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1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI 

ALAPJA ÉS HATÁLYA 

1.1 Az SZMSZ célja 

A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, az intézmény 

működésének belső rendjét, a külső kapcsolattartás rendjét, továbbá azokat a rendelkezéseket, amelye-

ket jogszabály nem utal más hatáskörbe. 

Megalkotása a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. §-ában foglalt felhatalmazás 

alapján történik.  

Az SZMSZ az intézmény Pedagógiai Programjában rögzített cél és feladatrendszer hatékony megvaló-

sítását szabályozza. 

1.2 Az iskola feladata 

A Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium feladata az 

alapító okiratban meghatározott nevelési-oktatási tevékenységek és szolgáltatások megvalósítása az 

iskolai dokumentumokban meghatározottaknak megfelelően. 

1.3  Az SZMSZ jogszabályi alapja 

- a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

- a 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 

- a 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről 

- az 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

- 138/1992. (X.8.) Kormányrendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény végrehajtásá-

ról a közoktatási intézményekben 

- a 229/2012. Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 

- a 326/2013. Kormányrendelet  a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtá-

sáról 

- a 20/2012. EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési in-

tézmények névhasználatáról 

- a 2011. évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásá-

ról 

- az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról 

- a 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről, és az erdőgazdálkodásról 

- az 1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 

- Magyarország központi költségvetéséről szóló hatályos törvény 

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

- 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 

- a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 

- 36/2011. Kormányrendelet az államháztartás rendjéről szóló törvény végrehajtásáról 
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- 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 

- 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tan-

könyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

- 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, 

forgalmazásának egyes szabályairól 

- 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 

- a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

- 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 

- 111/2010. Kormányrendelet a szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának 

és a vizsgaszervezési tevékenység ellenőrzésének részletes szabályairól 

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

- 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról 

- 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 

ellenőrzéséről 

- 44/2007. (XII. 29.) OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés ás a polgári védelem ágazati 

feladatairól 

1.4 Az SZMSZ hatálya 

Az SZMSZ és a mellékletét képező egyéb szabályzatok (házirend, belső szabályzatok, vezetői utasítá-

sok, stb.) betartása kötelező érvényű az intézmény minden közalkalmazottjára, tanulójára és az intéz-

ménnyel szerződéses jogviszonyban állókra. 

Az SZMSZ-t a nevelőtestület a szülői szervezet, az intézményi tanács és a diákönkormányzat vélemé-

nyének kikérésével fogadja el. Az SZMSZ a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba és határozatlan 

időre szól.  

1.5 Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok 

Az intézmény törvényes működését az alábbi – a hatályos jogszabályokkal összhangban álló – 

alapdokumentumok határozzák meg: 

- az alapító okirat 

- a szervezeti és működési szabályzat 

- a pedagógiai program 

- a házirend 

Az intézmény tervezhető és elszámoltatható működésének részenként funkcionálnak az alábbi doku-

mentumok: 

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

- egyéb belső szabályzatok (helyiségek, eszközök használatának rendje). 
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1.5.1 Pedagógiai Program 

A köznevelési intézmény pedagógiai programja képezi az intézményben folyó nevelő-oktató 

munka tartalmi, szakmai alapjait. Pedagógiai programjának megalkotásához az intézmény számára a 

Köznevelési törvény 24. § (1) bekezdése biztosítja a szakmai önállóságot.  

Az iskola pedagógiai programja meghatározza: 

- az iskola nevelési programját, ennek keretén belül 

- az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelveit, értékeit, céljait, feladatait, esz-

közeit, eljárásait, 

- a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatokat, 

- a teljeskörű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokat, 

- a közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatokat, 

- a pedagógusok helyi intézményi feladatait, az osztályfőnöki munka tartalmát, az osztályfőnök 

feladatait, 

- a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendjét, 

- a tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának rendjét, 

- a szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának formáit, 

- a tanulmányok alatti vizsgák követelményeit, 

- a felvétel és az átvétel – Nkt. keretei közötti – helyi szabályait, valamint szakképző iskola te-

kintetében a szakképzésről szóló törvény felvételre, átvételre vonatkozó rendelkezéseit, 

- az iskola helyi tantervét, ennek keretén belül 

- a választott kerettanterv megnevezését,  

- a választott kerettanterv által meghatározott óraszám feletti kötelező tanórai foglalkozások, to-

vábbá a kerettantervben meghatározottakon felül a nem kötelező tanórai foglalkozások meg-

tanítandó és elsajátítandó tananyagát, az ehhez szükséges kötelező, kötelezően választandó 

vagy szabadon választható tanórai foglalkozások megnevezését, óraszámát, 

- az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának 

elveit, figyelembe véve a tankönyv térítésmentes igénybevétele biztosításának kötelezettsé-

gét, 

- a Nemzeti alaptantervben (a továbbiakban: Nat) meghatározott pedagógiai feladatok helyi 

megvalósításának részletes szabályait, 

- a mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját, ha azt nem az Nkt. 27. § (11) 

bekezdésében meghatározottak szerint szervezik meg, 

- a választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá ezek esetében a pedagógusválasztás szabálya-

it, 

- azon választható érettségi vizsgatárgyak megnevezését, amelyekből a középiskola tanulóinak 

közép- vagy emelt szintű érettségi vizsgára való felkészítését az iskola kötelezően vállalja, 

továbbá annak meghatározását, hogy a tanulók milyen helyi tantervi követelmények teljesíté-

se mellett melyik választható érettségi vizsgatárgyból tehetnek érettségi vizsgát, 

- az egyes érettségi vizsgatárgyakból a középszintű érettségi vizsga témaköreit, 

- a tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban történő ellenőrzési és érté-

kelési módját, diagnosztikus, szummatív, fejlesztő formáit, valamint a magatartás és szorga-

lom minősítésének elveit, 
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- a csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elveit, 

- a tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszereket, 

- az egészségnevelési és környezeti nevelési elveket, 

- a gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket, 

- a tanuló jutalmazásával összefüggő, a tanuló magatartásának, szorgalmának értékeléséhez, mi-

nősítéséhez kapcsolódó elveket, 

- a nevelőtestület által szükségesnek tartott további elveket, 

- szakképesítésenként a szakképzés szakmai programját,. 

Az iskola pedagógiai programja – a szakképzés kivételével – meghatározza az iskolaváltás, valamint a 

tanuló átvételének szabályait, szükség esetén különbözeti vizsgával, egyéni segítségnyújtással, türelmi 

idő biztosításával vagy évfolyamismétléssel. 

Az iskola pedagógiai programjában meg kell határozni 

- az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendjét, 

- az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elveit és korláta-

it. 

A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el, és az a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. 

Az iskola pedagógiai programja megtekinthető a könyvtárban, az igazgatóhelyettesi irodában, továbbá 

olvasható az intézmény honlapján.  

1.5.2 Az éves munkaterv 

Az iskolai munkaterv határozza meg az iskolai tanév helyi rendjét. Ennek elkészítéséhez az in-

tézményvezető kikéri a fenntartó, a szülői szervezet, az intézményi tanács, a tanulókat érintő progra-

mokat illetően az iskolai diákönkormányzat véleményét is. 

Az iskolai tanév helyi rendjében kell meghatározni 

- a tanítás nélküli munkanapok időpontját, felhasználását, 

- a szünetek időtartamát, 

- az iskolában a nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak 

emlékét, példáját őrző, az aradi vértanúk (október 6.), a kommunista és egyéb diktatúrák ál-

dozatai (február 25.), a holokauszt áldozatai (április 16.), a Nemzeti Összetartozás Napja (jú-

nius 4.), a március 15-ei és az október 23-ai nemzeti ünnepek, valamint az iskola hagyomá-

nyai ápolása érdekében meghonosított egyéb emléknapok, megemlékezések időpontját, 

- az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplésének időpontját, 

- az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek, fogadóórák időpontját, 

- az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt nap tervezett időpontját, 

- a tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontját, 

- minden egyéb, a nevelőtestület által szükségesnek ítélt kérdést. 

A munkaterv megtekinthető az igazgatóhelyettesi irodában, a tanári szobában, továbbá olvasható az 

intézmény honlapján.  
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1.5.3 A tanulói tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyvellátás rendje 

Az iskolai tankönyvrendelést az iskola a fenntartója egyetértésének beszerzését követően közvetlenül a 

Könyvtárellátó által működtetett elektronikus információs rendszer alkalmazásával a Könyvtárellátó-

nak küldi meg azzal, hogy a tanévenkénti: 

- tankönyvrendelés határideje: április utolsó munkanapja, 

- tankönyvrendelés módosításának és a normatív kedvezményben részesülők feltüntetésének ha-

tárideje: június 30. 

- pótrendelés határideje: szeptember 5.  

 

Az iskolában használt tankönyveket a szakmai munkaközösségek, az egy tantárgyat tanító pedagógu-

sok választják ki a helyi tantervben meghatározott elvek és szabályok szerint. 

Az iskolai tankönyvellátás rendje az alábbi jogszabályok alapján készült: 

- a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

- 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 

- 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyv-

támogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

- Az iskola igazgatója (megbízásából a tankönyvfelelős az osztályfőnökök segítségével) minden 

év június 10-éig köteles felmérni, hány tanulónak kell, vagy lehet biztosítani a tankönyvellátást 

az iskolai könyvtárból, könyvtárszobából történő tankönyvkölcsönzés útján, továbbá hányan kí-

vánnak használt tankönyvet vásárolni.  

- E felmérés során tájékoztatni kell a szülőket arról, hogy kik jogosultak ingyenes tankönyvellá-

tásra vagy normatív kedvezményre, továbbá, ha az iskolának lehetősége van, további kedvez-

mény nyújtására, és mely feltételek fennállása esetén lehet azt igénybe venni.  

Az iskolába belépő új osztályok tanulói esetében a felmérést a beiratkozás napjáig kell elvégez-

ni.  

- Az iskola a felmérés alapján megállapítja, hogy hány tanuló  

o esetében kell biztosítani a tankönyvtörvény szerinti normatív kedvezményt,  

o igényel és milyen típusú tankönyvtámogatást.  

- Az igényeket az erre szolgáló igénylőlapon lehet benyújtani. Az igénylőlap benyújtásával egy-

idejűleg be kell mutatni a normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló iratokat. A bemu-

tatás tényét az iskola rávezeti az igénylőlapra.  

- A kedvezményre való jogosultság igazolásához a következő okiratok bemutatása szükséges:  

o a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás;  

o tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű családi 

pótlék folyósításáról szóló igazolás; 

o a sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvé-

leménye;  

o rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozat.  

- A családi pótlék folyósításáról szóló igazolásként el kell fogadni a bérjegyzéket, a pénzintézeti 

számlakivonatot, a postai igazolószelvényt.  
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- Az iskola – az iskolai honlapon és a hirdetőtáblákon– hirdetményben teszi közzé a normatív 

kedvezményen túli további kedvezmények körét, feltételeit, az igényjogosultság igazolásának 

formáját és az igénylés elbírálásának elveit.  

- Nem kérhet az iskola igazolást olyan adatokról, amelyet a köznevelési törvény szerint, vagy a 

szülő hozzájárulásával kezel.  

- A tankönyvellátással kapcsolatos felmérés eredményéről az igazgató (tankönyvfelelős) minden 

év június 15-ig tájékoztatja nevelőtestületet, az iskolaszéket, az iskolai szülői szervezetet (közös-

séget) az iskolai diákönkormányzatot, és kikéri a véleményüket az iskolai tankönyvtámogatás 

rendjének meghatározásához.  

- Az iskola igazgatója a véleményezésre jogosultak véleménye alapján minden év június 17-ig 

meghatározza az iskolai tankönyvellátás rendjét, és erről tájékoztatja a szülőt, vagy a nagykorú 

cselekvőképes tanulót.  

- Az iskola június 15-ig kezdeményezi a tankönyv- és tanszerellátás támogatásának megállapítását 

a fenntartónál azon tanulók részére, akiknek a tankönyvellátását az iskolai tankönyvtámogatás 

rendszere nem tudja megoldani. 

1.5.3.1 A nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elve, elosztás rendje 

- Az iskolai tankönyvrendelésnek ingyenesen biztosítania kell a tankönyveket. Az iskolától tör-

ténő tankönyv-kölcsönzés, használt tankönyvek biztosítása, illetőleg tankönyvek megvásárlá-

sához nyújtott pénzbeli támogatás útján - a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő 

minden olyan tanuló részére, aki:  

o tartósan beteg,  

o a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi 

vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 

fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 

tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd,  

o három vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő családban él,  

o nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, vagy  

o rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.  

- A normatív kedvezményre vonatkozó igényt jogszabályban meghatározott igénylőlapon kell 

bejelenteni.  

- A kedvezmények iránti igényt az iskolai tankönyvrendelés elkészítése előtt, az iskola által 

meghatározott időben és a meghatározott igénylőlap felhasználásával kell bejelenteni. Ennek 

beadási határideje minden tanévben február közepére esik. 

- Az igénybejelentés időpontjáról az iskola az igény bejelentési határidő előtt legalább tizenöt 

nappal korábban, írásban köteles értesíteni minden tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt. A 

határidő jogvesztő, ha a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az értesítés ellenére nem élt az 

igénybejelentés jogával.  

- Ha az igényjogosultság a tanulói tankönyvvásárláshoz nyújtott normatív hozzájárulás igénylé-

sét követő időpont után áll be - beleértve az iskolaváltást is - az iskola, az iskolai könyvtárban 

elhelyezett tankönyvek kölcsönzésével teljesítheti az igényt.  

- A tartós használatra készült tankönyvet tankönyvkölcsönzés útján kell a normatív kedvezmény-

re jogosult birtokába adni. Az így kölcsönzött tankönyveket és egyéb taneszközöket (szöveg-
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gyűjtemény, függvénytábla, atlasz stb.)a tanév végén vissza kell vinni az iskolába, akkor is ha 

az a következő tanévben újra használatra kerül. Ezeket a taneszközöket a tanuló köteles eredeti 

állapotában megőrizni; összefirkálni, megrongálni szigorúan tilos! A tanuló, illetve a kiskorú 

tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó kárt az iskolának 

megtéríteni!  

- Tanórákon csak kitöltetlen tankönyvet, munkáltató könyvet és munkafüzetet lehet használni.  

- A kölcsönzött tankönyveket, munkáltató könyveket és munkafüzeteket kitölteni csak ceruzával 

lehet és tiszta (kiradírozott) állapotban kell visszaszolgáltatni!  

- Az iskolai könyvtárból kikölcsönzött tankönyveket legkésőbb a szorgalmi időszak végéig vagy 

a tanulói jogviszony megszűnésének napjáig minden tanulónak vissza kell vinnie a könyvtárba.  

- Annak a tanulónak, aki az iskolai könyvtárból kölcsönzött könyvet elveszíti, megrongálja, vagy 

határidőre nem viszi vissza a könyvtárba, kártérítési kötelezettsége van az SZMSZ-ben foglal-

tak szerint. 

- Az iskolai tankönyvrendelés elkészítése előtt, kötelesek az azonos tantárgyat tanító pedagógu-

sok, munkaközösségek közösen, tantárgyanként egy tankönyvet kiválasztani, s a listát a tan-

könyvfelelősnek március 15-ig leadni! 

1.5.4 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési 

rendje 

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 alkal-

mazunk a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően. A rendszerben alkalmazott 

fokozott biztonságú elektronikus aláírást kizárólag az intézmény igazgatója alkalmazhatja a dokumen-

tumok hitelesítésére. Az elektronikus rendszer használata során feltétlenül ki kell nyomtatni és az irat-

tárban kell elhelyezni az alábbi dokumentumok papír alapú másolatát: 

- az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása 

- az alkalmazott pedagógusokra, óraadó tanárokra vonatkozó adatbejelentések 

 

Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok  

- a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések 

- az október 1-jei pedagógus és tanulói lista 

Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és az igazgató 

aláírásával hitelesített formában kell tárolni. 

A 229/2012 Kormányrendelet a Nemzeti Köznevelésről szóló Törvény végrehajtásáról értelmében az 

1§ -nak megfelelően minden adatot nyilvántartunk a KIR-rendszerben. Az adatok a jelszóval rendel-

kező személyek számára elérhetőek. Az adatok feltöltésével és kezelésével megbízott személyek ren-

delkeznek jelszóval. 

Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem szükséges. Az így előál-

lított dokumentumok az iskolai titkárságokon nyomtatott, illetve elektronikus adathordozóra mentett 

állapotban kerülnek tárolásra. 
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1.5.4.1 Adatok kiadásának eljárási rendje 

Az intézményi adatok kezeléséről az Adatkezelési szabályzat rendelkezik, mely az SZMSZ melléklete. 

Az adat- és iratkezelési szabályzat értelmében, tanulói és egyéb bizalmasan kezelendő adatokat csak 

az intézmény vezetőjének írásbeli engedélyével adhatunk át írásbeli megbízással rendelkező személy-

nek további felhasználásra. Az adatátadással egy időben átvételi elismervényt kell aláírnia. 

Az adatok átadása után az illető kötelessége az azokkal történő felelősségteljes bánás. 

A kiadható adatok formája: 

- elektronikus felület kimentett adatbázisa (PDF), 

- papíralapú iratok csak helyben tanulmányozhatók át, kiadásuk tilos. 

Szükséges dokumentumok: 

- írásbeli kérvény, 

- határozat (az adatátvétel ellenjegyzése). 

1.5.5 Házirend 

A házirendben kell szabályozni 

- a tanuló mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó előírásokat, 

- a térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezéseket, továbbá a tanuló 

által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályait, 

- a szociális ösztöndíj, a szociális támogatás megállapításának és felosztásának elveit, a nem 

alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elvét, az elosztás rendjét, 

- a tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendjét és formáit, 

- a gyermekek, tanulók jutalmazásának elveit és formáit, 

- a fegyelmező intézkedések formáit és alkalmazásának elveit, 

- az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti 

vizsgák tervezett idejét, az osztályozó vizsgára jelentkezés módját és határidejét, 

- a tankönyvellátás iskolán belüli szabályait. 

- a tanítási órák, foglalkozások közötti szünetek, valamint a főétkezésre biztosított hosszabb 

szünet időtartamát, a csengetési rendet, 

- az iskolai tanulói munkarendet, 

- a tanórai és egyéb foglalkozások rendjét, 

- a tanulók tantárgyválasztásával, annak módosításával kapcsolatos eljárási kérdéseket, 

- az iskola helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az iskolához tartozó területek használa-

tának rendjét, 

- az iskola által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó iskolán kívüli 

rendezvényeken elvárt tanulói magatartást. 

A házirendet az első tanítási napon az osztályfőnökök ismertetik. Kifüggesztésre kerül az osztályter-

mekben és olvasható az intézményi honlapon.  
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2 AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA, GAZDÁLKODÁSI MÓDJA 

2.1 Alapító okirat 
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Az iskola képviseletére jogosultak 

- igazgató 

- távollétében vagy megbízásából az igazgatóhelyettesek 

2.2 Az iskola gazdálkodási jogköre 

Az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező, és gazdál-

kodó költségvetési szerv.  

Számlavezetője: Magyar Államkincstár 

Számlaszáma: 10039007-00333984-00000000 

Törzskönyvi azonosítószám: 823193 

Adószám: 15823199-2-14 

A fenntartói és működési költségeket a naptári évre összeállított és a Földművelésügyi Minisztérium 

által jóváhagyott költségvetésben irányozza elő. 

Az alapfeladatok ellátásához szükséges pénzeszközökről a Földművelésügyi Minisztérium gondosko-

dik. 

Az alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységben előállított javakkal gazdálkodási tevé-

kenységet folytat, az eredményt az oktatás tárgyi, személyi, műszaki fejlesztésére fordítja.  

2.3  Az intézmény fenntartója: 

Agrárminisztérium 

Budapest, Kossuth Lajos tér 11. 

2.4  Alapító Okirat száma 

IfPF/713/3/2018. 

2.5 Kiadmányozási jog gyakorlója: 

A kiadmányozási jogot az iskola igazgatója gyakorolja. Távolléte vagy akadályoztatása esetén a sür-

gős iratokat a helyettesítési rendben feltüntetett helyettese írhatja alá. 



22 

 

2.6 A bélyegzők felirata: 

Hosszú bélyegző:  

SZÉCHENYI ZSIGMOND 

MEZŐGAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 

8734 Somogyzsitfa-Szőcsénypuszta Ady u. 8. 

Telefon: 85/312-051 

Fax:85/314-774 

 

Körbélyegző: 

középen Magyarország címere, 

SZÉCHENYI ZSIGMOND 

MEZŐGAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 

Somogyzsitfa-Szőcsénypuszta  

körfelirattal. 

Szakmai vizsgabizottság bélyegző: 

középen Magyarország címere, 

Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 

mellett működő szakmai vizsgabizottság 

Somogyzsitfa -Szőcsénypuszta 

körfelirattal 

Érettségi vizsgabizottság bélyegző: 

középen Magyarország címere, 

Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 

mellett működő érettségi vizsgabizottság 

Somogyzsitfa -Szőcsénypuszta 

 körfelirattal 

A bélyegzők használatára jogosultak 

- igazgató 

- igazgatóhelyettesek  

- gazdasági vezető 

- kollégium vezető 

- iskolatitkár 

- felnőttképzési előadó 

- élelmezésvezető 

- anyagbeszerző 

- külön igazgatói megbízás alapján 
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3  AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE, VEZETÉSI RENDJE  

Az intézmény összetett iskola, amely a pedagógiai feladatellátás tekintetében szerkezetileg egységes. 

A pedagógiai oktatási-nevelési feladatokat a Pedagógiai Programban meghatározott tananyag és köve-

telményrendszer /helyi tantervek/ alkalmazásával valósítja meg. 

3.1  Szervezeti egységek 

3.1.1  Elméleti oktatás 

3.1.1.1. Közismereti oktatás 

A szakgimnáziumban és a szakközépiskolában a szakmai oktatás mellett folyó közismereti oktatás a 

rendeletben kiadott egységes kerettantervek alapján készült helyi tantervek szerint folyik.  

3.1.1.2. Szakmai elméleti oktatás 

Szakgimnáziumban 9-12. évfolyamon az ágazathoz tartozó, érettségihez kötött szakképesítések közös 

elemeinek tartalmát magában foglaló szakmai elméleti oktatás is folyik. A 12. évfolyamot követően az 

Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint érettségi végzettséghez kötött, a szakmai érett-

ségi vizsga ágazatához tartozó szakképesítés szakmai vizsgájára történő felkészítés folyik. A szakkö-

zépiskolában a szakmai elméleti oktatás az Országos Képzési Jegyzékben szereplő, az intézmény Ala-

pító Okiratában meghatározott szakmákban széleskörű alapozó ismeretekre, vizsgatárgyakból speciális 

szakmai ismeretekre készít fel.  

Az osztályok, csoportlétszámok kialakításában a nemzeti köznevelési törvény, valamint a szakképzési 

törvény előírásai az irányadók.  

3.1.1.3. Iskolarendszerű felnőttoktatás 

A tagozat alapfeladata a kötelező és választott tantárgyakból az érettségi vizsgára történő felkészítés, 

illetve szakképzésben az intézmény Alapító Okiratában meghatározott szakmákban a szakmai vizsgára 

történő felkészítés. A tagozat nappali, levelező esti munkarendben működik. A tagozat munkáját az 

oktatási igazgatóhelyettes irányítja. 

3.1.1.4. Iskolarendszeren kívüli felnőttoktatás, vizsgáztatás 

Az intézmény Alapító Okiratában meghatározott; a Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központnál 

14-0008-06 és a 14-0037-05 nyilvántartási számon nyilvántartásba vett, az OKJ-ban felsorolt szak-

mákban szervezhet tanfolyami oktatást és szakmai vizsgát.  

3.1.2 Gyakorlati oktatás 

A szakképzésben részt vevő tanulók gyakorlati oktatása iskolai tanműhelyekben, tanerdőben, tangaz-

daságban történik, egyéb esetben az illetékes kamara előírásai szerint tanulószerződés alapján külső 

gyakorlati helyeken. A gyakorlati oktatás feltételrendszerében biztosítani kell, hogy a képzésben részt 

vevők olyan átfogó, korszerű ismereteket sajátítsanak el, amelyek az adott szakterületen képessé teszik 

őket az önálló, teljes értékű munkavégzésre, a munkavégzéshez szükséges eszközök, gépek szakszerű 

kezelésére üzemeltetésére. 
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3.1.3 Kollégiumi ellátás 

3.1.3.1 A kollégium feladatai 

 

A kollégium alapfeladatai: 

- Megteremti a feltételeket az iskolai tanulmányok folytatásához azoknak,  

- akiknek a szabad iskolaválasztáshoz való joguk érvényesítéseként lakóhelyükön nincs 

erre lehetőségük, 

- akiknek a tanuláshoz megfelelő feltételeket a szülő nem tudja biztosítani.  

- Elősegíti a társadalmi szerepek tanulását, a diákok önszerveződése során kialakuló közössé-

gekben az együttélés, az együttműködés, az önkormányzó képesség, a döntés és felelősség, a 

konfliktuskezelés demokratikus technikáinak megismerését, gyakorlását; ezzel a kollégium ha-

tékony támogatást nyújt a sikeres társadalmi beilleszkedéshez. 

- A tanulók humánus légkörben folyó nevelése, személyiségének fejlesztése, képességeinek és 

érdeklődésének megfelelően tehetségének kibontakoztatása, iskolai tanulmányainak segítése.  

- Sportolási, művelődési és önképzési lehetőségeinek biztosítása a kollégium lakói számára.  

- A tanulók öntevékenységének, együttműködési készségének, önállóságának, felelősségtudatá-

nak fejlesztése.  

- Pályaválasztáshoz, a tanuló önálló életkezdéséhez szükséges ismeretek, képességek megszerzé-

sének elősegítése.  

- Kapcsolattartás a szülőkkel, az iskolával  

Egyéb feladatok 

- A tanulóknak biztosítja a szabad tanuláshoz, szabadidejük tartalmas, hasznos eltöltéséhez, a 

művelődéshez és az önképzéshez való lehetőséget.  

- Biztosítja a pihenést.  

- Figyelmet fordít a kiemelkedő képességű tanulókra, egyúttal segíti az erre érdemes hátrányos 

helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalokat.  

- Irányítási rendszerével önállóságra, konfliktus és problémamegoldásra, demokratizmusra ne-

vel.  

- Részt vesz az országos középiskolai kollégiumi mozgalomban, kapcsolatot tart más kollégiu-

mokkal.  

Kiegészítő tevékenység 

- Elsősorban tanítási szünetekben (esetleg hétvégeken) a kollégium szálláshelyeinek, termeinek 

hasznosítása. Az igénybevevőket vagyonvédelmi kötelezettség terheli, és kártérítési felelősség-

gel tartoznak. 

Az ellátandó nevelési, oktatási feladatok felosztása  

A feladatfelosztást a kollégiumvezető tanévként készít el. A feladatfelosztást a nevelőtestület vélemé-

nyezi.  

Tartalmazza:  

- A tanulócsoportokat  

- A munkaterv alapján tartandó kötelező és választható foglalkozásokat  

- Az egyéni és csoportos gondozási feladatokat  

- Ügyeleti, szervezési és vállalt funkciók szerinti feladatokat  
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- Az alkalmazott pedagógusok név szerinti feladatait: a megtartandó szakköröket, 

foglalkozásokat  

- Mindezek intézményi szintű összesítését.  

Ügyeleti beosztás  

A pedagógusi ügyelet célja a biztonságos intézményi környezet megteremtése.  

- Az ügyeletre beosztott pedagógus köteles a biztonsági feladatkört teljes figyelemmel ellátni, 

mert személyesen felelős a rábízott fiatalokért.  

- Az ügyeleti beosztás munkarendhez igazodó dokumentum, amely a teljes nyilvántartási 

időtartamban név szerint jelöli ki ügyeletre a pedagógusokat.  

- A beosztás azonos időtartamban, épületenként illetve szintenként egy pedagógust nevez meg, 

az ügyeletes pedagógust.  

- A törvényesség biztosítására a fenntartó ellenőrzi az intézmény gyermek és tanulóbaleset 

megelőző tevékenységét.  

3.1.3.2 A kollégium vezetői, nevelők 

A kollégiumvezető helyettes  

A kollégiumvezető feladatait, a vezető helyettes közreműködésével látja el. A vezető helyettesi meg-

bízást a kollégiumvezető adja - a kollégium nevelőtestületi véleményezés megtartásával -, a határozat-

lan időre kinevezett közalkalmazottnak. A megbízás a visszavonásig érvényes.  

A vezető helyettes felsőfokú végzettséggel és szakképesítéssel, valamint legalább öt év pedagógus 

munkakörben végzett gyakorlattal rendelkező személy, aki közvetlenül irányítja a beosztottak munká-

ját. 

A helyettesítés rendje: 

A kollégiumvezető szabadsága és betegsége, valamint hivatalos távolléte esetén helyettese képviseli, 

helyettesíti. A kollégiumvezető-helyettes felelős a kollégium működéséért. 

Ha a kollégiumvezető-helyettes akadályoztatott, vagy már nem tartózkodik a kollégiumban, az ügyele-

tes nevelő a teljes jogkörű felelős. 

A kollégiumvezető tartós távolléte esetén az intézmény - iskola - igazgatója a teljes vezetői jogkör 

gyakorlására külön írásos intézkedésben ad felhatalmazást. 

Tanulócsoport-vezető 

A tanulócsoportok vezetését főállású nevelőtanárok látják el. Munkaidejük az alábbi fő feladatokat 

foglalja magában (részletesen megtalálható munkaköri leírásukban):  

Csoportvezetői feladatok ellátása  

- Tanulószobai foglalkozások megtervezése és megtartása 

- Korrepetálások, felzárkóztatás  

- Tanulószobán kívüli foglalkozások tervezése, szervezése, megtartása  

- Adminisztrációs feladatok  

- Kapcsolattartás a szülőkkel és az osztályfőnökökkel 

- Figyelemmel kíséri a tanulók magatartását, tanulmányi munkáját, megköveteli környezetük 

rendjét, tisztaságát  

- Ellenőrzi a tanulók által használt helyiségek (szobák, fürdők, WC-ék, informatika terem, kondi 

terem stb.) rendeltetésszerű használatát  

- Beosztás szerint ellátja ügyeletét  
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- Részt vesz a kollégiumi rendezvényeken (munkaidőn túl is)  

- Minden rendkívüli - a kollégium szokványos menetétől eltérő - eseményt rögzít a kollégiumi 

ügyeleti naplóba, teljes felelősséggel intézkedik, az intézkedést is beírja a naplóba és tájékoz-

tatja a kollégium vezetőjét és helyettesét. 

3.1.3.3  A kollégium általános rendje, nyilvántartása  

Az intézmény - iskola - teljes területén, az épületekben és az udvarokon tartózkodó minden személy 

köteles:  

- védeni a közösségi tulajdont  

- megőrizni a kollégium, az intézmény rendjét és tisztaságát  

- takarékoskodni az energiával, a szükséges anyagokkal  

- eljárni tűz- és balesetvédelmi előírások szerint  

- betartani a munka- és egészségvédelmi szabályokat  

- rendeltetésszerűen használni az eszközöket, berendezéseket  

A kollégium folyamatosan működik. 

A tanulók az iskolai évkezdést megelőző napon költöznek be a kollégiumba és a szorgalmi idő utolsó 

napján 13.30 óráig költöznek ki. 

A tanulók éjszakai felügyelete éjszakai ügyelet megszervezésével történik, mindkettő épületben.  

A kollégium tanulói számára a kollégium területe csak írásos kimenő engedéllyel hagyható el.  

A kötelező foglalkozások rendje  

A tanulók a tanév első két hetében jelentkeznek a foglalkozásokra, szakkörökre. 

A szilenciumok a tanév első napján kezdődnek, a kötelező és választható foglalkozások szeptember 

15-én, illetve az azt követő munkanapon kezdődnek.  

3.1.3.4 A dolgozók munkarendje  

Vezetők munkarendje  

A kollégium hivatalos munkaidejében felelős vezetőnek kell az épületben tartózkodni Ezek a kollégi-

umvezető, helyettesek és az ügyeletes nevelő. 

A kollégiumvezető munkaidejét az intézmény - iskola - igazgatója írja elő. 

Alkalmazottak általános munkarendje 

A kollégium valamennyi dolgozójának munkaideje heti 40 óra.  

A kollégium zavartalan működése érdekében az alkalmazottak munkarendjét a kollégium vezetője 

állapítja meg, az érintett alkalmazottakkal közösen. 

A munkaköri leírásokat a kollégiumvezető készíti el.  

Minden alkalmazottnak és tanulónak be kell tartania az általános munka- és balesetvédelmi szabályo-

kat és a házirendet a kollégiumban. Az ezzel kapcsolatos képzés az intézmény megbízott munkatársá-

nak feladata minden tanév elején.  

Pedagógusok munkarendje  

A pedagógus teljes munkaideje heti 40 óra, mely kötelező órákból, valamint a nevelő-oktató munká-

val, és a gyermekekkel való foglalkozáshoz szükséges időből áll.  

A munkarend 5-7 napos, az alkalmazottak munkaidő beosztását a kollégiumvezető, a helyettesei és a 

munkaközösség vezetők végzik.  

A nevelőtanárok heti 40 órájukból 32 órát kötelesek a tanulókkal tölteni. (a pedagógus kizárólag az 

oktatási intézményben ellátandó feladatok végzéséhez szükséges időn túlmenően nem köteles az in-
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tézményben tartózkodni.) A kollégium rendezvényei, értekezletei stb. az oktatási intézményben ellá-

tandó feladatok közé tartoznak, ezért a beosztásban szereplő időn túl (heti 40 óráig) is igénybe vehető 

a pedagógus ideje.  

A pedagógusok napi munkarendjét, az ügyeleti és helyettesítési rendet a kollégiumvezető, a helyettese 

és a munkaközösség vezetők állapítják meg, az intézményvezető - iskolaigazgató - jóváhagyásával. 

Kérelemre a foglalkozások elcserélése engedélyezhető. 

A pedagógus köteles munkakezdése előtt 15 perccel korábban munkahelyén megjelenni! A munkából 

való távolmaradást előzetesen be kell jelenteni, hogy a feladatellátásáról helyettesítéssel gondoskodni 

lehessen. A rendkívüli távolmaradást (pl. betegség) legkésőbb a napi munkarend megkezdése előtt 2 

órával jelezni kell.  

3.1.4 Vadaspark 

3.1.4.1 A vadaspark működési rendje 

Általános rendelkezések 

- Minden tanuló és dolgozó köteles betartani és betartatni a munka-és balesetvédelmi szabályo-

kat 

- A vadállomány számára biztosítani kell a természetközeli és optimális élőhelyi viszonyokat, az 

állati jólétet. (Animal Walfare) 

- Tilos az állatok kínzása, napi bioritmusukban való zavarása, melyet a Vadászati Törvény és az 

Állatvédelmi Törvény szankcionál. 

- Tanuló a parkban csak a szakmai gyakorlatok ideje alatt tartózkodhat, ez időn kívül csak enge-

déllyel. Vonatkozik ez a nem a szakmában részt vevő tanulókra is. 

- Külső személy a vadasparkot csak engedéllyel, saját felelősségére látogathatja 

3.1.4.2 A tanulók kötelességei a vadasparkban 

- a kiadott feladatot szakszerűen és maradéktalanul elvégezni önállóan, vagy felügyelettel 

- tevékenységükért felelősséget vállalni 

- az elvégzett munkákat napi szinten gyakorlati munkanaplójukba bejegyezni 

- a rendellenes jelenségekről oktatóját értesíteni 

- a tárgyi és forgóeszközök karbantartását, javítását elvégezni, ezek állagmegóvását végrehajtani 

3.1.5 Gazdasági szervezet 

Alapfeladata, hogy a különböző gazdasági események, gazdasági műveletek pontos és naprakész rög-

zítésével segítse elő az intézmény alapfeladatainak ellátását. Biztosítsa a tulajdon védelmét, végezze el 

az intézmény számviteli tevékenységét. Az intézménynél vezetett nyilvántartások megbízható, valós 

képet adjanak az intézmény gazdálkodásáról. Nyomon követhető legyen a vagyon és pénzügyi helyzet 

változása. A gazdasági szervezet munkáját gazdasági-vezető irányítja. 

3.2 Az egyes szervezeti egységekhez nem tartozó dolgozók, felelősök, megbí-

zottak 

Munkájukat az igazgató a helyettesek segítségével irányítja. 



4  FELELŐS BEOSZTÁSÚ VEZETŐK, AZ INTÉZMÉNY VEZETŐSÉGE  

IGAZGATÓ 
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4.1 Az intézmény vezetősége 

Konzultatív és javaslattevő testület, amely segíti az igazgató munkáját.  

Az iskolavezetőség tagjai: 

- igazgató, 

- igazgatóhelyettesek, 

- gyakorlati oktatásvezető 

- gazdasági vezető 

- kollégium vezető 

Az iskola vezetősége havonta egyszer, ill. szükség szerint ülésezik. Az iskolavezetőség üléseire témá-

tól függően meghívhatók: a szakmai munkaközösség-vezető, a diákönkormányzatot segítő pedagógus, 

diákönkormányzat elnöke, a szülői szervezet képviselői stb. 

A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája,  

- értekezletek 

- csoportos megbeszélések  

- egyéni beszélgetések 

- tájékoztatók 

- beszámolók 

- A kapcsolattartás személyesen, telefonon és elektronikus levelezés útján történik. 

4.2 Igazgató 

Az iskola élén egyszemélyi felelősséggel az igazgató áll, aki vezetői tevékenységét helyettesek segít-

ségével végzi. Az igazgató a nevelőtestület tagja. Az iskola igazgatóját nyilvános pályázat útján a 

Földművelésügyi Miniszter bízza meg, és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. Az igazgató maga-

sabb vezető beosztású közalkalmazott. Az iskola többi alkalmazottja tekintetében gyakorolja a mun-

káltatói jogokat. Az igazgató dönt az iskola működésével, a dolgozók munkaviszonyával kapcsolatos 

minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal az iskola valamely közösségének, vagy más szerv-

nek a hatáskörébe.  

Az igazgató kizárólagos jogkörébe tartozik: 
- pedagógusok feletti teljes munkáltatói, valamint a kötelezettségvállalási jogkör gyakorlása 

- a költségvetési irányzatok, a béralap feletti önálló rendelkezés 

- külön meghatározott ügyekben a kiadmányozási rendelkezés 

Az igazgató feladatkörébe tartozik továbbá: 

- a nevelőtestület vezetése 

- a nevelő-oktatómunka tervezése, szervezése és ellenőrzése, e tevékenység irányítása 

- a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, a döntések végrehajtásának szakszerű 

megszervezése, ellenőrzése 

- a nemzeti és iskolai ünnepségek munkarendhez igazodó, méltó megünneplésének irányítása 

- együttműködés a tanulói, szülői, pedagógiai, társadalmi és gazdasági szervezetekkel 

- az alaptevékenységet kiegészítő tevékenység feletti rendelkezés 



30 

 

- az igazgató kötheti meg a megállapodást az iskolai büfé üzemeltetésére, áruautomaták működ-

tetésére. 

 

Egyes jogköreit az ügyek meghatározott körében, illetve esetenként átruházza helyetteseire, illetve az 

intézmény más közalkalmazottaira. 

A legfontosabb átruházott hatásköröket az érintettek munkaköri leírásai tartalmazzák. 

Igazgató helyettesítésének rendje: 

Az igazgatót akadályoztatása esetén - az azonnali döntést nem igénylő, kizárólagos hatáskörbe, vala-

mint a gazdálkodási jogkörbe tartozó ügyek kivételével - teljes felelősséggel az szakmai igazgatóhe-

lyettes helyettesíti. Az igazgató és a szakmai igazgatóhelyettes egyidejű akadályoztatása esetén az 

igazgató helyettesítése az oktatási igazgatóhelyettes feladata. Gazdasági és pénzügyi kérdésekben az 

igazgató helyettesítését a gazdasági vezető látja el.  

4.3 Igazgatóhelyettesek 

Intézményünkben: 

1 fő oktatási igazgatóhelyettes 

1 fő szakmai igazgatóhelyettes 

Az igazgatóhelyettesek az igazgató közvetlen munkatársai. Az igazgatóhelyettesek munkakörét azok a 

pedagógiai és egyéb feladatok alkotják, amelyeket számukra az igazgató írásban meghatároz. Az igaz-

gatóhelyetteseket az igazgató nevezi ki a nevelőtestület véleményének előzetes kikérésével. 

4.3.1 Az oktatási igazgatóhelyettes 

- A 4.1. pontban meghatározottak szerint helyettesíti az igazgatót. 

- Irányítja az intézményben folyó oktató-nevelő munkát, az iskolarendszerű elméleti oktatást, a 

tanórán kívüli tevékenységet, az osztályfőnöki munkát. 

- Gondoskodik a tanítás zavartalan folyamatosságáról. 

- Irányítja a beiskolázással kapcsolatos tevékenységet. 

- Felelős a tanulók felvételével kapcsolatos tevékenységekért. 

- Megszervezi és lebonyolítja a közismereti tantárgyi tanulmányi versenyeket, gondoskodik a to-

vábbjutók versenyzésével kapcsolatos teendők ellátásról. 

- Elkészíti a tanév helyi rendjére vonatkozó igazgatói előterjesztés tervezetét. 

- Gondoskodik a tanügyi adminisztráció feltételrendszeréről, a tanügyi okiratok irattárazásáról. 

- Irányítja az iskolai rendezvények és ünnepségek előkészítését, megtartását. 

- Ellenőrzi a tanárok adminisztrációs munkáját, elszámolásait. 

- Kiadja a pedagógusok tanulmányi, vizsga- és gyermekgondozási szabadságát. 

- Megszervezi, előkészíti az érettségi vizsgákat. 

- Intézi a végzős tanulók továbbtanulásával kapcsolatos feladatokat. 

- A szakmai igazgatóhelyettessel együttműködve megszervezi a tanulók szakmai vizsgarendjét. 

- Részt vesz az iskolavezetés értekezletein, közreműködik az iskolai szintű döntések, stratégiák 

kialakításában. 
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- Gondoskodik a közvetlen irányítása alá tartozó területek dolgozóinak anyagi elismeréséről, ja-

vaslatot tesz kitüntetésükre, illetve fegyelmi felelősségre vonásukra. 

- Irányítja az iskolarendszerű felnőttképzés elméleti oktatását 

- Rendszeresen felügyeli és ellenőrzi a levelező tagozat foglalkozásainak idejét, módját, tartal-

mát 

- Az esti-levelező tagozat foglalkozásainak időtartamában – lehetősége szerint - a képzésben 

részt vevők rendelkezésére áll. 

4.3.2 A szakmai igazgatóhelyettes 

- A 4.1. pontban meghatározottak szerint helyettesíti az igazgatót. 

- Az iskolai szakmai gyakorlóhelyek (tanműhelyek, tanterületek stb.) szakmai irányítója és az ott 

folyó nevelő-oktató munka felelős vezetője. A vállalati gyakorlóhelyeken (tanműhelyek, cso-

portos oktatásra alkalmas munkahelyek) folyó oktatás szakmai-pedagógiai-módszertani irányí-

tója. A gyakorlati oktatás vezetővel, a gyakorlati tantárgyak oktatását ellátó tanárokkal és 

szakoktatókkal (a továbbiakban: gyakorlati oktató) együttműködve ellátja a gyakorlati oktatás-

sal kapcsolatos összes nevelési, oktatási, szervezési, termelési, beszerzési, előállítási és egyéb 

teendőket. 

- Minden tanév elején elkészíti a gyakorlati oktatással kapcsolatos évi foglalkoztatási és beosztá-

si tervet, az összefüggő szakmai gyakorlat, a szakmai látogatások, kirándulások tervét.  

- Ezeket az iskolai munkatervbe illesztésre, illetve jóváhagyásra bemutatja az igazgatónak. 

- Minden év tervezési időszakában elkészíti a felszerelési tárgyak, gépek, berendezések cseréjé-

re, illetve korszerűsítésére, továbbá folyamatos, állandó megelőző karbantartására és fejleszté-

sére vonatkozó tervet, és ezek költségvetésének tervezetét. 

- Gondoskodik arról, hogy a gyakorlati oktatás a szakterület mindenkori fejlettségének színvona-

lán álljon. Ügyel az elméleti és gyakorlati oktatás összhangjára, a szakmai nevelés hatékonysá-

gára. 

- Óra- illetőleg foglalkozási látogatással és egyéb módon ellenőrzi a gyakorlati oktatók tevé-

kenységét. 

- Gondoskodik róla, hogy a gyakorlati oktatók az elméleti órákat tervszerűen látogassák. 

- Gondoskodik a rend és a fegyelem fenntartásáról a gyakorlóhelyeken, különösen pedig a biz-

tonságról, a munkavédelmi rendszabályok megtartásáról. 

- A nevelőtestületi értekezleteken az igazgató utasítása szerint beszámol a gyakorlati nevelés-

oktatás színvonaláról, a nevelő-oktató és termelőmunkáról, a tervekről, a tanulók előmenetelé-

ről, magatartásáról, szorgalmáról. 

- Megszervezi, irányítja és ellenőrzi az összefüggő szakmai gyakorlatokat. Tapasztalatairól ösz-

szefoglaló jelentést készít. 

- A gyakorlati oktatással kapcsolatos eseményekről, intézkedésekről feljegyzést vezet. 

- Rendszeres kapcsolatot tart fenn az iskolát segítő vállalatokkal, gazdasági társaságokkal, költ-

ségvetési szervekkel. 

- Szervezi az iskolarendszeren kívüli felnőttképzést,  

- Gondoskodik a képzési programok kidolgozásáról, 

- Tanfolyamokat szervez, 

- Megtervezi és lebonyolítja a felnőttképzéssel kapcsolatos marketing tevékenységet,  
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- Gondoskodik a felnőttképzéssel kapcsolatos adminisztráció feltételrendszeréről, a dokumentu-

mok irattárazásáról. 

- Figyelemmel kíséri a szakképzéssel és szakképesítéssel kapcsolatos jogszabályokat és azok 

változásait. 

- Ellenőrzi, és figyelemmel kíséri az iskola felnőttképzéshez kapcsolódó bemutató, szemléltető 

és számítástechnikai műszerellátottságát, a felszerelések állapotát. 

4.4 Gazdasági vezető 

- Munkáját az iskola igazgatójával szorosan együttműködve végzi. 

- Gondoskodik arról, hogy a jóváhagyott költségvetés keretein belül az iskola működésének 

pénzügyi feltételei biztosítottak legyenek, a szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre álljon, 

az iskola számláinak és egyéb tartozásainak kiegyenlítése határidőn belül megtörténjen, illetve 

az iskola követelései időben beérkezzenek. 

- Gondoskodik a gazdálkodás feladat- és fogalomkörébe tartozó belső, és előírás szerinti külső 

adatszolgáltatások, adó- és társadalombiztosítási kötelezettségek teljesítéséről. 

- Elkészíti a költségvetés tervezetét, a költségvetési beszámoló jelentéseket. 

- Gondoskodik a gazdálkodást érintő helyi szabályzatok elkészítéséről, a bérek és egyéb járandó-

ságok időbeni folyósításáról, a bérgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok betartásáról. 

- Ellen jegyzi az intézményi kifizetéseket. 

- Megszervezi és irányítja a bérelszámolási, a társadalombiztosítási, pénzügyi és számviteli fel-

adatok ellátását. 

- Felügyeli a bizonylatolást, az ügyvitelt, a bérgazdálkodást, a pénztári kifizetéseket, az iskola 

vagyonkezelésében lévő valamennyi vagyontárgy kezelését, leltározását. 

- Elemzi az iskola gazdálkodásának költségszerkezetét. A szakmai területek vezetőivel együtt-

működve javaslatot dolgoz ki a gazdálkodás hatékonyságának növelésére, a működés, a fenn-

tartás és a fejlesztés feltételrendszerének javítására. 

- Kapcsolatot tart az intézmény üzleti partnereivel. 

4.5 Kollégium vezető 

A kollégium munkáját a kollégiumvezető irányítja. 

A kollégiumvezetőt az intézmény - iskola - igazgatója nevezi ki, a nevelőtestület véleményének előze-

tes kikérésével.  

A kollégiumvezető munkakörét azok a pedagógiai és egyéb feladatok alkotják, amelyeket számára az 

igazgató írásban meghatároz. 

Legfontosabb feladatai és hatásköre: 

- Az igazgató közvetlen munkatársa, tagja az intézmény - iskola - vezetőségének. 

- Felelős a felügyeleti szervek, az igazgató, valamint a tantestület határozatainak 

megvalósításáért  

- Irányítja, ellenőrzi és értékeli a kollégiumban folyó nevelőmunkát. 

- Tapasztalatairól tájékoztatja, javaslataival segíti az intézmény - iskola - igazgatójának 

munkáját. 
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- Az igazgató általános felhatalmazása alapján képviseli a kollégiumot az állami szervek, 

valamint a magánszemélyek előtt. 

- Elkészíti a kollégium nevelési tervét, figyelembe véve a kollégiumi munkatervből adódó 

feladatokat, jóváhagyja a nevelőtanárok nevelési tervét. 

- Segíti a nevelőtanárok pedagógiai továbbképzését. 

- Figyelemmel kíséri a kollégiumi közösségek életét, a diákönkormányzat munkáját. 

- Intézkedik a tanulók jutalmazásáról, büntetéséről - kizárás kivételével - jóváhagyja a 

nevelőtanárok munkabeosztásának alkalomszerű módosítását  

 

4.6 Egyes rész- és munkaterületek végzésével megbízott felelősök 

4.6.1 A munkaközösség-vezetők 

A munkaközösség-vezetőt a munkaközösség kezdeményezése alapján az intézmény igazgatója bízza 

meg.  A munkaközösség-vezetők megbízatásának megszüntetését kezdeményezheti az igazgató vagy a 

munkaközösség. 
Feladatai: 

- Előkészíti a munkatervet, összehangolja azt az iskolai munkával.  

- Ellenőrzi végrehajtását. 

- Javaslatot tesz a tantárgyfelosztásra. 

- Patronálja a pályakezdőket. 

- Módszertani megbeszéléséket tart, szervezi, és figyelemmel kíséri a szakirodalom tanulmányo-

zását, felhasználását, irányítja a szertárfejlesztést. 

- Koordinálja a munkaközösség tagjainak munkáját (szemléltetés, értékelés stb.) 

- Szakmai, módszertani kérdésekben segítséget ad a nevelő-oktatómunka tervezéséhez, szerve-

zéséhez, ellenőrzéséhez. 

4.6.2 Az osztályfőnök 

A nevelőtestület egyetértésével az igazgató bízza meg.  

Munkáját az igazgató és a tanügyi igazgatóhelyettes utasításai és az osztályfőnöki munkaközösség 

megállapodásai szerint tervezi és folyamatosan végzi. 

- Alaposan megismeri tanítványai személyiségét, ennek, valamint az iskola pedagógiai elveinek 

figyelembe vételével neveli őket. Minden tudásával elősegíti az osztályközösség kialakulását. 

- Összehangolja és segíti az osztályában tanító nevelők munkáját, látogatja óráikat. 

- Észrevételeit, a felmerülő problémákat az érintett nevelőkkel megbeszéli. 

- Az éves ütemtervben meghatározottak szerint fogadóórát, osztályszülői értekezletet tart. Indo-

kolt esetben családlátogatást végez. Az ellenőrző útján rendszeresen tájékoztatja a szülőket a 

tanulók magatartásáról, tanulmányi előmeneteléről. 

- Osztályfőnöki nevelőmunkáját tanmenetben megtervezi, és az abban foglaltakat be is tartja. 

- Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, észrevételeivel, javaslataival, vala-

mint a részére kijelölt feladatok teljesítésével elősegíti a közösség tevékenységét. 

- Együttműködik a közösség kialakítása és fejlesztése érdekében a diákönkormányzatokkal, szü-

lőkkel, kollégiumi nevelőkkel, segíti őket feladataik végrehajtásában. 
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- Figyelemmel kíséri tanulói tanulmányi eredményeit, osztálya fegyelmi helyzetének alakulását. 

Minősíti a tanulók magatartását és szorgalmát, ezekkel összefüggő észrevételeit, javaslatait 

kollégái elé terjeszti. 

- Különös gondot fordít a hátrányos helyzetű tanulók segítésére, szorosan együttműködik a 

Gyermekjóléti Szolgálat szakembereivel. 

- Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat, ideértve a tanügyi dokumentumok nap-

rakész vezetését (törzskönyv, osztálynapló), valamint a továbbtanulással, ifjúságvédelemmel, 

statisztikák készítésével járó adminisztrációt. Az ütemtervnek megfelelően értesíti a bukásra ál-

lók szüleit. 

- Szakközépiskolában szervezi a tanulók közösségi szolgálatát, elvégzi az ehhez szükséges ad-

minisztrációt. 

- Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására mozgósít, 

közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 

- Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, fegyelmezésére, kitüntetésére. Szükség esetén kéri 

ezekhez az osztályközösség véleményét. 

- Segíti a tanulók pályaorientációját, pályaválasztását, igyekszik ezeket megalapozottá, a realitá-

sokkal összhangban levővé tenni. 

- Figyelemmel kíséri a tanulók tankönyvellátottságát, segít a felmerülő gondok megoldásában. 

- Segíti a tanulók iskolai élettel kapcsolatos pénzügyi kötelezettségeinek teljesítését, az életkori 

adottságokra tekintettel folyamatosan követi és ellenőrzi azokat (étkezési térítés, DSE, költség-

térítés a szakképzésben). 

- Törekszik az indokolatlan mulasztások, késések megelőzésére, visszaszorítására, ennek érde-

kében él az alapdokumentumokban lefektetett eszközökkel. 

- Részt vesz tanulóival az iskolai rendezvényeken, felkészíti őket ezekre, majd ügyel részvéte-

lükre, kulturált viselkedésükre. 

4.6.3 Tanulócsoport-vezető 

- A kollégiumban csoportvezetői feladatokat lát el. 

- Megtervezi és megtartja a tanulószobai foglalkozásokat  

- Korrepetálásokat, felzárkóztató foglalkozásokat tart 

- Megtervezi, szervezi és megtartja a tanulószobán kívüli foglalkozásokat  

- Adminisztrációs feladatokat lát el 

- Kapcsolatot tart a szülőkkel és az osztályfőnökökkel 

- Figyelemmel kíséri a tanulók magatartását, tanulmányi munkáját, megköveteli környezetük 

rendjét, tisztaságát  

- Ellenőrzi a tanulók által használt helyiségek (szobák, fürdők, WC-ék, informatika terem, 

kondi terem stb.) rendeltetésszerű használatát  

- Beosztás szerint ellátja ügyeletét  

- Részt vesz a kollégiumi rendezvényeken (munkaidőn túl is)  

- Minden rendkívüli - a kollégium szokványos menetétől eltérő - eseményt rögzít a 

kollégiumi ügyeleti naplóba, teljes felelősséggel intézkedik, az intézkedést is beírja a 

naplóba és tájékoztatja a kollégium vezetőjét és helyettesét. 
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4.6.4 A munkavédelmi felelős 

- Az igazgató megbízásából ellátja a tanulóifjúság és a dolgozók balesetvédelmi, balesetelhárítá-

si felvilágosítását, a munkavédelemmel összefüggő szakmai és adminisztratív feladatokat. 

- A tanév megkezdése előtt munkavédelmi szemlét szervez. 

4.6.5 Tűz- és polgárvédelmi felelős 

- Igazgató megbízásából felelős a tűz- és polgári védelmi felvilágosító munkáért.  

- Figyelemmel kíséri a tűz- és polgári védelmi rendszabályok betartását, elvégzi az ezzel kapcso-

latos adminisztratív feladatokat.  

- Együttműködik a Marcali Tűzoltósággal és a Polgárvédelemmel 

- A tanév megkezdése előtt tűzvédelmi szemlét szervez. 

4.6.6 Diákönkormányzatot segítő pedagógusok 

- Az iskolai diákönkormányzat felkérésére segíti a diákönkormányzat munkáját. 

- A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatának megfelelően szervezi a diákön-

kormányzat munkáját 

4.6.7 Szakkörvezetők 

- A szakkörvezetőket az igazgató bízza meg.  

- A megbízást ellátók szakmailag és pedagógiailag felelősek a szakkörök munkájáért.  

- Tevékenységüket tanévhez kapcsolódó munkaterv alapján végzik.  

- A szakköri foglalkozásokról naplót vezetnek. 

4.6.8 Könyvtáros 

- Az iskolai könyvtár szervezeti és működési szabályzatának megfelelően szervezi a könyvtári 

kölcsönzést, a feldolgozó- és kutatómunkát.  

- Az állománygyarapítást a gyűjtőköri szabályzatnak megfelelően végzi.  

4.6.9 Iskolatitkár 

- Tehermentesíti a vezetőket a nem pedagógiai jellegű feladataik alól.  

- Tevékenységének középpontjában az intézmény adminisztrációs, ügyviteli, személyzeti és is-

kolaszervezési feladatainak intézése áll. 

4.6.10 Rendszergazda 

- feladata az informatikai eszközök ellenőrzése, karbantartása 

- iskolai honlap szerkesztése 

- hibaelhárítás a teljes informatikai környezetben (szerver, hálózat, nyomtatás) 

- hozzáférések kezelése 
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- mentések, visszaállítások kivitelezése  

- üzemeltetési feladatok tervezése, kivitelezése  

- beszállítókkal történő kapcsolattartás  

4.7 A pedagógusok munkakörükben és megbízások alapján ellátandó felada-

tai 

A tanár, a gyakorlati oktató (szakoktató) /továbbiakban: pedagógus/ felelősséggel és önállóan végzi 

munkáját. Kötelessége különösen, hogy: 

- nevelő és oktató munkája során gondoskodjék a gyermek személyiségének fejlődéséről, tehet-

ségének kibontakoztatásáról, ennek érdekében tegyen meg minden tőle elvárhatót, figyelembe 

véve a gyermek egyéni képességeit, adottságait, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyze-

tét, 

- a különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel 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, 

- előmozdítsa a gyermek, tanuló erkölcsi fejlődését, a közösségi együttműködés magatartási sza-

bályainak elsajátítását, és törekedjen azok betartatására, 

- egymás szeretetére és tiszteletére, a családi élet értékeinek megismerésére és megbecsülésére, 

együttműködésre, környezettudatosságra, egészséges életmódra, hazaszeretetre nevelje a 

gyermekeket, tanulókat, 

- a szülőt (törvényes képviselőt) rendszeresen tájékoztassa a tanuló iskolai teljesítményéről, ma-

gatartásáról, az ezzel kapcsolatban észlelt problémákról, az iskola döntéseiről, a gyermek ta-

nulmányait érintő lehetőségekről, 

- a gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében tegyen meg minden le-

hetséges 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 mara-

déktalanul tiszteletben tartsa, javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ adjon, 

- az ismereteket tárgyilagosan, sokoldalúan és változatos módszerekkel közvetítse, oktatómunká-

ját éves és tanórai szinten, tanulócsoporthoz igazítva, szakszerűen megtervezve végezze, irá-

nyítsa a tanulók tevékenységét, 

- a helyi tantervben és a pedagógiai programban meghatározottak szerint érdemjegyekkel vagy 

szövegesen, sokoldalúan, a követelményekhez igazodóan értékelje a tanulók munkáját, 

- részt vegyen a számára előírt pedagógus-továbbképzéseken, folyamatosan képezze magát, 

- tanítványai pályaorientációját, aktív szakmai életútra történő felkészítését folyamatosan irányít-

sa, 

- a pedagógiai programban és az SZMSZ-ben előírt valamennyi pedagógiai és adminisztratív 

feladatait maradéktalanul teljesítse, 

- pontosan és aktívan részt vegyen a nevelőtestület értekezletein, a fogadóórákon, az iskolai ün-

nepségeken és az éves munkaterv szerinti rendezvényeken, 
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- határidőre megszerezze a kötelező minősítéseket, 

- megőrizze a hivatali titkot, 

- hivatásához méltó magatartást tanúsítson, 

- a gyermek, tanuló érdekében együttműködjön munkatársaival és más intézményekkel. 

Az eddigieken felül a gyakorlati oktató egyéb feladatai és hatásköre: 

- Megismerteti a tanulókkal a munkavédelmi szabályokat, a gyakorlóhelyek berendezését, a 

munkával kapcsolatos gépek, eszközök, szerszámok, felszerelések kezelését és helyes haszná-

latát. 

- A soron lévő gyakorlati tananyaggal kapcsolatos munkavédelmi és balesetelhárítási szabályo-

kat még a munka megkezdése előtt ismerteti a tanulókkal, oktatást és hozzátartozó ellenőrzést 

végez.  

- Vigyáz arra, hogy az előírt védőberendezések állandóan jó állapotban legyenek és a tanulók 

minden munkánál betartsák a szükséges kezelési és biztonsági utasításokat. 

- Ismerje az elméleti tantárgyak nevelési és oktatási terveit, és látogassa az elméleti órákat. 

- A gyakorlati oktatás vezetőjének utasítása szerint részt vesz a leltárak elkészítésében. 

- - A hozzá beosztott tanulók munkanaplóit rendszeresen ellenőrzi, kijavítja,          értékeli a ta-

nulók szakmai gyakorlatok alatti magatartását és szorgalmát. 

- Kellő időben gondoskodik a napi gyakorlat szakszerű előkészítéséről. 

- A gyakorlati foglalkozások előtt legalább 15 perccel megjelenik a munkahelyen és megszervezi 

a zavartalan munkakezdést. 

- Közreműködik a tanulók tanulmányútjainak, összefüggő szakmai gyakorlatának szervezési 

munkáiban, felügyeletében vagy vezetésében. 

- Az iskolában megbízási jogviszony alapján foglalkoztatott óraadó tanárnak is ismerni és alkal-

mazni kell a szabályzat előírásait, meg kell őriznie a szolgálati titkot. 

- Foglalkoztatásának ideje alatt részt vesz a nevelőtestület munkájában, de a szerződésben kije-

lölt tanítási (felügyeleti, diákköri, stb.) órákon kívül más, működési pótlékkal járó munkával 

nem bízható meg.  

- - Ugyanez vonatkozik arra a pedagógusra is, aki másik nevelési-oktatási intézmény főállású 

dolgozójaként   végez nevelő-oktató munkát az iskolában. 

A tanárok egyéb megbízásai: 

- munkaközösség vezető 

- diákönkormányzatot segítő pedagógus 

- osztályfőnök 

- jegyzőkönyv-vezető,  

- pályaválasztási felelős, 

- fegyelmi bizottság vezetése  

- szakkörvezető stb. 

5  AZ ISKOLÁBAN MŰKÖDŐ KÖZÖSSÉGEK 

5.1 Nevelőtestület 

A nevelőtestület működése, jogállása 
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A nevelőtestület az intézmény pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az intéz-

mény legfontosabb tanácskozó és döntéshozó szerve. 

A nevelőtestület tagja az intézmény valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja, gazdasá-

gi vezetője, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő felsőfokú iskolai végzettségű al-

kalmazottja. A nevelőtestület vezetése az intézmény vezetőjének feladata. 

Az intézmény nevelőtestülete a nevelési és oktatási kérdésekben, az intézmény működésével kapcsola-

tos ügyekben, valamint a közoktatási törvényben és más jogszabályokban meghatározott kérdésekben 

döntési, egyébként pedig véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkeznek. 

A nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásának szakszerű megszervezése és 

ellenőrzése az intézmény vezetőjének feladata. 

Óraadó tanár a nevelőtestület döntési jogkörébe tartozó ügyekben nem rendelkezik szavazati joggal, 

kivéve a tanulók magasabb évfolyamba lépésével, fegyelmi ügyeivel és a tanulók osztályozó vizsgára 

bocsátásával kapcsolatos döntésekben. 

A nevelőtestület legfontosabb feladata a pedagógiai program létrehozása és egységes megvalósítása, - 

ezáltal a tanulók magas színvonalú nevelése és oktatás. Ennek a komplex feladatnak megfelelően a 

nevelőtestület döntési, valamint véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. 

A nevelőtestület az intézmény legfontosabb tanácskozó és döntéshozó szerve. A nemzeti köznevelés-

ről szóló törvény70. §. szerint gyakorolja jogkörét. 

A nevelőtestület döntési jogköre: 

- a pedagógiai program és módosításának elfogadása 

- az SZMSZ, illetve a házirend és módosításának elfogadása 

- a tanév munkatervének elfogadása 

- a továbbképzési program elfogadása 

- az intézmény munkáját átfogó értékelések, beszámolók elfogadása 

- a tanuló félévi és év végi osztályzatának megállapítása 

- a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása, 

- a tanulók fegyelmi ügyeiben való döntés, 

- a tanulók osztályozó vizsgára bocsátása, 

- az intézményvezetői programok szakmai véleményezése, 

- a tanulók szakmai vizsgára bocsátása, 

- saját feladatainak és jogainak részleges átruházása. 

A nevelőtestület véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet a nevelési-oktatási intézmény műkö-

désével kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

 

A nevelőtestület által átruházott jogkörök 

A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból – a jogszabá-

lyokban meghatározott módon – bizottságot hozhat létre, illetve egyes jogköreinek gyakorlását átru-

házhatja a szakmai munkaközösségekre vagy a diákönkormányzatra. 

Az átruházott jogkör gyakorlója a nevelőtestületet tájékoztatni köteles – tantestületi értekezleten vagy 

azonnal – azokról az ügyekről, amelyekben a nevelőtestület megbízásából eljár. 

A nevelőtestület nem ruházhatja át a következő jogköreit: 
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- a pedagógiai program elfogadása 

- a szervezeti és működési szabályzat elfogadása 

- a házirend elfogadása 

- intézményi minőségirányítási program elfogadása 

A nevelőtestület átruházhatja a következő jogköreit: 

Döntési jogkörét: 

- a nevelési – oktatási intézmény éves munkatervének elfogadása 

- a nevelési – oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadá-

sa 

- a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása 

- a tanulók fegyelmi ügyeibe való döntés, a tanulók osztályozóvizsgára bocsájtása 

- a jogszabályban meghatározott más ügyek. 

Véleménynyilvánítási jogkörét: 

- a nevelési – oktatási intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben 

- az egyes pedagógusok külön megbízásainak elosztása során 

- az igazgatóhelyettesek megbízása, illetve a megbízás visszavonása előtt 

- a nevelési – oktatási intézmény költségvetésében szakmai célokra rendelkezésre álló pénzesz-

közök felhasználásának megszervezésében, 

- a nevelési – oktatási intézmény beruházási és fejlesztési terveinek megállapításában, 

- az iskolai felvételi követelmények meghatározásánál, 

- más, a fenti pontokban nem szereplő, de jogszabályban meghatározott esetekben 

Javaslattételi jogkörét: 

- a nevelési – oktatási intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben  

Ki kell kérni a nevelőtestület véleményét: 

- a tantárgyfelosztás elfogadása előtt, 

- az egyes pedagógusok külön megbízásainak elosztása során, 

- az igazgatóhelyettesek megbízása, illetve a megbízás visszavonása előtt, 

- az intézményvezető pályázatában benyújtott vezetési programról, 

- a nevelési-oktatási intézmény költségvetésében szakmai célokra rendelkezésre álló pénzeszkö-

zök felhasználásának megtervezésében, 

- a nevelési-oktatási intézmény beruházási és fejlesztési terveinek megállapításában, 

- az iskolai felvételi követelmények meghatározásához, 

- külön jogszabályban meghatározott ügyekben, 

Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell összehívni, ha az iskolaigazgató, vagy a nevelőtestület 

egyharmada kéri. Ha a szülői szervezet, iskolai diákönkormányzat kezdeményezi a nevelőtestület ösz-

szehívását, a kezdeményezés elfogadásáról a nevelőtestület dönt. 

A nevelőtestület döntései 

A nevelőtestület döntéseit és határozatait általában – a jogszabályokban meghatározottak kivételével – 

nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. 

A nevelőtestület titkos szavazással dönt az alábbi kérdésben: 
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- Az intézmény vezetésére vonatkozó program és a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzelések támogatásáról. 

Titkos szavazás esetén szavazatszámláló bizottságot jelöl ki a nevelőtestület tagjai közül. A szavazatok 

egyenlősége esetén az intézményvezető szavazata dönt. 

A nevelőtestületi értekezletek formái: 

- tanévnyitó 

- félévi 

- tanévzáró 

- rendszeres 

- rendkívüli 

A nevelőtestületi értekezleteken a nevelőtestület tagjain kívül részt vehetnek a tárgy szerint érdekelt 

tanulói közösségek képviselői, a szülői szervezet, valamint a Diákönkormányzat képviselői. 

A nevelőtestületi értekezletről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és 

a nevelőtestület jelenlevő tagjai közül két hitelesítő írja alá. A döntések az intézmény iktatott iratanya-

gába kerülnek.  A nevelőtestület – feladat- és jogkörének részleges átadásával – a következő állandó 

bizottságokat hozza létre tagjaiból: 

5.2 A fegyelmi bizottság 

Feladata a házirendet súlyosan megszegő tanulók fegyelmi ügyeinek kivizsgálása, javaslattétel a fe-

gyelmi büntetésre 

Tagjai: 

- az érintett tanuló osztályfőnöke 

- a Fegyelmi Bizottság elnöke (az ügyben független pedagógus) 

- a diákönkormányzat képviselője 

- kollégium képviselője 

5.3 Közalkalmazotti közösség 

Az intézmény összes főállású közalkalmazottjának közössége. 

5.4 Intézményi Tanács 

A helyi közösség érdekeinek képviseletére a szülők, a nevelőtestület és Somogyzsitfa önkormányzatá-

nak delegáltjából létrehozott közösség. Tagjait az intézményvezető bízza meg a feladat ellátására. 

5.5 Szakmai munkaközösségek 

- Tervezik, szervezik, fejlesztik, ellenőrzik és értékelik az iskolai és tanítási órákon kívüli neve-

lő-oktató munkát.  

- Az iskolai munkatervben meghatározott feladataik elvégzéséről beszámolnak a nevelőtestületi 

értekezleteken.  

- Üléseiken az iskolavezetés képviselteti magát. 
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5.6 Alkalmi feladatokra alakult munkacsoportok 

Az iskolai munka egyes aktuális feladatainak megoldására a tantestület tagjaiból munkacsoportok ala-

kulhatnak a nevelőtestület vagy az iskola vezetőségének döntése alapján. 

Amennyiben az alkalmi munkacsoportot az iskola vezetősége hozza létre, erről tájékoztatnia kell a 

nevelőtestületet. 

Az alkalmi munkacsoportok tagjait vagy a nevelőtestület választja, vagy az igazgató bízza meg. 

5.7 Szülők közösségei 

5.7.1 A szülői szervezetek 

A köznevelési törvény alapján a szülők meghatározott jogaik érvényesítésére és kötelességük teljesíté-

sére szülői munkaközösséget hozhatnak létre. A szülői munkaközösség dönt saját szervezeti és műkö-

dési rendjéről, munkatervének elfogadásáról, tisztségviselőinek megválasztásáról és képviseletéről. 

Kezdeményezheti Iskolaszék létrehozását, tovább dönt arról, hogy ki lássa el a szülők képviseletét az 

iskolaszékben. Az osztály-szülői munkaközösség tagjai választják meg az intézményi szülői munka-

közösséget (Szülői Testület). 

 

A szülői munkaközösség részére biztosított jogok 

A szülői munkaközösségnek véleményezési joga van: 

- az SZMSZ-ben a szülőket is érintő rendelkezéseiben  

- a házirend megállapításában 

- a szülőket anyagilag is érintő ügyekben 

- a szülői értekezletek napirendjének meghatározásában 

- az iskola és a család kapcsolattartási rendjének kialakításában 

A szülői közösséggel való kapcsolattartás 

Egy osztály tanulóinak szülői szervezetével a gyermekközösséget vezető osztályfőnök közvetlen kap-

csolatot tart. A szülői szervezetek intézménnyel kapcsolatos véleményét, javaslatait a szülői szerveze-

tek vezetői vagy a választott elnök juttatja el az intézmény vezetőségéhez.  

A Szülői Testületet az intézményvezető a munkatervben rögzített időpontban hívja össze, ahol tájékoz-

tatást ad az intézmény munkájáról és feladatairól, valamint meghallgatja a szülői szervezet véleményét 

és javaslatait.  

 

A szülők szóbeli tájékoztatási rendje 

Az intézmény - a köznevelési törvénynek megfelelően - a tanulóknak a tanév során rendszeres szóbeli 

tájékoztatást tart. A szóbeli tájékoztatás lehet csoportos és egyéni. A szülők csoportos tájékoztatásának 

módja a szülői értekezletek, az egyéni tájékoztatás a fogadóórákon történik. 

A szülői értekezletek rendje: 

Az osztályok szülői közössége számára az intézmény tanévenként legalább 2 alkalommal a munka-

tervben rögzített időpontú, rendes szülői értekezletet tart, az osztályfőnökök és a kollégiumi csoport-

vezetők vezetésével.  
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Rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze az intézményvezető, az osztályfőnök és a szülői szervezet 

képviselője a gyermekközösségekben felmerülő problémák megoldására. 

A szülői fogadóórák rendje: 

Az intézmény tanévenként, a munkatervben rögzített időpontú, rendes szülői fogadóórát tart. A tanul-

mányaiban jelentősen visszaeső tanuló szülőjét az osztályfőnök írásban is behívja az intézményi foga-

dóórára. Ha a gondviselő a munkatervi fogadóórán kívül is találkozni szeretne gyermeke pedagógusá-

val, telefonon vagy írásban időpontot kell egyeztetni az érintett pedagógussal. 

A szülők írásbeli tájékoztatási rendje 

Közoktatási intézményünk a tanulókról írásos tájékoztatást ad a hivatalos pecséttel ellátott tájékoztató 

(ellenőrző) füzetekben. Írásban, illetve az elektronikus naplón keresztül értesítjük a tanuló szüleit 

gyermekük magatartásáról, szorgalmáról, tanulmányi előmeneteléről. Tájékoztatjuk a szülőket az in-

tézményi élet kiemelkedő eseményeiről és a szükséges aktuális információkról is. 

Az osztályfőnök havonta ellenőrzi az osztálynapló és a tájékoztató füzet érdemjegyeinek azonosságát, 

és pótolja a tájékoztató füzetben hiányzó érdemjegyeket.  

Az osztályfőnök indokolt esetben írásban értesíti a szülőket a tanulók előmeneteléről, magatartásáról 

és szorgalmáról. 

A tanulók szüleitől írásbeli nyilatkozatot kell beszerezni minden olyan intézményi döntéshez, amely-

ből a szülőre fizetési kötelezettség hárul.  

Írásbeli nyilatkozatot kell beszerezni továbbá: 

- a tanulói jogviszony keletkezésével, megszűnésével kapcsolatban 

- tanórai foglakozások alóli felmentés előtt 

- osztályozás alóli mentesítés esetén 

- a tanulmányi idő rövidítésével kapcsolatban 

- jogszabályban előírt egyéb esetekben. 

5.8  Diákközösség 

- Az iskolai tanulóközösség legmagasabb fóruma a diákközgyűlés.  

- Tanévenként legalább egy alkalommal diákközgyűlést kell tartani, amelyen az iskola tanulói 

vagy a diákönkormányzat döntése alapján a diákok küldöttei vesznek részt. 

5.9 Osztályközösség  

- Az egy osztályba járó tanulók közössége, vezetője az osztályfőnök. A tanulók osztályba sorolá-

sa jelentkezésük során megadott szempontok szerint történik, a pedagógiai programnak megfe-

lelően.  

- Az osztályközösség megválasztja az osztály diákbizottságát és az osztály titkárát. 

- Küldötteket delegál a diákönkormányzatba és az iskolai fegyelmi bizottságba.  

- Az osztályközösség vezetője az osztályfőnök. 

5.10 Kollégiumi tanulócsoportok  

- Az egy csoportban tanuló kollégista tanulók közössége.  
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- A csoportok létszáma átlagosan 25 fő, de szervezhető alacsonyabb létszámú csoport is, ha ez 

pedagógiailag indokolt. A csoport maximális létszámát a köznevelési törvény szabályozza. 

- A csoportalkotás elvei: azonos évfolyam, azonos szakmacsoport, azonos osztály, azonos lakó-

hely, barátságok  

- A csoport élén pedagógusvezetőként a csoportvezető nevelő áll, akit a feladat ellátással az in-

tézményvezető bíz meg. Szervezi és irányítja a közösségi életet, jelentős nevelő hatást fejt ki és 

érdemben foglalkozik a rábízott fiatalok egyéni gondjaival.  

5.11 Diákönkormányzat 

- Az intézményben a tanulók küldötteiből diákönkormányzat működik.  

- Tevékenységét saját Szervezeti és Működési Szabályzata alapján végzi. A működés tárgyi fel-

tételeit az intézmény biztosítja.  

- A diákönkormányzat munkáját felkérés alapján pedagógus segíti.  

- A diákönkormányzat javaslattételi jogával nevelőtestületi értekezleten vagy igazgatói fogadó-

órán élhet.  

- Diákmozgalmi rendezvényekre az iskolavezetéssel történő előzetes egyeztetés után igénybe 

vehetik az intézmény helyiségeit, használhatják berendezéseit.  

- A diákönkormányzat véleményezési és javaslattételi joggal rendelkezik az intézmény működé-

sével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.  

A diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol: 

- az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásakor és módosításakor 

- a Házirend elfogadásakor és módosításakor 

- az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor 

Döntési jogköre kiterjed: 

- saját működése és hatásköre gyakorlására 

- működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználására 

- egy tanítás nélküli munkanap programjára  

- tájékoztatási rendszerének létrehozására és működtetésére 

- vezetőinek, munkatársainak megbízására, visszahívására. 

A tanulók szervezett véleménynyilvánításának rendje, formái, tájékoztatásuk fórumai 

Az intézmény tanulóinak szervezett formában joga van az őket érintő összes döntésről, az okta-

tó-nevelő munka folyamatáról véleményt nyilvánítani. 

A szervezett véleménynyilvánítás formái: 

- diákközgyűlés 

- rendkívüli diákközgyűlés 

- diák küldöttgyűlés 

- diák-önkormányzati ülés 

- igazgatói, igazgatóhelyettesi fogadóórák 

A szervezett véleménynyilvánítás fórumain részt vesz az igazgató, igazgatóhelyettesek, illetve 

azok a közalkalmazottak, akiknek jelenlétét legalább egy héttel előre a diákok kérték. 
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A tanulók rendszeres tájékoztatása az iskolaépületben és a kollégiumban elhelyezett hirdetőtáb-

lákon, osztályfőnöki órákon történik.  

5.12 Iskolai sportkör 

Az iskolai sportkör tagjai az iskola nappali tagozatos diákjai. A sportkör vezetőjét az iskola 

igazgatója bízza meg. Az iskolai sportkör egy tanévre szóló szakmai program szerint végzi a 

munkáját.  

Az iskolai sportkör a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítja a tanulók mindennapi test-

edzését, valamint a tanulók felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli 

sportversenyre. 

Az iskolai sportkör vezetője rendszeres kapcsolatot tart az intézmény vezetőivel. Az iskola 

igazgatója és a sportkör vezetője havonta egy alkalommal megbeszélést tart a sportkörrel kap-

csolatos tevékenységekről. A sportkör vezetője félévente írásos beszámolót készít az iskola 

igazgatójának a sportköri munka értékeléséről. 

6 AZ INTÉZMÉNY MUNKARENDJE 

6.1 A tanév rendje 

A tanév szeptember 1-jétől következő év augusztus 31-ig tart. Aktuális rendjéről az oktatási miniszter 

évenként rendelkezik. A tanév helyi rendjét az intézmény igazgatója éves munkatervben határozza 

meg, a nevelőtestület fogadja el az érintett közösségek véleményének figyelembevételével.  

A tanév helyi rendje tartalmazza az intézmény működésével kapcsolatos legfontosabb eseményeket és 

időpontokat: 

- az intézményi rendezvények, ünnepségek módját, időpontját 

- a tanítás nélküli munkanapok programját, időpontját 

- a vizsgák rendjét 

- a tanítási szünetek - miniszteri rendelet keretein belüli - időpontját 

- a nyílt napok megtartásának rendjét és idejét 

A tanév helyi rendjét, valamint az intézmény rendszabályait, az osztályfőnökök az első tanítási héten 

ismertetik a tanulókkal, az első szülői értekezleten pedig a szülőkkel.  

6.2 Az iskola nyitva tartása  
Az iskola a tanév szorgalmi ideje alatt tanítási napokon 600 - 2000  óráig tart nyitva. 

Az iskola hivatalos munkaideje tanítási napokon 700 - 1600 óráig tart. 

Az intézmény tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva munkanapokon 0800 – 1200-ig. Az 

iskolát szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon – rendezvények hiányában – zárva kell tartani. 

A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre – eseti kérelmek alapján – az igazgató ad engedélyt. 

 

6.2.1 A tanulók intézményben tartózkodásának rendje 
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Az iskola szorgalmi időben hétfőtől péntekig tart nyitva. Szombaton és vasárnap csak az igazgató elő-

zetes engedélye alapján tartható iskolai vagy más célú rendezvény. 

Rendkívüli esetben szombat is lehet tanítási nap. 

A tanulók általában 07.00-tól, illetve a tömegközlekedési járművek megérkezése utáni időben tartóz-

kodhatnak az iskolában az iskolai foglalkozások végéig, általában 16.00 óráig.  

Az elméleti tanítás 07. 40-kor, a gyakorlati oktatás 07.30-kor kezdődik. 

A pontos órakezdés érdekében a tanulóknak legkésőbb 07.30-ra kell beérkezniük. 

A tanítási órák 45 percesek, köztük 10 perces szünet van, kivéve a harmadik szünetet, ami 15 perces. 

A gyakorlati foglalkozások 60 percesek. 

A tanítási óra végét csengő jelzi, ami az órát tartó szaktanárnak jelzi, hogy az órát (minél hamarabb) 

fejezze be. A kicsengetés előtt öt perccel jelzőcsengő jelzi az óra közelgő végét. 

A tanulók az óraközi szünetekben az iskola folyosóin, jó idő esetén, az iskola udvarán tartózkodnak.  

A szünetekben a kijelölt tanuló ügyeletet tart, munkáját az ügyeletes pedagógusok irányítják. Becsen-

getéskor a tanulóknak az osztály előtt kell tartózkodni. 

Az osztály utolsó órája előtt az intézmény területét a tanuló csak külön engedéllyel hagyhatja el. Az 

iskola elhagyásakor a diáknak kötelessége a portásoknál jelezni, hogy kitől kaptak engedélyt az intéz-

mény elhagyására. 

Rendezvény 16 óra után is szervezhető a Diákönkormányzat vagy az osztályfőnökök által; a tanári 

felügyeletet a rendezvény végéig biztosítani kell. Az osztálytermekben, a tornateremben tartandó eset-

leges osztályrendezvényeket az osztályfőnök és a diákönkormányzat kérésére az igazgató engedélyez-

heti. 

Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézők tartóz-

kodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola igazgatójától engedélyt kaptak. 

Az iskolai rendezvényeken, programokon, tanítás nélküli munkanapokon – beleértve a szervezett 

programokat is – a tanulók részvétele kötelező. A távollét igazolása a tanórákról való távollét igazolá-

sának megfelelően történik. A leírtak az iskolai munkatervben rögzített szabad- vagy munkaszüneti 

napra eső foglalkozásokra is vonatkoznak. 

A tornateremben a tanulók csak tanári felügyelet mellett tartózkodhatnak. A tornateremben, az öltö-

zőkben, valamint a szabadtéri pályákon a szaktanár rendelkezéseit szigorúan be kell tartani. Az előírá-

sokat a szaktanárok a tanév első óráján ismertetik. 

6.2.2 A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszony-

ban a nevelési-oktatási intézménnyel 

Az intézménnyel munkavállalói és tanulói jogviszonyban nem állók (kivéve az iskolába járó tanulók 

szüleit és a fenntartó képviselőit) – vagyonbiztonsági okok miatt csak kísérővel, és csak az elfoglaltsá-

guk idejére tartózkodhatnak az épületben.  

A meghívott vendégek és az előzetesen bejelentett látogatók érkezéséről a portás vagy az ügyeletes 

értesíti a vendéglátót. 

A kollégiumba 

- Idegenek az épületbe csak az ügyeletes nevelő engedélyével léphetnek be. 

- A vendég magatartásáért a vendéglátó felel. 

- A vendég a házirendben meghatározott ideig tartózkodhat az kollégiumban. 
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6.2.3 Tanítási órák rendje  

Az oktatás és a nevelés az óratervnek megfelelően, a tantárgyfelosztással összhangban lévő órarend 

alapján történik a pedagógusok vezetésével, a kijelölt tantermekben, tornateremben, tanműhelyben, 

gyakorlóhelyen. A tanítási órán kívüli foglalkozások csak a kötelező tanítási órák megtartása után, 

rendkívüli esetben (igazgatói engedéllyel) azok előtt szervezhetők. 

A napi tanítási idő nappali tagozaton 740 – 1445 óráig tart. 

Indokolt esetben az igazgató rövidített órákat és rövidített szüneteket rendelhet el. 

A tanítási órák időtartama:  

- elméleti oktatás 45 perc 

- gyakorlati oktatás 60 perc 

A tanítási órák látogatására engedély nélkül csak a tantestület tagjai jogosultak. Minden egyéb esetben 

látogatásra az igazgató vagy a helyettesek adhatnak engedélyt. A tanítási órák megkezdésük után nem 

zavarhatók, kivételt indokolt esetben az igazgató vagy az ig. helyettes tehet. A kötelező orvosi vizsgála-

tok az igazgatóhelyettes által előre engedélyezett időpontban és módon történhetnek, lehetőség szerint 

úgy, hogy a tanítást minél kevésbé zavarják. 

A tanítási órák tanulókra vonatkozó szabályait a Házirend tartalmazza. 

6.2.4 Tanórán kívüli foglalkozások rendje 

Tanulószobai foglalkozások 

A tanulók az iskolai tanórákra tanulószobai foglalkozásokon (szilenciumokon) készülnek fel. Az első 

szilencium 1630 órakor kezdődik és 1715 óráig tart. A második 1725 órakor kezdődik, ennek időtartama 

45 perc, a harmadik szilencium 1810 -1855 óráig tart. A szilenciumokon a tanulók részvétele kötelező, 

tanulmányi eredménytől függően a tanulók a tanulószobai foglalkozások alól felmentést kaphatnak. 

Ennek részletes szabályai a házirend tartalmazza. 

Igény szerint a bejáró tanulók a tanórákra történő felkészítés érdekében tanulószobai foglalkozásra 

jelentkezhetnek. 

Csoportfoglalkozások 

Elsősorban a tanulócsoport életével kapcsolatos feladatok, tevékenységek megbeszélése, értékelése 

történik: 

- A tanulók elsajátítják a mindennapi élettel kapcsolatos ismereteket, a szociális viselkedés 

alapvető szabályait. 

- A tanulók egészségének védelme érdekében hangsúlyt kap a balesetek, a káros szenvedélyek 

megelőzés. 

- A tanulók tanulmányi munkájának folyamatos értékelése. 

- Az éves munkaterv feladatainak megvalósítása. 

Tehetséggondozó foglalkozások 

- szakkörök 

- érdeklődési körök 

- önképző kör 

- diákkör 

- sportfoglalkozások 
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Célja: Kiemelkedő képességű, illetve speciális érdeklődésű tanulókkal való foglalkozás. 

Szakkörök, diákkörök létrehozását kezdeményezhetik: 

- nevelőtestület 

- szakmai munkaközösség 

- tanulók 

- szülők 

A diákkörök számát és jellegét az iskola igazgatója állapítja meg, vezetőjét 1 tanévre az igazgató bízza 

meg. A megbízás tartalmazza a konkrét tevékenységi területet, az időbeosztást, a tiszteletdíjat vagy 

másfajta anyagi elismerést. A diákkörök az iskola helyiségeit, eszközeit az igazgató engedélyével 

használhatják. A diákkörök működéséhez szükséges anyagi feltételeket az intézmény biztosítja. A tag-

ságra való jelentkezés önkéntes. A diákkörök saját működési rend és program alapján dolgoznak, a 

foglalkozásokról naplót kell vezetni. 

Az egy-egy sportágban tehetséges tanulók sportági képességfejlesztésére, a rendszeres edzéslehetőség 

biztosítására sportkörök szervezhetők. A sportkörök számára az iskolai tanulók részére kiírt versenye-

ken a részvétel lehetőségét biztosítani kell. A tanulmányi, szakmai és kulturális versenyek és vetélke-

dők a versenykiírás szerint bonyolódnak le. 

Szintre hozó foglalkozások 

- felzárkóztatás 

- fejlesztő foglalkozások 

- korrepetálás 

Az alapkészségek fejlesztésére, a tantervi követelményekhez való felzárkóztatásra tanulói, szülői ké-

résre, illetve szaktanári javaslatra szervezhetők. A foglalkozásokon az iskola minden tanulója részt 

vehet. 

A foglalkozásokat a munkaközösségek javaslata alapján az igazgató által megbízott pedagógus tartja. 

A bukásra álló tanulók korrepetáláson való részvétele kötelezővé tehető, erről a szülővel és szaktanár-

ral való egyeztetés után az osztályfőnök dönt. 

Tanfolyamok, felnőttképzés  

Tanulói vagy szülői kérésre ingyenesen vagy költségtérítéssel szervezhetők többletismeretek nyújtásá-

hoz. A tanfolyamok vezetőit az igazgató bízza meg. A foglalkozásokról naplót kell vezetni, a költség-

térítés mértékét a szülőkkel történő egyeztetés után az igazgató állapítja meg. 

A mindenkori munkaerő-piaci igényeknek megfelelően az intézményi szabad kapacitás terhére költ-

ségtérítéses felnőtt tanfolyamok szervezhetők. 

Részletesen a „Felnőttképzési Szabályzat” tartalmazza. 

Egyéb foglalkozások 

A tanév helyi rendjéhez, az éves munkatervhez kapcsolódóan tanulmányi, szakmai, kulturális, sportve-

télkedők, diáknapok szervezhetők. 

A megyei, területi, országos versenyekre továbbjutott tanulókat a versenyek idejére az igazgató mente-

síti a tanórákon való részvétel alól. Az igazgató a diákönkormányzat bevonásával gondoskodik arról, 

hogy a versenyek győzteseit, helyezettjeit illetve eredményeiket az egész iskolaközösség megismerje. 

A tanulók iskolán kívüli intézmény, egyesület vagy szervezet munkájában az iskolai kötelezettségek 

akadályoztatása nélkül részt vehetnek. 
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A részvételt az osztályfőnöknek be kell jelenteni. 

6.2.5 Tanulói ügyintézés rendje 

Tanítási napokon  1015-1030 

1400-1500 

6.2.6 Óraközi szünetek rendje 

Az óraközi szünetek időtartama 10 perc, a harmadik óra után 15perc, a hetedik óra után 5 perc a Házi-

rendben feltüntetett csengetési rend szerint. Az óraközi szünetek ideje nem rövidíthető. A szünetek idő-

tartamára a tantermeket szellőztetni kell. Az étkezés (ebéd) 1300 és 15 00 között történik. Az óraközi 

szünetek rendjét az ügyeleti beosztás szerint pedagógusok felügyelik.  

6.2.7 Az intézményi felügyelet szabályai 

Az iskolában tanítási idő alatt, tanuló felügyelet nélkül nem tartózkodhat. Az órarend szerinti kötelező 

tanítási órák és a tanórán kívüli foglalkozások alatt a tanulókra a tanórát vagy foglalkozást tartó peda-

gógus felügyel. Az óraközi szünetekben és a tanítás megkezdése előtt fél órával, valamint a tanítás 

befejezését követően az ügyeleti rend szerint beosztott ügyeletes pedagógusok felügyelnek. Az ügyele-

ti rend beosztása az órarend függvényében a munkatervben van rögzítve, betartásáért az ig. helyettesek 

felelősek. Az ügyeletre beosztott pedagógus felelős az ügyeleti terület rendjének megtartásáért, a fel-

ügyelet ellátásáért. Az ügyeletes pedagógusok munkáját tanulói ügyeleti rendszer segíti, amelynek 

szabályai a Házirendben találhatók. 

6.2.8 Vezetői ügyelet rendje 

Az intézmény tanítási ideje alatt az igazgató és helyettesei közül egy vezetőnek az iskolában kell tar-

tózkodnia. Az ügyeletes vezető akadályoztatása esetén az SZMSZ-ben rögzített vezetői helyettesítési 

rend szerint jelöli ki a vezetői ügyeleti feladatot ellátó személyt.  

Az igazgató, az igazgató helyettesek az éves munkaterv szerint fogadóórát tartanak. 

6.3 A közalkalmazottak munkarendje 

Az intézmény zavartalan működése érdekében a közalkalmazottak munkarendjét a hatályos jogszabá-

lyok betartásával - munkaköri leírásokban - az intézményvezető állapítja meg.  

6.3.1 Pedagógusok munkarendjével kapcsolatos előírások 

A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az igazgató vagy az igazgatóhe-

lyettes állapítja meg az intézmény órarendjének függvényében. A konkrét napi munkabeosztások össze-

állításánál az intézmény feladatellátásának, zavartalan működésének biztosítását kell elsődlegesen fi-

gyelembe venni. Az intézmény vezetőségének tagjai, valamint a pedagógusok a fenti alapelv betartása 

mellett javaslatokat tehetnek egyéb szempontok, kérések figyelembe vételére. 
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A pedagógus köteles 15 perccel tanítási, foglalkozási, ügyeleti beosztása előtt a munkahelyén (illetve a 

tanítás nélküli munkanapok programjának kezdete előtt annak helyén) megjelenni. A pedagógus a mun-

kából való rendkívüli távolmaradását, annak okát lehetőleg előző nap, de legkésőbb az adott munkana-

pon 730 óráig köteles jelenteni az intézmény vezetőjének vagy helyettesének, hogy közvetlen munkahe-

lyi vezetője helyettesítéséről intézkedhessen.  

Rendkívüli esetben a pedagógus az igazgatótól vagy az igazgatóhelyettestől kérhet engedélyt legalább 

két nappal előbb a tanítási óra (foglalkozás) elhagyására. A tanítási órák (foglalkozások) elcserélését az 

igazgatóhelyettes engedélyezi. 

A tantervi anyagban való lemaradás elkerülése érdekében hiányzások esetén – lehetőség szerint – szak-

szerű helyettesítést kell tartani. Ha a helyettesítő pedagógust legalább egy nappal a tanítási óra (foglal-

kozás) megtartása előtt bízták meg, úgy köteles szakszerű órát tartani, illetve a tanmenet szerint előreha-

ladni, a szakmailag szükséges dolgozatokat megíratni és kijavítani. 

A pedagógusok számára – a kötelező óraszámon felüli – a nevelő–oktató munkával összefüggő rendsze-

res vagy esetenkénti feladatokra a megbízást vagy kijelölést az intézményvezető adja az igazgatóhelyet-

tes és a munkaközösség-vezetők javaslatainak meghallgatása után.  

A pedagógus alapvető kötelessége, hogy tanítványainak haladását rendszeresen osztályzatokkal értékel-

je, valamint számukra a számszerű osztályzatokon kívül visszajelzéseket adjon előrehaladásuk mértéké-

ről, az eredményesebb tanulás érdekében elvégzendő feladatokról.  

6.3.2 A pedagógusok munkaidejének nyilvántartási rendje 

A hatályos jogszabályok alapján a pedagógusoknak a 32 óra kötött munkaidőt az intézményben kell 

tölteni. Egyes esetekben (pl. csoportkíséret) a kötött munkaidő egy része az intézményvezető engedé-

lyével intézményen kívül is letölthető. A kötött munkaidő az intézményvezető által elrendelt neveléssel-

oktatással lekötött munkaidőből (óratervi órák, egyéb tervezhető, rendszeres nem tanórai foglalkozá-

sok), valamint a nevelő-oktató munkával összefüggő további feladatokból áll. 

A kötött munkaidő neveléssel-oktatással le nem kötött részében a pedagógus feladatai a következők: 

- Foglalkozások, tanítási órák előkészítése 

- Teljesítmény értékelés 

- Kulturális, sport és szabadidő felhasználásával összefüggő feladatok 

- Tanulói önszerveződések segítése 

- Előre tervezett felügyelet 

- Tanuló és gyermekbalesetekkel összefüggő feladatok 

- Gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 

- Eseti helyettesítések 

- Ügyviteli tevékenység 

- Intézményi dokumentumok vezetése 

- Kapcsolattartás a szülőkkel  

- Osztályfőnöki munkával összefüggő feladatok 

- Mentorálás 

- Intézményfejlesztési feladatok segítése 

- Környezeti neveléssel kapcsolatos feladatok 

- Szertárfejlesztés 

- Munkaközösség vezetés 
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A kötött munkaidő neveléssel-oktatással le nem kötött részében ellátott feladatokról – az eseti helyette-

sítés kivételével – a pedagógusnak nyilvántartást nem kell vezetnie. A munkaidő fennmaradó részében 

munkaideje beosztását vagy felhasználását maga jogosult meghatározni. 

Az elrendelt tanítási órák, foglalkozások konkrét idejét az órarend, a havi programok illetve egyes isko-

lai programok feladatkiírása tartalmazza, így ezek időpontja és időtartama az iskolai dokumentumokban 

rögzített. Az intézmény vezetője a pedagógusok számára azokban az esetekben rendelheti el a munkaidő 

nyilvántartását, amikor a teljes munkaidő fentiek szerinti dokumentálása vélhetően nem biztosítható.  

6.3.3 Az intézmény nem pedagógus munkavállalóinak munkarendje  

Az intézményben a nem pedagógus munkavállalók munkarendjét a jogszabályok betartásával az intéz-

mény zavartalan működése érdekében az intézményvezető állapítja meg. Munkaköri leírásukat az igaz-

gató és a dolgozók közvetlen felettese  közösen készíti el. A törvényes munkaidő és pihenőidő figye-

lembevételével az intézmény vezetői tesznek javaslatot a napi munkarend összehangolt kialakítására, 

megváltoztatására, és a munkavállalók szabadságának kiadására. A nem pedagógus munkakörben fog-

lalkoztatottak munkarendjét az igazgató határozza meg. A napi munkaidő megváltoztatása az intéz-

ményvezető, adminisztratív és technikai dolgozók esetében az intézményvezető vagy a dolgozó közvet-

len felettese szóbeli vagy írásos utasításával történik. 

6.4 Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje  

Az iskolaépületet címtáblával, az osztálytermeket és szaktantermeket a Magyarország címerével kell 

ellátni. Az épületen ki kell tűzni a nemzeti lobogót, az Európai Unió zászlaját. 

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, 

- a tűz- és balesetvédelmi, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért. 

A tanulók az intézmény létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi felügyelettel használhatják. Az is-

kola tantermeit, szaktantermeit, könyvtárát, tornatermét, számítástechnikai felszereléseit, stb. a diákok 

elsősorban a kötelező és a választható tanítási órákon használhatják. A foglalkozásokat követően – a 

tanteremért felelős, vagy a foglalkozást tartó pedagógus felügyelete mellett – lehetőség van az iskola 

minden felszerelésének használatára. A szaktantermek, könyvtár, tornaterem, stb. használatának rendjét 

a házirendhez kapcsolódó belső szabályzatok tartalmazzák, amelyek betartása tanulóink és a pedagógu-

sok számára kötelező. 

Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak az igazgató en-

gedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet. 

Vagyonvédelmi okok miatt az üresen hagyott szaktantermeket, szertárakat zárni kell. A tantermek, szer-

tárak bezárása az órát tartó pedagógusok, illetve – a tanítási órákat követően – a technikai dolgozók fel-

adata.  

A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, az iskola berendezéseit – az igazgatóhelyettessel való egyez-

tetés után – szabadon használhatja. 
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A kollégium helyiségeinek használata 

A dolgozók, tanulók a kollégium helységeit, létesítményeit nyitvatartási időben csak úgy használhat-

ják, hogy ne zavarják a nevelő-oktató tevékenységet, és a kollégium más feladatainak ellátását. Köte-

lesek betartani mindenütt a munkavédelmi és balesetvédelmi szabályzat előírásait! Ha a kollégium 

alkalmazottja nyitvatartási időn túl is igénybe szeretne venni egy helyiséget, ezt a kollégiumvezetőtől 

írásban kérvényezni kell, a használati cél és időpont megjelölésével!  

A kollégium anyagi haszonszerzésre irányuló tevékenységet is folytat, melynek fő formája a vendéglá-

tás. A helyiségek, létesítmények, berendezések bérbeadásáról - nem veszélyeztetve az alapfeladatok 

ellátását - a kollégiumvezető gondoskodik az érintettek véleményének kikérésével. A konkrét esetek-

ben az kollégiumvezető bérleti szerződés aláírásával dönt a körülményekről. 

A bérleti szerződésekben ki kell kötni a bérlő számára az épületben tartózkodás idejét, a bérleti díjat, a 

rendeltetésszerű használat módját, a bérlő kártérítési kötelezettségét, a beengedés módját (felelősét). 

Általában a terembérlőknek a bérbeadásra kijelölt termek kulcsát az ügyeletes nevelő adja át a bérleti 

szerződésben megjelölt időtartamra. 

 

Berendelések és felszerelések használata 

A felszerelési tárgyak használata - oktatástechnikai eszközök, elektronikus berendezések stb. - csak a 

használati utasítás betartásával engedélyezett. 

A kollégiumi helyiségek berendezési tárgyait, felszerelései eszközeit nem lehel elvinni abból a terem-

ből, amelynek helyiségleltárba tartoznak! Indokolt esetben rövid időre (1–2 óra) a székek másik helyi-

ségbe való átvitele a terem felelősének engedélyével lehetséges, de a bútorokat épségben, eredeti he-

lyükre kell visszatenni annak, aki elhozta. 

Ha közalkalmazott kölcsönbe szeretne venni egy kollégiumi berendezést, akkor ezt írásban kell kérvé-

nyeznie. A kölcsönkérő alkalmazott a tárgy átvételéről és az anyagi felelősségről elismervényt köteles 

aláírni.  

Karbantartás és kártérítés 

A kollégiumvezető felelős a termek, lakószobák és más helyiségek balesetmentes használhatóságáért 

és az eszközök karbantartásáért. Az eszközök, berendelések hibáját a helyiség felelőse köteles a kollé-

giumvezető tudomására hozni. Hibafüzetben kell rögzíteni a problémát. A hibafüzet a nevelői szobá-

ban van elhelyezve. 

Újbóli használatbavételről a kollégiumvezető tájékoztat. A javíthatatlan eszközöket, berendezéseket a 

szabályzat alapján selejtezni kell. 

Az épület felszereltségében és a berendezési tárgyaiban előidézett kárt a károkozónak meg kell téríteni 

a kártérítési szabályok szerint. 
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7 A FEGYELMI ELJÁRÁS SZABÁLYAI  

Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozat-

tal fegyelmi büntetésben részesíthető. A fegyelmi eljárás megindítása és lefolytatása kötelező, ha a 

tanuló maga ellen kéri. Kiskorú tanuló esetén e jogot a szülő gyakorolja.  

A fegyelmi büntetés lehet  

- megrovás,  

- szigorú megrovás,  

- meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása,  

- áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába,  

- eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától,  

- kizárás az iskolából.  

A kollégium tagja ellen a kollégium rendjének megsértéséért 

- megrovás, 

- szigorú megrovás, 

- meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása, 

- áthelyezés másik szobába, tanulócsoportba, 

- kizárás fegyelmi büntetés szabható ki. 

Nem indítható fegyelmi eljárás, ha a kötelezettségszegés óta három hónap már eltelt. Ha a kötelezett-

ségszegés miatt büntető- vagy szabálysértési eljárás indult, és az nem végződött felmentéssel (az 

indítvány elutasításával), a határidőt a jogerős határozat közlésétől kell számítani. 

A fegyelmi büntetés megállapításánál a tanuló életkorát, értelmi fejlettségét, az elkövetett cselek-

mény súlyát figyelembe kell venni. A fegyelmi büntetést a nevelőtestület hozza. Az iskolai, kollégi-

umi diákönkormányzat véleményét a fegyelmi eljárás során be kell szerezni. 

7.1 A fegyelmi tárgyalás  

- A fegyelmi eljárásban a kiskorú tanuló szülője mindig részt vehet. A tanulót szülője, törvé-

nyes képviselője képviselheti. 

- A fegyelmi eljárás megindításáról a tanulót, a kiskorú tanuló szülőjét, a gyakorlati képzés so-

rán elkövetett fegyelmi vétség esetén - ha a fegyelmi vétséggel érintett gyakorlati képzés 

folytatója nem az iskola - a gazdálkodó szervezetet, tanulószerződés esetén a területileg ille-

tékes gazdasági kamarát értesíteni kell a tanuló terhére rótt kötelességszegés megjelölésével. 

Az értesítésben fel kell tüntetni a fegyelmi tárgyalás időpontját és helyét, azzal a tájékoztatás-

sal, hogy a tárgyalást akkor is meg lehet tartani, ha a gazdálkodó szervezet vagy a területileg 

illetékes gazdasági kamara képviselője szabályszerű értesítés ellenére, valamint a tanuló, a 

szülő ismételt szabályszerű meghívás ellenére nem jelenik meg. Az értesítést oly módon kell 

kiküldeni, hogy azt a tanuló, a szülő külön-külön a tárgyalás előtt legalább nyolc nappal 

megkapja. 

- A fegyelmi eljárást - a megindításától számított harminc napon belül - egy tárgyaláson be kell 

fejezni. Az eljárás során lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanuló, a szülő, továbbá a 

gazdálkodó szervezetet érintő kérdésekben a gazdálkodó szervezet képviselője az üggyel 
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kapcsolatban tájékozódhasson, véleményt nyilváníthasson, és bizonyítási indítvánnyal élhes-

sen. 

- A fegyelmi tárgyalás megkezdésekor a tanulót figyelmeztetni kell jogaira, ezt követően is-

mertetni kell a terhére rótt kötelességszegést, valamint a rendelkezésre álló bizonyítékokat. 

- A fegyelmi tárgyalást a nevelőtestület saját tagjai közül választott legalább háromtagú bizott-

ság folytatja le. A bizottság az elnökét saját tagjai közül választja meg. 

- A tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben fel kell tün-

tetni a tárgyalás helyét és idejét, a tárgyaláson hivatalos minőségben részt vevők nevét, az el-

hangzott nyilatkozatok főbb megállapításait. Szó szerint kell rögzíteni az elhangzottakat, ha a 

tárgyalás vezetője szerint ez indokolt, valamint ha azt a tanuló, a szülő kéri. 

7.2 A bizonyítás  

- A fegyelmi jogkör gyakorlója köteles a határozathozatalhoz szükséges tényállást tisztázni. Ha 

ehhez a rendelkezésre álló adatok nem elegendők, hivatalból vagy kérelemre bizonyítási eljá-

rást folytat le. Bizonyítási eszközök különösen: a tanuló és a szülő nyilatkozata, az irat, a tanú-

vallomás, a szemle és a szakértői vélemény.  

- A fegyelmi eljárás során törekedni kell minden olyan körülmény feltárására, amely a köteles-

ségszegés elbírálásánál, a fegyelmi büntetés meghozatalánál a tanuló ellen, illetve a tanuló 

mellett szól.  

7.3 A fegyelmi határozat  

- A fegyelmi határozatot a fegyelmi tárgyaláson szóban ki kell hirdetni. A kihirdetéskor ismer-

tetni kell a határozat rendelkező részét és rövid indokolását. Ha az ügy bonyolultsága vagy 

más fontos ok szükségessé teszi, a határozat szóbeli kihirdetését az elsőfokú fegyelmi jogkör 

gyakorlója legfeljebb nyolc nappal elhalaszthatja. 

- A fegyelmi eljárást határozattal meg kell szüntetni, ha 

o a tanuló nem követett el kötelességszegést, 

o a kötelességszegés nem indokolja a fegyelmi büntetés kiszabását, 

o a kötelességszegés elkövetésétől számított három hónapnál hosszabb idő telt el, 

o a kötelességszegés ténye nem bizonyítható, vagy 

o nem bizonyítható, hogy a kötelességszegést a tanuló követte el. 

- A fegyelmi határozatot a kihirdetést követő hét napon belül írásban meg kell küldeni az ügy-

ben érintett feleknek, kiskorú fél esetén a szülőjének, ha a gazdálkodó szervezet képviselője 

az eljárásban részt vett, a gazdálkodó szervezetnek. 

- Megrovás és szigorú megrovás fegyelmi büntetés esetén a határozatot nem kell írásban meg-

küldeni, 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. 

- A fegyelmi határozat rendelkező része tartalmazza a határozatot hozó szerv megjelölését, a 

határozat számát és tárgyát, a tanuló személyi adatait, a fegyelmi büntetést, a büntetés időtar-

tamát, a felfüggesztését és az eljárást megindító kérelmi jogra való utalást. 

- A fegyelmi határozat indokolása tartalmazza a kötelességszegés rövid leírását, a tényállás 

megállapításának alapjául szolgáló bizonyítékok ismertetését, a rendelkező részben foglalt 

döntés indokát, elutasított bizonyítási indítvány esetén az elutasítás okát. 



54 

 

- A fegyelmi határozat záró része tartalmazza a határozat meghozatalának helyét és idejét, a ha-

tározatot hozó aláírását és a hivatali beosztásának megjelölését. Ha első fokon a nevelőtestü-

let jár el, a határozatot a nevelőtestület nevében az írja alá, aki a tárgyalást vezette, továbbá a 

nevelőtestület egy kijelölt, a tárgyaláson végig jelen lévő tagja. 

- Ha a kizárás az iskolából fegyelmi büntetést megállapító határozat a középiskola utolsó évfo-

lyamának vagy a szakiskola utolsó szakképzési évfolyamának sikeres elvégzése után válik 

végrehajthatóvá, a tanuló nem bocsátható érettségi vagy szakmai vizsgára. A tanuló a meg-

kezdett vizsgát nem fejezheti be addig az időpontig, ameddig a kizárás fegyelmi büntetés ha-

tálya alatt áll. 

- A tanuló - a megrovás és a szigorú megrovás kivételével - a fegyelmi határozatban foglaltak 

szerint a fegyelmi büntetés hatálya alatt áll. A fegyelmi büntetés hatálya nem lehet hosszabb 

o meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése vagy megvonása fegyelmi bün-

tetés esetén hat hónapnál, 

o áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, eltiltás az adott iskolában 

a tanév folytatásától és kizárás az iskolából fegyelmi büntetések esetén tizenkét hó-

napnál. 

- A fegyelmi jogkör gyakorlója a büntetés végrehajtását a tanuló különös méltánylást érdemlő 

körülményeire és az elkövetett cselekmény súlyára tekintettel legfeljebb hat hónap időtartam-

ra felfüggesztheti. 

- A fegyelmi ügy elintézésében és a határozat meghozatalában nem vehet részt a tanulónak a 

Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója, továbbá az, akit a tanuló által elkövetett 

kötelességszegés érintett. 

- A másodfokú fegyelmi határozat meghozatalában nem vehet részt az sem, aki az elsőfokú fe-

gyelmi határozat meghozatalában részt vett, továbbá az, aki az ügyben tanúvallomást tett 

vagy szakértőként eljárt. 

- Akivel szemben kizárási ok áll fenn, köteles azt bejelenteni. A kizárási okot a tanuló és kisko-

rú tanuló esetén a szülő is bejelentheti. A nevelőtestület tagja ellen bejelentett kizárási ok ese-

tén az iskola, a kollégium igazgatója, vezetője, egyéb esetekben a másodfokú fegyelmi jogkör 

gyakorlójának munkáltatója megállapítja a kizárási ok fennállását. 

7.4 Fellebbezés 

- 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 fegyel-

mi jogkör gyakorlója a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül köteles továb-

bítani a másodfokú fegyelmi jogkör gyakorlójához. A felterjesztéssel együtt az ügy vala-

mennyi iratát továbbítani kell, az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlójának az ügyre vo-

natkozó véleményével ellátva. 

7.5 Egyeztető eljárás (20/2012.EMMI rendelet 53-54.§) 
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- A fegyelmi eljárást egyeztető eljárás előzheti meg, amelynek célja a kötelességszegéshez el-

vezető események feldolgozása, értékelése, ennek alapján a kötelességszegéssel gyanúsított 

és a sérelmet elszenvedő közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. 

- Egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a sérelmet elszenvedő fél, kis-

korú sérelmet elszenvedő fél esetén a szülő, valamint a kötelességszegéssel gyanúsított tanu-

ló, kiskorú kötelességszegéssel gyanúsított tanuló esetén a szülő egyetért. A fegyelmi eljárás 

megindítását megelőzően a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló, ha a kötelességszegéssel 

gyanúsított tanuló kiskorú, a szülője figyelmét írásban fel kell hívni az egyeztető eljárás 

igénybevételének lehetőségére. A tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az értesítés kézhezvé-

telétől számított öt tanítási napon belül írásban jelentheti be, ha kéri az egyeztető eljárás le-

folytatását. Amennyiben az egyeztető eljárás lefolytatását nem kérik, továbbá, ha a bejelentés 

iskolába, kollégiumba történő megérkezésétől számított tizenöt napon belül az egyeztető eljá-

rás nem vezetett eredményre, a fegyelmi eljárást le kell folytatni. 

- Harmadszori kötelességszegés esetén a fegyelmi jogkör gyakorlója az egyeztető eljárás al-

kalmazását elutasíthatja. 

- (5) Ha a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló és a sérelmet elszenvedő fél az egyeztető eljá-

rásban 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 sérel-

met elszenvedő fél, kiskorú sérelmet elszenvedő fél esetén a szülő nem kérte a fegyelmi eljá-

rás folytatását, a fegyelmi eljárást meg kell szüntetni. Ha a sérelem orvoslásáról kötött írásbe-

li megállapodásban a felek kikötik, az egyeztető eljárás megállapításait és a megállapodásban 

foglaltakat a kötelességszegő tanuló osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írás-

beli megállapodásban meghatározott körben nyilvánosságra lehet hozni. 

- Az egyeztető eljárás lefolytatásáért a fegyelmi jogkör gyakorlója felel, a technikai feltételek 

biztosítása (így különösen megfelelő terem rendelkezésre bocsátása, egyeztető felkérése, érte-

sítő levél kiküldése) a nevelési-oktatási intézmény feladata. 

- Az egyeztető eljárást olyan nagykorú személy vezetheti, akit a sérelmet elszenvedő fél és a 

kötelességszegő tanuló egyaránt elfogad. 

8 ISKOLA BELSŐ ÉS KÜLSŐ KAPCSOLATAI 

Az eredményes oktató - nevelőmunka érdekében az iskola rendszeres munkakapcsolatot tart fenn a 

következő intézményekkel, szervezetekkel, gazdálkodókkal: 

- az iskolát támogató alapítvány kuratóriumával  

- a tanulók gyakorlati képzését biztosító gazdálkodó szervezetekkel  

- a Somogy Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával 

- a Somogy megyei Agrárgazdasági Kamarával  

- a Munkaügyi Központ helyi kirendeltségével  

- a helyi gyermek-, ill. ifjúságvédelmi szervezetekkel  

- az iskola nemzetközi kapcsolataiban közreműködő külföldi iskolákkal  

- a régió oktatási intézményeivel,  

- a közösségi szolgálat teljesítésében együttműködő szervezetekkel.. 
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A munkakapcsolat megszervezéséért, felügyeletéért - a munkaköri leírásokban meghatározottak sze-

rint - az adott terület vezetői a felelősek. 

8.1 Kapcsolattartás a gazdálkodó szervezetekkel 

Intézményünkben a tanulók egy része tanulószerződéssel, vagy együttműködési megállapodással gaz-

dálkodó szervezeteknél teljesíti a szakmai gyakorlatát. Iskolánk ezekkel a gazdálkodó szervezetekkel 

rendszeres kapcsolatot tart. A kapcsolattartás szabályai: 

- A tanuló igazolt és igazolatlan távolmaradását a gyakorlati képzésről a gazdálkodó szervezet 

tartja nyilván, s erről havonta értesíti az iskolát levélben vagy elektronikus levélben; 

- A gazdálkodó szervezet havonta érdemjeggyel értékeli a tanuló teljesítményét, s erről értesíti 

az iskolát levélben vagy elektronikus levélben. 

- Az iskola kérheti, hogy a tanuló a foglalkozási naplót az iskolában mutassa be. 

- A gazdálkodó szervezet félévente érdemjeggyel (szükség esetén szövegesen is) értékeli a tanu-

ló magatartását, szorgalmát, teljesítményét. Az értékelést írásban elküldi az iskolának legké-

sőbb az osztályozó értekezlet előtt egy héttel. 

- Az iskola írásban értesíti a gazdálkodó szervezetet a tanuló igazolatlan iskolai mulasztásairól. 

- Az iskola köteles értesíteni a gazdálkodó szervezetet a tanuló ellen indított fegyelmi eljárásról, 

a fegyelmi határozatról. 

- Az iskola köteles írásban értesíteni a gazdálkodó szervezetet a tanulói jogviszony megszűnésé-

ről, megszüntetéséről. 

A gazdálkodó szervezetek tevékenyen részt vesznek az iskola életében, pl.: 

- előadásokat tartanak a tanulóknak;  

- részt vesznek rendezvényeinken,  

- támogatják az iskola alapítványait,  

- segítik a szakmai vizsgák lebonyolítását,  

- a pályázatok megvalósítása során aktív segítséget nyújtanak;  

- segítenek abban, hogy szakközépiskolai tanulóink több gyakorlati tapasztalatot szerezhessenek. 

Az iskola folyamatosan tájékoztatást nyújt a gazdálkodó szervezeteknek a gyakorlati képzést érintő 

jogszabályi változásokról. Tanévkezdéskor tájékoztatja a gazdasági szervezeteket a tanév helyi rendjé-

ről, a gyakorlatot érintő kérdésekről. A gyakorlati oktatásban résztvevő gazdálkodó szervezetek és az 

iskola közötti kapcsolattartásért a szakmai igazgatóhelyettes felel. 

8.2 Kapcsolattartás a kamarákkal 

A gazdasági kamara illetve a területi agrárkamara 

- elősegíti a tanulószerződések megkötését, 

- a gyakorlati képzéssel kapcsolatban fórumokat, előadásokat, szervez, ahova az iskolákat is 

meghívja;  

- szakmai napokat szervez, ahol az iskola és a gazdaság szereplői közötti kapcsolat erősödhet;  

- megszervezi és az iskolával, valamint a gyakorlati képzést folytató gazdálkodó szervezetekkel 

együttműködve lebonyolítja a szintvizsgákat; 

- szervezi és koordinálja a szakmai versenyeket;  
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- az iskola képviselőjének részvételével ellenőrzi a gyakorlati képzést végző gazdálkodó szerve-

zet szakképzési tevékenységét, 

- a szakmai vizsgákon szerzett tapasztalatokkal segíti az iskola szakmai munkáját 

Az iskola tájékoztatja a Kamarát a még érvényben lévő megállapodásokhoz kötődő változásokról, a 

gyakorlati munkahelyeken foglalkoztatott tanulólétszámról, beiskolázási terveiről és minden olyan 

információról, ami elősegíti a tanulók gyakorlati képzését. 

8.3 Az iskola kapcsolatai más iskolákkal 

Iskolánk folyamatosan kapcsolatot tart a megye általános iskoláival, a környező járások középfokú 

oktatási intézményeivel, a megye mezőgazdasági iskoláival, ill. az ország összes hasonló képzési pro-

fillal rendelkező szakképző iskolájával. 

A kapcsolattartás leggyakoribb formái: 

- pályaválasztási rendezvények, 

- tanulmányi, szakmai, kulturális és sportversenyek, 

- közös projektek, 

- közös rendezvények. 

Folyamatos a kapcsolat a város és a környező járások általános iskoláival. Rendszeresen tájékoztatjuk 

őket az iskolánkkal kapcsolatos eseményekről és változásokról. 

A kapcsolattartásért felelős: igazgatóhelyettesek 

8.4 Kapcsolat az Egységes Pedagógiai Szakszolgálattal  

Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálattal a beilleszkedési, magatartási zavarral, tanulási nehézségek-

kel, küzdő gyerekek segítése, illetve a szükséges terápia szakszerű kidolgozása érdekében rendszeres a 

kapcsolatunk. Gyógypedagógus és pszichológus szakemberek heti rendszerességgel vesznek részt a 

tanulók fejlesztésében. 

A kapcsolattartásért felelős: tanügyi igazgatóhelyettes, gyógypedagógus. 

8.5  Kapcsolat a Szociális és Egészségügyi és Gyermekjóléti Szolgálattal  

Elsősorban a hátrányos helyzetű és a veszélyeztetett gyermekek védelme, az érdekükben teendő intéz-

kedések, a veszélyeztető körülmények megszüntetése érdekében szükséges a folyamatos kapcsolatta-

rás.  

A kapcsolattartásért felelős: tanügyi igazgatóhelyettes, osztályfőnökök 

A kapcsolattartás rendszeressége: hetente, illetve szükség szerint 

8.6 Kapcsolat az iskola egészségügyi szolgálattal  

Intézményünkben az iskola - egészségügyi ellátás a népjóléti miniszter 26/1997. (IX.3.) NM rendele-

tének figyelembevételével történik. A kapcsolattartás folyamatos. A szervezési munkában az igazga-

tóhelyettesek és az iskolatitkár működik közre. A kapcsolattartás rendszerességét meghatározzák az 

előírt feladatok és az ellátandó aktuális teendők. 
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A tanulók csoportos szűrővizsgálatra kísérését az osztályfőnök vagy az arra kijelölt pedagógus végzi. 

Szűrővizsgálatok céljára a jogszabályban előírt legfeljebb 10, megelőző foglalkozásokra pedig legfel-

jebb 2 tanítási órányi távolmaradást biztosít az iskola. 

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

9.1 Az iskolai könyvtár feladata 

9.1.1 A könyvtár általános feladatai 

- segíti az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint a Pedagógiai Programjában 

rögzített célok helyi megvalósítását 

- központi szerepet tölt be a tanulók önálló könyv és könyvtárhasználatának felkészítésében 

- a könyvtárhasználatra épülő szakórákat, foglalkozásokat előkészíti 

- az iskolai vetélkedőkhöz, tanulmányi versenyekhez különféle dokumentumokat, segédeszkö-

zöket biztosít 

- írásbeli és szóbeli vizsgákhoz biztosítja, előkészíti a szükséges könyveket 

- más könyvtárakkal kapcsolattartás 

- a fenntartó részére statisztikai adatokat szolgáltat 

- gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza, és rendelkezésre bocsátja 

- gyűjtőköre igazodik a székhelyen, ill. a telephelyen oktatott tantárgyak anyagához és követel-

ményrendszeréhez 

- a tantervek figyelembevételével gyarapítja, korszerűsíti állományát az iskola tanárai, munkakö-

zösségei és más iskolai könyvtárhasználók javaslatai, igényei alapján (a beszerzési keretnek 

megfelelően). 

9.1.2 A könyvtár szakmai feladatai 

- a beszerzett dokumentumokat a könyvtáros szabályszerűen bevételezi, leltárba veszi 

- vezeti az egyedi (cím) leltárt tartalmazó könyveket ill. számítógépen rögzíti azokat (könyv, 

CD, DVD, CD-ROM) 

- a tanári kézikönyvekről, útmutatókról nyilvántartást vezet 

- az elavult, feleslegessé váló vagy fizikailag használhatatlanná vált dokumentumokat valamint 

az olvasók által elveszett könyveket, szükség szerint az állományból kivonja és az ezzel kap-

csolatos adminisztrációt elvégzi 

- meghatározott időközönként elvégzi az állomány ellenőrzését, szükség szerint soron kívüli ál-

lományellenőrzést tart 

- gondoskodik a könyvtári állomány megfelelő tárolásáról, a raktári rendről 

- a könyvek elhelyezését, tagolását azok tartalmának, jellegének figyelembevételével végzi: 

 kézikönyvtár 

 segédkönyvtár = tanári kézikönyvek jegyzéke 

 kölcsönözhető állomány 

 folyóiratok, szaklapok. 

9.1.3 Az állományba-vétel munkafolyamatai 

- a számla (szállítólevél) és a szállítmány összehasonlítása 
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- bélyegzés a könyvtár pecsétjével (könyvek esetén a címlap hátlapján, a 17. oldalon és az utolsó 

szöveges oldalon; időszaki kiadványoknál, folyóiratoknál a külső borítón; audiovizuális doku-

mentumoknál a csatolt rögzített címkén). 

A dokumentumok egyedi nyilvántartásba vétele a címleltár segítségével, az alábbi módon történik: 

 egyedi leltári szám 

 leltározás dátuma 

 a dokumentum adatai (szerző, cím) 

 darabszám 

 raktári jelzet 

 a beszerzés módja, értéke 

 törlésnél, az időpont. 

9.1.4 Az állomány apasztása 

Az apasztás okai: 

 tervszerű állományapasztás, a tartalmilag elavult dokumentumok leselejtezése 

 természetes elhasználódás (kötészeti selejt) 

 hiány, ha a dokumentum elháríthatatlan esemény miatt megsemmisült 

 olvasónál maradt (behajthatatlan követelés) 

 az állomány ellenőrzésekor hiányként jelentkezett. 

Az állományból való törlés rendszeres jelleggel, ill. elemi kár, lopás esetén, a hiány észlelése, a jegy-

zőkönyv elkészülte után történik. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a kivezetés okát (rongált, el-

avult, fölös példány, megtérített vagy behajthatatlan követelés, állományellenőrzési hiány vagy elhá-

ríthatatlan esemény). 

A jegyzőkönyv mellékleteként törlési jegyzéket kell készíteni, melyen fel kell tüntetni a leltári számot, 

szerzőt és a címet, valamint értékét. 

A törlés jóváhagyása után a dokumentumokat ki kell vezetni a címleltárkönyvből, át kell húzni a leltári 

számot, a megjegyzés rovatba a törlés időpontját kell írni. 

9.1.5 Az állomány gondozása, védelme 

A könyvtári állomány védelme, egységeinek megőrzése, a raktári rend biztosítása könyvtáros feladata. 

A könyvtár kulcsaiból egy darab a könyvtárosnál, egy darab a tanáriban és egy a könyvtárban takarító 

személynél van. 

A könyvtár köteles minden dokumentumot megérkezéskor, de legkésőbb egy héten belül nyilvántar-

tásba venni, s a könyveket, brosúrákat a könyvtár tulajdonbélyegzőjével ellátni. 

A leltárkönyv folyamatos vezetése mellett számítógépes leltárba is kerülnek a beszerzett dokumentu-

mok. (Jelenleg a CD, DVD állomány található meg teljes egészében számítógépen, a tanári kéziköny-

vek felvitele számítógépre folyamatosan zajlik, folyamatos a tanulói tartós tankönyvek felvétele is). 

Az állomány kézikönyvtári és kölcsönözhető része, ezen belül a szépirodalmi és a szakirodalmi része 

egymástól elkülönítve van elhelyezve szabadpolcos elrendezésben. A helytörténeti dokumentumok és 

a DVD, CD állomány zárható szekrényben vannak elhelyezve. 
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A könyvtárból könyvet, ill. más információhordozót csak a könyvtáros tudtával szabad kivinni. A 

könyvtáros a kölcsönzésekről nyilvántartást vezet. A könyvtár által kikölcsönzött és a kölcsönzőnél 

elveszett vagy megrongálódott dokumentumok ellenértékét az olvasóval meg kell fizettetni, ha lehet-

séges, helyette ugyanabból a típusú dokumentumból hibátlan példányt hozni. 

Az igazgató – a jogszabályoknak megfelelően – gondoskodik a könyvtári állomány szabályos időkö-

zönkénti ellenőrzéséről. 

9.2 A könyvtár szolgáltatásai, használata 

9.2.1 Helyben biztosított szolgáltatások: 

- a könyvtári gyűjtemény helyben használata egyéni és csoportos formában 

- kölcsönzés (beiratkozás után) 

- lehetővé teszi tanítási órák és egyéb foglalkozások megtartását (pl. filmklub), a szaktanárokkal 

való előzetes megbeszélés alapján, kapcsolódva a szaktárgyhoz 

- könyvtárhasználati órák tartása 

- könyvtári rendezvények szervezése és lebonyolítása 

- tájékoztatás. 

9.2.2 Kölcsönzés 

A könyvtár a kézikönyveket nem kölcsönzi, esetleg egy-egy tanórára vagy egy hétvégére indokolt 

esetben használatra átadja; a kézikönyvek használata a könyvtárban vehető igénybe. 

Ugyancsak nem kölcsönöz számítógépes szoftvereket, DVD-t, CD-t ill. helytörténeti dokumentumo-

kat. 

A kézikönyveken kívül a könyvtári állomány többi része kölcsönözhető. A kölcsönzés időtartama 3 

hét, ami legfeljebb kétszer meghosszabbítható. (A tanároknak az általuk tanított tantárgyhoz kapcsoló-

dó szakirodalmat ennél hosszabb időre is kölcsönözzük.) 

A könyvtár tájékoztat, ill., ha nincs meg a keresett információhordozó, dokumentum, a megfelelő 

helyre irányítja az olvasót. 

9.2.3 A könyvtár használói 

A könyvtárat:  

- az iskola diákjai (felnőtt hallgatók is) 

- nevelői, pedagógusai 

- egyéb, nem pedagógus munkakörben dolgozók vehetik igénybe. 

9.2.4 Beiratkozás 

A könyvtár használata ingyenes. A beiratkozás egyénileg történik, a képzési idő tartamára, ill. a dol-

gozók esetében munkaviszonyuk fennállásának idejére szól. 

A beiratkozó személy adatait a személyi vagy diákigazolvány alapján a könyvtáros-tanár feljegyzi, 

kiállítja a kölcsönző-tasakot és olvasójegyet. 
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9.2.5 A könyvtár nyitva tartása 

A könyvtár nyitva tartás – a hatályos jogszabályok figyelembevételével – az éves munkatervben kerül 

meghatározásra. (A 2013-2014-es tanév folyamán heti 8 órát jelent a délutáni órákban, heti 4 óra más 

könyvtári feladatok ellátására pl. bevételezés). 

A könyvtárhasználati foglalkozások tervezett rendjét a helyi tanterv tartalmazza. 

9.3 A könyvtárhasználók jogai, kötelességei 

A könyvtárhasználót ingyenesen illetik meg a könyvtári szolgáltatások (kölcsönzés, tájékoztatás). 

A tanulók minden tanév végén, az utolsó tanítási héten kötelesek a könyvtári tartozásukat rendezni. A 

könyvtárhasználó köteles a kikölcsönzött dokumentumokat határidőre visszahozni. Ha az olvasó a 

könyvtári dokumentumot elveszíti, vagy megrongálja, köteles ugyanannak egy hibátlan példányát a 

könyvtárnak adni.  

9.4 A könyvtár gazdálkodása, könyvbeszerzés 

Az iskolai könyvtár vétel, ajándék, pályázat, adomány és csere útján gyarapszik. A könyvtáros állo-

mánygyarapítási munkája során figyelembe veszi a nevelőtestület és az ifjúság képviselőinek vélemé-

nyét: 

- az iskolai könyvtár feladataihoz szükséges pénzügyi, tárgyi feltételeket az intézmény éves költ-

ségvetése alapján kell kialakítani, meghatározni 

- a könyvbeszerzésre fordítható pénzösszeg úgy álljon az iskola, ill. a könyvtáros rendelkezésére, 

hogy az év folyamán fokozatosan felhasználható legyen. A vásárlás egész évben folyamatosan 

történjék 

- a könyvbeszerzési keret felhasználásáért a könyvtáros a felelős. 

10 A BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 

10.1 A belső ellenőrzés célja 

Az intézményi oktató-nevelőmunka hatékonyságának fokozása, az intézmény vagyonának védelme. A 

belső ellenőrzési rendszer átfogja az intézmény működésének teljes rendszerét. 

A szervezeti felépítés fölé- és alárendeltségi viszonyának megfelelően, az intézményi munkaterv és a 

munkaköri leírások részeként, valamint az éves belső ellenőrzési terv szerint ellenőrzésre jogosultak a 

vezetők. A munka értékelése, minősítése érdekében látogatják: 

- a tanítási órákat 

- kollégiumi foglalkozásokat 

- tanítási órán kívüli foglalkozásokat 

- szakmai gyakorlati foglalkozásokat 

-  a gazdasági, adminisztratív és technikai dogozók munkaterületeit 

Vizsgálják: 

- oktatási, tanügyi dokumentációkat 

- a tanulók tudásának, neveltségének mértékét 
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10.2 Az ellenőrzést végzők 

- Igazgató: az intézményben folyó valamennyi tevékenységet ellenőrizheti. Közvetlenül ellenőr-

zi az igazgatóhelyettesek munkáját. 

- Igazgatóhelyettesek 

Ellenőrzési tevékenységüket a vezetői feladatmegoszlásból adódóan saját területükön végzik. 

Tapasztalataikról rendszeresen beszámolnak az igazgatónak. Súlyos mulasztás feltárása esetén 

azonnal tájékoztatják az igazgatót. 

- Munkaközösség vezetők 

Ellenőrzési feladataikat a munkaközösségi, illetve szaktárgyi feladataikkal összefüggésben lát-

ják el. Tapasztalataikról folyamatosan tájékoztatják az illetékes igazgatóhelyetteseket. 

Területfelelősök 

- A munkavédelmi felelősnek, tűzvédelmi felelősnek illetékességi területén ellenőrzési joga és 

kötelessége van. Ellenőrzéseikről írásos beszámolási kötelezettségük van az igazgatónak, illet-

ve az illetékes ig. helyetteseknek. 

10.3 Az ellenőrzés formái 

- tanórák, gyakorlati foglalkozások, tanórán kívüli foglalkozások ellenőrzése, 

- írásos dokumentumok vizsgálata, 

- tanulói munkák ellenőrzése, vizsgálata, 

- összetett vizsgálat egy-egy tantárgy, tantárgycsoport, szakma oktatási-nevelési területére vo-

natkozóan, 

- beszámoltatás szóban, írásban, 

- helyszíni tájékozódó ellenőrzés. 

Az ellenőrzések tapasztalatait, az ellenőrzést követően az érintettekkel egyénileg, szükség esetén a 

szakmai munkaközösséggel meg kell beszélni, esetleges feladatokat meg kell határozni. 

Az ellenőrzések tapasztalatait tantestületi értekezleten kell összegezni, értékelni. 

10.4 Az ellenőrzés szempontjai és elvei 

Az ellenőrzés kiterjed: 

- munkafegyelemre (pontos órakezdés és befejezés, a munkaköri leírásban foglaltak betartása, 

adminisztrációs feladatok ellátása, és a munkatörvénykönyvben foglaltak) 

- a tartalmi pedagógiai munkára (az ismeretátadás mennyisége, minősége, módszerei) 

- a tanórán kívüli tevékenységekben való részvétel, innovativitás 

Az ellenőrzés során minden esetben a kitűzött céllal, az elvárt magatartással kell összehasonlítani a 

tényeket, az ellenőrzés során tapasztaltakat. Az ellenőrzési tevékenység fontos elve, hogy ne zavarja a 

munkavégzést, és célja a minőség és hatékonyság javítása legyen. 

10.5 Az ellenőrzés rendje 

- a munkafegyelemre vonatkozó ellenőrzés folyamatos 
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- a háromnál többszöri kisebb hiányosság, illetve egyszeri nagyobb hiányosság esetén feljegyzést 

kell készíteni, amit az ellenőrzött pedagógussal alá kell íratni. Az alkalmazott a feljegyzéshez 

véleményt fűzhet. 

- a pedagógiai munka tartalmi ellenőrzésének fő formája az óralátogatás. Új kollégáknál az első 

évben legalább 5 órát kell látogatni. 

- az osztályfőnök kötelessége a tudomására jutott hiányosságokról tájékoztatni az igazgatóhe-

lyettest, illetve a gyakorlati oktatásvezetőt, aki fokozott ellenőrzési tevékenységével járul hoz-

zá a probléma megoldásához. 

- az igazgatóhelyettesek az éves munkatervhez óralátogatási tervet csatolnak 

- az ellenőrzések tapasztalatait egyénileg az ellenőrzött pedagógussal kell megbeszélni, az álta-

lános tapasztalatokat pedig tantestületi értekezleten kell összegezni. A belső ellenőrzésen ta-

pasztaltakat a pedagógusok anyagi és erkölcsi elismerésénél figyelembe kell venni. 
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11 INTÉZMÉNYI VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK 

11.1 A rendszeres egészségügyi felügyelet 

A tanulók rendszeres egészségügyi ellátásáról az iskolaorvosi szolgálattal együttműködve az iskola 

gondoskodik. 

Tanév közben az iskolaorvos munkanapokon, a tanév elején meghirdetett rendelési időben fogadja a 

tanulókat, gondoskodik a szükséges szakorvosi vizsgálatokra utalásról. Tanév közben felméri a tanu-

lók fizikai állapotát. 

Tanítási idő alatt orvosi rendelésen az ügyeletes kollégiumi nevelő, illetve osztályfőnök engedélyével 

vehetnek részt a tanulók. 

11.2 Baleset-megelőzési, biztonságtechnikai és munkavédelmi előírások 

A tanévkezdést megelőzően munkavédelmi szemlét kell tartani, s az esetleges hiányosságok megszün-

tetéséről augusztus 31-ig gondoskodni kell. 

A tanévkezdés első munkanapján az osztályfőnököknek valamennyi tanuló részére ismertetni kell: 

- az iskola munkavédelmi szabályzatának tanulókra vonatkozó részeit, 

- az iskola tűzvédelmi szabályait, 

- a tanórák rendjét. 

A tanév első napján, illetve a balesetveszélyes munkavégzések (gyakorlati foglalkozás), tantárgyak 

(testnevelés, fizika stb.), szabadidős tevékenység első foglalkozásán az oktatási anyagra vonatkozóan 

részletes munka- és balesetvédelmi oktatást kell tartani a foglalkozást irányító pedagógusnak. 

A tanulók oktatásának alkalmával ismertetni kell az általuk nem működtethető gépek, berendezések, 

egyéb eszközök fajtáit, vagy anyagok csoportjait, és azt dokumentálni kell. 

A tanulmányi kirándulások, bármely fizikai munkavégzés előtt a programot irányító pedagógusnak 

balesetvédelmi oktatásban kell részesítenie a tanulókat, s fel kell hívnia a figyelmüket az esetleges 

veszélyforrásokra, azok elkerülésének módjára. 

Az oktatások megtörténtét dokumentálni kell az osztálynaplóban, illetve gyakorlati foglalkozáson a 

munkavédelmi oktatási naplóban. 

11.3 Ügyeleti rend 

- a tanórák alatt a mindenkori szaktanár, a gyakorlati oktatás alkalmával a csoport szakoktatója a 

felelős. 

- a szünetekben az iskola vezetősége által megszervezett tanári ügyeleti beosztásban megjelölt 

személy a felelős, 

- a tanórán kívüli foglalkozások alkalmával a foglalkozást vezető pedagógus, illetve a nem az is-

kola szervezeti kereteiben működő tevékenységek esetén annak szervezője a felelős, 

- az étkeztetéskor a kollégiumi nevelőtanár felel, 

- az iskolában szervezett diákrendezvényeken - szalagavató, ballagás - a rendezvény szervezésé-

vel megbízott személy által beosztott pedagógusok a felelősek. 
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A tanulók balesetének esetén a felügyeletért felelős pedagógus köteles elsősegélyben részesíteni a ta-

nulót, szükség esetén intézkedni a kórházba szállításáról. A balesetet követően értesíteni kell az intéz-

mény igazgatóját, munka- és balesetvédelmi felelősét.  

11.4 Az iskola védő-óvó- előírásai a diákok szociális védelme érdekében 

Az osztályfőnökök kötelessége figyelemmel kísérni a tanulók iskolába járását, hiányzását, magatartá-

suk alakulását. Szükség esetén az osztályfőnök a tanuló és az osztályközösség fejlődése érdekében 

intézkedhet. Ha a probléma ezen túlmutató, a Gyermekjóléti Szolgálattal és az iskola vezetésével kö-

zösen kell keresni a megoldást. 

Az osztályfőnök folyamatosan kapcsolatot tart az osztályban tanító szaktanárokkal, a kollégiumi neve-

lőkkel, a szakoktatókkal és a szülőkkel. 

Az osztályfőnök segítséget nyújt a tanulók egyedi szociális problémáinak megoldásában oly módon, 

hogy kontaktust teremt az önkormányzatok gyámügyi hatóságaival, a szülőkkel, a nevelési tanácsadó-

val, a rendőrség ifjúságvédelmi osztályával, azokkal a társadalmi szervekkel vagy magánszemélyek-

kel, akik valamilyen formában elősegíthetik az iskolai óvó-védő nevelőmunkát. 

11.5 Bombariadó esetén szükséges teendők 

A bombariadó előírásait olyan esetekben kell alkalmazni, ha tűz, elemi csapás, robbanásveszélyes 

anyag (gáz, benzin, stb.) légtérbe kerülése, robbantó szerkezet elhelyezésével fenyegető közlemény 

következtében az életet és vagyont fenyegető közvetlen veszély fennáll. 

A robbanásveszély észlelését, fenyegető üzenet (levél-telefon) vételét követően minden dolgozó köte-

les 

- az ügyeletes vezetőt értesíteni, 

- a veszélyforrás helyszínét biztosítani (lezárni), 

- az épületek elhagyásáról intézkedni, 

- a szükséges közbiztonsági szerveket (rendőrség, mentők, tűzoltók) értesíteni, 

- a mentéshez, elhárításhoz szükséges eszközöket előkészíteni, 

- a beérkező közbiztonsági csoportok fogadására, tájékoztatására felkészülni, 

- a történésekről időrendi feljegyzést készíteni 

 

A veszélyelhárítás-felszámolás eredményessége érdekében a következő előírásokat kell figyelembe 

venni: 

- A fenyegető bejelentést telefonon vevő személy a lehetőségek szerint - diktafon bekapcsolásá-

val - készítsen hangfelvételt, hosszabb beszélgetésre késztetve a bejelentőt, emlékezetében 

rögzítse az elhangzott szavakat, kiejtés, tájszólás, hangszín, beszédhibák, nem, életkor, mellék-

zörejek, személyiségjegyek felismerése érdekében. A beszélgetés során hivatkozzon a vonal 

minőségére, a zajra, az átkapcsolási nehézségekre, a meglepődöttségre stb. 

- Levelet, írásos szöveget az ujjlenyomatok megőrzésének figyelembevételével kezeljük. 

- Az értesítés, riasztás, intézkedések során kerüljük az elektromos berendezések (csengő, vil-

lanykapcsoló, rezgéskeltő hangszóró stb.) használatát. 

- Az épületek elhagyásakor- a pánikhangulat elkerülése érdekében - csak a TŰZRIADÓ jelszót 

használjuk, melynek tartalma elegendő a cél eléréséhez. 
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- Az értesítést (riasztást) követően - a foglalkozást vezető pedagógusok vezetésével a tanulók a 

"TŰZRIADÓ" esetére kijelölt útvonalon szervezetten hagyják el az épületet. Az épületből csak 

a kéznél lévő illetve szükséges ruhadarabjaikat és a fali tűzoltó készülékeket és az osztálynap-

lót (jelenléti ívet) vigyék magukkal. A kiürítést követően a portától a műhelyekhez vezető út-

szakaszon, egyenletes kis csoportokra osztva (nem tömörülve és kíváncsiskodva) várakoznak. 

A pedagógusok vezetésével felkészülnek a robbanás okozta károk felszámolására, tüzek oltásá-

ra, illetve a szükséges elsősegély nyújtására. Az a kijelölt árokszerű útszakasz magas partjaival 

kellő védelmet, fedezéket biztosít az esetleges robbantástól és elfoglalása nem akadályozza a 

közbiztonsági csoportok elhárító tevékenységét. Rossz idő esetén, ha a tornatermet nem fenye-

geti veszély, a tanulók ideiglenesen  elfoglalhatják azt.  

- A mentéshez szükséges eszközöket a porta környékén kell előkészíteni. 

- A beérkező közbiztonsági csoportok fogadása érdekében, a főbejárat környékéről el kell távolí-

tani az ott parkoló gépjárműveket, egyéb akadályokat. 

- A tájékoztatásra felkészülten, rövid és pontos információkat kell adni a kialakult helyzetről, 

- A riadó feloldásáról a veszélyforrás (bomba) felkutatását végző rendőrség parancsnoka dönt. 

11.6  Az intézményben folytatható reklámtevékenység szabályai 

Az iskola épületében csak a tanulóknak szóló  

- az egészséges életmóddal,  

- a környezetvédelemmel,  

- a társadalmi, közéleti tevékenységgel,  

- az oktatással-neveléssel,  

- sporttevékenységgel 

- kulturális tevékenységgel összefüggő reklámtevékenység folytatható. 

 

Az iskola területén gazdasági jellegű reklámtevékenység - kivételes esetben - az igazgató egyedi enge-

délye alapján végezhető. 
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12 TÉRÍTÉSI DÍJAK MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELVEI, KEDVEZMÉNYEK, 

JUTTATÁSOK 

- Az étkezési térítési díjat minden hónap 15. napjáig be kell fizetni. Amennyiben a tanuló étkezési 

térítési díjának tartozása a 60 napot meghaladja, úgy az iskola a tanuló iskolai étkezését korlátoz-

hatja. 

- A kollégiumot igénybe vevő tanulók számara a hétfői nap ebédjétől a pénteki nap reggeliéig köte-

lező az étkezés. 

- Az igénybe nem vett étkezést a megelőző napon az élelmezésvezetőnél le kell mondani a tanuló-

nak, amely a tanuló részére beszámításra kerül. 

- A tanuló szociális helyzetének figyelembe vételével kedvezmény adható az étkezési térítési díj 

fizetés ill. a tankönyvek költségeinek fizetésére. 

- A kedvezményt az intézménynél erre a célra rendszeresített nyomtatványon kell kérni. 

- A kedvezményről az igazgató dönt. 

- A Szakképzési Törvény értelmében gyakorlati képzési napokon a tanuló részére egyszeri kedvez-

ményes étkezést kell biztosítani, amely a meghatározott élelmezési nyersanyagköltség 50 %-a. 

- A tanulót a gyakorlati képzés ideje alatt ugyanolyan munkaruha, védőeszköz, védőital stb. illeti 

meg, mint a vele azonos munkahelyen, illetve munkafeltétellel foglalkoztatott munkavállalót.  

- A munkaruha kihordási ideje 2 év. A kihordási idő letelte után a munkaruha a tanuló tulajdonába 

megy át. 

- A munkaruha tisztántartása a tanuló feladata. 

- Ha a tanulói jogviszony a kihordási idő alatt szűnik meg, a tanuló a jó állapotban lévő munkaruhát 

visszaadhatja; ha megtartja, a munkaruha értékének időarányos részét meg kell téríteni. 

13 ISKOLAI HAGYOMÁNYOK, MEGEMLÉKEZÉSEK 

Az iskola hagyományai szolgálják egyrészt intézményünk egyéni arculatának ápolását, alakítását; 

másrészt a tanulók erkölcsi, érzelmi, közösségi és hazafias nevelését. Az ünnepélyek és megemlékezé-

sek bővítsék a hazánk történelmében, a napjaink hazai és nemzetközi eseményeiben való eligazodás, 

ismeretszerzés lehetőségét. Adjanak alkalmat ezek a rendezvények a kulturált viselkedés elsajátítására, 

az ünnep tiszteletének átélésére.  

Az iskola hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az iskola jó hírnevének 

megőrzése, öregbítése az iskolaközösség minden tagjának joga és kötelessége. A hagyományok ápolá-

sával kapcsolatos feladatokat, időpontokat, valamint felelősöket a nevelőtestület az éves munkatervben 

határozza meg. 

Az iskola fejlécét minden, az iskolából kikerülő hivatalos levélen fel kell tüntetni. 

Az iskolai egyenruha: Az iskolai egyenruhára vonatkozó előírásokat és kötelező viselésének alkalmait 

a házirend tartalmazza. 

 

Az iskola hagyományos ünnepségei, rendezvényei: 

- tanévnyitó ünnepély 

- október 23 ( az 1956-os forradalom, ill. a köztársaság kikiáltásának ünnepe) 

- karácsonyi műsor, közös karácsonyfa állítása 
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- szalagavató ünnepség 

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

- ballagási ünnepély 

- tanévzáró ünnepély 

 

Az iskolai ünnepélyeken és rendezvényeken a nevelőtestület minden tagja és az intézmény minden 

tanulója vegyen részt. 

 

Megemlékezések osztályfőnöki ill. szaktárgyi órákon: 

- október 6. (az aradi vértanúk napja) 

- október 31. (a takarékossági világnap) 

- február 25. (kommunista diktatatúrák áldozatainak emléknapja) 

- március 8. ( a nemzetközi nőnap) 

- április 11. (a költészet napja) 

- április 16. (a holocaust áldozatainak emléknapja) 

- május 1. ( az EU csatlakozás napja) 

- június 4. (a nemzeti összetartozás napja) 

 

Az iskolai hagyományok ápolásával, a rendezvények megszervezésével kapcsolatos feladatokat, ezek 

felelőseit és a rendezvények időpontjait az iskola éves munkaterve tartalmazza. 
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14 MUNKAKÖRI LEÍRÁS MINTÁK 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

Oktatási igazgatóhelyettes 

 

Személyi és szervezeti adatok: 

Név: ………………………………….. 

A munkavégzés helye:  

 Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 8734 

Somogyzsitfa, Ady u. 8  

A munkáltatói jogkör gyakorlója:…………………………………………….. igazgató. 

Közvetlenül az igazgató irányítása alá tartozik.  

 

Feladatai: 
 

- Az SZMSZ-ben meghatározottak szerint helyettesíti az igazgatót. 

- Irányítja az intézményben folyó oktató-nevelő munkát, az iskolarendszerű elméleti oktatást, a 

tanórán kívüli tevékenységet, az osztályfőnöki munkát. 

- Gondoskodik a jogszabályok és a belső szabályzatok megismertetéséről és betartatja az előírá-

sokat. 

- Részt vesz a pedagógiai program kialakításában, módosításában, a munkaterv elkészítésében. 

- A tantárgyfelosztás alapján elkészítteti az intézményi órarendet, ellenőrzi az igazgatói szem-

pontok megvalósítását. 

- Közreműködik a munkaterv elkészítésében, a pedagógusok továbbképzési programjának terve-

zésében, elrendeli a pedagógusok helyettesítési és ügyeleti rendjét, igazolja a feladatellátást, és 

a túlmunka teljesítését  

- Ellenőrzi a munkafegyelmet, a helyettesítéseket, az anyagfelhasználás takarékosságát; a va-

gyonvédelmet, óralátogatásokat és felméréseket végez. 

- Gondoskodik a tanítás zavartalan folyamatosságáról. 

- Irányítja a beiskolázással kapcsolatos tevékenységet. 

- Felelős a tanulók felvételével kapcsolatos tevékenységekért. 

- Szervezi a munkaközösségek közötti együttműködést, irányítja a felzárkóztatást, a tehetség-

gondozást. 

- Megszervezi és lebonyolítja a közismereti tantárgyi tanulmányi versenyeket, gondoskodik a to-

vábbjutók versenyzésével kapcsolatos teendők ellátásról. 

- Elkészíti a tanév helyi rendjére vonatkozó igazgatói előterjesztés tervezetét. 

- Gondoskodik a tanügyi adminisztráció feltételrendszeréről, a tanügyi okiratok irattárazásáról. 

- Irányítja az iskolai rendezvények és ünnepségek előkészítését, megtartását. 

- Ellenőrzi a tanárok adminisztrációs munkáját, elszámolásait. 

- Kiadja a pedagógusok tanulmányi, vizsga- és gyermekgondozási szabadságát. 
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- Megszervezi, előkészíti az érettségi vizsgákat. 

- Intézi a végzős tanulók továbbtanulásával kapcsolatos feladatokat. 

- A szakmai igazgatóhelyettessel együttműködve megszervezi a tanulók szakmai vizsgarendjét. 

- Részt vesz az iskolavezetés értekezletein, közreműködik az iskolai szintű döntések, stratégiák 

kialakításában. 

- Beszámol a nevelőtestületnek a szervezeti egysége működéséről. 

- Rendszeres referál az igazgatónak az intézmény egész működéséről, tapasztalatairól: az érdemi 

problémákat konkrét megoldási javaslattal jelzi az igazgatónak. 

- Gondoskodik a közvetlen irányítása alá tartozó területek dolgozóinak anyagi elismeréséről, ja-

vaslatot tesz kitüntetésükre, illetve fegyelmi felelősségre vonásukra. 

- Irányítja az iskolarendszerű felnőttképzés elméleti oktatását 

- Rendszeresen felügyeli és ellenőrzi a levelező tagozat foglalkozásainak idejét, módját, tartal-

mát 

- Az esti-levelező tagozat foglalkozásainak időtartamában – lehetősége szerint - a képzésben 

részt vevők rendelkezésére áll. 

- Szakmai tudását továbbképzéssel gyarapítja, törekszik a legkorszerűbb ismeretek elsajátítására. 

Felelősségi kör: 
Felelőssége kiterjed teljes feladatkörére és tevékenységére. Munkaköri tevékenységében személyes 

felelősséggel tartozik az intézmény vezetőjének.  

Felelős: 

- Szervezeti egységében a pedagógiai program megvalósításáért, a pedagógusok és a többi al-

kalmazott munkavégzéséért,  

- A gyermekek érdekeinek elsőbbségéért, az egyenlő bánásmód megköveteléséért 

- A rendezvények, ünnepélyek, kulturális és tanulmányi versenyek rendjéért, színvonaláért, a 

zökkenőmentes lebonyolításért. 

- A vizsgák és a tanulmányi versenyek lebonyolításáért, a helyettesítések ellátásáért. 

- Az egészséges és biztonságos munkafeltételekért, az alkalmazottak munkafegyelméért, 

- A méltányos és humánus ügykezelésért és döntésekért. 

 
 

Hatályba lép: ………………………………………… 

 

Somogyzsitfa, …………………………………………………. 

 

Jóváhagyom 

       ………………….…………………. 

         igazgató 

 

A munkaköri leírást tudomásul veszem, azt rám nézve kötelezőnek tekintem. 1 példányt átvettem. 

 

 

Somogyzsitfa, ……………………………………………… 

 

        …………………. 

         aláírás 
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

Szakmai igazgatóhelyettes 

 

Személyi és szervezeti adatok: 

Név: ………………………………….. 

A munkavégzés helye:  

 Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 8734 

Somogyzsitfa, Ady u. 8  

A munkáltatói jogkör gyakorlója:…………………………………………….. igazgató. 

Közvetlenül az igazgató irányítása alá tartozik.  

 

Feladatai: 
 

- Az iskolai szakmai gyakorlóhelyek (tanműhelyek, tangazdaság) szakmai irányítója és az ott fo-

lyó nevelő-oktató munka felelős vezetője. A vállalati gyakorlóhelyeken (tanműhelyek, csopor-

tos oktatásra alkalmas munkahelyek) folyó oktatás szakmai-pedagógiai-módszertani irányítója. 

A gyakorlati oktatás vezetővel, a gyakorlati tantárgyak oktatását ellátó tanárokkal és szakokta-

tókkal (a továbbiakban: gyakorlati oktató) együttműködve ellátja a gyakorlati oktatással kap-

csolatos összes nevelési, oktatási, szervezési, termelési, beszerzési, előállítási és egyéb teendő-

ket. 

- Minden tanév elején elkészíti a gyakorlati oktatással kapcsolatos évi foglalkoztatási és beosztá-

si tervet, az összefüggő szakmai gyakorlat, a szakmai látogatások, kirándulások tervét.  

- Ezeket az iskolai munkatervbe illesztésre, illetve jóváhagyásra bemutatja az igazgatónak. 

- Minden év tervezési időszakában elkészíti a felszerelési tárgyak, gépek, berendezések cseréjé-

re, illetve korszerűsítésére, továbbá folyamatos, állandó megelőző karbantartására és fejleszté-

sére vonatkozó tervet, és ezek költségvetésének tervezetét. 

- Gondoskodik arról, hogy a gyakorlati oktatás a szakterület mindenkori fejlettségének színvona-

lán álljon. Ügyel az elméleti és gyakorlati oktatás összhangjára, a szakmai nevelés hatékonysá-

gára. 

- Óra- illetőleg foglalkozási látogatással és egyéb módon ellenőrzi a gyakorlati oktatók tevé-

kenységét. 

- Gondoskodik róla, hogy a gyakorlati oktatók az elméleti órákat tervszerűen látogassák. 

- Gondoskodik a rend és a fegyelem fenntartásáról a gyakorlóhelyeken, különösen pedig a biz-

tonságról, a munkavédelmi rendszabályok megtartásáról. 

- A nevelőtestületi értekezleteken az igazgató utasítása szerint beszámol a gyakorlati nevelés-

oktatás színvonaláról, a nevelő-oktató és termelőmunkáról, a tervekről, a tanulók előmenetelé-

ről, magatartásáról, szorgalmáról. 

- Megszervezi, irányítja és ellenőrzi az összefüggő szakmai gyakorlatokat. Tapasztalatairól ösz-

szefoglaló jelentést készít. 
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- A gyakorlati oktatással kapcsolatos eseményekről, intézkedésekről feljegyzést vezet. 

- Rendszeres kapcsolatot tart fenn az iskolát segítő vállalatokkal, gazdasági társaságokkal, költ-

ségvetési szervekkel. 

- Szervezi az iskolarendszeren kívüli felnőttképzést,  

- Gondoskodik a képzési programok kidolgozásáról, 

- Tanfolyamokat szervez, 

- Megtervezi és lebonyolítja a felnőttképzéssel kapcsolatos marketing tevékenységet,  

- Gondoskodik a felnőttképzéssel kapcsolatos adminisztráció feltételrendszeréről, a dokumentu-

mok irattárazásáról. 

- Figyelemmel kíséri a szakképzéssel és szakképesítéssel kapcsolatos jogszabályokat és azok 

változásait. 

- Ellenőrzi, és figyelemmel kíséri az iskola felnőttképzéshez kapcsolódó bemutató, szemléltető 

és számítástechnikai műszerellátottságát, a felszerelések állapotát. 

 

Felelősségi kör: 
Felelőssége kiterjed teljes feladatkörére és tevékenységére. Munkaköri tevékenységében személyes 

felelősséggel tartozik az intézmény vezetőjének.  

Felelős: 

- Szervezeti egységében a pedagógiai program megvalósításáért, a szakoktatók és a többi alkal-

mazott munkavégzéséért. 

- A gyermekek érdekeinek elsőbbségéért, az egyenlő bánásmód megköveteléséért. 

- A vizsgák és a tanulmányi versenyek lebonyolításáért, a helyettesítések ellátásáért. 

- Felelős az átvett eszközökért, a gyakorlati oktatás helyszínein a gépek, eszközök műszaki álla-

potáért. 

- Az egészséges és biztonságos munkafeltételekért, az alkalmazottak és a tanulók munkafegyel-

méért. 

- A méltányos és humánus ügykezelésért és döntésekért. 

 
 

Hatályba lép: ………………………………………… 

 

Somogyzsitfa, …………………………………………………. 

 

Jóváhagyom 

       ………………….…………………. 

         igazgató 

 

A munkaköri leírást tudomásul veszem, azt rám nézve kötelezőnek tekintem. 1 példányt átvettem. 

 

 

Somogyzsitfa, ……………………………………………… 

 

        …………………. 

         aláírás 
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

Gyakorlati oktatásvezető 

Személyi és szervezeti adatok: 

Név: ………………………………….. 

A munkavégzés helye:  

 Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 8734 

Somogyzsitfa, Ady u. 8  

A munkáltatói jogkör gyakorlója:…………………………………………….. igazgató. 

Közvetlenül a szakmai igazgatóhelyettes irányítása alá tartozik.  

 

Feladatai: 
 

- Szervezi és irányítja a gyakorlati oktatást az iskolai tanműhelyben és a tangazdaságban. 

- Közvetlenül irányítja, segíti, ellenőrzi a szakoktatók pedagógiai, szakmai munkáját, melyben 

segítségére vannak a szakmai munkaközösségek vezetői is. 

- Figyelemmel kíséri a szakoktatók erkölcsi, emberi magatartását, munkafegyelmét.  

- Az iskola anyagi lehetőségeinek, ill. elkészített éves költségvetési tervének függvényében fo-

lyamatosan gondoskodik: - a tanműhely, tangazdaság műszaki-technikai színvonalának fejlesz-

téséről; 

- A hatáskörét, a tevékenységi körét meghaladó – a gyakorlati oktatással kapcsolatos- gondokat, 

problémákat lehető legrövidebb időn belül köteles jelezni a szakmai igazgatóhelyettesnek, il-

letve az igazgatónak.  

- A szakmai igazgatóhelyettessel együtt a beiskolázott tanulólétszám függvényében megtervezi a 

gyakorlati oktatási csoportokat minden év július 1-ig.  

- Az igazgatóval, az oktatási igazgatóhelyettessel, a szakmai igazgatóhelyettessel, koordinálva 

kialakítják az osztályok besorolását, meghatározzák azok iskolai, illetve gyakorlati beosztását 

minden év július 1-ig.  

- A tanévkezdésre – minden év augusztus 15-ig – elkészíti a tanműhelyi gyakorlati oktatás óra-

rendjét és azt jóváhagyásra az igazgató elé terjeszti.  

- A szakoktatók foglalkozásainak ellenőrzésére tervet készít.  

- Megtervezi, megszervezi a távollévő, a továbbtanuló, a beteg dolgozók helyettesítését.  

- A tűzvédelmi és munkavédelmi megbízottal egyeztetve megszervezi az új dolgozók biztonság-

technikai vizsgáját, illetve folyamatosan figyelemmel kíséri az időszaki vizsgákra kötelezettek 

vizsgán való megjelenését.  

- Szervezi és irányítja az általános iskolások pályaválasztását segítő szakmai napokat látogatáso-

kat. Részt vesz az iskola pályaválasztási kiállításának előkészítésében és kivitelezésében.  

- A gondnokkal egyeztetve megszervezi az éves leltározást és selejtezést.  

- Éves munkatervet készít az igazgató kérésének megfelelően. 
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- A szakmai igazgatóhelyettessel és a munkaközösség-vezetők bevonásával évente felülvizsgálja 

a gyakorlati tanmeneteket, javaslatot tesz ezek korrekciójára, majd a kész anyagot jóváhagyás-

ra előterjeszti a szakmai igazgatóhelyettesnek, és az igazgatónak. 

- Folyamatosan ellenőrzi a csoportnaplók naprakész vezetését.  

- Figyelemmel kíséri a szakoktatók szakmai és pedagógiai munkáját, az előírt végzettség meglé-

tét.  

- Ellenőrzi a tanulók munkájának havonkénti értékelését, osztályozását. 

- Figyelemmel kíséri a hiányzó tanulók nyilvántartását. 

- Segítséget nyújt a különböző tanulmányi versenyek lebonyolításához.  

- Tevékenyen részt vesz a gyakorlati vizsgák, szintvizsgák szervezésében, előkészítésében, lebo-

nyolításában.  

- Felügyeli a tantervek és tanmenetek szerinti előrehaladást.  

- Az igazgatóval és a szakmai igazgatóhelyettessel, óralátogatási terv szerint látogatja a gyakor-

lati foglalkozásokat.  

- Az igazgató megbízása alapján részt vállal a vezetői ügyeletekből, ellenőrzésekből és az iskolát 

érintő egyéb feladatokból.  

Felelősségi kör: 
Felelőssége kiterjed teljes feladatkörére és tevékenységére. Munkaköri tevékenységében személyes 

felelősséggel tartozik az intézmény vezetőjének.  

Az általa irányított területen felelős: 

- A pedagógiai program megvalósításáért, a gyakorlati oktatók és munkavégzéséért,  

- A gyermekek érdekeinek elsőbbségéért, az egyenlő bánásmód megköveteléséért 

- A gyakorlati vizsgák és a tanulmányi versenyek lebonyolításáért, a helyettesítések ellátásáért. 

- Az egészséges és biztonságos munkafeltételekért, az alkalmazottak és a tanulók munkafegyel-

méért. 

 

Hatályba lép: ………………………………………… 

 

Somogyzsitfa, …………………………………………………. 

 

Jóváhagyom 

      ………………….…………………. 

        igazgató 

 

A munkaköri leírást tudomásul veszem, azt rám nézve kötelezőnek tekintem. 1 példányt átvettem. 

 

Somogyzsitfa, ……………………………………………… 

 

        …………………. 

         aláírás 
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

Kollégium vezető 

Személyi és szervezeti adatok: 

Név: ………………………………….. 

A munkavégzés helye:  

 Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 8734 

Somogyzsitfa, Ady u. 8  

A munkáltatói jogkör gyakorlója:…………………………………………….. igazgató. 

Közvetlenül az igazgató irányítása alá tartozik.  

 

Feladatai: 
- Elkészíti a kollégium éves munkarendjét  

- A kollégiumi diákönkormányzattal együttműködve elkészíti a napi- és hetirendet, a szabadidős 

programokat 

- Az intézményvezetővel együtt dönt a tanulók kollégiumi felvételéről, kollégiumi fegyelmi ügyek-

ben eljár 

- Ellenőrzi a kollégiumi épületek felszereltségét, törekszik az otthonosság megteremtésére 

- Kapcsolatot tart a tanító pedagógusokkal és a szülőkkel 

- Nyilvántartja a kollégiumi nevelők távollétét, gondoskodik helyettesítésükről 

- Irányítja és ellenőrzi a kollégiumi nevelők pedagógiai és adminisztrációs munkáját  

- Előkészíti a kollégiumra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatást, gondoskodik az irattári iratok 

kezeléséről, a szükséges nyomtatványok megrendeléséről és szakszerű használatáról 

- Szervezi, segíti és ellenőrzi a kollégiumi rendezvények kulturált, színvonalas lebonyolítását 

- Felügyeli a kollégiumban az elsősegélynyújtással, a balesetvédelemmel, a tűzvédelemmel kapcsola-

tos ismeretek elsajátítását és betartatását 

- Részt vesz a vezetőségi értekezleteken 

- Pályázatokat ír a kollégium fejlesztése céljából 

- Minden olyan, a munkaköréből adódó feladatot ellát, amivel az igazgató megbízza  

 

Felelősségi kör: 
Felelőssége kiterjed teljes feladatkörére és tevékenységére. Munkaköri tevékenységében személyes 

felelősséggel tartozik az intézmény vezetőjének.  

Felelős: 

- Szervezeti egységében a pedagógiai program megvalósításáért, a pedagógusok és a többi al-

kalmazott munkavégzéséért,  

- A gyermekek érdekeinek elsőbbségéért, az egyenlő bánásmód megköveteléséért 

- A helyettesítések ellátásáért. 

- Az egészséges és biztonságos munkafeltételekért, az alkalmazottak munkafegyelméért, 

- A méltányos és humánus ügykezelésért és döntésekért. 
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Hatályba lép: ………………………………………… 

 

Somogyzsitfa, …………………………………………………. 

 

Jóváhagyom 

    ………………….…………………. 

     igazgató 

 

A munkaköri leírást tudomásul veszem, azt rám nézve kötelezőnek tekintem. 1 példányt átvettem. 

 

 

Somogyzsitfa, ……………………………………………… 

 

        …………………. 

         aláírás 
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

Munkaközösség-vezető 

Személyi és szervezeti adatok: 

Név: ……………………………………………………….. 

A munkavégzés helye:  

 Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 8734 

Somogyzsitfa, Ady u. 8  

A munkáltatói jogkör gyakorlója:…………………………………………….. igazgató. 

Közvetlenül az oktatási igazgatóhelyettes irányítása alá tartozik.  

 

A munkaközösség-vezető feladatai: 

 felelős a munkaközösség szakszerű működéséért, a munkaközösségi feladatok koordinálásáért, 

 feladata az intézmény és a munkaközösség munkatervében rögzített szakmai és pedagógiai fel-

adatok előkészítése és végrehajtása, 

 évente elkészíti az osztályfőnöki munkaközösség munkatervét, összehangolja az iskolai mun-

kával; 

 kéthavonta munkaközösségi értekezleteket tart; 

 koordinálja az osztályfőnöki munkát; 

 figyelemmel kíséri és segíti a kezdő osztályfőnökök munkáját; 

 megszervezi a tanári ügyeletet a folyosókon és a kijelölt dohányzóhelyen; 

 részt vesz a beiskolázási feladatok megszervezésében; 

 Javaslatot tesz a tantárgyfelosztásra; 

 Szakmai, módszertani kérdésekben segítséget ad a nevelő-oktatómunka tervezéséhez, szervezésé-

hez, ellenőrzéséhez.  

 az igazgató által átadott területen szakmai szempontú ellenőrzést végez, annak eredményéről 

beszámol az igazgatónak, 

 részt vesz az intézmény munkájának értékelésében, azt az igazgató felkérésére rövid jelenté-

sekkel segíti, 

 figyelemmel kíséri a munkaközösség tagjainak továbbképzését, önképzését. 

 

Egyéb feladatai: 

 munkaerő-fejlesztési elképzelések megfogalmazása 

 továbbképzési javaslatok megfogalmazása 

 jutalmazásban, értékelésben való közreműködés 

 fejlesztési tervek előterjesztése 

 munkaközösségi események időtervének, tematikájának elkészítése 

 tanulmányi versenyek lebonyolítási rendjének kialakítása 
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Ellenőrzési feladatok 

- Előkészíti a munkatervet, összehangolja azt az iskolai munkával.  

- Ellenőrzi végrehajtását. 

- Javaslatot tesz a tantárgyfelosztásra. 

- Patronálja a pályakezdőket. 

- Módszertani megbeszéléséket tart, szervezi, és figyelemmel kíséri a szakirodalom tanulmányo-

zását, felhasználását, irányítja a szertárfejlesztést. 

- Koordinálja a munkaközösség tagjainak munkáját (szemléltetés, értékelés stb.) 

- Szakmai, módszertani kérdésekben segítséget ad a nevelő-oktatómunka tervezéséhez, szerve-

zéséhez, ellenőrzéséhez. 

 

Hatályba lép: ………………………………………… 

 

Somogyzsitfa, …………………………………………………. 

 

Jóváhagyom 

     ………………….…………………. 

       igazgató 

 

A munkaköri leírást tudomásul veszem, azt rám nézve kötelezőnek tekintem. 1 példányt átvettem. 

 

 

Somogyzsitfa, ……………………………………………… 

 

        …………………. 

         aláírás 
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

Osztályfőnök 

Személyi és szervezeti adatok: 

 

Név: …………………………………………….. 
 

A munkavégzés helye:  

 Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 8734 

Somogyzsitfa, Ady u. 8  

A munkáltatói jogkör gyakorlója:…………………………………………….. igazgató. 

Közvetlenül az oktatási igazgatóhelyettes irányítása alá tartozik.  

Az osztályfőnököt az intézményvezető bízza meg. Munkáját az intézmény alapdokumentumaiban 

meghatározottak szerint végzi. Osztálya közösségének felelős vezetője, a pedagógusokra vonatkozó 

általános munkaköri feladatokon túl hatásköre és feladatai a következőkkel egészülnek ki: 

- Alaposan megismeri tanítványai személyiségét, ennek, valamint az iskola pedagógiai elveinek 

figyelembe vételével neveli őket. Minden tudásával elősegíti az osztályközösség kialakulását. 

- Összehangolja és segíti az osztályában tanító nevelők munkáját, látogatja óráikat. 

- Észrevételeit, a felmerülő problémákat az érintett nevelőkkel megbeszéli. 

- Az éves ütemtervben meghatározottak szerint fogadóórát, osztályszülői értekezletet tart. Indo-

kolt esetben családlátogatást végez. Az ellenőrző útján rendszeresen tájékoztatja a szülőket a 

tanulók magatartásáról, tanulmányi előmeneteléről. 

- Osztályfőnöki nevelőmunkáját tanmenetben megtervezi, és az abban foglaltakat be is tartja. 

- Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, észrevételeivel, javaslataival, vala-

mint a részére kijelölt feladatok teljesítésével elősegíti a közösség tevékenységét. 

- Együttműködik a közösség kialakítása és fejlesztése érdekében a diákönkormányzatokkal, szü-

lőkkel, kollégiumi nevelőkkel, segíti őket feladataik végrehajtásában. 

- Figyelemmel kíséri tanulói tanulmányi eredményeit, osztálya fegyelmi helyzetének alakulását. 

Minősíti a tanulók magatartását és szorgalmát, ezekkel összefüggő észrevételeit, javaslatait 

kollégái elé terjeszti. 

- Különös gondot fordít a hátrányos helyzetű tanulók segítésére, szorosan együttműködik a 

Gyermekjóléti Szolgálat szakembereivel. 

- Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat, ideértve a tanügyi dokumentumok nap-

rakész vezetését (törzskönyv, osztálynapló), valamint a továbbtanulással, ifjúságvédelemmel, 

statisztikák készítésével járó adminisztrációt. Az ütemtervnek megfelelően értesíti a bukásra ál-

lók szüleit. 

- Szakközépiskolában szervezi a tanulók közösségi szolgálatát, elvégzi az ehhez szükséges ad-

minisztrációt. 

- Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására mozgósít, 

közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 
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- Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, fegyelmezésére, kitüntetésére. Szükség esetén kéri 

ezekhez az osztályközösség véleményét. 

- Segíti a tanulók pályaorientációját, pályaválasztását, igyekszik ezeket megalapozottá, a realitá-

sokkal összhangban levővé tenni. 

- Figyelemmel kíséri a tanulók tankönyvellátottságát, segít a felmerülő gondok megoldásában. 

- Segíti a tanulók iskolai élettel kapcsolatos pénzügyi kötelezettségeinek teljesítését, az életkori 

adottságokra tekintettel folyamatosan követi és ellenőrzi azokat (étkezési térítés, költségtérítés 

a szakképzésben). 

- Törekszik az indokolatlan mulasztások, késések megelőzésére, visszaszorítására, ennek érde-

kében él az alapdokumentumokban lefektetett eszközökkel. 

- Részt vesz tanulóival az iskolai rendezvényeken, felkészíti őket ezekre, majd ügyel részvéte-

lükre, kulturált viselkedésükre. 

 

 

Hatályba lép: ………………………………………… 

 

Somogyzsitfa, …………………………………………………. 

 

Jóváhagyom 

     ………………….…………………. 

       igazgató 

 

A munkaköri leírást tudomásul veszem, azt rám nézve kötelezőnek tekintem. 1 példányt átvettem. 

 

 

Somogyzsitfa, ……………………………………………… 

 

        …………………. 

         aláírás 
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

Pedagógus 

Személyi és szervezeti adatok: 

 

Név: ………………………………….. 

A munkavégzés helye:  

 Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 8734 

Somogyzsitfa, Ady u. 8  

A munkáltatói jogkör gyakorlója:…………………………………………….. igazgató. 

Közvetlenül az oktatási igazgatóhelyettes irányítása alá tartozik.  

 

A pedagógus kötelességei: 
A pedagógus alapvető 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.  

Ezzel összefüggésben kötelessége különösen, hogy 

 nevelő és oktató munkája során gondoskodjék a gyermek személyiségének fejlődéséről, tehet-

ségének kibontakoztatásáról, ennek érdekében tegyen meg minden tőle elvárhatót, figyelembe 

véve a gyermek egyéni képességeit, adottságait, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyze-

tét, 

 a különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel 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, 

 előmozdítsa a gyermek, tanuló erkölcsi fejlődését, a közösségi együttműködés magatartási sza-

bályainak elsajátítását, és törekedjen azok betartatására, 

 egymás szeretetére és tiszteletére, a családi élet értékeinek megismerésére és megbecsülésére, 

együttműködésre, környezettudatosságra, egészséges életmódra, hazaszeretetre nevelje a 

gyermekeket, tanulókat, 

 a szülőt (törvényes képviselőt) rendszeresen tájékoztassa a tanuló iskolai teljesítményéről, ma-

gatartásáról, az ezzel kapcsolatban észlelt problémákról, az iskola döntéseiről, a gyermek ta-

nulmányait érintő lehetőségekről, 

 a gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében tegyen meg minden le-

hetséges 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 mara-

déktalanul tiszteletben tartsa, javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ adjon, 
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 az ismereteket tárgyilagosan, sokoldalúan és változatos módszerekkel közvetítse, oktatómunká-

ját éves és tanórai szinten, tanulócsoporthoz igazítva, szakszerűen megtervezve végezze, irá-

nyítsa a tanulók tevékenységét, 

 a helyi tantervben és a pedagógiai programban meghatározottak szerint érdemjegyekkel vagy 

szövegesen, sokoldalúan, a követelményekhez igazodóan értékelje a tanulók munkáját, 

 részt vegyen a számára előírt pedagógus-továbbképzéseken, folyamatosan képezze magát, 

 tanítványai pályaorientációját, aktív szakmai életútra történő felkészítését folyamatosan irányít-

sa, 

 a pedagógiai programban és az SZMSZ-ben előírt valamennyi pedagógiai és adminisztratív 

feladatait maradéktalanul teljesítse, 

 pontosan és aktívan részt vegyen a nevelőtestület értekezletein, a fogadóórákon, az iskolai ün-

nepségeken és az éves munkaterv szerinti rendezvényeken, 

 határidőre megszerezze a kötelező minősítéseket, 

 megőrizze a hivatali titkot, 

 hivatásához méltó magatartást tanúsítson, 

 a gyermek, tanuló érdekében együttműködjön munkatársaival és más intézményekkel. 

Alaptevékenységből adódó feladatok: 

 Szaktárgyától függetlenül kötelessége az emberi tisztességre, becsületességre, hivatástudatra, 

valamint a helyes és szép magyar beszédre és írásra nevelés. 

 A tanítási órákhoz, egyéb foglalkozásokhoz kapcsolható valamennyi tevékenységét (felkészü-

lés, szervezés, értékelés-ellenőrzés) lelkiismeretesen és magas színvonalon látja el. 

 Az általa tanított tantárgyra éves tanmenetet készít a helyi tanterv, a választott tankönyvek 

alapján, illetve az érettségi/ szakmai vizsga követelményeket figyelembe véve. 

 A tanítási órákra felkészül, a tanítási óráit megtartja, pontosan kezdi és fejezi be 

 A helyettesítési rendnek megfelelően eseti helyettesítést végez. 

 Az ügyeleti rend szerint köteles a tanítás teljes napi időtartama alatt az óraközi szünetekben a 

folyosón vagy a kijelölt dohányzóhelyen ügyeletet ellátni. 

 Az érvényben levő jogszabályok szerint végzi az előírt szervezési, illetve adminisztrációs fel-

adatait, az osztálynaplók naprakész vezetését.  

 Aktívan részt vesz az iskola életével, a nevelő-oktató munkával kapcsolatos értekezleteken, 

munkaközösségének munkájában; a meghatározott feladatokat a rögzített határidőre elvégzi. 

 Feladata a tanulók felzárkóztatása, a tehetséggondozás, a diákönkormányzat és a diákkörök tar-

talmi munkájának segítése. 

 Szülői értekezletet, fogadóórát tart, törekszik tanítványai háttérkörnyezetének megismerésére. 

 Segíti az iskola egészségügyi, munkavédelmi, ifjúságvédelmi feladatainak végrehajtását. Óvja 

a tanulók testi épségét, részt vesz egészségügyi nevelésükben. 

 Szükség esetén tanulóit orvosi vizsgálatra kíséri, a vizsgálat ideje alatt felügyel rájuk. 

 Betartatja a Házirendet. 

 Együttműködik az iskola pedagógus és nem pedagógus dolgozóival, kiemelten az azonos osz-

tályban tanító kollégákkal. 



84 

 

 Kezeli szaktárgyának eszközeit (megbízás szerint szertárát), gondoskodik rendben tartásukról, 

megóvásukról, leltározásukban közreműködik. 

 A tanítás nélküli munkanapokon – ettől eltérő utasítás hiányában – a program kezdete előtt leg-

alább 10 perccel megjelenik, és a programtól függően végzi feladatát. Ide tartoznak az értekez-

letek, szakmai vagy diáknapok, tanévnyitó, tanévzáró rendezvény, szalagavató, ballagás, és 

minden elrendelt szorgalmi időn kívüli munkanap. 

 Közreműködik a tanulók beíratásában, egyéb ügyeletek ellátásában – beosztás szerint. 

 Az előírt orvosi vizsgálatokon részt vesz. 

Munkabeosztás, távolmaradás a munkából 

 A munkarendet pontosan betartja. Munkavégzésre az előírt helyen, munkavégzésre alkalmas 

állapotban minden nap legkésőbb 730 –ig megjelenik. 

 A pedagógus munkaideje heti 40 óra. A kötött munkaidő 32 óra, melyet az intézményben kell 

tölteni (legalább 730 – 1430-ig, pénteken 730 – 1145-ig), kivéve ha az intézményvezető a pedagó-

gust iskolán kívüli feladattal bízza meg. 

 A munkából történő távolmaradást, annak okát lehetőleg annak keletkezésekor írásban a köz-

vetlen felettesnek be kell jelenteni. Rendkívüli esetben, a távolmaradást legkésőbb a munka 

megkezdése előtt 30 perccel a közvetlen felettesnek jelezni kell. 

 A távolmaradás igazolására csak táppénzes, illetve jogszabályban meghatározott hivatalos tá-

vollétet tanúsító igazolás fogadható el. 

Hatályba lép: ………………………………………… 

 

Somogyzsitfa, …………………………………………………. 

 

Jóváhagyom 

      ………………….…………………. 

        igazgató 

 

A munkaköri leírást tudomásul veszem, azt rám nézve kötelezőnek tekintem. 1 példányt átvettem. 

 

Somogyzsitfa, ……………………………………………… 

        …………………. 

         aláírás 
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

Gyógypedagógus 

Személyi és szervezeti adatok: 

Név: ………………………………………………. 

A munkavégzés helye:  

 A Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 8734 

Somogyzsitfa, Ady u. 8  

A gyógypedagógus heti munkaideje, a közalkalmazotti jogviszonynak megfelelően, heti 40 óra.  

A munkáltatói jogkör gyakorlója: …………………………………….igazgató 

Közvetlenül az oktatási igazgatóhelyettes irányítása alá tartozik.  

 

A gyógypedagógus feladatai: 

Az intézményben tanuló sajátos nevelési igényű, ill. beilleszkedési, tanulási nehézségekkel, magatartá-

si rendellenességekkel küzdő gyermekek/tanulók pedagógiai ellátása, terápiás megsegítése, egyéni és 

kiscsoportos fejlesztő foglalkozások tartása.  

A gyógypedagógus kiemelt feladata: 

 az intézmény sajátos nevelési igényű tanulóinak nyilvántartása; 

 a Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságok és a nevelési tanács-

adók által kiállított szakértői véleményekben, szakvéleményekben foglaltak értelmezése, a 

megfelelő fejlesztési tevékenység megtervezése; 

 a szakvélemények érvényességének figyelemmel kísérése, a felülvizsgálat kezdeményezése; 

 a fejlesztő foglalkozásokat tartó pedagógusok munkarendjének megszervezése, a fejlesztő 

munka koordinálása; 

 a tanulók egyéni fejlesztési terveinek vezetése; 

 szakvélemények elkészítése, foglalkozások naplózása, a gyermekek érdekében szükséges kon-

zultációk, levelezések (pedagógussal, szakértői bizottsággal stb.) lebonyolítása; 

  a foglalkozásokra való felkészülés, szakmai ismeretek bővítése, a szakirodalom követé-

se; 

 adatszolgáltatás az iskolavezetés részére statisztikák, intézményi jelentések készítéséhez. 

Feladata továbbá, hogy konzultáljon a gyermek pedagógusával, a szülőkkel, a társintézmények-

kel. Kompetenciai határait meghaladó problémák esetében tapasztalatairól szakvéleményt adva, 

speciális szakembertől kérjen segítséget. 

Egyéb kötelezettségei: 

 kötött munkaidőn kívüli munkaidejét kapcsolattartásra, szakmai dokumentációra, felkészü-

lésre, továbbképzésre használja; 

 részt vesz a munkáját segítő továbbképzéseken, önképzéséről gondoskodik 

 titoktartási kötelezettsége van 

 tiszteletben tartja a hozzá fordulók méltóságát, személyiségi jogait 

 a munkavállaló feladata továbbá mindaz, amellyel a munkaköréhez kapcsolódóan, a szak-

képzettségével összefüggően az intézményvezető megbízza. 
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Hatályba lép: ………………………………………… 

 

Somogyzsitfa, …………………………………………………. 

 

Jóváhagyom 

  ………………….…………………. 

  igazgató 

 

A munkaköri leírást tudomásul veszem, azt rám nézve kötelezőnek tekintem. 1 példányt átvettem. 

 

 

Somogyzsitfa, ……………………………………………… 

 

 …………………. 

 aláírás 
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

Diákönkormányzatot segítő pedagógus 

 

Személyi és szervezeti adatok: 

Név: …………………………………………………… 

A munkavégzés helye:  

 Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium  

8734 Somogyzsitfa, Ady u. 8  

A munkáltatói jogkör gyakorlója: ………………………………………………………….. 

Közvetlenül az oktatási igazgatóhelyettes irányítása alá tartozik.  

 

A diákönkormányzatot segítő pedagógus feladata az iskolai diákönkormányzat működtetése, a 

demokratikus iskolai közélet szervezeti feltételeinek, a gyermek- és diákjogok iskolán belüli érvénye-

sítésének biztosítása, a nevelőtestület és a diákközösség szándékainak, elképzeléseinek összehangolá-

sa. 

 

A segítő pedagógus kiemelt feladata, hogy: 

 A diákönkormányzat a jogszabályokban és az iskolai alapdokumentumokban biztosított hatás-

körében önállóan és célszerűen működjön. A diákönkormányzatot segítő tanár a diáktanács 

ülésein mindig részt vesz, segíti annak tevékenységét. 

 A tanulók igénye, a nevelőtestület céljai és saját szakmai tapasztalatai alapján szakmai segítsé-

get nyújt a programok tervezéséhez, megszervezéséhez, értékeléséhez. 

 Biztosítja a diákönkormányzat hatáskörébe utalt döntések alapos előkészítését, elősegíti a köz-

vetlen és a képviseleti demokrácia érvényesülését. 

 Részt vesz az iskolai fórumok, iskolagyűlések, iskolai rendezvények szervezésében, lebonyolí-

tásában. 

 Gondoskodik a diákönkormányzat munkaprogramjának elkészíttetéséről, az abban foglaltak 

végrehajtásáról. 

 Személyesen és a kollégák, szülők bevonásával biztosítja a felügyeletet a diákönkormányzat 

rendezvényein, felelős ezeken a Házirend betartásáért. 

 Szervezi, irányítja a diákönkormányzati választásokat, összehívja és a diáktanács elnökének 

megválasztásáig levezeti a diáktanács ülését. Ismerteti a tanács tagjaival a diákönkormányzat 

jogait és hatáskörét. 

 Képviseli a diákönkormányzatot ott, ahol ezt a diákvezető adott esetben nem teheti meg (fenn-

tartó, szakbizottság). 

 Szoros munkakapcsolatot tart fenn eredményes tevékenysége érdekében az igazgatóval, iskola-

vezetéssel, az osztályfőnökökkel és a szülők képviselőivel. 

 

Hatályba lép: ………………………………………… 
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Somogyzsitfa, …………………………………………………. 

 

Jóváhagyom 

  ………………….…………………. 

  igazgató 

 

A munkaköri leírást tudomásul veszem, azt rám nézve kötelezőnek tekintem. 1 példányt átvettem. 

 

 

Somogyzsitfa, ……………………………………………… 

 

 …………………. 

 aláírás 
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

Könyvtáros-tanár 

Személyi és szervezeti adatok: 

Név: …………………………………………………. 

 Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 8734 

Somogyzsitfa, Ady u. 8  

 

Munkaköri feladatok: A könyvtáros-tanár könyvtárosi szakismerettel és pedagógiai végzettséggel 

rendelkezik, tagja az iskola nevelőtestületének. Anyagilag és fegyelmileg felel a könyvtári állomá-

nyért, rendeltetésszerű működtetéséért, ha a vagyonvédelmi követelmények biztosítottak. 

A könyvtáros-tanári feladatokra biztosított heti munkaidő a kötelező óraszámból: 8 óra 

A munkáltatói jogkör gyakorlója:…………………………………………….. igazgató. 

Közvetlenül az oktatási igazgatóhelyettes irányítása alá tartozik.  

 

1. A könyvtár ügyvitelével összefüggő feladatok 

 a könyvtári költségvetés tervezéséhez javaslatokat ad; 

 elkészíti a napi könyvtári statisztikát; 

 végzi a könyvtári iratok kezelését, 

 figyelemmel kíséri a megjelent pályázatokat, a könyvtári vonatkozású pályázatokat elkészíti; 

 részt vesz a szakmai értekezleteken és továbbképzéseken. 

 

2. Gyűjteményszervezés, feltárás, állományvédelem 

 az iskola oktatási-nevelési programját alapelvként alkalmazza a forrásanyagok értékelésénél és 

kiválasztásánál; 

 ismernie kell a felhasználók (tanárok, tanulók) oktatással és neveléssel kapcsolatos igényeit; 

 biztosítja az állomány bibliográfiai adatainak hozzáférhetőségét; 

 végzi a dokumentumok állományba vételét, feltárását az osztályozás és a dokumentum-leírás 

szabályainak megfelelően; 

 folyamatosan kivonja az állományból az elhasználódott, a tartalmilag elavult és fölösleges do-

kumentumokat; 

 gondoskodik az állomány jogi és fizikai védelméről, a raktári rend megtartásáról; 

 részt vesz a könyvtár átadásában és átvételében; 

 előkészíti és lebonyolítja az időszaki vagy soron kívüli állományellenőrzést és elvégzi annak 

adminisztratív teendőit; 

 végzi a letétek kihelyezését, frissítését és ellenőrzését. 

 

 

3. Olvasószolgálat, tájékoztatás 

 lehetővé teszi az állomány egyéni és csoportos használatát, végzi a dokumentumok kölcsönzé-

sét; 
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 segítséget ad az információk közötti eligazodásban, az információk kezelésében, az ehhez 

szükséges ismeretek elsajátításában; 

 tájékoztatást ad a könyvtári szolgáltatásokról; 

 segíti az egyéni és csoportos kutatómunkát; 

 vezeti a kölcsönzési nyilvántartást; 

 figyelemmel kíséri az igényelt dokumentumokat és a kikölcsönzött dokumentumok 

visszahozatalát; 

 rendszeresen egyeztet a gazdasági vezetővel a könyvtári keret felhasználásáról, a dokumentu-

mok megrendeléséről és az állománybavételéről. 

 

4. Egyéb tevékenység 

 kiállításokat készít, ajánlja a könyvtár friss dokumentumait; 

 segít a jutalomkönyvek kiválasztásánál, beszerzésénél. 

 

5. Munkarend 

 a könyvtár nyitvatartási rendjét tanévenként úgy állapítja meg, hogy a könyvtári szolgáltatáso-

kat a bejáró és a kollégista tanulók egyaránt igénybe tudják venni (a könyvtár nyitva tartását 

úgy kell megállapítani, hogy hetente legalább két délután, egy-egy alkalommal legalább három 

óra időtartamban látogatható legyen); 

 a könyvtár nyitvatartási rendjét a kollégiumban és az iskolában is közzéteszi; 

 

Hatályba lép: ………………………………………… 

 

Somogyzsitfa, …………………………………………………. 

Jóváhagyom 

  ………………….…………………. 

  igazgató 

A munkaköri leírást tudomásul veszem, azt rám nézve kötelezőnek tekintem. 1 példányt átvettem. 

 

Somogyzsitfa, ……………………………………………… 

 

 …………………. 

 aláírás 
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

Kollégiumi nevelő 

Személyi és szervezeti adatok: 

Név: ………………………………….. 

A munkavégzés helye:  

 Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 8734 

Somogyzsitfa, Ady u. 8  

A munkáltatói jogkör gyakorlója:…………………………………………….. igazgató. 

Közvetlenül a kollégium vezető irányítása alá tartozik.  

 

Feladatai: 

- A kollégiumi nevelőtanár a nevelőtestület tagja. Munkabeosztása alkalmazkodik az intézmény 

folyamatos munkarendjéhez. Ennek megfelelően ünnepeken, heti pihenőnapokon, iskolai szünetek-

ben az intézményben tartózkodó gyermekek/tanulók mellé beosztható. Munkaköréhez tartozik a ta-

nulók intézményen kívüli programokra, rendezvényekre való kísérése (pl.: kirándulás, orvosi vizs-

gálat, sportverseny, stb.) 

- A nevelőtanár elsősorban saját tanulócsoportjáért tartozik felelősséggel, de az intézmény valameny-

nyi tanulójának testi és szellemi fejlődéséért is felelős. A nevelőmunka tervszerű végzése érdeké-

ben tartsa kötelességének a kollégium munkatervének, házirendjének, napirendjének, csoportja 

tanmenetének, a gyermek egyéni fejlesztési tervének ismeretét, azok maradéktalan megvalósítását. 

- Munkakezdés előtt kötelessége tájékozódni a hivatalos hirdetményekről. Munkába érkezését, majd 

távozását a kollégiumi tanáriban elhelyezett ügyeleti naplóban, illetve a havi munkaidő nyilvántartó 

lapon naprakészen vezeti. Munkaidejének kezdetekor munkára kész állapotban köteles megjelenni, 

munkakezdés előtt 10 perccel korábban, s csak szolgálatának leteltével készülhet haza. Távolmara-

dásának okát a munkaidő megkezdése előtt a lehetőség szerinti legkorábban a kollégiumvezetőnek 

jelenti (személyesen, telefonon, vagy üzenettel). Visszaérkezését az elvárható legkorábbi időpont-

ban jelzi. 

- Feladata a tanulók másnapi felkészülésének biztosítása, az önálló tanulás feltételeinek megteremté-

se, a hatékony tanulási technikák megtanítása. A házi feladatokat mennyiségileg minden esetben, 

minőségileg lehetőség szerint ellenőrzi. A szóbeli feladatokat a tanulóktól kikérdezi, szükség esetén 

gyakoroltatja. Mintákat ad az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, megalapozza 

a tanulási szokásokat. A délutáni tanórák során törekszik a változatos módszerek alkalmazására. 

(pl. egyéni munka, pár- és csoportmunka, IKT eszközök használata… stb.) 

- Szükség esetén biztosítja a valamilyen okból lemaradó tanulók felzárkóztatását, korrepetálását, 

illetve a különleges képességekkel rendelkező tanulók tehetséggondozását.  A tanmenetek alapján a 
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tantervi követelmények ismeretében dolgozza ki oktató-nevelő munkájának főbb irányelveit, köve-

telményrendszerét. Az iskolai felkészítő foglalkozásokra a saját foglalkozási terve alapján készül. 

- Kapcsolatot tart csoportja osztályfőnökével, az osztályban tanító szaktanárokkal, minden lényeges 

információt továbbít az érdekelteknek.  

- Ellátja a pedagógiai munka adminisztratív teendőit. Foglalkozási tervet készít, vezeti az ügyeleti 

naplót, a kollégiumi csoportnaplót, szakköri naplót, havonta elkészíti egyéni pedagógus munkaidő 

nyilvántartását. A naplókat napra készen vezeti.   

- Aktívan részt vesz a kollégiumi munkaközösség munkájában és továbbképzéseken. Nyílt napokon 

aktívan részt vállal a feladatokból. A szülői értekezleteken, a fogadó órákon az osztályfőnökkel 

együttműködve ad tájékoztatást a szülőknek. 

- Hangsúlyozottan törekszik jó kapcsolatot tartani a szülőkkel, bevonni őket a közös nevelőmunkába. 

Kötelessége a szülők felelősségteljes, empatikus tájékoztatása, amely elsősorban a délutáni tanul-

mányi munkára, magatartásra, felszereltségre, szükség esetén a gyermek általános egészségi állapo-

tára vonatkozik. 

- Törekszik a tanulók közötti szociális és kulturális hátrányok csökkentésére, befogadó, pozitív él-

ményeket biztosító szocializációs környezet kialakítására. Kollégiumi csoport foglalkozásokat 

szervez adott témakörben, az életkori sajátosságok figyelembevételével. (pl.: családi életre nevelés, 

környezet- és média tudatosságra nevelés, erkölcsi nevelés, pályaorientáció segítése …stb.) 

- Egymás szeretetére és tiszteletére, a családi élet értékeinek megismerésére, megbecsülésére, 

együttműködésre, környezettudatosságra, egészséges életmódra, hazaszeretetre nevelje a gyerme-

keket/tanulókat. 

- A gyermekek testi-lelki egészségének fejlesztése érdekében tegyen meg minden lehetséges erőfe-

szítést (pl.: szabadlevegőn való testedzés biztosítása, sport- és labdajátékok, felvilágosító előadá-

sok, szükség esetén szakemberek bevonása.) 

- Gondoskodik a kiadott játékok, munka- és szemléltető eszközök gondos használatáról, azok épsé-

gének megőrzéséről. 

- Közös programokat szervez az iskola többi tanulócsoportjával. A lehetőségekhez mérten kapcsola-

tot tart társintézményeinkkel és más iskolákkal. 

- Alkotó módon részt vállal az intézmény hagyományainak ápolásában és a rendezvények szervezé-

sében, lebonyolításában. Segíti a diákönkormányzat munkáját. Figyelemmel kíséri a városi progra-

mokat, rendezvényeket, azokon tanulócsoportjával rendszeresen részt vesz. 

- Mint a nevelőtestület tagja köteles részt venni a nevelőtestületi értekezleteken, iskolai ünnepsége-

ken, megemlékezéseken, az éves munkatervben meghatározott rendezvényeken. 

- Törekszik arra, hogy őszinte, nyílt nevelő-diák kapcsolatot teremtsen a rábízott gyermekekkel, 

hogy a tanulók egyéni problémáik megoldásához is igényeljék a segítségét. 
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- Munkaidejében fel kell figyelnie a hirtelen megbetegedett gyermekekre. Betegség esetén haladékta-

lanul intézkedik. Szükség szerint orvost, vagy mentőt hív. Ismerje a mentőláda tartalmát. Bármely 

gyermek egészségügyi, vagy más, egyéni problémáját diszkréten, a szolgálati titoktartás kötelezett-

ségének megfelelően kezeli. 

- A rá bízott eszközöket leltári felelősséggel őrzi, anyagilag is felelős az intézmény vagyonáért, be-

rendezéséért, felszereléséért.  

- Részt vesz a tanulók évi két alkalommal történő komplex pedagógiai értékelésében (félévi, év végi 

osztályozó értekezlet). 

- A tanítási évre tervezett oktatási és nevelési tevékenységének megvalósításáról jelentést készít 

félévkor és tanév végén, melyet a megadott határidőre lead. 

- Munkaidejében kötelessége tudni a rábízott gyermekek létszámát és tartózkodási helyét. 

- A pedagógiai programban és munkatervben előírt valamennyi pedagógiai és adminisztratív felada-

tait maradéktalanul teljesítse. (pl.: szakkörök vezetése, jeles napokról megemlékezés, ünnepélyek… 

stb.) 

- Tanév elején részt vesz munkavédelmi- és balesetvédelmi oktatáson és a kötelezően előírt egész-

ségügyi alkalmassági vizsgálaton. 

- Szorgalmi időn kívül más, az intézmény zavartalan működéséhez nélkülözhetetlen feladatokkal is 

megbízható. 

 

Hatályba lép: ………………………………………… 

 

Somogyzsitfa, …………………………………………………. 

 

Jóváhagyom 

      ………………….…………………. 

        igazgató 

 

A munkaköri leírást tudomásul veszem, azt rám nézve kötelezőnek tekintem. 1 példányt átvettem. 

 

 

Somogyzsitfa, ……………………………………………… 

 

        …………………. 

         aláírás 
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

Iskolatitkár 

Személyi és szervezeti adatok: 

Név: …………………………………………… 

A munkavégzés helye:  

 Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 8734 

Somogyzsitfa, Ady u. 8  

Az iskolatitkár tehermentesíti a vezetőket a nem pedagógiai jellegű feladataik alól. Tevékenységének 

középpontjában az intézmény adminisztrációs, ügyviteli és iskolaszervezési feladatainak intézése áll. 

 

Az iskolatitkár munkaideje heti 40 óra. 

A munkáltatói jogkör gyakorlója:…………………………………………….. igazgató. 

Közvetlenül az oktatási igazgatóhelyettes irányítása alá tartozik.  

 

Az iskolatitkár feladata az intézményben végzett tanügyi adminisztrációval kapcsolatban: 

 elvégzi a tanulók felvételével kapcsolatos ügyintézést, naprakészen vezeti a beírási naplót; 

 elkészíti a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos határozatokat (sajátos nevelési igényű tanulók 

felmentése, magántanulói jogviszony, áthelyezés, tanulói jogviszony megszüntetése); 

 a jogszabályoknak megfelelően nyilvántartja a tanulók személyes adatait, naprakészen vezeti a 

KIR tanuló nyilvántartó rendszert, 

 elvégzi a diákigazolványokkal kapcsolatos ügyintézést (igénylés elektronikus feladása, diák-

igazolványok érvényesítése); 

 a tanuló/szülő kérésére kiállítja az iskolalátogatási igazolásokat; 

 átveszi, iktatja és továbbítja a tanügyre érkező és onnan kimenő hivatalos leveleket; 

 figyeli az elektronikus levelezést, a központi címre érkező e-maileket az igazgatónak vagy a 

helyetteseknek továbbítja; 

 átveszi és továbbítja a tanügyre érkező telefonüzeneteket; 

 az igazgatóhelyettesekkel együttműködve elkészíti és továbbítja az intézmény statisztikai jelen-

tését; 

 az igazgatóhelyettesekkel együttműködve adatszolgáltatást végez (pl. Oktatási Hivatal, kama-

rák, fenntartó kérésére); 

 nyilvántartja és megrendeli a tanügyi dokumentumokat (ellenőrzők, bizonyítványok, törzsla-

pok, stb); 

 a szakmai vizsgákhoz megrendeli a szóbeli és írásbeli vizsgatételeket; 

 kiállítja a pedagógusigazolványokat; 

 közreműködik a tanügyi dokumentumok irattárazásában, selejtezésében; 

 külön megbízás alapján jegyzői feladatokat lát el a szakmai és az érettségi vizsgákon. 

 

Hatályba lép: ………………………………………… 
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Somogyzsitfa, …………………………………………………. 

 

Jóváhagyom 

  ………………….…………………. 

  igazgató 

 

A munkaköri leírást tudomásul veszem, azt rám nézve kötelezőnek tekintem. 1 példányt átvettem. 

 

 

Somogyzsitfa, ……………………………………………… 

 

 …………………. 

 aláírás 
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

Rendszergazda 

I. Személyi és szervezeti adatok: 

Név: …………………………………………… 

A munkavégzés helye: A Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és 

Kollégium 8734 Somogyzsitfa, Ady u. 8  

A munkáltatói jogkör gyakorlója ……………………………………………………… 

Közvetlenül az oktatási igazgatóhelyettes irányítása alá tartozik.  

 

II. Jogok, kötelezettségek és feladatok: 

 

Feladatai: 

- A Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (a továb-

biakban: Intézmény) informatikai rendszerének működtetése oly módon, hogy az megfeleljen a 

magyar jogi szabályozásnak, illetve az intézmény belső információs igényeinek. Munkáját az isko-

la oktatási-nevelési feladatainak alárendelve, az intézmény pedagógusaival és adminisztrációs 

személyzetével együttműködve és igényeiket figyelembe véve végzi. 

- A munka folyamatosságának biztosítása. 

- Az állandó működőképesség érdekében biztosított számára a szerver helyiségbe és a számítástech-

nika termekbe bejutás lehetősége, különösen indokolt esetben munkaidőn kívül is, 0-24 óráig. A 

munkaidőn kívül végzett munkát naplóba kell jegyeznie. 

- Különös figyelmet fordít a számítógépek vírusmentességének fenntartására és a rendszeres ellen-

őrzésre. Vírusfertőzés esetén mindent megtesz a fertőzés terjedésének megakadályozására, a fertő-

zés megszüntetésére, illetve a szoftverekben okozott károk helyreállítására. Az iskola anyagi lehe-

tőségeihez mérten szorgalmazza vírusvédelmi rendszer kiépítését.  

- Rendkívüli esetekben (vírusfertőzés, hálózat sérülése, rendszerösszeomlás, 3 vagy több gép egy-

idejű leállása) az értesítést követő 24 órán belül gondoskodik a hiba elhárításának megkezdéséről. 

- Leltárt készít és vezet a gépekről és a hozzá tartozó programokról, a dokumentációkat nyilvántart-

ja, ellenőrzi, felelősséggel tartozik értük. 

- Szerkeszti és folyamatosan karbantartja az iskola honlapját, a megjelenő információkat aktualizálja 

az iskolavezetés, a munkaközösségek és a titkárság által nyújtott anyagok alapján.  

 

Hardver: 

 

- Elvégzi az új gépek és egyéb hardver eszközök beállításait, majd rendszeres ellenőrzéseket végez 

az előforduló hibák felderítése érdekében. A tapasztalt hibákat –javítása külső szakembert igényel 

– jelenti az igazgatónak, és a rendelkezésére bocsátott anyagi fedezet erejéig megjavíttatja. 

- Kapcsolatot tart a szervizelő szakemberekkel, ellenőrzi az elvégzett munkát, erről munkanaplót 

vezet. 
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- Kapcsolatot tart az Internet szolgáltatóval, a biztonsági kamerarendszer üzemeltetőivel. 

- Jelenti az igazgatónak a károkat és rongálásokat. Ha a károkozó személye kideríthető, javaslatot 

tesz az anyagi kártérítésre.  

- Rendszeres időközönként köteles beszámolni az igazgatónak vagy az oktatási igazgatóhelyettesnek 

a számítástechnikai termek és berendezések állapotáról, állagáról. 

- Gondoskodik a hardverek beszerzéséről. A szükséges eszközöket saját belátása szerint, az intéz-

mény érdekeinek megfelelően választja ki, beszerzi az árajánlatokat, a lehetőségekről, választásá-

ról köteles tájékoztatni felettesét, ill. a gazdasági vezetőt.  

 

Szoftver: 

- Biztosítja az intézményben az alapfeladatok ellátásához szükséges szoftverek működését. A meg-

lévő szoftvereket és a hozzájuk tartozó licencszerződéseket nyilvántartja. Összegyűjti a licenccel 

nem rendelkező programokat, és javaslatot tesz a legalizálásra, vagy más, hasonló képességű, de 

ingyenes programok használatára. 

- Az intézmény által vásárolt, oktatást segítő programokat feltelepíti, beállításait elvégzi, a lehetősé-

gekhez mérten biztosítja a beállítások megőrzését. 

- Az irodákban szükséges (és beszerzett) új szoftvereket installálja, elindításukat és használatukat 

bemutatja. A programok kezelésének betanítása nem feladata.  

- Bármilyen meglévő/új szoftver installálását a rendszer egységes, átlátható működése érdekében 

csak ő teheti meg. Saját belátása, felelőssége alapján egyes esetekben ezt a jogát/kötelességét átru-

házhatja külső/belső személynek/szervezetnek (külső személy/szervezet esetén köteles a szoftvert 

alkalmazásba venni). 

- Amennyiben a szoftverek installálásával kapcsolatos visszaélést, beavatkozást észlel, arról köteles 

tájékoztatni feletteseit. 

- Az Intézményben keletkezett adatállományok biztonságos kezelése, az illetéktelen hozzáférések 

megakadályozása, a rendszeres adatmentések megszervezése. 

- A keletkezett adatok tárolásáért, archiválásáért kizárólagos felelősséggel bír. 

- Az Intézmény számítógépeinek átépítése, a hálózat bővítése, új hardverek beszerzése. 

- A hálózati felhasználók jogainak beállítása, felhasználók felvétele, törlése. 

- Visszaélések esetén jogában áll valamely felhasználó jogait csökkenteni. 

- Gondoskodik a szoftverek és liszenszerződések megfelelő tárolásáról. 

- Szoftver telepítését visszautasíthatja, ha nem tud meggyőződni a szoftver jogtisztaságáról, illetve a 

szoftver veszélyezteti a rendszer biztonságát vagy stabilitását. 

Felelős: 

- A törvények, jogszabályok, belső utasítások betartásáért, betartatásáért. 

- A kapott feladat szakszerű, pontos, egyértelmű végrehajtásáért. 

- A feladatok végrehajtása során felmerülő objektív és szubjektív akadályokról jelentés tételéért fe-

lettesének. 

- A munkavégzés folyamatosságának biztosításáért. 

- A munkakörében használt tárgyak rendeltetésszerű használatáért. 

- A munkakörében tudomására jutott adatok bizalmas kezeléséért. 

- A tűzvédelmi szabályzat betartásáért, betartatásáért. 
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Időszakos feladatai: 

- Az iskolavezetés tájékoztatása szerint a számítástechnikai eszközöket igénylő versenyek, érettsé-

gik, vizsgák pontos időpontját nyilvántartja és gondoskodik a gépek biztonságos felügyeletéről 

ezekben az időszakokban  

- Részt vesz a hardver és szoftver beszerzések szakmai véleményezésében.  

A fentieken kívül elvégzi mindazokat a feladatokat, amelyekkel az intézményvezető megbízza. 

III. Munkabeosztás, távolmaradás a munkából 

 A munkarendet pontosan betartja. Munkavégzésre az előírt helyen, munkavégzésre alkalmas 

állapotban minden nap legkésőbb 730 –ig megjelenik.  

 A rendszergazda heti munkaideje, a közalkalmazotti jogviszonynak megfelelően, heti 40 óra.  

 A munkából történő távolmaradást, annak okát lehetőleg annak keletkezésekor írásban a köz-

vetlen felettesnek be kell jelenteni. Rendkívüli esetben, a távolmaradást legkésőbb a munka 

megkezdése előtt 30 perccel a közvetlen felettesnek jelezni kell. 

 A távolmaradás igazolására csak táppénzes, illetve jogszabályban meghatározott hivatalos tá-

vollétet tanúsító igazolás fogadható el. 

 

IV. Általános rendelkezések: 

A dolgozó jogosult feladatainak jobb ellátása érdekében javaslattételre a közvetlen felettesének 

vagy az intézmény igazgatójának. 

A dolgozó jogosult az intézeti vagyont sértő, károsító bármely cselekmény, mulasztás esetén 

bejelentés megtételére. 

További jogait a Kjt. ide vonatkozó rendelkezései szabályozzák. 

Munkaköri kötelezettségének teljesítésénél: 

 a hivatali és szolgálati titok megőrzéséért fegyelmi és büntetőjogi felelősséggel tartozik; 

 kötelessége a mindenkori tűzvédelmi, munkavédelmi, közegészségügyi előírásokat betartani; 

 köteles az intézmény vagyonát gondosan kezelni, arra vigyázni; 

 anyagilag felelős a nem körültekintően végzett munkavégzése során okozott károkért és hibá-

kért. 

 

V. Hatályba lép: ………………………………………… 

 

Somogyzsitfa, …………………………………………………. 

 

Jóváhagyom 

  ………………….…………………. 

  igazgató 

 

VI. A munkaköri leírást tudomásul veszem, azt rám nézve kötelezőnek tekintem. 1 példányt átvet-

tem. 

Somogyzsitfa, ……………………………………………… 

 …………………. 

 aláírás 
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

Kollégiumi felügyelő 

Személyi és szervezeti adatok: 

Név: ………………………………….. 

A munkavégzés helye:  

 Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 8734 

Somogyzsitfa, Ady u. 8  

A munkáltatói jogkör gyakorlója:…………………………………………….. igazgató. 

Közvetlenül a kollégium vezető irányítása alá tartozik.  

Feladatai: 

- Biztosítja a nyugodt éjszakai pihenés feltételeit 

- 2200 - től másnap 630-ig biztosítja a csendet a kollégiumban, reggel 630-kor ébreszti a diákokat, és 

 700-kor elindítja őket az iskolába 

- Amennyiben megbetegszik egy tanuló, gondoskodik orvosi ellátásáról, hívja az ügyeletes orvost, 

szükség esetén mentőt 

- Vezesse rendszeresen a Munkaidő nyilvántartást és az Ügyeleti Naplót, kísérje figyelemmel az 

Ügyeleti Napló beírásait 

- A szolgálati ideje alatt a történtekről készítsen egyértelmű, írásos feljegyzéseket 

- Munkája végzésekor vegye figyelembe a kollégium nevelőinek diákokkal kapcsolatos feljegyzéseit, 

kéréseit 

- Vegye fel a kapcsolatot a kollégisták nevelőivel, szükség esetén szüleivel 

- Rendszeresen számoljon be a nevelőknek és a kollégiumvezetőnek a felmerült problémákról, a 

rábízott tanulókról 

- Vegyen részt az alkalmazotti értekezleteken, kapcsolódjon be a kollégium nevelési programjába 

- Baleset esetén vegyen fel jegyzőkönyvet és az előírásoknak megfelelően tegyen jelentést a kollégi-

umvezetőnek és az igazgatónak 

- Kísérje figyelemmel a hiányzókat, és gondoskodjon a létszám pontos feljegyzéséről, jelentéséről 

- Elvégzi a kollégiumvezető és az igazgató által meghatározott egyéb feladatokat 

 

Hatályba lép: ………………………………………… 

 

Somogyzsitfa, …………………………………………………. 

 

Jóváhagyom 

     ………………….…………………. 

       igazgató 

 

A munkaköri leírást tudomásul veszem, azt rám nézve kötelezőnek tekintem. 1 példányt átvettem. 
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Somogyzsitfa, ……………………………………………… 

 

        …………………. 

         aláírás 

 

 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

Erdőgazdasági gépkezelő 

Személyi és szervezeti adatok:  
 

 

Név: …………………………………………….. 
 

A munkavégzés helye:  

 Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium kezelésében 

lévő erdőterület és az Iskola gazdasági területe  
A munkáltatói jogkör gyakorlója:…………………………………………….. igazgató. 

Közvetlenül az erdészeti ágazatvezető irányítása alá tartozik.  
 

 

Feladatai: 

 

- A gondjaira bízott gépekkel az aktuális feladatok szakszerű, balesetmentes, eredményes és 

költséghatékony elvégzése 

- Alkalmazza a munkaköréhez kapcsolódó erdészeti alapismereteket 

- Alkalmazza az Erdészeti Biztonsági Szabályzat (EBSZ) vonatkozó előírásait 

- Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi, valamint a szakmára, szere-

lési-javítási technológiára vonatkozó előírásokat 

- A munkaterületen a munkaszervezési tervnek, ill. felettesei utasításainak megfelelően végzi 

munkáját 

- Betartja és betartatja a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó előírásokat 

- A használatába adott erőgépet és az ehhez kapcsolódó munkaeszközöket szakszerűen üzemelteti, rend-

szeresen karbantartja, a szükségessé váló javításokat a munkáltatónak jelenti, a javításban a számára 

előírt módon közreműködik 

- A fuvarozás során a közlekedési szabályokat, vonatkozó előírásokat, a közlekedési korlátozásokat, és 

valamennyi egyéb jogszabályt betartja 

- Az előírt, illetve a választható legrövidebb fuvarozásra alkalmas útvonalat használja az anyagmozgatás 

során 

- A munkáltató által megállapított üzem- és kenőanyag-normákat, valamint egyéb költségnormákat be-

tartja 

- A munkáltatónak, vagy az intézkedésre feljogosított megbízottjának azonnal jelenti a rábízott 

erőgépen, a fuvarozott rakományban keletkezett bármilyen kárt vagy rendellenességet, vala-

mint az anyagmozgatás során történt rendkívüli eseményt 
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- A fel- és a leterhelést önállóan végzi, ellenőrzi a rakományt, azt megfelelően, szakszerűen rög-

zíti 

- A rakományt az átvett minőségi és mennyiségi állapotban köteles rendeltetési helyére juttatni, 

külső személyektől anyagi juttatást tevékenységi körében végzett munkájáért nem számíthat fel 

és nem fogadhat el 

- A munkakörének betöltéséhez szükséges orvosi vizsgálatokat köteles a jogszabály által előírt 

időközönként megismételni, az eredményről és a járművezetői engedélyét érintő minden válto-

zásról a munkáltatót tájékoztatni 

- Köteles minden tőle elvárhatót megtenni annak érdekében, hogy a munkáltatója érdekeit veszélyeztető 

helyzeteket megelőzze, a kárt elhárítsa, a már bekövetkezett  kárt enyhítse 

- A erőgépet a munkáltató telephelyén, illetve az általa kijelölt helyen, kellő biztonságban, lezárva tárolja. 

 

Általános magatartási követelmények: 

Köteles 

- a munkáltató által előírt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenni, 

- munkaideje alatt - munkavégzés céljából, munkára képes állapotban - a munkáltató rendelkezé-

sére állni, 

- a napi munkaidőt ledolgozni, amely 8 óra, ebbe a munkaközi szünet ideje nem számítható be 

- a napi munkaidőt nem a telephelyen, hanem az aktuális napi munkavégzés felettesei által meg-

határozott helyén megkezdeni 

- munkáját személyesen, az általában elvárható szakértelemmel és gondossággal, a munkájára 

vonatkozó szabályok, előírások, utasítások és szokások szerint végezni 

- a munkakörének ellátásához szükséges bizalomnak megfelelő magatartást tanúsítani, 

- munkatársaival együttműködni 

Munkáltatója utasításától csak abban az esetben térhet el, ha ezt a  

- munkáltató károsodástól való megóvása feltétlenül megköveteli és a munkáltató értesítésére 

nincs mód. Az utasítástól való eltérésről a munkáltatót haladéktalanul tájékoztatni köteles. 

- Munkaidején túl sem tanúsíthat olyan magatartást, mely közvetlenül és ténylegesen alkalmas 

munkáltatója jó hírnevének, jogos gazdasági érdekének veszélyeztetésére. 

- Köteles a munkája során tudomására jutott, üzleti titoknak minősülő információkat megőrizni. 

Ezen túlmenően sem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatokat, melyek munkaköre betöl-

tésével összefüggésben jutott tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra vagy más sze-

mélyre nézve hátrányos következménnyel járhat. 

- Viselkedésével, a munkához való hozzáállásával meg kell feleljen munkáltatója elvárásainak. 

Magatartásával, egyéni véleménye munkatársai előtti kinyilvánításával szándékosan nem rom-

bolhatja a munkáltatója által elvárt, mindenkire vonatkozó, építő jellegű munkamorált. 

 

Felelősség: 

Behatárolt feladatköre keretein belül felelős a rábízott munka szakszerű elvégzéséért, az állami és kö-

zösségi vagyon értékmegőrzéséért és védelméért, a gondjaira bízott gépek, eszközök jó műszaki álla-

potának megőrzéséért, karbantartásáért. 

 

Hatályba lép: ………………………………………… 

 

Somogyzsitfa, …………………………………………………. 
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Jóváhagyom 

      ………………….…………………. 

        igazgató 

 

A munkaköri leírást tudomásul veszem, azt rám nézve kötelezőnek tekintem. 1 példányt átvettem. 

 

 

Somogyzsitfa, ……………………………………………… 

 

        …………………. 

         aláírás 

 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

Karbantartó 

Személyi és szervezeti adatok:  
 

 

Név: …………………………………………….. 
 

A munkavégzés helye:  

 Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 8734 

Somogyzsitfa, Ady u. 8  

A munkáltatói jogkör gyakorlója:…………………………………………….. igazgató. 

Közvetlenül a gazdasági vezető irányítása alá tartozik.  

Munkaideje: …………………………………………………… 

Feladatai: 

- Köteles elvégezni mindazokat a karbantartási és egyéb feladatokat, amelyek az intézmény terü-

letén előfordulnak. 

- Köteles az épületeket hetente bejárni és az észlelt hibákat kijavítani, az esetleges baleseti ve-

szélyt elhárítani. Az észlelt hiányosságokról, esetleges rongálásokról, valamint az intézkedést 

igénylő feladatokról a műszaki vezetőt, ha közvetlen balesetveszély áll fenn, a munkavédelmi 

vezetőt tájékoztatni köteles. 

- Gondoskodnia kell a víz- és szennyvízcsatornák rendszeres karbantartásáról, tisztításáról, du-

gulások megszüntetéséről, az ivóvíz-hálózat szerelvényeinek, mosdó-zuhanyzó berendezései-

nek, szerelvényeinek javításáról. 

- Gondoskodnia kell a fűtési rendszerek (csövek, csatornák, radiátorok, kazánok) és egyéb ki-

egészítő berendezések folyamatos karbantartásáról, a fűtési rendszer fűtési idényre történő 

szakszerű felkészítéséről. 

- Az ablakok, ajtók zárainak javításáról, cseréjéről, a berendezési tárgyak kisebb javításáról, 

csempék, falvakolatok, mozaiklapok javításáról, cseréjéről gondoskodni köteles. 
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- Munkakapcsolatban együttműködik a takarító személyzettel és a létesítményben általuk jelzett 

meghibásodásokat, hiányosságokat kijavítja, megszünteti. Karbantartja a takarító eszközöket és 

elősegíti a takarítók biztonságos és balesetmentes munkavégzését pl. (bútorok mozgatása). 

- A füves területek tisztítása, kaszálása és az ezzel kapcsolatos szemét elszállítása, a fák és nö-

vények gondozása munkaköri feladata. Téli időszakban az intézmény területén a közlekedési 

utakról, járdákról, lépcsőkről köteles a havat szükség szerint eltakarítani, a jég és síkosság 

mentesítést elvégezni. 

- Köteles az intézmény egyéb technikai dolgozóit (pl. fűtő, portás, karbantartó), azok akadályoz-

tatása, távolléte esetén helyettesíteni. 

- Munkaköri feladati közé tartozik az intézményben felmerülő villanyszerelési munkák szaksze-

rű elvégzése. 

Ezen felül az iskola igazgatója, illetve a műszaki vezető egyéb utasításokat is adhat, azokat köteles 

legjobb tudása szerint végrehajtani. 

Kötelessége a mindenkori tűzvédelmi, munkavédelmi, közegészségügyi előírásokat betartani. 

A munkavégzés során az előírt egyéni védőeszközök (védőcipő; kesztyű; szemüveg; stb.) – melyeket a 

munkáltató biztosít – használata kötelező. A napi munkaideje 30 perc ebédidőt foglal magába. 

A munkavégzés során továbbá köteles a vagyonmegőrzésről gondoskodni és a munkatársakkal 

együttműködni. 

 

 

 

Hatályba lép: ………………………………………… 

 

Somogyzsitfa, …………………………………………………. 

 

Jóváhagyom 

  ………………….…………………. 

  igazgató 

 

A munkaköri leírást tudomásul veszem, azt rám nézve kötelezőnek tekintem. 1 példányt átvettem. 

 

 

Somogyzsitfa, ……………………………………………… 

 

 …………………. 

 aláírás 
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

Takarító 

Személyi és szervezeti adatok:  
 

Név: …………………………………………….. 
 

A munkavégzés helye:  

 Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 8734 

Somogyzsitfa, Ady u. 8  

A munkáltatói jogkör gyakorlója:…………………………………………….. igazgató. 

Közvetlenül a gazdasági vezető irányítása alá tartozik.  

Munkaideje: …………………………………………………… 

Feladatai: 

- Felelős a rábízott helyiségek (tantermek, irodák, kollégiumi szobák, közösségi helyiségek, 

mosdók) tisztaságáért. 

- A helyiségekben rendet tesz, ezeket kitakarítja. 

- Különös figyelmet fordít arra, hogy a megbízója a szolgáltatásokkal elégedett legyen. 

- Törölközőt cserél, szappant és egyéb eszközöket pótol a fürdőszobában. 

- Ágyneműt cserél, beveti az ágyat. 

- Gondoskodik arról, ha megbízójának a helyiség felszerelésével kapcsolatban kérése van, azt 

teljesítse, a szükséges eszközöket a kérésének megfelelően elhelyezze. 

- Különös figyelmet fordít a tisztaságra. 

- Felelős a higiénikus munkáért. 

- Felelős a helyiségekben elhelyezett gépek, berendezések rendszeres ellenőrzéséért, hogy a biz-

tonságos üzemeltetési feltételek biztosítottak legyenek. 

- Felelős munkája befejezése után a gépek áramtalanításáért. 

- Betartja és betartatja a balesetvédelmi és óvó rendszabályokat. 

A munkavégzés során továbbá köteles a vagyonmegőrzésről gondoskodni és a munkatársakkal 

együttműködni. 

 

Hatályba lép: ………………………………………… 

 

Somogyzsitfa, …………………………………………………. 

 

Jóváhagyom 

  ………………….…………………. 

  igazgató 

A munkaköri leírást tudomásul veszem, azt rám nézve kötelezőnek tekintem. 1 példányt átvettem. 

Somogyzsitfa, ……………………………………………… 

 …………………. 

 aláírás 
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15 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETEI 

1. Pedagógiai Program és helyi tantervek 

2. Éves munkaterv 

3. Házirend 

4. A Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 

5. Gyakornoki Szabályzat 

6. Az iskolai könyvtár Gyűjtőköri Szabályzata 

7. Munkavédelmi Szabályzat 

8. Tűzvédelmi Szabályzat 

9. Iratkezelési Szabályzat 

10. Adatkezelési Szabályzat 

11. Gazdasági Szabályzatok 

- Leltározási Szabályzat 

- Pénz- és értékkezelési Szabályzat 

- Élelmezési Szabályzat 

- Szolgáltatási Szabályzat 

12. Felnőttképzési Szabályzat 

13. Esélyegyenlőségi Terv 

16 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

16.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 

- A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását kezdeményezheti a nevelőtestület bármely 

tagja, az iskola bármely közössége. Ez esetben a módosítási eljárás megkezdéséhez a nevelő-

testület többségének egyetértése szükséges. 

16.2 A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása és jóváhagyása 

A Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Szervezeti és 

Működési Szabályzatát a nevelőtestület a Diákönkormányzat, az Intézményi Tanács és a Szülői Szer-

vezet véleményének kikérése után a 2017. augusztus 31-én megtartott nevelőtestületi értekezletén el-

fogadta. 
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A Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Szervezeti és 

Működési Szabályzatát az iskolai diákönkormányzat véleményezte és elfogadásra javasolta. 

 

 

 

DÖK képviselője 

 

Somogyzsitfa, 2018. augusztus 30. 

 

 

 

A Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Szervezeti és 

Működési Szabályzatát a Szülői Szervezet véleményezte és elfogadásra javasolta. 

 

 

 

          a Szülői Szervezet képviselője 

 

Somogyzsitfa, 2018. augusztus 30. 

 

 

 

A Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Szervezeti és 

Működési Szabályzatát az Intézményi Tanács véleményezte és elfogadásra javasolta. 

 

 

………………………………………. 

              az Intézményi Tanács tagja 

 

 

Somogyzsitfa, 2018. augusztus 30. 

 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat a fenntartó jóváhagyását követően válik érvényessé. 

 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat nyilvános, megtekinthető az iskola könyvtárában a nyitva tartás 

ideje alatt, és olvasható az iskola honlapján (www.szechenyiszki.hu). 

 

 

 

 

http://www.szechenyiszki.hu/
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NYILATKOZAT 

 
Alulírott Torma Sándor Ede a Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépis-

kola és Kollégium megbízott igazgatója nyilatkozom, hogy intézményünkben iskolaszék nem műkö-

dik. Feladatait a Szülői Szervezet látja el. 

Somogyzsitfa, 2018. augusztus 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYILATKOZAT 

 
Alulírott Torma Sándor Ede a Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépis-

kola és Kollégium megbízott igazgatója nyilatkozom, hogy intézményünkben kollégiumi szék nem 

működik. Feladatait a Szülői Szervezet látja el. 

Somogyzsitfa, 2018. augusztus 30. 
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NYILATKOZAT 

 
Alulírott Torma Sándor Ede a Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépis-

kola és Kollégium megbízott igazgatója nyilatkozom, hogy az intézmény Szervezeti és Működési Sza-

bályzatában foglaltak megvalósításával kapcsolatban a fenntartóra többletköltség nem hárul. 

Somogyzsitfa, 2018. augusztus 30. 

 

 

 

 

     

  

 

 

 

 

 

 


