
álljon 14 óra 25 perctől 18 óráig.
A programokat az évente külön megbízott testnevelő tanárok állítják össze és felügyelik.

4.6

A SZERVEZETI EGYSÉGEK KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁSRENDJE

Oktatók közösségei – tanulók közösségei
Az osztályközösségek
Az iskolai közösségek legalapvetőbb szervezete, a tanítási-nevelési folyamat alapvető csoportja.
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Döntési jogkörébe tartozik:
 az osztály diákbizottságának és képviselőjének megválasztása
 küldöttek delegálása az iskolai diákönkormányzatba
 döntés az osztály belügyeiben
Az osztályközösségek vezetője az osztályfőnök, feladatait munkaköri leírásuk szabályozza.
Az osztályfőnököt a pedagógiai szempontok figyelembevételével az iskola igazgatója bízza meg.
Oktatók – szülők
A szülői értekezletek
A szülők részére szülői értekezletet az osztályfőnök tart. A szülők a tanév rendjéről, feladatairól, a
szeptemberi szülői értekezleten kapnak tájékoztatást. A leendő kilencedik évfolyamosok szüleit a
felvételi értesítőn tájékoztatja az iskola a tanév kezdetét megelőző első szülői értekezletről - a beiratkozott
tanulók iskolakezdésének zavartalansága érdekében. Az iskola tanévenként két szülői értekezletet tart, a
szülők általános munkarendjétől eltérő időpontban. Rendkívüli szülői értekezletet az iskola vezetősége,
az osztályfőnök vagy a szülői szervezet elnöke hívhat össze a felmerülő problémák megoldására.
A szülői fogadóórák
Az iskola valamennyi oktatója félévente, előre meghatározott időpontban szülői fogadóórát tart.
Amennyiben a szülő, illetve a gondviselő fogadóórán kívüli időpontban is találkozni szeretne gyermeke
oktatójával, telefonon vagy írásban külön időpontot egyeztet az érintett pedagógussal.

5. A KÜLSŐ KAPCSOLATTARTÁS RENDJE
Az iskola fenntartója a Innovációs és Technológiai Minisztárium
Felügyeleti szerve az NSZFH
Közvetlen intézményfenntartó: Budapesti Gazdasági SZC
Köznevelési irányítás:
Az iskolát külső kapcsolataiban az igazgató képviseli. A sajtóval való kapcsolattartásra a centrum
főigazgatója jogosult, e jogosultságát eseti jelleggel az igazgatóra átruházhatja. Ennek részletes
szabályozása a centrum sajtókapcsolati és kommunikációs szabályzatában található.

5.1

A VEZETŐK ÉS AZ ISKOLAI SZÜLŐI SZERVEZET KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁSFORMÁJA

Az intézményvezető szülői értekezleteken rendszeresen tájékoztatja az iskolai szülői munkaközösséget a
az oktató-nevelő munka aktuális kérdéseiről, a szülői értekezletek közötti időben szükség szerint
tájékoztatja a szülői munkaközösség elnökét az iskolai szülői munkaközösség döntését igénylő
kérdésekről.
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Mindennek kiemelt fóruma a tanévnyitó értekezlet, melyet iskolai szinten az igazgató nyit meg és tárja
fel a legfontosabb adott évi pedagógiai célokat, majd az értekezlet osztályszinten folytatódik.
Az igazgatóhelyettes minden évben a beiskolázási időszakban, több témában (iskolaválasztást segítő,
beiratkozást megalapozó) értekezletet tart.
A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott
képviselői útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőtestületével.

5.2

A KÜLSŐ KAPCSOLATOK RENDSZERE ÉS FORMÁJA

Az iskola rendszeres kapcsolatottart:
 a Budapesti Gazdasági SZC-vel és a hozzá tartozó iskolákkal
 Oktatási Hivatallal, POK-kal,
 az intézményt támogató intézményekkel és jogi személyekkel
 kamarákkal (BKIK, MKK, PMKIK)
 gyakorlati képzőhelyekkel
 a minisztériumokkal
 az egyetemekkel és főiskolákkal (BGE, Corvinus, Óbudai, Pannon Egyetem)
 gyermekjóléti szolgálattal
 kormányhivatalokkal (Fővárosi és XII. kerületi Önkormányzat)
 az intézmény egészségügyi ellátását biztosító egészségügyi szolgáltatóval
 Vöröskereszttel
 Általános iskolákkal (nyílt napok, szülői értekezletek)
Az iskola igazgatója a kapcsolattartás napi, eseti feladatainak ellátásával megbízhatja az
igazgatóhelyettest, illetve a feladat ellátásában érintett oktatói testület tagjait.
Az intézmény az osztályfőnök bevonásával közreműködik a tanulók veszélyeztetettségének
megelőzésében és megszüntetésében, ennek során együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal, illetve a
gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel, intézményekkel
éshatóságokkal.
Az osztályfőnök feladata, hogy az intézményi adatszolgáltatást követően előkészítse a gyermekjóléti
szolgálatoknak küldendő hivatalos értesítéseket és részt vegyen az esetmegbeszéléseken. A tanuló anyagi
veszélyeztetettsége esetén az osztályfőnök közreműködésével az igazgató eljárást kezdeményez a tanuló
lakó-, illetve ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri
hivatalánál rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása, szükség esetén a
támogatás természetbeni ellátás formájában történő nyújtása érdekében.
Az igazgató az iskolában a tanulók és a szülők által jól látható helyen közzéteszi a gyermekvédelmi
feladatot ellátó fontosabb intézmények (pl. gyermekjóléti szolgálat, nevelési tanácsadó, drogambulancia,
ifjúsági lelkisegély telefon, gyermekek átmeneti otthona stb.) címét, illetve telefonszámát.
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5.3

KAPCSOLAT A KÜLSŐ GYAKORLÓHELLYEL

A gyakorlóhelyek felkutatását és a gyakorlati munkahelyek biztosításáról szóló keretszerződések
előkészítését a szakmai igazgatóhelyettes végzi.
A szakmai igazgatóhelyettes a szakmai gyakorlati vizsgák szervezése, valamint az évközi és az
összefüggő szakmai gyakorlat megszervezése és lebonyolítása során folyamatosan kapcsolatot tart fenn
a gyakorlóhelyekkel és a BKIK és egyéb kamarák kijelölt oktatási ügyintézőjével.
Közvetlenül az adott gyakorlóhely megfelelő szervezeti egységével, vagy tanulófelelős rendelkezésre
állása esetén az ő közbeiktatásával tartjafenn a kapcsolatot.

A kapcsolattartás formája:
 Éves stratégiai megbeszélés a tanévet megelőző időszakban.
 Heti rendszerességű kölcsönös dokumentumküldés, illetve a tanulók előrehaladásának
adminisztrációjához kapcsolódó kimutatások, naplók elemzése.
 Osztályzatok kialakítása félév, illetve év vége előtt.
Feladatai:
 Együttműködési megállapodás megkötését kezdeményezi külső gazdálkodó szervezetekkel.
 Nyomon követi a gazdálkodó szervezet gyakorlati képzés folytatására vonatkozó szándékának
bejelentését, az együttműködési megállapodás kamarai ellenjegyzését.
 Érdemi tájékoztatást nyújt a gyakorlati képzést vállaló szervezet részére a törvényi és egyéb
előírásokról.
 Szervezi a szakképző évfolyamra történő jelentkezést.
 Biztosítja a szakképző évfolyamra jelentkező és a nyári összefüggő szakmai gyakorlatukat
megkezdő diákok folyamatos tájékoztatását.
 Segít a nyári összefüggő szakmai gyakorlat lebonyolításában, kezeli az esetlegesen felmerülő
problémákat.
 Segít a tanulószerződések megkötésében.

6. ELJÁRÁSRENDEK
6.1

A RENDKÍVÜLI ESEMÉNY ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK

Az iskola működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem látható eseményt,
amely a nevelő és oktató munka szokásos menetét akadályozza, illetve az iskola tanulóinak és
dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az intézmény épületét, felszerelését veszélyezteti.
Rendkívüli eseménynek minősül
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 a természeti katasztrófa (pl. villámcsapás, földrengés, árvíz)
 a tűz
 a robbantással történő fenyegetés
Amennyiben az intézmény bármely tanulójának vagy dolgozójának az iskola épületét, vagy a benne
tartózkodó személyek biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló tény jut a tudomására, köteles
azt azonnal közölni az iskola igazgatójával, illetve valamely intézkedésre jogosult felelős vezetővel.
Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők
 igazgató
 igazgatóhelyettesek
 munkavédelmi felelős/gondnok
A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell






a fenntartót
tűz esetén a tűzoltóságot
robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget
személyi sérülés esetén a mentőket
egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi, illetve katasztrófa-elhárító
szerveket, ha ezt az iskola igazgatója szükségesnek tartja

Az épületben tartózkodó személyeket riasztani kell. A jelzés: folyamatosan tartó csengetés, áramkiesés
esetén kolompolás. Ezután haladéktalanul hozzá kell látni a veszélyeztetett épület kiürítéséhez. A
tanulócsoportoknak a „Tűzriadó terv” alapján kell elhagyniuk az épületet.
A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan ügyelni kell a következőkre
 Az épületből minden tanulónak távoznia kell, ezért az órát, a foglalkozást tartó oktatónak a
tantermeken kívül (pl. mosdóban, öltözőben stb.) tartózkodó gyerekekre is gondolnia kell.
 A kiürítés során a mozgásban, cselekvésben korlátozott személyeket az épület elhagyásában segíteni
kell.
 A tanterem elhagyása előtt és a kijelölt várakozási helyre történő megérkezéskor a pedagógusnak a
tanulók létszámát ellenőriznie kell.
Tűz, tűzvészek
Tűz esetén az iskola tűzvédelmi, illetve tűzriadó tervének megfelelően kell eljárni.
Bombariadó
Ha az iskola telefonon vagy a rendőrség útján értesítést kap arról, hogy az épületben bombát helyeztek
el, azonnal tudatni kell az igazgatóval és a fenntartóval.
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Bombariadó vagy rendkívüli esemény esetén az iskolai vészcsengő jelzéseivel egyidejűleg minden
folyosón és tanteremben, valamennyi helyiségben, valamint, ha az iskolarádión nem lehet tájékoztatást
adni, az ügyeletes vezető, a helyettes tanár, az iskolatitkár és a karbantartó szóban is tájékoztatást adnak
a további teendőkről.
Az iskola épületét és 200 méteres körzetét minden tanulónak és dolgozónak – a Tűzriadó terv szerinti
sorrendben – a legrövidebb időn belül el kell hagynia.
Az ügyeletes igazgatóhelyettes, gondnok és portás kivételével – akik a rendőrök és tűzszerészek munkáját
segítik majd – az épületben senki sem maradhat.
A riadó elrendelését követően 2 óra (120 perc) múlva a tanulóknak és a dolgozóknak vissza kell térniük
az iskolába, vagy az iskola elé, s megvárni, amíg a tűzszerészek engedélyezik az épület újbóli
birtokbavételét. A tanulást ott kell folytatni, ahol a bombariadó elrendelésekor tartottak, így tanóra nem
marad el, csupán a befejezés tolódik ki.
Amennyiben a bombariadó az érettségi vizsgák időtartama alatt történik, az iskola igazgatója
haladéktalanul köteles az eseményt a fenntartónak és a Kormányhivatalnak bejelenteni, valamint
gondoskodni az érettségi vizsga mielőbbi folytatásának megszervezéséről.
Robbanás, természeti katasztrófa
A robbanás helyszínén azonnal meg kell kezdeni a mentést, azaz a sérülteket elsősegélyben kell
részesíteni, és gondoskodni kell mielőbbi orvosi ellátásukról (iskolaorvos, mentők stb.). Súlyos baleset
esetén a baleset kivizsgálhatósága érdekében a baleseti helyszínt a szükségesnél nagyobb mértékben nem
szabad megváltoztatni.
Értesíteni kell az iskola munkavédelmi felelősét és a sérült státuszától függően a Budapesti Gazdasági
Szakképzési Centrumot. illetőleg az OMMF területileg illetékes szervét.
Amennyiben az állag megromlása miatt egyéb helyszínen is vannak sérültek, úgy azok ellátását is meg
kell kezdeni.
Gondoskodni kell az épület sérült részeinek, illetve szükség szerint egészének kiürítéséről a kiürítési
tervnek megfelelően. Haladéktalanul meg kell kezdeni a robbanás okainak kiderítését és a károk
felmérését.
Az iskola épületének használhatóságát befolyásoló természeti katasztrófa (villámcsapás, árvíz,
földrengés)
Amennyiben a címben jelölt események valamelyike tanítási időn kívül az épület állagának olyan mértékű
megrongálódásához vezet, mely annak használhatóságát kizárja (életveszélyes állapot), illetve az épület
megközelítését lehetetlenné teszi, az igazgató elrendeli a tanítás szüneteltetését.
Amennyiben az épület állagának megromlása olyan időpontban következne be, amikor az épületben
tanítás folyik, a vezető leadja az egységes vészjelzést, és gondoskodik az épület rendezett kiürítéséről. Ha
villámcsapás miatt tűz keletkezne, a tűzvédelmi, illetve tűzriadó tervben foglaltak szerint kell eljárni.
Ha a bekövetkezett esemény miatt a tanulók, illetve dolgozók egy része nem tud biztonságosan hazajutni,
az iskola gondoskodik ideiglenes elszállásolásukról. Ennek helye a tornaterem. Szükség esetén
felhasználhatók a tornaszőnyegek és a sportkör felszerelései.
Ha a bekövetkezett esemény miatt személyi sérülés is történt, annak jellegétől függően kell a sérülte(ke)t
ellátni, illetve az iskolaorvost és/vagy a mentőketértesíteni.
Az iskola épületének jelentős sérülése (falrepedés, dőlés, tetősérülés stb.)
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Amennyiben az épület sérülése olyan mértékű, hogy az épületet életveszélyessé nyilvánítják, illetve ennek
lehetősége fennáll, a vezető gondoskodik az épület kiürítéséről és elrendeli a tanítás szüneteltetését.
A sérülés bekövetkezte után azonnal meg kell kezdeni a károk felmérését, az okok kiderítését és a
helyreállítást.
Ha a bekövetkezett esemény miatt személyi sérülés is történt, annak jellegétől függően kell a sérülte(ke)t
ellátni, illetve az iskolaorvost és/vagy a mentőket, illetve az érintett személyek státuszától
függően az OMMF területileg illetékes szervétértesíteni.
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Jelentős idejű áramkimaradás
Amennyiben előre látható, hogy az áramkimaradás időtartama miatt a tanítás zavartalanul nem
folytatható, a vezető elrendelheti a tanítás teljes, vagy részleges szüneteltetését.
Rendkívüli időjárási viszonyok
Amennyiben olyan időjárási helyzet állna elő, amelynek következtében az iskola tanulóinak, illetve
dolgozóinak többsége nem képes az intézménybe eljutni, a vezető elrendelheti a tanítás szüneteltetését.
Ha rendkívüli időjárási viszonyok miatt a tanulók, illetve dolgozók egy része nem tud biztonságosan
hazajutni, az iskola gondoskodik ideiglenes elszállásolásukról. Ennek helye a tornaterem. Szükség esetén
felhasználhatók a tornaszőnyegek és a sportkör felszerelései.
Közlekedéssel kapcsolatos rendkívüli események
Amennyiben közlekedéssel kapcsolatos rendkívüli esemény miatt az iskola tanulóinak, illetve
dolgozóinak többsége nem képes az intézménybe eljutni, a vezető elrendelheti a tanítás szüneteltetését.
Ha a közlekedéssel kapcsolatos rendkívüli esemény miatt a tanulók, illetve dolgozók egy része nem tud
biztonságosan hazajutni, az iskola gondoskodik ideiglenes elszállásolásukról. Ennek helye a tornaterem.
Szükség esetén felhasználhatók a tornaszőnyegek és a sportkör felszerelései.
Rablás, betörés, nagy értékű lopások
Az esemény felfedezését követően lehetőség szerint biztosítani kell a helyszín sértetlenségét, és
haladéktalanul értesíteni kell a rendőrséget. A további teendőkről a rendőrség intézkedik.
Gyilkosság, súlyos kimenetelű verekedések
Az esemény felfedezését követően lehetőség szerint biztosítani kell a helyszín sértetlenségét, és
haladéktalanul értesíteni kell a rendőrséget. A további teendőkről a rendőrség intézkedik.
Amennyiben a verekedés során személyi sérülés történt, annak jellegétől függően kell a sérülte(ke)t
ellátni, illetve az iskolaorvost és/vagy a mentőket értesíteni.
A cselekményben résztvevők felelősségre vonása az esemény súlyosságától függően a hatóság (bíróság),
illetőleg az iskolavezetés jogkörébe tartozik.
Katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi tevékenység szervezeti és végrehajtási rendje
Az iskola és a BGSZC együttműködési megállapodása alapján a tűzvédelmi feladatokat az
intézményekben a BGSZC szervezi, de a végzése és a felelősség megoszlik az intézményigazgató és a
BGSZC főigazgató között a Tűzvédelmi Szabályzatban leírtak szerint, melyet a BGSZC készít és az
intézmény igazgatója hagyjóvá.
A BGSZC műszaki ügyintézője az intézmény igazgatóval közösen szervezi a tűzvédelmi bejárásokat, a
tűzvédelmi oktatásokat, valamint a tűzriadó gyakorlatokat.
Az Iskolai Munkavédelmi Szabályzat és Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza a biztonságos munkavégzés
szabályait a 44/2007. (XII. 29.) OKM rendelet alapján, amelyeket az iskola minden tanulója és dolgozója
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a tanév kezdéskor megtartott munkavédelmi és tűzvédelmi oktatáson sajátít el. Az oktatásról készült
jegyzőkönyvben aláírással kell igazolni azok tudomásulvételét.
Az iskola valamennyi dolgozójának ismernie kell az iskolai tűzjelzés lehetőségeit, az akkor követendő
magatartást. A tűzjelző csengetés a Tűzriadó terv szerint az épület elhagyását jelenti.
Az épületben a kijáratokhoz vezető utakat szabadon kell hagyni, azokat eltorlaszolni nem szabad.
A tanulók az iskola helyiségeiben csak oktatók felügyelete mellett tartózkodhatnak. A munkavégzés során
alkalmazott eszközöket, berendezéseket csak rendeltetésük szerint használhatják.

6.2

A GYERMEKEK, TANULÓK EGÉSZSÉGÉT VESZÉLYEZTETŐ HELYZETEK KEZELÉSE

Fertőzések (ételmérgezés)
Amennyiben az iskola tanulói, illetve dolgozói között tömeges fertőzésre utaló tünetek tapasztalhatók, az
érintetteket lehetőség szerint el kell különíteni az épületben tartózkodó, nem érintett személyektől.
A szükség szerinti elsősegélynyújtás mellett azonnal értesíteni kell az iskolaorvost és/vagy a mentőket,
valamint az illetékes hatóságokat.
A tevékenység esetleges szüneteltetéséről és a szükséges fertőtlenítésről az illetékes hatóságok döntenek.
Ételmérgezés gyanúja esetén a hatóság intézkedik az iskola konyhájának, étkezdéjének, büféjének
esetleges bezárásáról, illetve a szükséges teendőkről, valamint a felelősség megállapításáról.
Ivóvíz, távfűtés szolgáltatás hosszú idejű leállása
Amennyiben az adott szolgáltatások hosszú idejű leállása előre látható, a vezető dönthet a tanítás teljes,
vagy részleges szüneteltetéséről.
Ivóvíz szennyezettsége, mérgezése
A vezető gondoskodik arról, hogy az eseményről minden tanuló és dolgozó értesüljön. A vízszolgáltatást
a főcsap elzárásával a veszély elhárulásáig meg kell szüntetni a véletlen balesetek elkerülése érdekében.
Levegő jelentős szennyezettsége
Amennyiben a levegő szennyezettsége eléri a szmogriadó elrendeléséhez szükséges mértéket és a
hatóságok ténylegesen elrendelik a szmogriadót, az iskola működését annak megfelelően kell korlátozni.
Mérgezések
Kémiai gyakorlattal kapcsolatosmérgezések
Amennyiben nagyobb létszámú tanulót, illetve dolgozót érint mérgezés (pl. valamilyen gáznak a levegőbe
jutása miatt), a megfelelő védőfelszereléssel ellátott dolgozók megszüntetik a mérgezést okozó forrást, a
sérülteket eltávolítják az adott helyszínről és – amennyiben a kiváltó ok ismeretes –, megkezdik az
elsősegélynyújtást. Egyidejűleg értesítik a mentőket.
Tanulót ért egyedi mérgezés esetén a gyakorlatot vezető tanár – a mérgezés okának ismeretében – a
tanulót elsősegélyben részesíti, és a helyzetnek megfelelően értesíti az iskolaorvost és/vagy a mentőket.
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Ha a mérgezés oka nem ismeretes, az orvosi ellátás megkezdéséig csak az általánosan szokásos
elsősegélyt szabad nyújtani.
Egyéb mérgezések
Ha a mérgezés oka ismeretes, annak megfelelően kell a mérgezette(ke)t elsősegélyben részesíteni, és
szükség esetén értesíteni kell az iskolaorvost és/vagy a mentőket.
Ha a mérgezés oka nem ismeretes, az orvosi ellátás megkezdéséig csak az általánosan szokásos
elsősegélyt szabad nyújtani.
Intézményen belüli súlyos balesetek
A sérülte(ke)t a sérülésnek megfelelően elsősegélyben kell részesíteni, és gondoskodni kell a mielőbbi
szakszerű orvosi ellátásról (iskolaorvos és/vagy mentők értesítésével, vagy egyéb módon).
A baleset kivizsgálhatósága érdekében a baleseti helyszínt a szükségesnél nagyobb mértékben nem
szabad megváltoztatni.
Mindennemű súlyos baleset esetén értesíteni kell az iskola munkavédelmi felelősét és a sérült státuszától
függően az iskolát felügyelő szervet, illetőleg az OMMF területileg illetékes szervét is.

6.3

A TANULÓVAL SZEMBEN LEFOLYTATOTT FEGYELMI ELJÁRÁS RÉSZLETES SZABÁLYAI

A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a tanulóval szemben a magasabb jogszabályokban előírtak
szerint fegyelmi eljárás indítható (20/2012. EMMI rendelet 53-61.§). A fegyelmi eljárás megindításáról
az igazgató értesíti a kötelességszegő tanulót (a szülőt), az iskolai szülői szervezetet, a
diákönkormányzatot. Az értesítésben felhívja a figyelmet az egyeztető eljárás igénybevételének
lehetőségére (feltéve, hogy ehhez a sértett hozzájárult).
Az egyeztető eljárás
Célja a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése, ennek alapján
akötelességszegő és a sértett közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében.
Lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a sértett (kiskorú sértett esetén a szülő), valamint
akötelességszegő (kiskorú kötelességszegő esetén a szülő) egyetért. Lefolytatását kérő tanuló (kiskorú
kötelességszegő esetén a szülő) az értesítés kézhezvételéhez számított 5 tanítási napon belül írásban
bejelentheti, ha él az egyeztető eljárás lehetőségével.
Ha a kötelességszegő és a sértett az egyeztetési eljárásban megállapodott a sérelem orvoslásában, közös
kezdeményezésükre a fegyelmi eljárást a sérelem orvoslásához szükséges időre (de legfeljebb 3 hónapra)
felfüggesztjük. Ha a felfüggesztés ideje alatt a sértett (kiskorú sértett esetén a szülő) nem kéri a fegyelmi
eljárás folytatását, a fegyelmi eljárást megszüntetjük. Az egyeztető eljárás megállapításait és a
megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő tanuló osztályközösségében akkor lehet megvitatni, ha
azt írásbeli megállapodásban a felek kikötik. Ha az egyeztető eljárás lefolytatását nem kérik, vagy ha a
bejelentés iskolába történő megérkezésétől számított 15 napon belül az egyeztető eljárás nem vezet
eredményre, a fegyelmi eljárást lefolytatjuk.
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A fegyelmi eljárás lefolytatása
A fegyelmi eljárásban a kiskorú tanuló szülője mindig részt vehet. A tanulót szülője, törvényes
képviselője képviselheti. A fegyelmi ügy elintézésében és a határozat meghozatalában nem vehet részt a
tanulónak a Ptk. 685.§ b) pontja szerinti közeli hozzátartozója, továbbá az, akit a tanuló által elkövetett
kötelességszegés érintett. Akivel szemben kizárási ok áll fenn, köteles azt bejelenteni. A kizárási okot a
tanuló és kiskorú tanuló esetén a szülő is bejelentheti. A nevelőtestület tagja ellen bejelentett kizárási ok
esetén az iskola igazgatója, megállapítja a kizárási ok fennállását.
Értesítés az eljárás megindításáról




az értesítésben fel kell tüntetni a fegyelmi tárgyalás időpontját és helyét,
tájékoztatni kell az érintetteket, hogy az eljárás a valamelyik fél távol maradása esetén
islefolytatható
az értesítést oly módon kell kiküldeni, hogy azt a tanuló, a szülő külön-külön a tárgyalás
előttlegalább nyolc nappal megkapja.

A tárgyalás mente
A fegyelmi eljárás során törekedni kell minden olyan körülmény feltárására, amely a






A kötelességszegés elbírálásánál, a fegyelmi büntetés meghozatalánál a tanuló ellen vagy a tanuló
mellett szól.
A fegyelmi tárgyalást a nevelőtestület saját tagjai közül választott legalább háromtagú
bizottságfolytatja le.
A tárgyalás megkezdésekor fel kell hívni a tanuló figyelmét jogaira.
A tanulóval ismertetni kell a terhére rótt kötelességszegést, valamint a rendelkezésre álló
bizonyítékokat.
A tárgyalásról jegyzőkönyvet kell készíteni.

A jegyzőkönyv tartalmazza
 a tárgyalás helyét és idejét
 a tárgyaláson hivatalos minőségben részt vevők nevét
 az elhangzott nyilatkozatok főbb megállapításait.
Szó szerint kell rögzíteni az elhangzottakat, ha a tárgyalás vezetője szerint ez indokolt, valamint ha azt a
tanuló, a szülő kéri.
Ha a határozathozatalhoz a rendelkezésre álló adatok nem elegendők, hivatalból vagy kérelemre
bizonyítási eljárást a fegyelmi jogkör gyakorlója folytat le, amiről jegyzőkönyv készül.
Bizonyítási eszközök
 a tanuló és a szülő nyilatkozata,
 a tanúvallomás
 a szemle
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 a szakértői vélemény
A fegyelmi határozatot a fegyelmi tárgyaláson szóban ki kell hirdetni. A kihirdetéskor ismertetni kell a
határozat rendelkező részét és rövid indokolását.
A fegyelmi határozat
A fegyelmi eljárást határozattal meg kell szüntetni,
 ha a tanuló nem követett el kötelességszegést,
 a kötelességszegés nem indokolja a fegyelmi büntetés kiszabását,
 a kötelességszegés elkövetésétől számított három hónapnál hosszabb idő telt el,
 a kötelességszegés ténye nem bizonyítható, vagy
 nem bizonyítható, hogy a kötelességszegést a tanuló követte el.
A fegyelmi büntetés
A fegyelmi büntetés lehet (Nkt. 58. § (4)):
 megrovás,
 szigorú megrovás,
 meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása,
 áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába,
 eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától,
 kizárás az iskolából.
Tanköteles tanulóval szemben az eltiltás és a kizárás csak rendkívüli vagy ismétlődő fegyelmi vétség
esetén alkalmazható. Ekkor a szülő köteles új iskolát keresni a tanulónak. Az áthelyezés másik osztályba,
tanulócsoportba vagy iskolába fegyelmi büntetés akkor alkalmazható, ha az iskola igazgatója a tanuló
átvételéről a másik iskola igazgatójával megállapodott. A kedvezmények, juttatások csökkentése,
megvonása szociális kedvezményekre és juttatásokra nem vonatkoztatható.
A fegyelmi határozat tartalmi, formai követelményei:
a rendelkező rész tartalmazza:
 a határozatot hozó szerv megjelölését
 a határozat számát és tárgyát
 a tanuló személyi adatait
 a fegyelmi büntetést és a büntetés időtartamát
 az esetleges felfüggesztést
 az eljárást megindító kérelmi jogra való utalást
az indoklás tartalmazza:
 a kötelességszegés rövid leírását
 a bizonyítékok ismertetését a rendelkező részben foglalt döntés indokát
 elutasított bizonyítási indítvány esetén az elutasítás okát.
a záró rész tartalmazza:
 a határozat meghozatalának helyét és idejét
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 a határozatot hozó aláírását és a hivatali beosztásának megjelölését
A határozat kihirdetése
A fegyelmi határozatot a kihirdetést követő hét napon belül írásban meg kell küldeni az ügyben érintett
feleknek A megrovás és a szigorú megrovás fegyelmi büntetés esetén a határozatot nem kell írásban
megküldeni, ha a fegyelmi büntetést a tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülő is – tudomásul vette, a
határozat megküldését nem kéri, és eljárást megindító kérelmi jogáról lemondott.
Fellebbezés a fegyelmi határozat ellen
Az elsőfokú határozat ellen a tanuló, kiskorú tanuló esetén pedig a szülő is nyújthat be fellebbezést. A
fellebbezést a határozat kézhezvételétől számított tizenöt napon belül kell az elsőfokú fegyelmi jogkör
gyakorlójához benyújtani. A fegyelmi büntetést megállapító határozat ellen benyújtott kérelmet az
elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlója a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül köteles
továbbítani a másodfokú fegyelmi jogkör gyakorlójához. A felterjesztéssel együtt az ügy valamennyi
iratát továbbítani kell, az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlójának az ügyre vonatkozó véleményével
ellátva.
Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségeinek teljesítésével összefüggésben a nevelési-oktatási
intézménynek jogellenesen kárt okoz, a Ptk. szabályai szerint kell helytállnia. (Nkt. 59. §). A szándékos
károkozás az iskolai házirend értelmében a súlyos kötelességszegésnek minősül, ezért a büntetési
fokozatok betartásától el kell tekinteni.

7. HATÁSKÖRÖK ÁTRUHÁZÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
7.1

AZ INTÉZMÉNYVEZETŐ FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÉBŐL LEADOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

A nevelési igazgatóhelyettesre átruházott feladat- és hatáskörök
o a közismereti tantárgyak területén a nevelő-oktató munka irányítása ésellenőrzése
o az osztályfőnöki nevelő tevékenység irányítása ésellenőrzése
o nevelési ügyekben az intézmény képviselete
A szakmai igazgatóhelyettesre átruházott feladat- és hatáskörök
o a szakmai alapozó oktatás nevelő-oktató munkájának irányítása, színvonalának ellenőrzése
o a szakmai gyakorlatok irányításában a gazdálkodó szervezetekkel fenntartott kapcsolat
folyamatosápolása
o a külső szakmai gyakorlaton résztvevő tanulók irányítása ésellenőrzése

7.2

AZ OKTATÓI TESTÜLET FELADATKÖRÉBE TARTOZÓ ÜGYEK ÁTRUHÁZÁSÁRA, TOVÁBBÁ A
FELADATOK ELLÁTÁSÁVAL MEGBÍZOTT BESZÁMOLÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
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Az oktatói testület a munkaközösségekre ruházza a tantárgyfelosztás előtti véleményezés, továbbá a
pedagógusok megbízásának és az iskola felvételi követelményei meghatározásának a jogát.
Az oktatók testülete a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból meghatározott időre vagy alkalmilag - bizottságot hozhat létre, illetve egyes jogköreinek gyakorlását
átruházhatja a szakmai munkaközösségre vagy a diákönkormányzatra.
Az átruházott jogkör gyakorlója tájékoztatni köteles - előre meghatározott időközönként és módon azokról az ügyekről, amelyekben megbízás alapján eljár.
E rendelkezéseket nem lehet alkalmazni a nevelési program, illetve a pedagógiai program, továbbá a
szervezeti és működési szabályzat, a házirend elfogadásánál.

7.3

A SZÜLŐI SZERVEZET VÉLEMÉNYEZÉSIJOGKÖRE

Az iskola Házirendjét, SZMSZ-ét, Szakmai programját a szülői szervezet véleményének kikérésével
fogadja el.
A szülői szervezet véleményt nyilváníthat az iskola működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben.

8. EGYÉB SZABÁLYOZÁSOK
8.1

EGYÉB FOGLALKOZÁSOK

Az iskola a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei szerint tanórán kívüli foglalkozásokat szervez. A
foglalkozások számát, jellegét a finanszírozható órakeret függvényében az igazgató dönti el a
diákmozgalom és a tantestület véleménye alapján. A tanórán kívüli foglalkozások IX. 1-től VI. 15-ig
szervezhetők.
A mindenkori költségvetési és támogatási lehetőségek figyelembevételével intézményünk a korai
iskolaelhagyás és a lemorzsolódás megelőzése érdekében tanulócsoportos foglalkozásokat szervez. A
tanulócsoportokban a bevont tanulók alapkészségeinek fejlesztése (matematika, anyanyelv, digitális
készségek) valósul meg. (Jogszabályi hely: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, 4. § (2) a))
A tanulócsoportokkal történő foglalkozás oktatásszervezési kiindulópontja a tanulók fejlődési igénye,
azaz az egy tanteremben történő párhuzamos tanulói foglalkozások (páros tanári jelenlét) mellett
csoportszoba jellegű tevékenységek is megvalósulnak.
A tanulócsoportos foglalkozások során kiemelt szempontot jelent a szükséges taneszköz ellátottság
biztosítása, a tevékenykedtető, társas foglalkozások lebonyolítására alkalmas pedagógiai eszközök
alkalmazása.
A tanulócsoportok kialakítása elsősorban – de nem kizárólag – a 9. évfolyamos tanulókat érinti.

A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái
o Korrepetálás
o Szakkör
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o
o
o
o
o

Iskolai sportkör
Tanulmányi, szakmai, vagy műveltségi versenyek
Diáknap
Kulturális rendezvények
Tanulócsoport

A tanórán kívüli foglalkozások fő funkciói
 A korrepetálások célja az alapkészségek fejlesztése és a tantervi követelményekhez való
felzárkózás elősegítése.
 Szakköröket a magasabb szintű képzés igényével a munkaközösségek vezetőinek javaslata alapján
indít az iskola.
 A versenyeken való részvétel a kiemelkedő teljesítmények függvényében lehetséges. A területi és
országos fordulóra tovább jutott tanulókat a verseny napján az igazgató mentesíti a tanítási órákon
való részvétel alól.
 Az iskola tanulóközösségei igazgatói engedéllyel, pedagógus részvétele mellett, egyéb
rendezvényeket is tarthatnak.
 Önköltséges tanfolyamokat az iskola a tanulók érdeklődésének, a szülők igényének és a szaktanárok
vállalkozási készségének függvényében indít.
 A tanulók iskolán kívüli egyesület, szervezet, intézmény munkájában rendszeresen részt
vehetnek. A részvételt az osztályfőnöknek be kelljelenteni.

8.2

A FELNŐTTOKTATÁS FORMÁI

Az intézmény jogosult az oktatási profiljába tartozó képzések területén iskolarendszerű szakmacsoportos
oktatást folytatni.
Az iskolarendszerű felnőttoktatás a tanulók elfoglaltságához igazodva esti vagy levelező munkarendben
folyik. A tanítás az adott képzésekben esti tagozaton hetente kétszer, levelező tagozaton havonta egy
hétvégén (péntek délután és szombat) tart. Ezeken a foglalkozásokon a tanulók részvétele kötelező.

8.3

A KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSE

A könyvtár igénybevételének és működésének általános szabályai
Az iskolai könyvtárat az iskola tanulói, oktatói, adminisztratív és technikai dolgozók használhatják. A
beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele díjtalan.
A könyvtár biztosítja teljes állományának egyéni és csoportos helyben használatát (külön feltételek
mellett engedélyezhető kölcsönzés.)
Az olvasók és kölcsönzések, továbbá a könyvtárban tartott, a könyvtár eszközeire épülő tanítási órák
nyilvántartása füzetes formában történik. A könyvtárból könyveket és más dokumentumokat kivinni csak
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az e célra rendszeresített füzetekbe történő bevezetés után szabad, akár órai, vagy tartós kölcsönzésről
legyen szó.
A kölcsönzés időtartama 4 hét.
A forgalomtól függően a könyvtáros – ettől eltérő – rövidebb, vagy hosszabb kölcsönzési határidőt is
meghatározhat.
A könyv, tankönyv és egyéb dokumentum elvesztése, vagy megrongálódása esetén az olvasó tartozik az
okozott kárt megtéríteni. Vagy ugyanazt a művet szerzi be, ha az nem kapható, mindenképpen a könyvtár
gyűjtőkörébe tartozót köteles cserébe adni, amely az elveszettel azonos vagy nagyobb értékű.
Ügyelni kell a könyvtár rendjére, tisztaságára és a dokumentumok épségére. A könyvtárban kulturáltan
kell viselkedni, kerülni kell a hangos beszédet. Ennivalót, innivalót oda bevinni és ott étkezni tilos. A
táskákat, kabátokat a könyvtár bejáratánál (balra) kell elhelyezni.
A könyvtár nyitvatartási rendje:
Heti 40 óra, mindennapi nyitvatartással, a könyvtáros tanár órarendjének figyelembevételével 8:00-16:00
között.
A könyvtár SZMSZ-e az 1. mellékletben olvasható.
Egyes tankönyvek iskolai könyvtártól való megvásárlásának feltételei
A természetes elhasználódás következtében vagy aktualitásukat tekintve, a könyvtár számára feleslegessé
vált és ily módon kiselejtezett tankönyveket tanár és diák egyaránt megvásárolhatja. Ebben az esetben az
eredeti beszerzési ár 50%-a kerültérítésre.
A tartós tankönyv elvesztése vagy megrongálása esetén az olvasó tartozik az okozott kárt megtéríteni.
Vagy ugyanazt a tankönyvet szerzi be, vagy az elveszettel azonos értékű tankönyvet köteles cserébe adni.
Az iskolai tankönyvrendelés elkészítésének helyi rendje
A hivatalos tankönyvjegyzék alapján a szakmai munkaközösségek összeállítják az egyes évfolyamokon
használni kívánt tankönyvek listáját.
Az elkészített listákat minden tanuló kézhez kapja, majd szülői aláírással visszaküldi a megrendelést.
Ezen a megrendelésen jelzi, ha valamelyik tankönyvet nem kívánja megvásárolni, illetőleg kölcsönözni
kívánja.
Az így leadott listák alapján az iskola vezetősége az online tankönyvrendelő felületen rögzíti a
tankönyvrendelést, figyelembe véve az iskola tartós tankönyvállományát, a várható ingyenes tankönyvre
jogosultak számát, megbecsülve az iskolába belépő új osztályok, tanulókszámát.
Az iskolai tankönyvellátás megszervezésének helyi rendje
Az iskola biztosítja minden tanulónak a lehetőséget a tankönyv iskolában történő megvásárlására. Az
ingyenes tankönyvre jogosult tanulók a tankönyvek egy részét megkapják, másik részét könyvtári
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kölcsönzéssel oldjuk meg. Az iskolai könyvtár számára minden tankönyvből annyi példányt rendelünk,
hogy a tanév során is el tudjuk látni az újonnan belépő, illetve könyveiket elvesztő tanulókat tankönyvvel.
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