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1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja
A szervezeti és működési szabályzat célja a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre juttatása, az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, az intézmény alkalmazottai közötti kapcsolat erősítése, az intézményi működés demokratikus rendjének biztosítása.

1.2 A szervezeti és működési szabályzat hatálya
a) A szervezeti és működési szabályzat hatálya kiterjed
– az intézmény vezetőire,
– az intézmény alkalmazottaira,
– az intézmény tanulóira.
b) A szervezeti és működési szabályzatban foglaltak megismerése, megtartása és megtartatása az intézmény valamennyi munkavállalójára, tanulójára nézve kötelező érvényű. A
szervezeti és működési szabályzat megismerése és megtartása azoknak is kötelessége,
akik kapcsolatba kerülnek az intézménnyel, részt vesznek feladatai megvalósításában,
illetőleg igénybe veszik, használják helyiségeit, létesítményeit.
c) Az SZMSZ módosításig, új elfogadásáig hatályos.

1.3 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése
a) Az SZMSZ elkészítésekor a Szülői Szervezet és a Diákönkormányzat véleményezési
jogot gyakorol, a dokumentumot a tantestület fogadja el és az intézményvezető hagyja
jóvá. Fenntartói egyetértés azokhoz a szakaszokhoz szükséges, amelyek alapján a fenntartóra többlet kötelezettség hárul.
b) Jelen szervezeti és működési szabályzat megtekinthető a titkárságon munkaidőben, továbbá az intézmény honlapján.

1.4 Az intézmény jogállása
a) A köznevelési intézmény a tankerületi központ fenntartásában lévő, a tankerületi központ alapító okiratában felsorolt, önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egység.
b) Az intézmény képviseletét a fenntartó által megbízott intézményvezető látja el.
c) Az intézmény nem önállóan működő költségvetési szerv.

1.5 Az intézmény adatai
Név:

Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola

OM azonosító:

037167
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Alapítás dátuma:

1857

Jogszabályban meghatározott
közfeladata:

853100 Általános középfokú oktatás

Működési köre:

Veszprém megye közigazgatási területe

Fenntartó neve és címe:

Balatonfüredi Tankerületi Központ /BFTK/
Balatonfüred Ady Endre utca 12.

Az intézmény típusa:

többcélú közoktatási intézmény: gimnázium, kollégium, alapfokú művészeti iskola

Maximális gyermek-, tanuló létszám:

gimnázium:
330 fő
kollégium:
45 fő
alapfokú művészetoktatás: 150 fő

Évfolyamok száma:

általános műveltség megalapozása:
4 évfolyam (gimnázium)
5 évfolyam (gimnázium nyelvi előkészítővel)

1.6 Az intézmény alaptevékenységei
092211
092212
096040
091240

Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai
Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának
szakmai feladatai
Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
Alapfokú művészetoktatás

1.7 Az intézmény alaptevékenységeit meghatározó jogszabályok
 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről
 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről
 2001. évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről
 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről
 23/2004. (VIII.27.) OM rendelet a tanulói tankönyvtámogatás és az iskola tankönyvellátás rendjéről
 26/1997. (IX.3.) NM rendelet iskola-egészségügyi ellátásról
 229/2012 a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
 326/2013 a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
 27/2017. (X.18) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények által szervezett országhatárt átlépő autóbuszos kirándulások biztonságáról
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2. A MŰKÖDÉS RENDJE
2.1 Az intézmény szervezeti felépítése

Intézményvezető

Iskolatitkár

Rendszergazda

Ügyintéző
AMIintézményvezetőhelyettes

Gimnáziumi
intézményvezetőhelyettes
Szakmai
munkaközösségvezetők

Szaktanárok
Könyvtáros tanár

Kollégiumi
munkaközösségvezető

Technikai
munkaközösségvezető

Nevelőtanárok

Technikai
dolgozók
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Szaktanárok

2.2 Az intézményben működő szervezeti egységek és feladataik
2.2.1 Gimnázium
Feladatai:
 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9–12/13. évfolyam)
 Nyelvi előkészítő évfolyam
 Sajátos nevelési igényű (dyslexia, dysgraphia, dyscalculia) tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9–12/13. évfolyam)
 Középiskolai tanulószobai nevelés
 Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés
 Integrált nevelés, oktatás
Engedélyezett létszám: 330 fő

2.2.2 Kollégium
Feladatai:
 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
 Tanulók kollégiumi étkeztetése
 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi
nevelése
Engedélyezett létszám: 45 fő

2.2.3 Alapfokú Művészeti Iskola
Feladatai 2011-2012. tanévtől felmenő rendszerben

Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban – klasszikus zene
a) Fafúvós tanszak tantárgyai: furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon
b) Rézfúvós tanszak tantárgyai: trombita, kürt, harsona-tenorkürt-baritonkürt,
tuba
c) Billentyűs tanszak tantárgyai: zongora
d) Vonós tanszak tantárgyai: hegedű, gordonka
e) Zeneismeret tanszak tantárgyai: szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom (5.
évfolyamtól)
f) Kötelező tantárgyak: szolfézs kötelező (4. évfolyamig), vagy szolfézs („B”
tagozaton végig), zongora, („B” tagozaton 3. évfolyamtól), zongora (szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom főtárgynál)
g) Kötelezően választható tantárgyak: az 5. évfolyamtól: szolfézs, vagy zeneismeret, vagy zenetörténet-zeneirodalom, vagy zeneelmélet, vagy kamarazene, vagy zenekar, vagy kórus
h) Választható tantárgy: improvizáció
Engedélyezett létszám: 150 fő

2.3 Az intézmény vezetésének rendje, a vezetők közötti feladatmegosztás
Az intézmény vezetésével kapcsolatos feladatokat az intézményvezető, a gimnáziumi intézményvezető-helyettes és az AMI intézményvezető-helyettes látja el.
A munkavégzés során az intézményi dolgozók betartják a szolgálati utat, szakmai és egyéb
kérdésekkel elsőként közvetlen felettesükhöz fordulnak.
2.3.1 Az intézményvezető feladat- és hatásköre
Az intézményvezető gyakorolja az utasítási és ellenőrzési, valamint a jogszabályban és a
Balatonfüredi Tankerületi Központ SZMSZ-ben ráruházott munkáltatói jogot az intézmény
közalkalmazottai felett.
Munkáltatói joga kiterjed:
- a foglalkoztatottak munkaköri leírásának kiadására,
- a munkarend megállapítására,
- a napi feladatok meghatározására,
- a munkahelyen való benntartózkodás elrendelésére, illetve a munkahelyen kívüli munkavégzés engedélyezésére,
- a pihenőidő elrendelésére,
- szabadság kiadására, fizetés nélküli szabadság engedélyezésére.
Az intézményvezető javaslatot tesz
- jogviszony, munkaviszony létesítésére, megszüntetésére,
- az intézményvezető kivételével magasabb vezetői, vezetői megbízás adására,
visszavonására,
- a foglalkoztatottak kitüntetésére,
- nyugdíjas korúak továbbfoglalkoztatására,
- óraadói megbízási szerződések megkötésére,
- az intézmény dolgozóinak jutalmazására, keresetkiegészítés megállapítására,
- pótlékok differenciálására.
Az intézményvezető feladatai:
– felel a munka- és pihenőidő nyilvántartásának vezetéséért.
– a jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően vezeti a szakmailag önálló intézményt, felelős az intézmény pedagógiai és admininsztratív
feladatainak ellátásáért,
– szervezi és ellenőrzi az intézmény feladatainak végrehajtását, biztosítja a szakmai követelmények érvényesülését,
– gondoskodik az intézmény alapdokumentumainak elkészítéséről, jóváhagyja az
intézmény pedagógiai programját, szükség esettén gondoskodik a fenntartó
egyetértésének beszerzéséről,
– előkészíti a nevelőtestület feladatkörébe tartozó döntéseket és a közalkalmazottakkal kapcsolatos munkáltatói döntések iratait,
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–

–
–

a Balatonfüredi Tankerületi Központ igazgatójánál kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételeinek biztosításához szükséges intézkedések megtételét,
felel a KIR adatszolgáltatások pontos elkészítésért,
évente beszámolót készít az intézmény szakmai munkájáról, jelentést ad a költségvetés elkészítéséhez.

Az intézményvezető a felsorolt feladatok ellátásához szükséges kiadmányozási jogot a
jogszabályokban foglaltak szerint gyakorolja.
Az intézményvezető kötelezettségvállalási jogosultságát a BFTK 8/2017 szabályzata
tartalmazza.
Az intézményvezető kapcsolatot tart
– szakmai feladatai ellátása során az illetékes tankerület munkatársaival,
– az intézmény fenntartása, működtetése kérdésében a tankerület munkatársaival,
– az intézmény épületével kapcsolatos kérdésekben az illetékes települési önkormányzat képviselőjével.

2.3.2 A gimnáziumi intézményvezető-helyettes feladat- és hatásköre
– közvetlenül irányítja, ellenőrzi a pedagógusok nevelő-oktató munkáját, a tanórán
kívüli, a tehetséggondozó-és felzárkóztató foglalkozásokat, az osztályfőnökök tevékenységét, az ügyeletes pedagógusok munkáját,
– irányítja és ellenőrzi az esélyegyenlőségi csoport tevékenységét,
– irányítja, ellenőrzi a pedagógusok adminisztrációs munkáját,
– gondoskodik a távollévő pedagógusok helyettesítéséről, a rendkívüli munka és a
kötelező óraszám feletti tanítás nyilvántartásáról és elszámolásáról,
– előkészíti elfogadásra a gimnázium és kollégium munkatervét a szakmai munkaközösség-vezetők, és kollégiumi munkaközösségvezető közreműködésével, illetve
az AMI intézményvezetőhelyettes bevonásával,
– elkészíti a gimnázium és kollégium tanévi beszámolóját a szakmai munkaközösség-vezetők és kollégiumi munkaközösségvezető közreműködésével,
– adatokat szolgáltat, statisztikai jelentéseket készít, felelős a gimnáziumra és kollégiumra vonatkozó adatkezelő felületeinek kitöltéséért, frissítéséért,
– elkészíti az órarendet, a pedagógusok ügyeleti beosztását,
– felelős a pedagógiai munkáért,
– gondoskodik a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséről,
– közvetlen szakmai kapcsolatot tart az AMI intézményvezető-helyettessel az igazgatási feladatok végrehajtásában, s a munkarendhez kapcsolódó feladatokban.

2.3.3 Az AMI intézményvezető-helyettes feladat- és hatásköre
– irányítja az alapfokú művészetoktatás pedagógiai, szakmai és igazgatási munkáját,
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– szakmai fórumokon képviseli az intézményt,
– szakmai területén segíti az intézményvezető vezetői tevékenységét,
– előkészíti elfogadásra az alapfokú művészetoktatás munkatervét egyeztetve a gimnáziumi intézményvezető-helyettessel,
– elkészíti a zeneiskola tanévi beszámolóját,
– adatokat szolgáltat, statisztikai jelentéseket készít, felelős a zeneiskolára vonatkozó
adatkezelő felületeinek kitöltéséért, frissítéséért,
– előkészíti és megszervezi az alapfokú művészeti felvételi alkalmassági vizsgákat
(meghallgatásokat), a magasabb évfolyamra történő jelentkezésnél a különbözeti
vizsgákat, továbbá az osztályozó- és javítóvizsgákat,
– beosztja az új tanulókat az oktatást végző tanárokhoz, kialakítja a kötelező tantárgyak tanulócsoportjait,
– engedélyezi a tanulók beosztását más tanárokhoz,
– javaslatot tesz az intézményvezető részére a felvételi, a félévi és a tanév végi meghallgatás rendjének meghatározására,
– megszervezi a művészeti alapvizsgát és záróvizsgát, javaslatot tesz a vizsgabizottság összeállítására, közreműködik a vizsgáztatás lebonyolítása során jelentkező feladatokban,
– közvetlen szakmai kapcsolatot tart a gimnáziumi intézményvezető-helyettessel az
igazgatási feladatok végrehajtásában, s a munkarendhez kapcsolódó feladatokban.

2.3.4 A kollégiumi munkaközösségvezető feladat- és hatásköre
– biztosítja a személyi feltételeket, koordinálja a szervezeti és működési feltételeket,
– előkészíti a nevelőtestület jogkörébe utalt döntéseket, gondoskodik a végrehajtás
szakszerű megszervezéséről, ellenőrzéséről,
– első fokon dönt a tanulók azon ügyében, amelyeket az SZMSZ és egyéb jogszabályok a hatáskörébe utalnak,
– rendszeresen beszámol az intézményvezetésnek a kollégium munkájáról,
– a nevelőtestülettel egyetértésben elkészíti a kollégium házi- és napirendjét,
– a jogszabályi előírásokkal egyetértésben együttműködik a kollégiumi szakmai, a
nevelőtanári, a szülői és tanulói érdekképviselettel,
– biztosítja a tanulás és a szabadidős programok tárgyi feltételeit, az esélyegyenlőség
érvényesülését a nevelés szinterei között, valamint az otthonosság, a környezeti esztétikum szinten tartását,
– törekszik a kollégium dolgozóinak alapos megismerésére, fejlődésük elősegítésére
a nevelőtestületen belül, valamint az egymást segítő emberi kapcsolatok kialakítására,
– elvégzi a kollégium munkájára vonatkozó adminisztrációt,
– összeállítja a kollégiumi munkaközösség éves programját, amely beépül az intézmény munkatervébe,
– félévente értékeli a kollégiumi munkaközösség tevékenységét a tantestület előtt, a
beszámoló beépül az intézményi beszámolókba,
– a tanulói teljesítményekről beszámol a tantestületnek,
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– ellenőrzi és értékeli a kollégium tanulóinak foglalkozásait,
– ellenőrzi a kollégium pedagógiai tevékenységét, a szabadidős programkínálatot,
– meghatározza és ellenőrzi a nevelőtanárok munka-, és foglalkozási rendjét, a nevelőtanári munkavégzés adminisztrációját,
– folyamatában ellenőrzi a csoportmunka tervezésének megvalósítását, a különleges
megbízatások teljesítését:
– ellenőrzi a kollégiumban és annak működési területén a biztonságos munkafeltételeket, a tűz-, baleset-, és vagyonvédelmet, a kollégium rendjét, a közegészségügyi
előírások betartását,
– ellenőrzési jogot gyakorol általában minden olyan területen, amelyet az SZMSZ,
vagy egyéb jogszabály a hatáskörébe utal.

2.3.5 A szakmai munkaközösség-vezető feladat- és hatásköre
– közvetlenül irányítja, koordinálja és ellenőrzi a munkaközösség tagjainak szakmai
munkáját,
– felelősen irányítja a kijelölt munkaközösség oktató és nevelő munkáját, elbírálja a
munkaközösségi tagok tantervhez igazodó tanmeneteit,
– részt vesz az intézményi dokumentumok kidolgozásában,
– összeállítja a munkaközösség éves munkaprogramját, amely beépül az intézmény
munkatervébe,
– félévente értékeli a munkaközösség tevékenységét a tantestület előtt, a beszámoló
beépül az intézményi beszámolókba.
– irányítja a tantárgyi és egyéb versenyek szervezését és korrekt lebonyolítását,
– kapcsolatot tart, együttműködik szakmai és civil szervezetekkel, intézményekkel.

2.4 Nyomtatványok, dokumentumok hitelesítésének rendje:
Az elektronikusan előállított, papíralapú nyomtatványok, dokumentumok hitelesítéséhez az arra jogosult személy aláírása és az intézményi bélyegző együttesen szükséges.
Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak:
1.sz. pecsét:
Az intézmény által kibocsátott dokumentumoknak, hivatalos leveleknek, kibocsátott
iratoknak és szabályzatoknak aláírására az intézmény vezetője egyszemélyben jogosult.
Az intézmény cégszerű aláírása az intézményvezető aláírásával és az intézmény pecsétjével érvényes.
2.sz. pecsét:
A gimnáziumi és az AMI intézményvezető-helyettes az intézményvezető távolléte miatt
kapott megbízása alatt a kibocsátott dokumentumoknak, hivatalos leveleknek aláírására
a 2. sz pecsét használatával jogosult.
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2.5 A vezetők helyettesítésének rendje
Ha az intézményvezető és helyetteseinek betegsége vagy más okból való távolléte nem
teszi lehetővé a vezetői feladatok ellátását, a vezetők helyettesítéséről e szabályzat szerint
kell gondoskodni.
Az intézményvezető távollétében (ebben a sorrendben) a helyettesítési rend: gimnáziumi
intézményvezető-helyettes, AMI intézményvezető-helyettes, megbízott pedagógus.
Az intézményvezető helyettesítése
 Az intézményvezető-helyettesek hatásköre az intézményvezető helyettesítésekor –
saját munkaköri leírásukban meghatározott feladatok mellett – az intézmény biztonságos működésével összefüggő azonnali intézkedést igénylő döntések meghozatalára, az ilyen jellegű feladatok végrehajtására terjed ki. Az intézményvezető
döntési és egyéb jogait részben vagy egészben átruházhatja az intézményvezetőhelyettesekre, az iskolavezetés vagy a tantestület más tagjaira. A döntési jog átruházása minden lehetséges esetben írásban történik.
 Az intézményvezető-helyettes a helyettesítés során megtett intézkedéseiről, különösen a kötelezettségvállalásokról a helyettesítést követően haladéktalanul tájékoztatja az intézményvezetőt.
 Az intézményvezető és az egyik intézményvezető-helyettes együttes távolléte,
illetve akadályoztatása esetén mindkét vezetőt a másik intézményvezető-helyettes
helyettesíti. Feladat- és hatásköre az intézményvezető eltérő intézkedése hiányában
az intézmény biztonságos működésével összefüggő azonnali döntést igénylő
ügyekre terjed ki.

Az intézményvezető-helyettesek helyettesítése
–

A gimnáziumi intézményvezető-helyettes távolléte vagy akadályoztatása esetén az intézményvezető végzi a helyettesítést, az ő akadályoztatása esetén az
AMI-intézményvezető-helyettes vagy az intézményvezető által írásban megbízott pedagógus végzi a helyettesítést.

–

Az AMI intézményvezető-helyettes távolléte vagy akadályoztatása esetén az
intézményvezető végzi a helyettesítést, az ő akadályoztatása esetén a gimnáziumi intézményvezető-helyettes vagy az intézményvezető által írásban megbízott
pedagógus végzi a helyettesítést.

–

A megbízott pedagógus hatásköre a saját munkaköri leírásában meghatározott
feladatok mellett az intézmény biztonságos működésével összefüggő azonnali
intézkedést igénylő döntések meghozatalára, az ilyen jellegű feladatok végrehajtására terjed ki.
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2.6 Az intézményvezető közvetlen munkatársai
Az intézményvezető feladatait közvetlen munkatársai közreműködésével látja el. Az intézményvezető közvetlen munkatársai:
 az intézményvezető-helyettesek,
 az iskolatitkár,
 technikai munkaközösség-vezető,
 rendszergazda.
Az intézményvezető közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk alapján, az
intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzik. Az intézményvezetőnek tartoznak
közvetlen felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel.
Az intézményvezető-helyettesek személyére - a tantestület véleményezési jogkörének megtartásával- az intézményvezető tesz javaslatot a tankerületi igazgató felé. Intézményvezetőhelyettesi megbízást az intézmény határozatlan időre alkalmazott pedagógusa kaphat, a megbízás határozott időre szól. Az intézményvezető-helyettesek feladat- és hatásköre, valamint
egyéni felelőssége mindazon területekre kiterjed, amelyet munkaköri leírásuk tartalmaz.
Személyileg felelnek az intézményvezető által rájuk bízott feladatokért.
Az iskolatitkár szakirányú képesítéssel rendelkező személy, hatásköre és felelőssége kiterjed a munkaköre és munkaköri leírása szerinti feladatokra.
A technikai munkaközösség-vezető hatásköre és felelőssége kiterjed a munkaköre és
munkaköri leírása szerinti feladatokra.
– Közvetlenül irányítja, koordinálja és ellenőrzi a technikai dolgozók munkáját. Felügyeli a munkavédelmi előírások betartását, a balesetmegelőző állapotok fenntartását.
– Gondoskodik a berendezések, eszközök rendeltetésszerű használatáról, gazdaságos
üzemeléséről. Ellenőrzi a tároló helyiségek rendjét és tisztaságát, őrzését.
– Elősegíti a bevételezéssel kapcsolatos ügyintézést.
– Segíti az iskolavezetést a működtetéssel kapcsolatos adatszolgáltatásban.
– Jelzi a mindennapos karbantartáshoz szükséges eszközök, alkatrészek, anyagok hiányát az intézményvezetőnek, beszerzésükben segédkezik.
A rendszergazda hatásköre és felelőssége kiterjed a munkaköre és munkaköri leírása szerinti feladatokra.
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2.7 A vezetők intézményben tartózkodásának rendje
Az intézményvezető, az intézményvezető-helyettesek az iskola nyitva tartási ideje alatt,
havonta előre megállapított rendben tartózkodnak az intézményben.
Tanítási szünetekben az intézményvezető és az intézményvezető-helyettesek előre meghatározott napokon a fenntartóval egyeztetett időpontban ügyeletet tartanak az intézményben. Az intézmény ügyeleti nyitva tartásáról az iskola bejáratánál kifüggesztett
lapon, illetve az iskola honlapján adunk tájékoztatást.

2.8 A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás formája,
rendje
A vezetők napi kapcsolatot tartanak az irányításuk alá tartozó szervezeti egységekkel.
Az egyes szervezeti egységek - a feladat jellegéből következő mértékben és formában
működnek együtt. Egyes feladatok elvégzésére a szervezeti struktúrától eltérő összetételű munkacsoportokat (team) lehet létrehozni. A team szervezését az intézményvezető
által megbízott végzi. A felelős(öke)t, jogköröket, hatásköröket és a feladatvégzés határidejét az intézményvezető határozza meg.
Az intézményvezető és az intézményvezető-helyettesek heti rendszerességgel munkamegbeszélést tartanak.
2.8.1 Vezetői értekezlet
 A vezetői értekezlet résztvevői: az intézményvezető-helyettesek, a szakmai munkaközösségek vezetői. A tárgyalt napirendtől függően részt vehet az értekezleten a közalkalmazotti tanács elnöke, a szakszervezet képviselője, a gyermek - és ifjúságvédelmi
felelős, a diákönkormányzatot segítő pedagógus, a diáktanács képviselője.
 A vezetői értekezlet döntési jogkörrel nem rendelkezik, javaslattevő és véleményezési
jogköre az intézmény működésének kérdéseire, továbbá a vezetői intézkedések tervezetére, a jóváhagyott munkatervben megfogalmazott teendők és az időközben felmerülő problémák megvitatására, állásfoglalásra és intézkedési terv kidolgozására terjed
ki.
 A vezetői értekezletet szükség szerint, legalább havi rendszerességgel az intézményvezető hívja össze.
 A vezetői értekezlet résztvevői kötelesek az ülései után tájékoztatni az irányításuk alá
tartozó pedagógusokat az ülés döntéseiről, határozatairól, illetve az irányításuk alá tartozó pedagógusok kérdéseit, véleményét, javaslatait közvetíteni az iskola vezetői felé.
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2.9 A nevelőtestület működésének rendje
– A nevelőtestület az intézmény pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve.
– A nevelőtestület tagja az iskola valamennyi pedagógus-munkakört betöltő alkalmazottja, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő felsőfokú iskolai végzettségű alkalmazottja.
– Az iskola nevelőtestülete a nevelési és oktatási kérdésekben, valamint a köznevelési
törvényben és más jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyébként
pedig véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik.
– Az intézmény nevelőtestülete jogkörét nevelőtestületi értekezleten gyakorolja. A
nevelőtestület határozatképes, ha a nevelőtestület tagjainak legalább ötven százaléka jelen van.
– Az intézmény nevelőtestületi értekezletét össze kell hívni, ha azt jogszabály előírja,
az iskolaintézményvezető, továbbá, ha a nevelőtestület egyharmada kéri. Ha a szülői szervezet, közösség, a diákönkormányzat kezdeményezi a nevelőtestület összehívását, a kezdeményezés elfogadásáról a nevelőtestület dönt. Az értekezletet tanítási időn kívül, a kezdeményezéstől számított 8 napon belül kell összehívni.
– A nevelőtestületi értekezletet az intézményvezető írásban hívja össze az értekezlet
előtt legalább 3 nappal.
– A nevelőtestület tagjai szavazati joggal, más résztvevők tanácskozási joggal rendelkeznek a nevelőtestületi értekezleten. Az intézmény nevelőtestülete döntéseit,
kivéve, ha jogszabály másképpen rendelkezik, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A nevelőtestület személyi kérdésekben – a nevelőtestület többségének kérésére – titkos szavazással is dönthet.

2.9.1 A nevelőtestület rendes értekezletei az osztályozó értekezleten kívül:
 Tanévnyitó értekezlet augusztus hónapban az intézményvezető által kijelölt napon.
Ezen az intézményvezető a nevelőtestület elé terjeszti az iskola munkatervét, ismerteti
a végleges tantárgyfelosztást és véleményezteti a feladatellátási-tervet, amely tartalmazza azokat a feladatokat, amelyek végrehajtását meg kell oldani, továbbá a végrehajtásban közreműködők névsorát.
 Félévi értekezlet az első félév lezárását követő tizenöt napon belül, a munkatervben
meghatározott napon. Ezen az értekezleten a nevelőtestület elvégzi a pedagógiai
munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet meg kell küldeni - tájékoztatás céljából - a fenntartónak.
 Tanévzáró értekezlet a második félév lezárását követő tizenöt napon belül, a munkatervben meghatározott napon. Ezen az értekezleten a nevelőtestület elvégzi a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet meg kell küldeni - tájékoztatás céljából - a fenntartónak.
 Nevelési értekezlet a munkatervben meghatározott napon és témában.
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 Információs értekezlet
 A nevelőtestületi értekezletek elnöke az intézményvezető vagy a nevelőtestület általa
megbízott tagja.
 Az értekezleteken nevelőtestület minden tagjának részt kell vennie. Ez alól - alapos ok
estén - az intézményvezető adhat felmentést.

2.10 Az alkalmazotti közösség működésének rendje
 Alkalmazotti közösség az intézményben közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatottak közössége.
 Az alkalmazotti közösség véleményezési jogkörrel rendelkezik a jogszabályban meghatározott ügyekben, különösen a fenntartó a közoktatási intézmény megszüntetésével, átszervezésével, feladatának megváltoztatásával, nevének megállapításával, költségvetésének meghatározásával és módosításával, vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonásával, összefüggő döntésével kapcsolatban.
 Az alkalmazotti közösség jogkörét alkalmazotti értekezleten gyakorolja. Az alkalmazotti értekezlet határozatképes, ha az alkalmazotti közösség tagjainak legalább ötven
százaléka jelen van.
 Az intézményvezető szükség szerint, de legalább a tanév megkezdése előtt, illetve befejezését követően alkalmazotti értekezletet hív össze.
 A tanévnyitó, illetve tanévzáró alkalmazotti értekezleten az intézményvezető tájékoztatást ad az intézmény eltelt időszakban végzett munkájáról, értékeli az alkalmazottak
munkakörülményeinek alakulását, ismerteti a következő időszak feladatait.

2.11 Szakmai munkaközösségek
A szakmai munkaközösségek feladatai
A szakmai munkaközösség szakmai, módszertani kérdésekben segítséget ad a nevelésioktatási intézményben folyó nevelő és oktató munka tervezéséhez, szervezéséhez, értékeléséhez és ellenőrzéséhez.
A szakmai munkaközösségek részt vállalnak:
 a korszerű pedagógiai eljárások, tanítási módszerek bevezetésében,
 a nevelő-oktató munka eredményességének és hatékonyságának vizsgálatában,
 a pedagógusok továbbképzésében,
A szakmai munkaközösségek:
 javítják, koordinálják az intézményben folyó nevelő-oktató munka szakmai színvonalát, minőségét,
 éves terv szerint részt vesznek az intézményben folyó szakmai munka belső ellenőrzésében
 fejlesztik a szaktárgyi oktatás tartalmát, tökéletesítik a módszertani eljárásokat, javaslatot tesznek a fakultációs irányok megválasztására,
 pályázatokat, tanulmányi versenyeket írnak ki, szerveznek, bonyolítanak le,
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 végzik a tantárgycsoportjukkal kapcsolatos pályázatok és tanulmányi versenyek kiírását, lebonyolítását, ezek elbírálását, valamint az eredmények kihirdetését,
 kialakítják az egységes követelményrendszert, felmérik és értékelik a tanulók tudásszintjét,
 összeállítják az intézmény számára az érettségi vizsgák szóbeli feladat- és tételsorait,
ezeket értékelik,
 az intézmény fejlődése érdekében pedagógiai kísérleteket végeznek,
 javaslatot adnak a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok felhasználására,
 fejlesztik a munkatársi közösséget,
 közreműködnek az integrált pedagógiai rendszer alkalmazásában,
 folyamatosan módosítják, aktualizálják a pedagógiai programot,
 javaslatot tesznek a munkaközösség-vezető személyére,
 segítséget nyújtanak a munkaközösség vezetőjének a munkaterv, valamint a munkaközösség tevékenységéről készülő elemzések, értékelések elkészítéséhez,
 meghatározzák a munkaközösségen belül használatos tankönyveket és oktatási segédleteket.
A szakmai munkaközösségek gondoskodnak a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak szakmai segítéséről:
 szervezik a szakmai bemutatók, előadások látogatását, bemutató órákat, hangversenyeket, szakmai rendezvényeket tartanak,
 iránymutatást adnak a tanmenetek elkészítéséhez, tanmenetjavaslatokat, tudásszintmérőeszközöket dolgoznak ki,
 gyűjtik, és az intézményben közzéteszik a jó szakmai gyakorlatokat,
 támogatják a pályakezdő pedagógusok munkáját,
 esetmegbeszéléseket, problémamegoldó fórumokat tartanak,
 szervezik a hospitálásokat.
A szakmai munkaközösségek együttműködése, kapcsolattartásának rendje
Az együttműködés területei:
 a munkaközösségek éves terveinek összehangolása,
 a tanulás támogatása,
 tantárgyfelosztás-javaslat kidolgozása,
 a nevelési eljárások, módszerek és követelmények összehangolása,
 hatékony tanítási módszerek megismertetése,
 jó szakmai gyakorlatok megismertetése,
 közös szakmai tapasztalatcserék, szakmai napok és programok szervezése,
 belső ellenőrzési tervek összehangolása,
 az intézményi hagyományok ápolása,
 közreműködés a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók képesség-kibontakoztató felkészítésében.
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A munkaközösségek között a munkaközösség-vezetők tartják a kapcsolatot. Legalább negyedévente áttekintik az együttműködés tapasztalatait, és meghatározzák a következő
időszak közösen elvégzendő feladatait.

2.12 Az intézmény nyitva tartása
2.12.1 Az iskola nyitva tartása
 Szorgalmi időben az intézmény hétfőtől péntekig: reggel 6 órától a szervezett foglalkozások befejezéséig, de legkésőbb 20.30 óráig tart nyitva. Szombatonként a nyitva
tartás - a zeneiskolai foglalkozások idejére - meghatározott rendben történik, ekkor a
zeneiskolai oktatást végző tanár egyúttal ügyeletet is ellát.
 8.00 órától osztály-, illetve csoportkeretben a közismereti tárgyak oktatása folyik, délután különböző szakköri, sportköri foglalkozásokat tartunk. Zeneoktatás délutánonként és szombat délelőtt folyik.
 Hivatalos ügyintézés a titkárságon hétfőtől csütörtökig: 8.00 és 15.00 óra között, pénteken 8.00-tól 11.00-ig történik, lehetőleg előre egyeztetett időpontban.
 Az intézmény dolgozói és tanulói az ügyintézést a titkárságon (a sürgős esetek kivételével) a 8-10 óra és 13-15 óra közötti időszakokra korlátozzák.
 A tanulókat az intézmény 7 órától fogadja.
 Tanórán kívüli foglalkozások 19 óráig, zeneiskolai órák, sportedzések 20 óráig szervezhetők.
 A tanulók ebédeltetési rendje az órarendhez igazodó beosztás szerint 12.20-tól 14.30ig tart.
 Az intézmény tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet
a tanítási szünet megkezdése előtt jól látható helyen ki kell függeszteni.
 Az iskolát vasárnap és munkaszüneti napokon zárva kell tartani. Az előírt nyitvatartási
rendtől való eltérésre az intézményvezető ad engedélyt írásbeli eseti kérelmek alapján.

2.12.2 A kollégium nyitva tartása
 A kollégium a tanulókat a szorgalmi idő első napját megelőző napon 18:00 órától fogadja.
 A tanulók a kollégiumot az utolsó tanítási napon 16.00 óráig kötelesek elhagyni.
 A kollégium tanítási időszakban vasárnap 18 órától péntek 15 óráig folyamatosan működik. Hétvégén és tanítás nélküli napokon csak rendkívüli esetben, előre egyeztetett
módon fogadja a tanulókat.

2.13 Belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az intézménnyel
 Azok a személyek, akik nem állnak jogviszonyban az iskolával - kivéve azokat, akik
iskolalátogatásra, illetve szakmai ellenőrzésre, vagy a rájuk vonatkozó jogszabály
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alapján az állami szervek megbízásából szakirányú ellenőrzésre jogosultak - csak engedéllyel és ellenőrzés mellett tartózkodhatnak az iskolában. A benntartózkodásra az
intézményvezető, távollétében az intézményvezető-helyettes adhat engedélyt.
Az intézménybe látogató, azzal jogviszonyban nem álló személy a bejáratnál, illetve
az irodák előtti folyosón köteles várakozni.
Az iskolában tartózkodásra engedélyt kapott személyek kötelesek az iskola rendjét
megtartani, a tanórák és az iskolai foglalkozások rendjét nem zavarhatják.
A kollégiumban látogató csak nevelőtanári engedéllyel tartózkodhat.
Az intézményben javítási, karbantartási munkát végzők részére az intézményvezető ad
engedélyt, ellenőrzésüket az intézmény vezetői, vagy az általuk megbízott intézményi
dolgozó(k) végzik.

2.14 Az elektronikus úton előállított dokumentumok hitelesítési rendje
Intézményünk a központilag bevezetett és ellenőrzött KRÉTA digitális naplót használja. A
digitális napló elektronikus úton tárolja a tanulók adatait, osztályzatait, a tanítási órák tananyagát, a hiányzókat, valamint a tanulókkal kapcsolatos intézkedéseket, a szülők értesítését.
Eseti gyakorisággal (pl. iskolaváltás vagy a tanulói jogviszony más megszűnésének eseteiben) kell kinyomtatni a tanuló által elért eredményeket, az igazolt és igazolatlan órák számát, a záradékokat tartalmazó iratot. Az intézményvezető igazolja a tanuló által teljesített
közösségi szolgálat óraszámát.

2.15 Az intézmény dokumentumainak nyilvánossága
 A szülők, a tanulók és más érdeklődők az intézmény pedagógiai programjáról, szervezeti és működési szabályzatáról, illetve házirendjéről az iskola intézményvezetőjétól,
valamint az intézményvezető-helyetteseitől fogadóórákon vagy más előre egyeztetett
időpontban kérhetnek tájékoztatást.
 A szülők és a tanulók az intézmény pedagógiai programját az intézmény szervezeti és
működési szabályzatát, házirendjét az iskola könyvtárában a nyitva tartás ideje alatt,
fogadóórán, szülői értekezletek idején, az iskola nyitva tartása alatt előre egyeztetett
időpontban szabadon megtekinthetik.
 Az intézmény a honlapján közzéteszi a pedagógiai programját (PP), az intézmény szervezeti és működési szabályzatát (SZMSZ) és a házirendjét.
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3. BELSŐ KAPCSOLATOK FORMÁJA ÉS RENDJE
3.1 A vezetők és a szülői szervezet közötti kapcsolattartás formái és rendje
 Az iskolai Szülői Szervezettel az intézményvezető tartja a kapcsolatot.
 Az intézményvezető rendszeresen tájékoztatja a Szülői Szervezetet az iskola működéséről, a tanulók és a szülőket érintő kérdésekről, a jogszabályok változásairól.
 Az intézményvezető a Szülői Szervezet véleményezési jogainak gyakorlását elősegítve legalább öt napos határidővel megküldi az intézkedések, az iskolai dokumentumok tervezetét a szülői szervezet tagjainak.
 Az iskola biztosítja a Szülői Szervezet működéséhez szükséges feltételeket.
A Szülői Szervezetnek véleményezési joga van:
- a Pedagógiai Program, az SZMSZ, a házirend módosításakor,
- a tankönyvrendelés összeállításakor,
- az iskola és a dolgozók tevékenységének értékelésekor,
- a vezetői programmal kapcsolatban.

3.2 A diákönkormányzat és a vezetők közötti kapcsolattartás formája és
rendje, a diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételek biztosítása
 Az intézményben működő diákönkormányzatal a DÖK patronáló tanár közreműködésével az intézményvezető tartja a kapcsolatot.
 Az intézményvezető és a diákönkormányzat félévente áttekintik a tanulói jogok és kötelességek érvényesülését, áttekintik a diákönkormányzat programjainak megvalósítását, s a következő időszak tervezett programjait..
 Az iskola a diákönkormányzat működését helyiségek, eszközök és berendezések biztosításával, valamint a költségvetésében jóváhagyott pénzügyi támogatással segíti. A
pénzügyi támogatás felhasználásáról a diákönkormányzat dönt.
 A diákönkormányzat működésének segítése minden pedagógus feladata és kötelessége.
 Az intézményvezető a diákönkormányzat véleményezési és egyetértési jogainak gyakorlását elősegítve legalább öt napos határidővel megküldi az intézkedések, az iskolai
dokumentumok tervezetét a diákönkormányzat elnökének.
A DÖK-nek véleményezési joga van:
- a Pedagógiai Program, az SZMSZ, a házirend módosításakor,
- a tankönyvrendelés összeállításakor,
- a szociális ösztöndíjban részesülők névsorának összeállításában,
- az iskola és a dolgozók tevékenységének értékelésekor,
- a vezetői programmal kapcsolatban.
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3.3 Az iskolai sportkör, valamint az iskola vezetése közötti kapcsolattartás
formái és rendje
 Az iskolai sportkörrel az intézményvezető tartja a kapcsolatot. Áttekinti a sportkör
előtt álló feladatokat, a sportkör tervezett rendezvényeit és programjait, egyeztetik a
rendezvények időpontját, helyszínét és a megvalósításhoz szükséges feltételeket.
 Az intézményvezető és a sportkör vezetője minden tanév elején áttekinti a sportkör
éves programjának tervezetét, a megvalósításához szükséges feltételeket, meghatározzák a sportkör működéséhez szükséges, a jogszabályban előírt minimális időkereteket.
A foglalkozások pontos időkeretét, annak felhasználását tanévenként az iskolai munkatervben vagy tantárgyfelosztásban kell meghatározni.

4. A KÜLSŐ KAPCSOLATOK FORMÁJA ÉS RENDJE
4.1 Szakmai együttműködés lehetőségei más oktatási intézményekkel
Az együttműködés formái:
- konferenciákon való részvétel
- óralátogatás más iskolákban
- nyílt órák szervezése
- az iskola saját innovációjának nyilvánosságra hozatala, bemutatása más intézmények képviselőinek
- jó gyakorlat átvétele, illetve a saját jó gyakorlat megosztása más intézményekkel
A kapcsolattartás lehetőségei:
- az iskolák saját honlapja
- meghívók, tájékoztatók küldése
- kapcsolattartók kijelölése
- telefonos és személyes kapcsolatfelvétel

4.2 Az iskola és a gyermekjóléti szolgálat közötti kapcsolattartás formái és
rendje
Kapcsolattartás célja
Az iskola a tanuló családban történő nevelkedésének elősegítése, veszélyeztetettségének
megelőzése és megszüntetése, továbbá a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének növelése érdekében együttműködik és kapcsolatot tart a gyermekjóléti
szolgálattal. A közvetlen kapcsolatot az intézményvezető, az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse és az iskolai szociális segítő szakember tartja.
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A kapcsolattartás formája és rendje:
-

-

tájékoztatók szervezése a tanulóknak, szülőknek azokról a jogokról, támogatásokról
és ellátásokról, amelyek összefüggésben állnak a gyermek testi, lelki egészségének
biztosításával, családban történő nevelkedésének elősegítésével,
a családban jelentkező nevelési problémák és hiányosságok káros hatásainak enyhítését célzó szabadidős programok közös szervezése,
közreműködés a tanuló gyermekjóléti és egyéb szociális ellátások iránti szükségletének felmérésében,
részvétel esetmegbeszéléseken, konzultációkon,
veszélyeztetettséggel kapcsolatos jelzések megtétele, kapcsolódás a gyermekjóléti
szolgálat észlelő- és jelzőrendszeréhez.

4.3 A tanulók egészségügyi felügyelete, az iskola-egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltató és az intézmény közötti kapcsolat-tartás formái és rendje
A tanulók egészségügyi felügyelete

–

Az intézmény a tanulók egészségvédelme és egészségügyi felügyelete érdekében kapcsolatot tart az iskola-egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval. A
kapcsolatot a gimnáziumi intézményvezető-helyettes tartja. A kapcsolattartásban közreműködik az osztályfőnöki munkaközösség vezetője. Az intézmény gondoskodik a
jogszabályban előírt szűrővizsgálatok megszervezéséről.

–

A tanulók csoportos szűrővizsgálata és kezelése az intézmény orvosi szobájában szorgalmi (tanítási) időben történik. A szűrővizsgálaton való részvételt, valamint annak
ideje alatt a tanulók felügyeletét az iskola biztosítja.

–

Az intézmény lehetővé teszi a betegségek és a balesetek megelőzését célzó intézkedések gyakorlati végrehajtását és a csoportos prevenciót. Megelőző foglalkozások céljára tanévenként és tanulócsoportonként két tanítási óra vehető igénybe.

–

A tanulók kötelesek az előírt szűrővizsgálatokon részt venni. Ennek ellenőrzéséről,
illetve megszervezéséről a gimnáziumi intézményvezető-helyettes az orvossal és a védőnővel együttműködve gondoskodik.

A kapcsolattartás formája és rendje:
 együttműködés a tanulók egészségügyi felügyeletének ellátásában,
 az egészséges életmód kialakulását elősegítő, a káros szenvedélyek megelőzésére vonatkozó programok kialakítása és végrehajtása,
 egészségügyi előadások, tanfolyamok, vetélkedők szervezése,
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 együttműködés az iskolai környezet, a testnevelés, a gyógytestnevelés, étkeztetés higiénés feltételeinek kialakításában, a dohányzás káros hatásainak vissza-szorításában,
 előadások szervezése a tanulók részére az egészséggel kapcsolatos alapismeretek, a
családtervezés, a fogamzásgátlás és a családi életre való felkészítés kérdéseiről.

4.4 Az intézmény kapcsolata a helyi közművelődési intézményekkel

–

Az intézmény a tanulók szabadidejének hasznos és kulturált eltöltése, a művelődési
szokások kialakítása, valamint Sümeg város hagyományos ünnepi és egyéb művelődési rendezvényeinek közös megrendezése érdekében együtt működik a helyi közművelődési intézményekkel.

–

A kapcsolattartás formája és rendje: programegyeztetések, kölcsönös részvétel rendezvényeken, közös rendezvények szervezése.

–

A helyi közművelődési intézményekkel a kapcsolatot az intézményvezető és a humán
munkaközösség vezetője tartja.

4.5 Az iskola kapcsolata a társintézményekkel

–

Az iskola a nevelés folytonosságának biztosítása, az általános iskola és a középiskola
közötti zökkenőmentes átmenet biztosítása érdekében rendszeres kapcsolatot tart a
működési területének, különösen Sümeg járás nevelési-oktatási intézményeivel.

–

A kapcsolatot az intézményvezető tartja, de a kapcsolattartásban az intézményvezetőhelyettes, a munkaközöség-vezetők és a titkárság is közreműködnek.

–

A kapcsolattartás formája és rendje: kölcsönös részvétel rendezvényeken, közös rendezvények szervezése, visszajelzés a tanulók tanulmányi előmeneteléről.

4.6 Az iskola kapcsolata a szakszolgálattal
Az iskola a beilleszkedési zavarral, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel
küzdő gyermek, tanuló óvodai nevelésével, illetőleg iskolai nevelésével és oktatásával
kapcsolatos feladatok meghatározása és megvalósítása céljából, a halmozottan hátrányos
helyzetű tanulók esélyegyenlőségének elősegítése érdekében együttműködik a szakszolgálattal.
A kapcsolattartás formája és rendje:
 egyéni fejlesztési terv közös kidolgozása,
 a tanuló fejlődését segítő, illetve hátráltató körülményeket, hiányosságok megszüntetésére megoldási javaslatok közös kidolgozása,
 minden év június 30-ig a tanulók nevének a megküldése a nevelési tanácsadóhoz, akiknek a felülvizsgálata a következő tanévben esedékes,
 tapasztalatcsere, esetmegbeszélések.
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4.7 Panaszkezelési eljárás:
Az intézmény vezetője és dolgozói előre meghatározott, nyilvánosságra hozott időpontokban fogadóórákat tartanak. Előzetes egyeztetés alapján ettől eltérő időpontban is fogadnak. Az intézményvezető köteles a hozzá írásban érkezett panaszokat illetékességből
kivizsgálni, vagy illetékesség hiányában a megfelelő szerveknek továbbítani..
Az írásban benyújtott panaszokat az intézmény ügyirat-kezelési szabályzatának megfelelően iktatni kell, ezekre – illetékesség esetén – az intézményvezető vagy az általa megbízott intézményi dolgozó köteles 30 napon belül írásban válaszolni.

5. A TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK SZERVEZETI FORMÁJA ÉS
RENDJE
Az iskola - a tanórai foglalkozások mellett - a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei szerint
tanórán kívüli foglalkozásokat szervez. A tanórán kívüli foglalkozások szervezését a tanulók
közössége, a nevelőtestület tagjai kezdeményezhetik. A tanulók a tanórán kívüli foglalkozásokra önkéntesen jelentkezhetnek, de ha felvételt nyernek a foglalkozásra, részvételük kötelező.

5.1

A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái
 Szakköröket a magasabb szintű képzés igényével a tanulók érdeklődésétől függően, a
munkaközösség-vezetők javaslata, illetve a diákönkormányzat kezdeményezése alapján indít az iskola. A foglalkozások előre meghatározott tematika alapján történnek. A
foglalkozásokat a KRÉTA-naplóban adminisztráljuk. A szakköröket és időtartamukat
fel kell tüntetni az éves munkatervben és a tantárgyfelosztásban, - a működés feltételeit
az iskola költségvetésében biztosítani kell. A szakkörök szeptember 15-től június 8-ig
működnek. Kivételes esetben külön határozat rendelkezik a határidő módosításáról.
 Az iskolai sportkör a tanulók mozgásigényének kielégítésére, a mozgás, a sport megszerettetésére alakul, keretében sportcsoportok szervezhetők. Az iskolai sportkör foglalkozásait a testnevelés szakos tanárok tartják.
 A korrepetálások célja az alapképességek fejlesztése és a tantervi követelményekhez
való felzárkóztatás. A korrepetálást az intézményvezető által megbízott pedagógus
tartja.
 Az iskola a tehetséges tanulók fejlődésének elősegítése érdekében tanulmányi, sport
és kulturális versenyeket, vetélkedőket szervez. A versenyek megszervezéséért, a
résztvevő tanulók felkészítéséért a szakmai munkaközösségek, illetve a szaktanárok a
felelősek. A tanulmányi, szakmai- és sportversenyeken, valamint alapítványi pályázatokon való részvétel a kiemelkedő teljesítmények függvényében lehetséges. A tanulók
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intézményi, települési és országos meghirdetésű versenyeken vehetnek részt szaktanári felkészítést igénybe véve.
 Az intézményben tanfolyam szervezhető (gépkocsivezetői, stb.) A díjfizetés a szülő,
tanuló és a tanfolyamot szervező feladata.
 A színházlátogatás szorgalmi időben alkalomszerűen szervezhető az azt vállaló pedagógus(ok) vezetésével. A részvétel önkéntes. A részvételért előre térítési díj fizetendő.
 A tanulmányi kirándulások hazánk tájainak, kulturális örökségének megismerése, az
osztályközösségek formálódására szolgálnak.

5.1.1

A tanulmányi kirándulások szervezésével összefüggő feladatok
 A tanulmányi kirándulásokat az osztályfőnök által elkészített és a gimnáziumi intézményvezető-helyettes által jóváhagyott program alapján lehet csak megszervezni.
 A külföldi és belföldi kirándulásoknál az utazás megszervezésénél különös figyelemmel kell alkalmazni a vonatkozó kormányrendeleteket.
 A 9-12. évfolyamon tanítási időben 1 napos kirándulás szervezhető. Többnapos kirándulás tanítási szünetben, tanítás nélküli munkanapon, illetve kivételesen szabadnap, a
heti pihenő nap igénybevételével szervezhető.
 Tanulmányi kirándulások alkalmával annyi kísérőtanárt kell biztosítani, amennyi a zavartalan lebonyolításhoz szükséges. (20 tanulónként legalább 1 fő tanárkísérő.) A kísérő pedagógusok felelősek a rendért, a tanulók testi épségéért.
 A tanulmányi kirándulásokra az osztályfőnökök és szaktanárok készítsék fel a tanulókat, a program lebonyolítása után pedig értékeljék a tapasztalatokat.
 A kirándulás költségeit úgy kell megállapítani, hogy azok a szülőket csak a legszükségesebb mértékben terheljék. A befizetés módját és összegét a szülői csoport fogadja
el a szülői értekezleten. Arra kell törekedni, hogy a hátrányos helyzetű tanulók anyagi
ok miatt ne maradjanak távol a kirándulástól, s a többgyerekes szülők anyagi terhelése
minél kisebb legyen. Jelentékenyebb költségkihatással járó tanulmányi kirándulásokra
a tanulók nem kötelezhetők.

5.1.2

A zeneiskolai tanulmányi kirándulások, művészeti táborok, külföldi utak, tanulmányi versenyek, fesztiválok, szakmai rendezvények, cserekapcsolatok, belföldi és külföldi tapasztalatcsere látogatások.

–

A zeneiskolai intézményegységben tanulmányi kirándulásnak minősülnek az iskolai
csoportok, tanszakok kölcsönös látogatásai, cserehangversenyei, a hangversenyeken
és az operaelőadásokon való részvétel, a művészeti, közművelődési intézmények, kiállítások szervezett látogatásai.

–

A tanulmányi kirándulások a nevelő-oktató munka szerves részei, azokat a munkatervben rögzíteni kell.
A szervezett tanulmányi kirándulás esetében a tanulók részvételéhez az intézmény intézményvezetőjának hozzájárulása szükséges.

–
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–
–

Tanulmányi kirándulások alkalmával annyi kísérőtanárt kell biztosítani, amennyi a zavartalan lebonyolításhoz szükséges. 20 tanuló esetén 1 fő tanárkísérő. A kísérőtanárok
felelősek a rendért és a tanulók testi épségéért.
Kirándulás alkalmával, ha a csoportok az iskola székhelyét elhagyják, az elsősegélyhez szükséges felszerelést magukkal kell vinni.

5.1.3 A tanulmányi kirándulás dokumentációja:





útvonalterv készítése 1 hónappal a kirándulás előtt,
utaslista készítése az utazás előtt 2 nappal
autóbusz megrendelése legalább az utazás előtt 2 héttel,
baleset-megelőzési oktatásban részesülnek a kirándulásra induló tanulók, amit a naplóban rögzít az osztályfőnök.

6. A MINDENNAPI TESTEDZÉS FORMÁI
Az intézmény megteremti a tanulók mindennapi testedzéséhez szükséges feltételeket. Az
iskola a nem kötelező tanórai foglalkozások megszervezéséhez rendelkezésre álló időkeret terhére szervezi meg az iskolai sportkör foglalkozásait.
A mindennapi testmozgás célja
A tanulók egészséges testi-lelki fejlődésének elősegítése a testmozgás eszközeivel. Annak
érdekében, hogy a testmozgás hatékony legyen, a következő szempontoknak kell teljesülniük:
 minden gyermek mindennap vegyen rész a testmozgásban,
 a keringési és légzési rendszer megfelelő terhelése,
 a testnevelés órákon legyen gimnasztika, helyes testtartás kialakítását szolgáló gyakorlatok,
 a testmozgás örömöt és sikerélményt jelentsen,
 a testnevelés és sport személyiségfejlesztő hatása érvényesüljön,
 a testmozgás program játékot és táncot is tartalmazzon.
A mindennapi testedzés formái:





a tanórai keretben kötelező testnevelés óra,
testnevelés órát nem tartalmazó napokon felkínált sportfoglalkozások,
külön óra, gyógytestnevelés, tömegsport-foglalkozások
atlétika, sportjáték (labdarúgás fiú/lány, kézilabda, röplabda).
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7. A PEDAGÓGIAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE
7.1 A pedagógiai munka belső ellenőrzésének célja, feladata
 biztosítsa az intézmény törvényes és szakszerű (a jogszabályokban, az iskola pedagógiai programjában és egyéb belső szabályzataiban előírt) működését,
 segítse elő az intézményben folyó nevelő és oktató munka eredményességét, hatékonyságát,
 segítse elő az intézmény takarékos, gazdaságos, hatékony működését,
 az iskolavezetés számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson a dolgozók
munkavégzéséről,
 feltárja és jelezze az iskolavezetés és a dolgozók számára a szakmai (pedagógiai) és
jogi előírásoktól, követelményektől való eltérést, illetve megelőzze azt,
 szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az intézmény működésével kapcsolatos
belső és külső értékelések elkészítéséhez.

7.2

A belső ellenőrzésre jogosultak és kiemelt ellenőrzési feladataik
Az intézményvezető belső ellenőrzési feladatai:
 ellenőrzési feladatai az intézmény egészére kiterjednek,
 ellenőrzi az intézmény összes dolgozójának pedagógiai, gazdálkodási és ügyviteli és
technikai jellegű munkáját,
 ellenőrzi a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályok megtartását,
 az iskola munkatervéhez igazodva összeállítja az éves belső ellenőrzési tervet, amely
tartalmazza az ellenőrzés formáit, módszereit, az ellenőrzési területeket, az ellenőrzés
célját, feladatát, főbb szempontjait, az ellenőrzési időszakot, az ellenőrzést végzők nevét, az ellenőrzés befejezésének időpontját, az ellenőrzés tapasztalatai értékelésének
időpontját és módját.
 felügyeletet gyakorol a belső ellenőrzés egész rendszere és működése felett.
Az intézményvezető-helyettesek és a munkaközösség-vezetők ellenőrzési feladata a
hozzájuk beosztott dolgozók nevelő-oktató és ügyviteli munkájának folyamatos ellenőrzése, ennek során különösen a pedagógusok





munkavégzésének, munkafegyelmének,
adminisztrációs munkájának,
nevelő – oktató munkája során alkalmazott módszerek és azok eredményességének,
gyermek – és ifjúságvédelmi feladatok ellátásának ellenőrzése.

7.3 A belső ellenőrzést végző alkalmazott jogai és kötelességei
A belső ellenőrzést végző dolgozó jogosult:
 az ellenőrzéshez kapcsolódva az intézmény bármely helyiségébe belépni,
29

 az ellenőrzéshez kapcsolódó iratokba, dokumentumokba betekinteni, azokról másolatot készíteni, ill. ha szükséges átvételi elismervény ellenében azokat lefoglalni,
 az ellenőrzött dolgozó munkavégzését előzetes bejelentés nélkül figyelemmel kísérni,
amennyiben a bejelentés veszélyeztetné az ellenőrzés céljának megvalósulását,
 az ellenőrzött dolgozótól írásban vagy szóban felvilágosítást kérni.
A belső ellenőrzést végző dolgozó köteles:
 az ellenőrzés során a jogszabályokban és az iskola belső szabályzataiban foglalt előírásoknak megfelelően eljárni,
 az ellenőrzés során tudomására jutott hivatali titkot megőrizni,
 az észlelt hiányosságokat írásban vagy szóban közölni az ellenőrzött dolgozókkal és a
saját, illetve az ellenőrzött dolgozók közvetlen felettesével,
 hiányosságok feltárása esetén az ellenőrzést a közvetlen felettesétől kapott utasítás
szerint időben megismételni.

7.4 Az ellenőrzött alkalmazott jogai és kötelességei
Az ellenőrzött dolgozó jogosult:
 az ellenőrzés megállapításait megismerni,
 az ellenőrzés módjára és megállapítására vonatkozóan írásban észrevételeket tenni, és
ezeket eljuttatni az ellenőrzést végző közvetlen feletteséhez.
Az ellenőrzött dolgozó köteles:
 az ellenőrzést végző dolgozó munkáját segíteni, az ellenőrzéssel összefüggő kéréseit
teljesíteni,
 a feltárt hiányosságokat, szabálytalanságokat azonnal vagy meghatározott időre megszüntetni.

7.5 A pedagógiai munka belső ellenőrzésének területei, szempontjai és módszerei
A pedagógiai munka belső ellenőrzésének tartalma és területei:
 A pedagógiai program, az éves munkaterv végrehajtása, a pedagógusok ezzel kapcsolatos tevékenysége.
 A pedagógiai tervezés és adminisztráció.
 A nevelési-oktatási folyamat (tanítási-tanulási folyamat).
 A kollégiumi foglalkozások, tanórák, egyéni foglalkozások, diákkörök.
 Egy-egy pedagógiai terület, műveltségi terület, tantárgy eredményeinek számbavétele,
feltárása.
 A pedagógusok munkaköri leírásában szereplő szakmai feladatok és követelmények
teljesítése.
 Pedagógiai mérések, értékelések, neveltségi vizsgálatok végrehajtása.
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 A fennálló pályázatok előírásainak fenntartása, a projekteredmények megvalósulása,
a dokumentálás megvalósulása.
 Munkaközösség-vezetői tevékenység kontrollálása.
 Osztályfőnöki tevékenység ellenőrzése.
 A foglalkozások, tanórák védelme.
 Óvó, védő intézkedések érvényesülése.

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének formái, módszerei:
 megfigyelés (foglalkozás és- óralátogatás)
 dokumentumvizsgálat
 a tanulók produktumainak (füzetek, dolgozatok, rajzok stb.) vizsgálata, pedagógiai
mérések, neveltségi vizsgálatok
 készség- és képességmérések, tanév végi és ciklus-záró tudásszint-mérések
 pedagógusok írásbeli és szóbeli beszámolói, tájékoztatói
 kérdőívek (tanulói, tanári, szülői)
 önértékelések
 nevelő-oktató munka értékelésére vonatkozó szempontrendszer (pontrendszer-táblázat)
Az ellenőrzés tapasztalatait az iskolavezetés a pedagógusokkal egyénileg, illetve szükség
szerint az illetékes munkaközösséggel megbeszéli. Az általánosítható tapasztalatokat a
nevelőtestületi értekezleten összegezni és értékelni kell.

8. AZ ÜNNEPÉLYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE, A HAGYOMÁNYOK
ÁPOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK
8.1

Az ünnepélyek, megemlékezések rendje
Az iskolai ünnepélyek, s megemlékezések tartalmukban és külsőségeikben a tanulók humanista nevelését, az iskolai hagyományok kialakítását és ápolását, a tanulók nemzeti identitás-tudatának fejlesztését, hazaszeretetük mélyítését, az egymás iránti tisztelet, türelem
alakítását, a közös cselekvés örömét, az új közösségek formálását szolgálják.
Iskolai ünnepélyt kell tartani:
 a tanév megnyitásakor és zárásakor, ballagáskor,
 március 15-e, a Magyar Köztársaság nemzeti ünnepe, az 1848-1849-es forradalom és
szabadságharc, a modern parlamentáris demokrácia megszületésének napja alkalmából,
 október 23-a, a Magyar Köztársaság állami ünnepe, az 1956-os forradalom és szabadságharc, a Magyar Köztársaság 1989. évi kikiáltása napja alkalmából.
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Iskolai megemlékezést kell tartani:
– október 6-a, az aradi vértanúk napja,
– február 25-e, kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja,
– április 16-a, a holokauszt áldozatainak emléknapja alkalmából.
Ünnepélyek, megemlékezések rendje
–
–
–

Az iskolai ünnepélyeken az intézmény alkalmazottainak és tanulóinak megjelenése kötelező.
Az iskolai ünnepélyeket, megemlékezéseket a nevelőtestület munkatervben ezzel megbízott tagjai a tanulók közreműködésével készítik elő, rendezik meg.
A megtartott iskolai ünnepélyeket, megemlékezéseket az osztályfőnök bejegyzi az
osztálynaplóba.

8.2 Az intézmény egyéb hagyományos rendezvényei
A gimnázium hagyományos rendezvényei













Gólyatábor
Gólyaavató
Mikulás-váró
Karácsony
Farsang
Kisfaludy-napok
Koszorúzás az iskola névadójának és alapítójának emlékére a Kisfaludy-napok
keretében
Szalagavató ünnepség
Szerenád, ballagás
Környezetvédelmi jeles napok
Öregdiákok Baráti Körének találkozói
Szülői jótékonysági bál

Az Alapfokú Művészeti Iskola hagyományos rendezvényei










Hangversenyek a hangversenyteremben
növendékhangversenyek
Zenei Világnap
Magyar Kultúra Napja
Magyar Művészetoktatás Napja
karácsonyi hangverseny
farsangi hangverseny
„Gyermekek a gyermekekért" hangversenysorozat az óvodásoknak
hangverseny-látogatások
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A hagyományos rendezvények időpontját, helyét és a felelősöket az iskolai munkaterv tartalmazza.

8.3 A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok
Az iskola hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az iskola jó
hírnevének megőrzése, öregbítése az iskolaközösség minden tagjának joga és kötelessége. A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat, időpontokat, valamint felelősöket a nevelőtestület az éves munkatervben határozza meg.

8.3.1 Az iskola címere:

8.3.2 Az iskola tanulóinak egyenruhája:
– fiúknak: fehér ing, sötét szövetnadrág, fekete cipő (nem sportcipő),
– lányoknak: matrózblúz és sötét szoknya /vagy nadrág/.

9. FEGYELMI ELJÁRÁS SZABÁLYAI
A tanulóval szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás, valamint a tanulóval szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárás részletes szabályait a 20/2012.
(VIII. 31.) EMMI rendelet (a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról) 21. fejezete tartalmazza. Intézményünk eszerint jár el.

10. AZ INTÉZMÉNYI VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK
Az iskola minden dolgozójának alapvető kötelessége és feladata, hogy a tanulók részére az
egészségük és testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, valamint ha észleli,
hogy a tanuló balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket
megtegye.
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10.1 Az iskola dolgozóinak feladatai a tanuló- és gyermekbaleset megelőzésével kapcsolatban
Mit kell tenni a megelőzés érdekében?
 Minden dolgozónak ismernie kell és betartani az intézményi munkabiztonsági (munkavédelmi) szabályzat, valamint a tűzvédelmi utasítás és a tűzriadó terv rendelkezéseit.
 Az iskola helyi tanterve alapján minden tantárgy keretében oktatni kell a tanulók biztonságának és testi épségének megóvásával kapcsolatos ismereteket, rendszabályokat
és viselkedési formákat.
 A nevelők a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozásokon, valamint ügyeleti beosztásuk
ideje alatt kötelesek a rájuk bízott tanulók tevékenységét folyamatosan figyelemmel
kísérni, a rendet megtartani, valamint a baleset-megelőzési szabályokat a tanulókkal
betartatni.
 Az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon ismertetik a tanulókkal az egészségük és
testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, az egyes foglalkozásokkal együtt járó
veszélyforrásokat, a tilos és az elvárt magatartásformákat. A tanév megkezdésekor az
első osztályfőnöki órán ismertetni kell a házirend balesetvédelmi előírásait, a rendkívüli esemény (baleset, tűzriadó, bombariadó) bekövetkezésekor szükséges teendőket,
a menekülési útvonalat, a menekülés rendjét, a tanulók kötelességeit a balesetek megelőzésével kapcsolatban.
 Tanulmányi kirándulások, túrák előtt, illetve tanév végén a balesetek veszélyeire fel
kell felhívni a tanulók figyelmét.
 A nevelőknek ki kell oktatniuk a tanulókat minden gyakorlati, technikai jellegű feladat, illetve tanórán vagy iskolán kívüli program előtt a baleseti veszélyforrásokra, a
kötelező viselkedés szabályaira, ismertetni kell a tilos és elvárt magatartásformákat,
valamint egy esetleges rendkívüli esemény bekövetkezésekor követendő magatartást.
 A tanulók számára közölt balesetvédelmi ismeretek témáját és az ismertetés időpontját
az osztálynaplóba be kell jegyezni. A nevelőnek visszakérdezéssel meg kell győződnie
arról, hogy a tanulók elsajátították a szükséges ismereteket.

A fokozottan balesetveszélyes tanítási órákat (testnevelés, fizika, kémia) vezető pedagógusok
 a tanóra megkezdése előtt kötelesek meggyőződni arról, hogy a tanulók, illetve az általuk használt eszközök, berendezések biztonságtechnikai előírásoknak megfelelő állapotban vannak,
 a tanórán szükség szerint felhívják a tanulók figyelmét a veszélyforrásokra, a tilos és
elvárt magatartásra,
 megkövetelik és felügyelik a balesetvédelmi előírások, az eszközök és berendezések
szabályos használatát.
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Intézményvezető és a dolgozók teendői
 Az intézmény vezetője az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit
munkavédelmi ellenőrzések (szemlék) keretében rendszeresen ellenőrzi.
 Az iskola dolgozói, amennyiben baleseti veszélyforrást észlelnek, ha lehetséges, kötelesek azt megszüntetni, illetve az intézkedésre jogosult vezetőnek jelenteni.

Az iskola dolgozóinak feladatai a tanulóbalesetek esetén:
Az iskola dolgozójának a tanulót ért bármilyen baleset, sérülés, vagy rosszullét esetén
haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket:
 a sérült tanulót elsősegélyben kell részesítenie, ha szükséges orvost, súlyos sérülés
esetén mentőt kell hívnia,
 a balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell szüntetnie,
 minden tanulói balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell az intézményvezetőnek.

Teendők baleset bekövetkezése után
Az intézmény vezetője a három napon túl gyógyuló sérülést okozó tanuló- és gyermekbaleseteket haladéktalanul kivizsgálja. Ennek során fel kell tárni a kiváltó és a közreható személyi, tárgyi és szervezési okokat. Súlyos baleset esetén az intézményvezető azonnal értesíti a fenntartót.
 A balesetekről a jogszabályban előírt formában jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyhez
a fenntartó is hozzáférésre jogosult. A jegyzőkönyv egy nyomtatott példányát át kell
adni a tanulónak - gyermek és kiskorú esetén a szülőnek - , egy másik példányát pedig
az iskola irattárában kell helyezni.

11. RENDKÍVÜLI ESEMÉNY ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK
Rendkívüli esemény fogalma
Az iskola működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem
látható eseményt, amely a nevelő és oktató munka szokásos menetét akadályozza, illetve
az iskola tanulóinak és dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az intézmény épületét, felszerelését veszélyezteti.
Rendkívüli eseménynek minősül különösen:
 járványügyi veszélyhelyzet,
 a természeti katasztrófa ( pl: villámcsapás, földrengés, árvíz, belvíz, stb. ),
 a tűz,
 a robbantással történő fenyegetés.
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Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők:
Amennyiben az intézmény bármely tanulójának vagy dolgozójának az iskola épületét vagy
a benne tartózkodó személyek biztonságát fenyegető rendkívüli eseményekre utaló tény jut
a tudomására, köteles közölni az iskola vezetőjével, illetve valamely intézkedésre jogosult
felelős vezetővel.
A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell:
az intézmény fenntartóját,
tűz esetén a tűzoltóságot,
robbanással történő fenyegetés esetén a rendőrséget,
személyi sérülés esetén a mentőket,
egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerveket, ha ezt az iskola intézményvezetője szükségesnek tartja.
 A rendkívüli esemény észlelése után az intézményvezető vagy az intézkedésre jogosult
felelős vezető utasítására az épületben tartózkodó személyeket szaggatott csengetéssel
vagy hangosbemondón keresztül értesíteni (riasztani) kell, valamint haladéktalanul
hozzá kell látni a veszélyeztetett épület kiürítéséhez. A veszélyeztetett épületet a benntartózkodó tanulócsoportoknak a tűzriadó terv mellékletében található „Kiürítési terv„
szerint kell elhagyniuk.
 A tanulócsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt területen történő gyülekezésért, valamint a várakozás alatti felügyeletért a tanulók részére
tanórát vagy más foglalkozást tartó pedagógus a felelős.






A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan ügyelni kell a következőkre:
 Az épületből minden tanulónak távoznia kell, ezért az órát, foglalkozást tartó nevelőnek a tantermen kívül (pl. mosdóban, szertárban stb.) tartózkodó gyerekekről is gondolnia kell!
 A kiürítés során a mozgásban, cselekvésben korlátozott személyeket az épület elhagyásában segíteni kell!
 A tanóra helyszínét és a veszélyeztetett épületet a foglalkozást tartó nevelő hagyja el
utoljára, hogy meg tudjon győződni arról, nem maradt-e esetlegesen valamelyik tanuló
az épületben.
 A tanulókat a tanterem elhagyása előtt és a kijelölt várakozási helyre történő megérkezéskor a nevelőnek meg kell számolnia!
Az intézményvezetőnek, illetve az intézkedésre jogosult felelős vezetőnek a veszélyeztetett épület kiürítésével egyidejűleg – felelős dolgozók kijelölésével – gondoskodnia
kell az alábbi feladatokról:





a kiürítési tervben szereplő kijáratok kinyitásáról,
a közművezetékek (gáz, elektromos áram) elzárásáról.
a vízszerzési helyek szabaddá tételéről,
az elsősegélynyújtás megszervezéséről,
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 a rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek (rendőrség, tűzoltóság, tűzszerészek
stb.) fogadásáról.
Az épületbe érkező rendvédelmi, katasztrófaelhárító szerv vezetőjét az iskola intézményvezetőjének vagy az általa kijelölt dolgozójának tájékoztatni kell az alábbiakról:







a rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott eseményekről,
a veszélyeztetett épület jellemzőiről, helyszínrajzáról,
az épületben található veszélyes anyagokról (mérgekről),
a közmű (víz, gáz, elektromos stb.) vezetékek helyéről,
az épületben tartózkodó személyek létszámáról, életkoráról,
az épület kiürítéséről.

Teendők, leírásuk helye
–

–
–
–

–

A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek helyszínre érkezését követően a rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv illetékes vezetőjének igénye szerint kell eljárni
a további biztonsági intézkedésekkel kapcsolatosan. A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv vezetőjének utasításait az intézmény minden dolgozója és tanulója köteles
betartani!
A rendkívüli esemény miatt kiesett tanítási órákat a nevelőtestület által meghatározott
módon be kell pótolni.
A tűz, illetve robbanással történő fenyegetés esetén szükséges teendők részletes intézményi szabályozását Tűzvédelmi szabályzat tartalmazza.
Az épületek kiürítését évente legalább egy alkalommal gyakorolni kell a munkavédelmi
megbízott előzetes értesítésével. A gyakorlat megszervezéséért az iskola intézményvezetője a felelős.
Az intézmény Tűzvédelmi szabályzatában megfogalmazottak az intézmény minden
tanulójára és dolgozójára kötelező érvényűek.

12. AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE
Jogszabályi háttér







A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
A 2020. évi LXXXVII. törvény a 2011. évi CXC. törvény módosításáról.
20/2012. EMMI rendelet
A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII törvény
17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás,
a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
 Az emberi erőforrások minisztere 21/2015. (IV. 17.) EMMI rendelete a tankönyvvé,
pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet módosításáról.
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 A Kormány 1265/2017. (V. 29.) Korm. határozata az ingyenes tankönyvellátás 5–9.
évfolyamokra történő együtemű kiterjesztéséhez szükséges pénzügyi forrás biztosításáról
 Az emberi erőforrások minisztere 20/2019. (VIII. 30.) EMMI rendelete egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezésérő
 1092/2019. (III. 8.) Korm. határozat értelmében a nappali rendszerű alap-és középfokú
iskolai oktatásban részt vevő valamennyi tanuló ingyenes tankönyvellátásban részesül,
alanyi jogon térítésmentesen kapja a tankönyveket.
 501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló
2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről

12.1 A tankönyvellátás célja és feladata
Az iskolai tankönyvellátás és tankönyvkölcsönzés során biztosítani kell, hogy a tanulók
egyenlő eséllyel jussanak hozzá a tankönyvekhez.
Az iskolai tankönyvellátás legfontosabb feladatai: a tankönyvek kiválasztása, beszerzése
és a tanulókhoz történő eljuttatása.
Az iskola feladata és felelőssége a tankönyvellátás megszervezése és lebonyolítása, amely
a Könyvtárellátó (KELLO) által beszerzett és az iskolákhoz leszállított tankönyveknek a
tanulók és az iskolai könyvtár részére történő átadását, a sérült, elveszett, hibás tankönyvek
pótlását és a pótrendelés feladatainak ellátását, illetve az ehhez kapcsolódó adminisztratív és elszámolási feladatok elvégzését jelenti.

12.2 A tankönyvellátásban közreműködők feladatai:
az iskola intézményvezetője felelős:
-

a tankönyvellátás megszervezéséért,
a tankönyvellátás helyi rendjének kialakításáért,
a tankönyvfelelős megbízásáért,
az illetékes szervezetek véleményének beszerzéséért (tantestület, SZSZ, DÖK),
a tankönyvellátásban érintett valamennyi iskolán kívüli szervezettel való kapcsolattartásért.

a tankönyvfelelős (és a könyvtáros egy személyben):
Mint tankönyvfelelős:
- elvégzi az adategyeztetést,
- rögzíti az új tanulókat, osztályokat, törli az iskolából távozó diákokat a KELLO rendszerében
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-

-

kapcsolatot tart a tankönyvellátás megszervezésében résztvevő személyekkel (osztályfőnökök, munkaközösség-vezetők, szaktanárok, Szülői Szervezet, képviselői,
DÖK képviselői) és a KELLO-val,
rögzíti a KELLO rendszerében a tantestület által választott és az iskolavezetés, a tanárok, szülők, tanulók által elfogadott tankönyveket,
felméri a szülők igényét a rendeléssel kapcsolatban, és annak megfelelően módosítja
a rendelés darabszámát,
ellenőrzi, megszervezi, lebonyolítja a tankönyvrendelést, pótrendelést,
átveszi, kiosztja a tankönyveket,
szükség esetén intézi az évközi rendelést,

Mint könyvtáros:
- mint könyvtáros bevételezi és külön állományként kezeli az állam által ingyenesen
biztosított tankönyveket, kivéve munkafüzetek, munkatankönyvek,
- gondoskodik azok kölcsönzéséről és év végi begyűjtéséről,
- figyelemmel kíséri elhasználódásukat és a kiadható könyvek számát,
- rendszerezi a begyűjtött használt tankönyveket,
- intézi az ingyenes tankönyvekkel kapcsolatos selejtezési feladatokat.
a munkaközösség-vezetők szakmai szempontból koordinálják a tankönyvek kiválasztását:
-

összesítik és ellenőrzik a szaktanárok által rendelt tankönyveket,
szorgalmazzák egységes tankönyvcsaládok használatát,
évfolyamonként összesítik és továbbítják a megrendelni kívánt tankönyveket.

az osztályfőnökök
-

részt vesznek tanév elején a tankönyvek kiosztásában, tanév végén a kölcsönzött
könyvek begyűjtésében.

a szaktanárok
-

a munkaközösséggel egyeztetve kiválasztják az általuk tanított osztályok számára a
megrendelni kívánt tankönyvet.

12.3 Az iskolai tankönyvellátás megszervezésének szabályai
-

-

Az iskola 17/2014. (III.12.) EMMI rendelet 25. és 29. §, 20/2019. (VIII. 30.) EMMI
rendelet az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és hatályon
kívül helyezéséről, valamint a 1092/2019. (III. 8.) Korm. határozatba foglaltak alapján
végzi a tankönyvellátást.
A Kormány 1092/2019. (III. 8.) Korm. határozata kiterjesztette a térítésmentes tankönyvellátást a köznevelés nappali rendszerű iskolai oktatás 10–16. évfolyamaira.
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-

-

-

-

Az iskola tankönyvellátással kapcsolatos feladatok végrehajtásáért az intézményvezető a felelős, aki minden tanévben február 1-ig kijelöli a tankönyvellátásban közreműködő személyt (továbbiakban: tankönyvfelelőst), akinek a feladatellátásban való
közreműködés nem munkaköri feladata, ezért a vele kötött megállapodásban meg kell
határozni a feladatait és díjazása mértékét. A megállapodást a Balatonfüredi Tankerület Központ köti a feladatot ellátó pedagógussal.
A 4/2017. (IV. 10.) EMMI rendelet (5) alapján: „Az iskola igazgatója gondoskodik
arról, hogy az Nkt. 46. § (5) bekezdése alapján az állam által térítésmentesen biztosított
tankönyveket, továbbá a pedagógus-kézikönyveket az iskola könyvtári állománynyilvántartásába vegyék, az iskolai könyvtári állományban elkülönítetten kezeljék, továbbá az iskolával jogviszonyban álló tanuló, illetve a pedagógus részére a tanév feladataihoz az iskola házirendjében és az iskolai tankönyvellátás rendjében meghatározottak szerint bocsássák rendelkezésre. Az állam által térítésmentesen biztosított tankönyveket a pedagógus, a tanuló köteles az utolsó tanítási napon visszaszolgáltatni az
intézmény könyvtárának.”
A tanuló a támogatásként kapott ingyenes tankönyvet köteles megőrizni és azt
rendeltetésszerűen használni. Elvárható, hogy az általa használt tankönyv legalább
öt évig használható állapotban legyen. Ezért a tanuló az ingyenesen megkapott
tankönyveket minden lehetséges módon köteles védeni az elhasználódástól, azokba
beleírni, a szöveget aláhúzni nem lehet!
A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó kárt az iskolának megtéríteni.
Az iskolai tankönyvellátás keretében a tanuló saját regisztráció után bármikor
jogosult a tankönyvjegyzékben szereplő áron megvásárolni ugyanazt a tankönyvet a
Könyvtárellátótól.

12.4 A tankönyvrendelés elkészítése
A hivatalos tankönyvlista megjelenése után a következő tanévre szóló tankönyvrendelési
igényeket a munkaközösség-vezetők gyűjtik össze a pedagógusoktól és adják le a tankönyvfelelősnek, aki az összegyűjtött és áttekintett rendeléseket továbbítja az intézményvezetőnek.
A tankönyvfelelős által rögzített alaprendelést az intézményvezető jóváhagyásra javasolja
a tantestületnek, a Szülői Szervezetnek és a Diákönkormányzatnak. A tankönyvrendelést
az előírt határidőig az iskola a fenntartónak megküldi a Könyvtárellátó által működtetett
elektronikus információs rendszer alkalmazásával. A rendelés a fenntartó jóváhagyása után
válik véglegessé.
A rendelés módosítására és pótrendelésre a 17/2014-es jogszabályban meghatározott időpontig van lehetőség. A tankönyvosztás rendjét a tankönyvfelelős határozza meg az intézményvezető jóváhagyásával.
Az adott tanévi tankönyv-rendelőlapokat a szülők elektronikusan kapják meg a szülői felületen (szuloifelulet.kello.hu), ott kell azt jóváhagyniuk. Legkésőbb április 20-ig a szülő
nyilatkozhat arról, hogy gyermeke részére az összes tankönyvet meg kívánja-e rendelni,
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vagy egyes tankönyveket más módon, például vásárlással kívánja beszerezni. A határidő
elmulasztása esetén az iskola a listán szereplő tankönyveket megrendeli a tanuló számára.
A KELLO honlapján elérhető a webshop, amelyen keresztül bárki megvásárolhat tankönyveket saját részre. A címe: http://webshop.kello.hu/ A szülők részére kialakított felület
(szuloifelulet.kello.hu) lehetőséget ad
a) a diákok adatainak szülők általi ellenőrzésére,
b) az iskolai tankönyvrendelések szülők általi jóváhagyására,
c) a diákok tankönyvrendeléseinek nyomon követésére.
Az iskola igazgatója minden év június 10-ig felméri, hogy hány tanulónak kell, vagy lehet
biztosítani a tankönyvellátást az iskolai könyvtárból történő tankönyvkölcsönzés útján. Az
iskolába belépő új osztályok tanulói esetén a felmérést a beiratkozás napjáig kell elvégezni.
A tankönyvrendelet (17/2014. EMMI rendelet) 32. § (5) bekezdése alapján az állam által
biztosított ingyenes tankönyveket - a munkafüzetek kivételével az iskola könyvtári állományba veszi, elkülönítetten kezeli, és a tanuló részére rendelkezésre bocsátja az iskola
házirendjében meghatározottak szerint.
A felmérés eredményéről az igazgató minden év június 15-ig tájékoztatja a nevelőtestületet, az iskolai szülői szervezetet és az iskolai diákönkormányzatot.
Az iskola igazgatója minden év június 17-ig meghatározza az iskolai tankönyvellátás rendjét, és erről tájékoztatja a szülőt, vagy a nagykorú cselekvőképes tanulót.
Az iskolai tankönyvrendelésbe csak akkor lehet a hivatalos tankönyvjegyzékben nem szereplő könyvet felvenni, ha nevelőtestület, a szülői szervezet és a diákönkormányzat azokkal
egyetért (írásban).
A tankönyvrendelés menete:
Határidő

Feladat

Felelős

február 1.

a következő tanévre vonatkozó tankönyvrendelés megszervezésével megbízott személy kijelölése

intézményvezető

március 20.

a helyi szabályozás egyeztetése a tantestülettel

intézményvezető

március 29.

tanulói adatok áttöltése a KELLO rendszerébe

tankönyvfelelős

április 1. április 7.

a munkaközösségek tantárgyanként összesítik a
tankönyvigényt

munkaközösségvezetők

április 8. –

a tankönyvrendelés elkészítése

tankönyvfelelős

április 15.
április 16. –
április 20.

a tankönyvrendelés szülők általi jóváhagyása a tankönyvfelelős,
Szülői Szervezet által. (Ha nem kéri valamelyik osztályfőnökök
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könyvet a szülő, mert megvásárolja, azt a szuloifelulet.kello.hu oldalon jelezheti.)
április 21 –

a rendelés módosítása, ellenőrzése, véglegesítése, intézményvezetői, majd fenntartói jóváhagyása

tankönyvfelelős,

az alaprendelés módosítása, intézményvezetői,
majd fenntartói jóváhagyása

tankönyvfelelős

a tanév utolsó
hetében június
15-ig

a használt tartós tankönyvek begyűjtése

könyvtárostanár

június 17.

az iskolai tankönyvellátás rendjének meghatározása

intézményvezető

június 29.

a 9. évfolyamra beiratkozott tanulók adatainak
feltöltése a KELLO rendszerébe

tankönyvfelelős

augusztus 1. –
augusztus 31.

a tankönyvek kiszállítása, átvétele

tankönyvfelelős

augusztus 21 –
augusztus 31.

a tartós tankönyvek könyvtárba vételezése

könyvtárostanár

augusztus 21 –
szeptember 15.

a pótrendelés felmérése és leadása

tankönyvfelelős

szeptember 1.

a tankönyvek kiosztása

tankönyvfelelős

szeptember 24következő év
március 12-ig

az évközi rendelés leadása

tankönyvfelelős

április 30.
május 15. –
június 30.
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intézményvezető

13. AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR IGÉNYBEVÉTELÉNEK, MŰKÖDÉSÉNEK
SZABÁLYAI
13.1 Az iskolai könyvtár működési szabályzatának jogszabályi háttere




















A kulturális miniszter és a pénzügyminiszter 3/1975. KM-PM számú együttes rendelete
a könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásról) és az állományból történő törlésről
szóló szabályzat kiadásáról
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (és a későbbi módosításai)
A Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény
Az 1993 évi LXXIX. törvény a közoktatásról
A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet
10/1994. (V. 13.) MKM rendelet a szakmai szolgáltatásokról
A 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről,
a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
1998. évi XC. törvény a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről Az MKM tájékoztatója a funkcionális taneszköz jegyzékről. Ajánlás a taneszköz fejlesztéshez
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 64. Az iskolai, kollégiumi könyvtár működésére,
eszközeire, felszerelésére vonatkozó szabályok. 163§-167. §
2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról
17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet
21/2015. (IV. 17.) EMMI rendelet
1265/2017. (V. 29.) Korm. határozat
20/2019. (VIII. 30.) EMMI rendelet
1092/2019. (III. 8.) Korm. határozat
A 2020. évi Nemzeti Alaptanterv
Az iskola aktuális pedagógiai programja

13.2 A könyvtár fenntartása, szakmai irányítás, felügyelete, módszertani gondozása
1. Az iskolai könyvtár a Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és AMI szervezetében
működik.
2. Az iskolai könyvtár elhelyezkedése: az iskola emeletén, egy kölcsönző tér 32,3 m2 területen és egy olvasóterem 54 m2 területen.
3. Fenntartásáról és fejlesztéséről az iskola intézményvezetője gondoskodik, működését
irányítja, ellenőrzi.
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4. A könyvtár általános felügyeletét, fenntartását a Balatonfüredi Tankerületi Központ
látja el. A könyvtáros munkáját szaktanácsadással és módszertani útmutatással a Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ segíti.
5. Az iskolai könyvtárat az iskola intézményvezetője irányítja. E feladatkörében gondoskodik a könyvtár zavartalan, folyamatos működéséről, biztosítja a megfelelő munkakörülményeket és az állományvédelem feltételeit. Meghatározza a könyvtáros munkaköri
feladatait.
6. Az iskola éves munkatervében megadja azokat a nevelési – oktatási célokat, amelyek
az adott tanév során különösen előtérbe kerülnek. Jóváhagyja a könyvtári munkatervet.
Tekintetbe veszi a könyvtári munka tárgyi feltételeinek javításához szükséges fejlesztési igényeket. Figyelemmel kíséri a könyvtár használatának intenzitását a tanulók és
tanárok körében, valamint a nevelőtestület és a könyvtáros együttműködését.
7. Személyi feltételek: az iskolai könyvtárban egy főállású, történelem-könyvtár szakos
főiskolai végzettségű tanár látja el a feladatokat. A vállalkozó tanulók közösségi szolgálat keretében segíthetik munkáját.
8. Jellege: korlátozottan nyilvános könyvtár. Kívülállók által nem látogatható.
9. Használata: ingyenes.

13.3 Az iskolai könyvtár célja, feladata
Célja: Segítse az iskolában folyó oktató és nevelőmunkát; a rendelkezésre álló dokumentumokkal! Biztosítsa a szakmai színvonal megtartását, emelését; segítse a könyvtárhasználók általános és szakmai műveltségének elmélyítését, kiszélesítését; közvetítse az
új, modern ismereteket! Segítse a diákokat az információs műveltség megszerzésében!
Alapfeladata: a gyűjtemény folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása, rendelkezésre bocsátása; tájékoztatás nyújtása a szolgáltatásokról, a dokumentumokról. A könyvtár az iskola szellemi bázisa és információs központja is. Ennek megfelelően biztosítja
az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatában és pedagógiai programjában rögzített
célok megvalósítását.

13.4 A könyvtáros feladatai
Alapfeladatok:
1. Biztosítja az iskola nevelői és tanulói számára az oktatáshoz és tanuláshoz szükséges
ismerethordozókat, információkat. Ennek érdekében állományát tervszerűen alakítja, az
anyagi forrásoknak megfelelően folyamatosan fejleszti, feltárja, őrzi, gondozza és a
könyvtárhasználók rendelkezésére bocsátja.
2. Tájékoztatást nyújt a dokumentumokról és szolgáltatásokról.
3. Az egyéni és csoportos helyben használatot lehetővé teszi.
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4. A könyvtári dokumentumokat kölcsönzi, beleértve a tartós tankönyveket, segédkönyveket, korlátozott mértékben az időszaki és AV dokumentumokat. Nem kölcsönözhető
a kézikönyvtári és a muzeális anyag, de tanórára, nyelvvizsgára elvihetők (pl. szótárak).
5. Az iskola pedagógiai programja (PP) és a könyvtárpedagógiai program szerint tanórai
foglalkozásokat tart. A könyv- és könyvtárhasználati ismeretek tanításával, szolgáltatásaival a tanulók önálló ismeretszerző képességének kialakítására törekszik.
6. A nevelőtestülettel, munkaközösség-vezetőkkel, osztályfőnökökkel együttműködik, aktív közreműködésükkel szervezi a tanulók könyvtárhasználóvá nevelését, a kívánatos
olvasási szokások kialakítását.
7. Az iskola igényeinek megfelelően könyvtári programokat szervez, ill. azoknak helyet
és könyvtári bázist biztosít.
Kiegészítő feladatok:
1. Az Olvasóteremben internethozzáférést tesz lehetővé.
2. Részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum és információcserében, valamint közvetíti
azokat.
3. Tanórán kívüli foglalkozásokat szervez igény szerint pl. kollégistáknak, olvasni szerető
kollégáknak és diákoknak (Könyvklub).
4. Az iskolai könyvtár kapcsolatot tart a többi iskolai könyvtárral, a pedagógiai szakmai
szolgáltatásokat ellátó intézmények könyvtáraival, a nyilvános könyvtárakkal, és
együttműködik az iskola székhelyén működő iskolai és közkönyvtárral.
5. Gondozza a muzeális értékű iskolai könyvtári gyűjteményt.
6. Közreműködik az iskolai tankönyvellátás megszervezésében, lebonyolításában.

13.5 A könyvtár használóinak köre
Az iskola jelenlegi és volt tanulói, nevelőtestülete, óraadó tanárai, egyetemi gyakornokai és a nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott dolgozói, nyugdíjas dolgozói, a
helyben felnőttképzésben résztvevő diákok.

13.6 A beiratkozás módja és a szolgáltatások igénybevételének feltételei
1. A beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele díjtalan. Beiratkozáskor az olvasó nyilvántartásba kerül
2. Az olvasó a személyi adataiban bekövetkezett változásait a változást követően haladéktalanul köteles bejelenteni.
3. Az ingyenes tankönyvre jogosultak a tankönyvtárból kölcsönözhetik ki tankönyveiket,
de a tanév végén kötelesek azokat jó állapotban visszaadni. Az elvesztett, megrongált,
használhatatlanná vált tankönyvekért a tanuló (illetve szülője) anyagi felelősséggel tartozik.
4. A kölcsönző diák (kiskorú tanuló esetén a szülő), illetve az iskola dolgozója a könyvtári
dokumentumokban okozott gondatlan, vagy szándékos károkozás esetén a jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítés fizetésére kötelezhető. A tanuló, illetve a
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kiskorú tanuló szülője, vagy kolléga köteles a dokumentum elvesztéséből, megrongálásából származó kárt az iskolának megtéríteni. A kártérítés pontos mértékét a könyvtáros
tanár javaslata alapján az iskola intézményvezetője határozza meg.
5. A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó kárt az iskolának megtéríteni. Az elhasználódás mértékének és indokoltságának megállapítása a könyvtáros tanár feladata. Vitás esetben az intézményvezető dönt. Abban az esetben, ha az elhasználódás mértéke a megengedettnél indokolatlanul nagyobb, a tanulónak, a tankönyvnek a rongálódás pillanatában érvényes
Tankönyvjegyzékben szereplő vételárnak megfelelő hányadát (öt tanévet figyelembe
véve) kell kifizetnie: az első tanév végén az elvesztett dokumentum aktuális beszerzési
árának 80%-át, vagy újjal kell azt pótolni, a második tanév végén a 60%-át, a harmadik
tanév végén a 40%-át, a negyedik tanév végén a 20%-át.

13.7 Állományának alakítása, gazdálkodása
1. A könyvtár a tantervi követelményeknek megfelelően folyamatosan, tervszerűen és arányosan gondozza állományát: szakszerű gyarapítással és apasztással a gazdasági lehetőségek szerint.
2. A könyvtáros az állomány alakításában figyelembe veszi az iskolai könyvtárak szakmai
irányelveinek, az intézményvezető, a nevelőtestület, a diákközösség javaslatait és a
könyvtár környezetének adottságait.
3. Az állomány vétel, ajándék és csere útján a gyűjtőköri elveknek megfelelően gyarapodik. Gyűjtőkörébe nem tartozó anyag még ajándékként sem kerülhet be az állományba.
4. A feladatok ellátásához szükséges anyagi feltételeket a fenntartó biztosítja.
5. A beszerzési keret felhasználásáért a könyvtáros a felelős, hozzájárulása nélkül könyvtári dokumentumot senki sem vásárolhat.
6. Az állományalakítás szerves része az állománykivonás.
7. A könyvtár állományának ellenőrzését a 3/1975. KM-PM. együttes rendelet szerint végezzük.
A könyvtár revízióját az iskola intézményvezetője rendeli el a jogszabály alapján.
A leltározás végrehajtásáért az iskolai könyvtáros felelős.
8. Az állományellenőrzés nyilvántartásai: leltározási ütemterv, a záró jegyzőkönyv és mellékleteinek elkészítése.
9. Az olvasók által elveszített, megrongált dokumentumok értékének megállapításánál a
forgalmi érték vagy a fénymásolási költség az irányadó.
10. Az elveszett elhasználódott, fölös, elavult dokumentumokat a könyvtáros folyamatosan
kigyűjti és rendszeresen törli az állományból.
11. Dokumentumot kölcsönözni csak a könyvtáros tudtával lehet, aki a kölcsönzésről a számítógépen táblázatos nyilvántartást vezet.

13.8 Gyűjtőköre
Lsd. a könyvtár gyűjtőköri szabályzatát.

46

13.9 Az állomány egységei és azok raktári rendje
Kézikönyvtár, szépirodalom és szakirodalmi állomány, periodikák, audiovizuális állomány, tankönyvtár, különgyűjtemények, letétek.
1. Kézikönyvtár
Helyben használható állományegység.
A szakkönyvek raktározása az ETO szerint, ezen belül betűrendben történik.
Jelölés: piros színű színcsíkkal, melyet a dokumentum gerincén helyezünk el.
2. Kölcsönözhető szépirodalmi állomány
A könyvek a Cutter-táblázat alapján, szerzői betűrendbe sorolva találhatók.
3. Kölcsönözhető ismeretközlő állomány
Raktározása az egyetemes tizedes osztályozási rend szerint történik, azon belül betűrendben.
4. Periodikák
Napi, heti, havi lapok, melyek a tanulóknak és pedagógusoknak a tanuláshoz, tanításhoz, önműveléshez, általános tájékozódáshoz szükségesek.
Raktári rendje: friss számok a könyvtári olvasóban, folyóirattartón, a régebbi számok
az olvasói és folyosói beépített szekrényekben találhatók. Megőrzésükről, gyűjtésükről
külön szabályzat rendelkezik.
5. Audiovizuális állomány
Video-és hangfelvételek, DVD-k , CD-k, CD ROOM-ok
Raktári rendjük: C-s jelzés, dokumentumtípusonként folyószámos elhelyezkedés.
6. Tankönyvtár
Az iskolai oktatásban használatos tankönyvek és tankönyvként használt segédletek.
Elhelyezkedésük: évfolyamonként, a tantárgyak betűrendjében.
7. Különgyűjtemények
Iskolatörténeti gyűjtemény, az iskoláról szóló irodalom, muzeális könyvek.
8. Letéti állományok
Ezeket a könyvtárból az alábbi helyekre helyeztük ki:
- tanári szoba
- angol szaktanterem
- német szaktanterem
- biológia szaktanterem
- fizikaszertár
A letétekre kihelyezett gyűjtemény állományvédelméért az átvevő pedagógus a felelős.
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13.10 Az állomány nyilvántartása
 A dokumentumok állományba vétele a 3/1975. (VIII.17.) KM-PM sz. együttes rendelet
és az MSZ 3448-78 szabvány szerint történik.
 A könyvtár köteles minden megőrzésre szánt dokumentumot folyamatosan nyilvántartásba, leltárba venni.
 A könyveket a leltárba vétellel egy időben el kell látni a könyvtárban használatos iskolai
bélyegzővel, leltári számmal és raktári jelzettel.
 A számlára is rá kell írni a leltározás tételszámait. Az írásos dokumentumokról számítógépes nyilvántartást vezet a könyvtárostanár a Szirén9 integrált könyvtári rendszerben. 2016-tól a tankönyveket és a tankönyvként használt segédleteket is így tartjuk nyilván. Ezeket T megjelöléssel különböztetjük meg.
Az audiovizuális dokumentumokról dokumentumtípusonként önálló leltárkönyvben, C
betűvel és folyószámozással történik a leltárba vétel. Folyamatban van a számítógépes
feldolgozásuk.

13.11 Az állomány feltárása
A dokumentumok feltárása a SZIRÉN 9 könyvtári programmal történik.

13.12 Szolgáltatások
1. Kölcsönzés:

könyvek
 tankönyvek
 AV dokumentumok (korlátozottan)
 folyóiratok (korlátozottan)
Könyvtárközi kölcsönzés igény szerint
Tájékoztatás, bibliográfiai és adatszolgáltatás
Helyben használat: olvasás, egyéni és csoportos kutatómunka
Könyvtárhasználatra épülő szakórák előkészítése
Könyvtári rendezvények szervezése
Könyvtári faliújság


2.
3.
4.
5.
6.
7.

A könyvtárból bármely dokumentumot csak a könyvtáros tudtával lehet kivinni. Az olvasók és kölcsönzések, továbbá a könyvtárban tartott, a könyvtár eszközeire épülő tanítási
órák nyilvántartása számítógépen, táblázatos formában történik. A könyvtárból könyveket
és más dokumentumokat kivinni csak a táblázatban rögzítés után szabad, akár órai vagy
tartós kölcsönzésről legyen szó.
A kölcsönzés időtartama 4 hét.
A forgalomtól függően a könyvtáros – ettől eltérő – rövidebb, vagy hosszabb kölcsönzési
határidőt is meghatározhat.
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A tanulóknak egyidejűleg 6 dokumentum kölcsönözhető. Indokolt esetben több is kiadható, a kivételes esetek mérlegelése a könyvtáros feladata. Tankönyv a bizonyítványosztás
előtti hétig kölcsönözhető. A végzős tanulóinknak az érettségire való felkészülésre tekintettel végső határidő: közvetlenül az érettségi bizonyítvány átvétele előtt le kell adniuk tankönyveiket. Az elveszett vagy erősen rongálódott dokumentumot az olvasó köteles egy
kifogástalan példánnyal, vagy a könyvtár számára szükséges más művel pótolni, vagy a
dokumentum árát megtéríteni (a mindenkori kereskedelmi áron).
8. Csoportos használat
Az osztályok, a tanulócsoportok, a szakkörök részére a (könyvtáros tanár), az osztályfőnökök, a szaktanárok, a szakkörvezetők szakórákat, foglalkozásokat tarthatnak az Olvasóteremben, amelyhez a könyvtáros tanárnak szükség szerint szakmai segítséget kell adnia.
Könyvtárhasználati órákat a pedagógiai programban meghatározott módon, a könyvtárhasználati tanmenet szerint magyar, osztályfőnöki és informatika/digitális kultúra órák keretében tart a könyvtáros. A könyvtárban a mobiltelefon csak akkor használható, ha azt a
pedagógus megengedi. Egyéb esetben csak kikapcsolt állapotban lehet a diákoknál!

13.13 A könyvtár nyitvatartási rendje:
Heti 24 óra, mindennapi nyitva tartással, a könyvtáros tanár órarendjének figyelembe vételével.

Záró rendelkezés
A szabályzatot az intézményvezető a jogszabályban előírtak alapján módosíthatja.
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MELLÉKLETEK

1. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
2. TÉRÍTÉSI- ÉS TANDÍJ SZABÁLYZAT
3. KÖNYVTÁRI GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT
4. TANKÖNYVTÁRI SZABÁLYZAT
5. KÖNYVTÁRKATALÓGUS
6. MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK
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