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1. Bevezetés

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a
Lippai János Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola
4400 Nyíregyháza, Krúdy köz 2.
belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket jelen szervezeti és működési
szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) határozza meg.
1.1. Az SZMSZ célja, tartalma
A szervezeti működési szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy a törvényben foglalt jogi
magatartások minél hatékonyabban érvényesüljenek iskolánkban.
A SZMSZ tartalma nem állhat ellentétben jogszabályokkal, sem egyéb intézményi
alapdokumentumokkal, szabályozókkal, nem vonhat el törvény vagy rendelet által biztosított
jogot, nem is szűkítheti azt, kivéve, ha maga a jogszabály erre felhatalmazást ad.
1.2. Jogszabályi háttér











a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.)
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
kormányrendelet (a továbbiakban: Ámr.)
a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási
intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) kormányrendelet (továbbiakban: Korm. r.)
a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet (a továbbiakban: R.)
a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás
rendjéről szóló 23/2004. (VIII. 27.) OM-rendelet
az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.)
OM-rendelet
a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól szóló 44/2007.
(XII. 29.) OKM-rendelet
17/2014. EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus kézikönyvvé nyilvánítás, a
tankönyvtámogatás valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
15/2013. (II.26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről
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További, az adott intézmény működését meghatározó fontosabb jogszabályok:


























Magyarország központi költségvetéséről szóló mindenkori törvények
az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény
a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény
a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény
a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi
LXVI. törvény
a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény
az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény
a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi
CLV. törvény
az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) kormányrendelet
az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) kormányrendelet
a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.
(XII. 31.) kormányrendelet
a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben
résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) kormányrendelet
a Nemzeti alaptanterv kiadásáról szóló 130/1995. (X. 26.) kormányrendelet
a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről, és alkalmazásáról szóló 243/2003 (XII.
17.) kormányrendelet
a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről, és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI.
4.) kormányrendelet
az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának
eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) kormányrendelet
az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának
eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) kormányrendelet
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.)
kormányrendelet
a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.)
kormányrendelet (a továbbiakban: Nkt. Vhr.)
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a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően
nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) kormányrendelet
a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM-rendelet
a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési
igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 2/2005. (III. 1.) OMrendelet
a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII. 31.)
NGM-rendelet
a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I. 19.) OKM-rendelet
az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM-rendelet
a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és
véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM-rendelet
az EMMI mindenkori rendelete a tanév rendjéről
1.3. Az SZMSZ hatálya

A SZMSZ hatálya kiterjed az intézménnyel jogviszonyban álló személyekre, valamint
mindazokra, akik belépnek az intézmény területére, használják helyiségeit, létesítményeit.
A SZMSZ előírásai érvényesek az intézmény területén a benntartózkodás, valamint az
intézmény által külső helyszínen szervezett rendezvényeken a rendezvények ideje alatt.
Egyidejűleg hatályon kívül helyeződik az iskola előző szervezeti és működési
szabályzata.
2. Intézményi alapadatok
2.1. Intézményi azonosítók
hivatalos név: Lippai János Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola
feladatellátási helyek:
- Lippai János Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola
4400, Nyíregyháza Krúdy köz 2.
-

Lippai János Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola
Tiszaberceli Mezőgazdasági Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
4474 Tiszabercel, Fő u.90

alapító okirat száma:
alapító okirat kelte:
alapítás időpontja:
OM azonosító:

lfPF/713/3/2018
2018. augusztus 08.
2013. 08.01.(Eredeti :1939)
033685
4400 Nyíregyháza, Krúdy köz 2.
OM azonosító: 033685
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KSH azonosító:
PIR azonosító:
adóalanyiság:
adószám:
bankszámlaszám:

15823333-8532-312-15
823335
Általános forgalmi adó alanyisággal rendelkezik
1 5823333-2-15
10044001-00334019-00000000

2.2. Az intézmény (költségvetési szerv) alapításáról szóló jogszabály megnevezése



Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8/ A§
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdés

2.3. Az intézmény tevékenységei

9
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2.4. Oktatáshoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységek
Kiegészítő tevékenységet nem folytat.
2.5. Vállalkozási tevékenység
Az intézmény az állami közszolgálati feladatok ellátása mellett vállalkozási tevékenységet
folytathat,módosított kiadási előirányzatainak 30%-áig.

10

3. Szervezeti felépítés
3.1. A szervezeti egységek megnevezése
Székhely intézményegység:

Lippai János Mezőgazdasági
Szakközépiskola
4400 Nyíregyháza, Krúdy köz 2.

Szakgimnázium

Tagintézmény:

Lippai János Mezőgazdasági Szakgimnázium és
Szakközépiskola Tiszaberceli Mezőgazdasági
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
4474 Tiszabercel, Fő u 90.

és

3.1.1. Vezetők, vezetőség
A szervezeti egységek és a vezetői szintek meghatározásánál azt az alapelvet érvényesítjük,
hogy az intézmény feladatait a jogszabályi előírásoknak és a tartalmi követelményeknek
megfelelően magas színvonalon láthassa el. A munkavégzés, a racionális és gazdaságos
működtetés, valamint a helyi adottságok, körülmények és igények figyelembe vételével
alakítottuk ki a szervezeti egységeket.

4400 Nyíregyháza, Krúdy köz 2.
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Intézményünk vezetése a funkcionális szervezeti felépítés alapján valósul meg.
Magasabb vezető


Igazgató – aki egyben a székhely intézményegység vezetője is

Vezető






Nevelési igazgató helyettes – székhely intézmény esetén
Szakképzési igazgató helyettes- székhely intézmény esetén
Gyakorlati oktatás vezető –székhelyen és tagintézményben egy fő látja el.
Tagintézmény vezető- Tiszaberceli tagintézményben
Gazdasági vezető- A Lippai János Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola
gazdasági vezetője irányítja a gazdasági szervezet munkáját, mely ellátja a Baross
László Mezőgazdasági Szakképző iskola és Kollégium valamint a Westsik Vilmos
Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola gazdasági feladatait is.
3.1.2. Vezetők közötti feladatmegosztás

Az intézményvezető feladatait, jogkörét, felelősségét a köznevelési törvény, valamint a
fenntartó határozza meg.
Az intézményvezető feladatait az igazgató helyettesek, a tagintézmény vezető, a gyakorlati
oktatás vezető valamint a gazdasági vezető közreműködésével látja el. Az igazgató helyettesi,
tagintézmény vezetői, gyakorlati oktatás vezetői megbízást - a nevelőtestületi véleményezési
jogkör megtartásával - az intézményvezető adja a határozatlan időre kinevezett
közalkalmazottnak. A megbízás időtartama 5 év. A gazdasági vezetőt a Földművelésügyi
Miniszter bízza meg.
Az igazgató helyettesek, a tagintézmény vezető valamint a gyakorlati oktatás vezető a
törvényben meghatározott felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, valamint legalább öt
év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlattal rendelkező személy. Ők, valamint a
gazdasági vezető irányítják közvetlenül a pedagógusok, és a pedagógiai képesítéssel nem
rendelkezők munkáját.
Az igazgató helyettesek, a tagintézmény vezető, a gyakorlati oktatás vezető, valamint a
gazdasági vezető munkáját munkaköri leírása alapján, valamint az intézményvezető közvetlen
irányítása mellett végzi.
Az igazgató helyettesek, a tagintézmény vezető, a gyakorlati oktatás vezető valamint gazdasági
vezető felelőssége kiterjed a munkaköri leírásukban található feladatkörökre, ezen túlmenően
személyes felelősséggel tartoznak az intézményvezetőnek. A vezetők beszámolási
kötelezettsége kiterjed az érintett intézmény egész működésére és pedagógiai munkájára, a
belső ellenőrzések tapasztalataira, valamint az intézményt érintő megoldandó problémák
jelzésére.
4400 Nyíregyháza, Krúdy köz 2.
OM azonosító: 033685
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Az intézményvezető és a vezetők kapcsolattartása folyamatos, a szükségletnek megfelelő
rendszerességgel (általában két hetente) tartanak vezetői megbeszéléseket, melyen az iskola
vezető beosztású alkalmazottain túl a műszaki vezetők is részt vesznek.
Rendkívüli vezetői értekezletet az intézményvezető az általános munkaidőn belül bármikor
összehívhat.

3.1.3. Az intézményvezető feladat- és hatásköréből leadott feladat- és
hatáskörök
Az intézményvezető a jogszabályok által számára biztosított feladat- és hatásköreiből
átadja az alábbiakat










A nevelési igazgatóhelyettes számára a tantárgyfelosztás és az órarend készítésével
kapcsolatos döntések jogát, az intézményben folyó nevelő-oktató munka tervezésének,
szervezésének, irányításának és ellenőrzésének jogát.Az osztályfőnöki és a közismereti
tárgyak munkaközösségének munkája irányításának jogát.
A gazdasági vezető számára a terembérleti és más bérleti szerződések, egyéb szerződések
megkötésének előkészítését, a gazdasági csoportok irányításának illetve a gazdasági,
ügyviteli és technikai alkalmazottak szabadságolási rendjének, és szabadságuk kiadásának
előkészítését. (Részletesen Szmsz 3.6.1.)
A szakképzési igazgató helyettes számára az intézményben folyó szakmai oktató és
nevelő munka tervezésének, szervezésének, irányításának és ellenőrzésének valamint a
szakmai vizsgák előkészítésének, szervezésének, bonyolításának jogát.
A tagintézmény vezető számára a tagintézményben folyó nevelő-oktató munka
tervezésének, szervezésének, irányításának és ellenőrzésének, az iskolai rendezvényeinek,
ünnepségeinek előkészítésének, a közvetlen beosztottak helyettesítése szervezésének
jogát.
A gyakorlati oktatás vezető számára a szakmai gyakorlatok szervezésének, a
tanulószerződések nyomon követésének , a kölső gyakorlati partnerekkel történő
kapcsolattartásnak, a műszaki vezetők irányításának, a tanüzemek ellenőrzésének jogát.

4400 Nyíregyháza, Krúdy köz 2.
OM azonosító: 033685
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3.1.4. Vezetési szerkezet

igazgató

nevelési igazgató
helyettes

Közismereti
munkaközössége
k vezetői

közismereti
tantárgyakat
tanító
pedagógusok

rendszergazda

szakképzési
igazgatóhelyette
s (egyben
szakképzési
munkaközösség
vezetője)

igazgató tanács

gyakorlati
oktatás vezető

Szakmai elméleti
tantárgyakat
tanító
pedagógusok

szakmai
gyakorlati
tantárgyakat
tanító
pedagógusok

autóbusz
vezetők

Műszaki vezetők

tagintézmény
vezető

gazdasági vezető

iskolatitkár

Tiszaberceli
tagintézmény
valamennyi
dolgozója

gazdasági
csoportvezetők

adminisztrátor

tanüzemi
dolgozók

gazdasági
dolgozók

3.2. Az igazgatótanács létrehozásának és működtetésének szabályai
3.2.1. Az igazgatótanács működésének elvei
Az intézményegységek munkájának összehangolását az igazgatótanács segíti. Az igazgató
tanács megalakulását követően saját működési rendjét meghatározva tevékenykedik az
alábbiak figyelembevételével:
Az igazgató tanács tevékenységét a mindenkori igazgató irányítja, szervezi. A döntéseiket
értekezleteken, szavazattöbbséggel hozzák. Szavazategyenlőség esetén az igazgató szavazata
dönt. A határozatok végrehajtásával és aláírási joggal az igazgatótanács a mindenkori igazgatót
bízza meg.
Az értekezletekről feljegyzés vagy jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvvezető személyét az
igazgatótanács tagjai az alakuló ülésen választással bízzák meg, amely megbízás visszahívásig
érvényben van. Az igazgató tanács tagjai kötelesek kapcsolatot tartani az intézmény- és
szakmai egységekkel. Kötelesek átfogóan ismerni az intézmény egészét, annak működését, a
feladatellátással kapcsolatos partneri igényeket és az intézmény egészében folyó
tevékenységeket.
A tagintézmény-vezető valamint a 138/1992 ( X.8 )Kormány rendelet 18.§ (4) b) pontja szerint
a munkáltatói jog gyakorlóját megillető jogosítványok közül a tagintézmény-vezetői
megbízásról és a megbízás visszavonásáról az igazgatótanács dönt.
Az igazgató tanács átruházott jogként – saját működési rendjében meghatározott módon és
teljes körűen - gyakorolja azon közalkalmazottak feletti munkáltatói jogokat, akik akaratukon
kívül kerülnek/kerültek összeférhetetlen hatásköri viszonyba. Ebben az esetben a munkáltatói

4400 Nyíregyháza, Krúdy köz 2.
OM azonosító: 033685
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feladatok ellátásával és az aláírási jog gyakorlásával az igazgatótanács az általános igazgató
helyettest bízza meg.
3.2.2. Az igazgatótanács működése



Az igazgatótanács közreműködik az intézményvezetés és az igazgató döntéselőkésztő
tevékenységében.
Az igazgató által megállapított időpontokban és munkaprogram (az éves munkaterv)
alapján tanácskozik. Az ülések összehívása az igazgató feladata. Kezdeményezhetik az
igazgatótanácsi ülések összehívását az igazgatótanács tagjai is. Az ülésekre tanácskozási
joggal meghívható: az intézményvezetés tagjai, a közalkalmazotti tanács tagjai, a
munkaközösségek vezetők, a diákönkormányzat vezetők, az intézményi érdekképviseleti
szervezetek vezetői.
Az igazgatótanács döntési joggal rendelkezik






Elfogadja saját működési szabályzatát.
A 138/1992 ( X.8 ) Kormány rendelet 18.§ (4) bekezdés b) pontja szerint a munkáltatói
jog gyakorlóját megillető jogosítványok közül a tagintézmény-vezető, megbízásáról és a
megbízás visszavonásáról.
Az igazgató tanács átruházott jogként gyakorolja azon közalkalmazottak feletti
munkáltatói jogokat, akik akaratukon kívül kerülnek/kerültek összeférhetetlen hatásköri
viszonyba. A tanács megbízza az általános igazgató helyettest e feladat operatív
teendőinek ellátásával, valamint az érintettel/érintettekkel kapcsolatos aláírási joggal.
Az intézmény irányítását érintő alábbi kérdésekben
véleményezési, javaslattételi joggal rendelkezik












az

igazgatótanács

nevelés-oktatás hatékonyságával, eredményességével kapcsolatos ügyekben,
a képzési struktúra alakításával, beiskolázási tervekkel kapcsolatos ügyekben,
a minőségirányítási tevékenységgel kapcsolatosan,
az intézményvezetés tagjainak munkájával kapcsolatban,
az intézmény innovációs tevékenységével, fejlesztésekkel kapcsolatos ügyekben,
a feladatellátás szervezésével, a feladatellátás hatékonyságával kapcsolatos ügyekben,
a demokratizmus érvényesülésével kapcsolatosan,
a működés jogszerűségével, helyi szabályozásával kapcsolatosan,
költségtakarékos gazdálkodás elveinek meghatározásában, és
minden olyan ügyben, amely az intézmény hatékony működését eredményezi. E
szabályzat módosítását az igazgatótanács bármely tagja kezdeményezheti.

4400 Nyíregyháza, Krúdy köz 2.
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3.3. A vezetői és szakértői testületek létrehozásának és működtetésének szabályai,
jogköre
Intézményvezetőség
Az iskola döntés-előkészítő, szakmai tanácsadó testülete, az igazgató munkájának segítője.
Tagjai:
igazgató
igazgató helyettesek
gyakorlati oktatás vezető
tagintézmény vezető,
gazdasági vezető
Az intézmény vezetősége mint testület konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal
rendelkezik. Az iskola vezetősége együttműködik az intézmény más közösségeinek
képviselőivel, így a szülői szervezet választmányával, a diákönkormányzat vezetőjével. A
diákönkormányzattal való kapcsolattartás az igazgató feladata. Az igazgató felelős azért, hogy
a diákönkormányzat jogainak érvényesítési lehetőségét megteremtse, meghívja a
diákönkormányzat képviselőjét mindazokra az értekezletekre, amelyekhez kapcsolódóan a
diákönkormányzat véleményét be kell szerezni.
3.3.1. Az igazgató helyettesek, tagintézmény vezető, gyakorlati oktatás vezető
feladatai a saját intézményegységükben
A vezetőség feladatait a mellékletben található munkaköri leírások tartalmazzák.

3.4. Helyettesítés rendje
3.4.1. Az intézményvezető helyettesítése

Az intézményvezetőt annak távolléte, akadályoztatása esetén a nevelési intézményvezetőhelyettes helyettesíti. Amennyiben az intézményvezető vezetői megbízatása bármely okból
megszűnik, az új intézményvezető megbízásáig az intézményvezetői feladatokat a nevelési
intézményvezető-helyettes látja el a fenntartó pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben
történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet 24. §-ának (1) bekezdésében
foglaltak szerinti döntése alapján.”

3.4.2. Az igazgató helyettesek helyettesítése
Az igazgató helyettesek egymást helyettesítik.

4400 Nyíregyháza, Krúdy köz 2.
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3.4.3. Tagintézmény vezető helyettesítése
A tagintézmény vezető helyettesítését a tagiskolában a rangidős pedagógus látja el.
A vezetők helyettesítése csak az iskola szervezeti rendjének fenntartására irányuló
tevékenységben nyilvánulhat meg.

3.5. A gyermekek, tanulók intézményben tartózkodása alatti időben biztosított
vezetői jelenlét szabályozás
Tanítási napokon reggel 7.30-tól délután 16 óráig legalább 1 fő vezető beosztású pedagógus
tartózkodik az intézményben.
3.6. Gazdasági szervezet felépítése és feladata
A Földművelésügyi Miniszter 2015. július 20-án döntése alapján, a Lippai János
Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskolát jelölte ki, mint gazdasági szervezettel
rendelkező intézményt, a pénzügyi és gazdasági feladatokat ellátására a Westsik Vilmos
Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola (gazdasági szervezettel nem rendelkező),
illetve a Baross László Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
(gazdasági szervezettel nem rendelkező) tekintetében. A döntés alapja az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. számú törvény 10. § (4a) bekezdése és az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9.§. (5) bekezdés a) pontja, mely
jogszabályok kimondják, hogy olyan szervezet láthat el pénzügyi- és gazdasági feladatokat, amely
szervezet statisztikai állományi létszáma eléri a 100 főt. A jogszabályoknak való megfelelés
érdekében, a Lippai János Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola és a Westsik

Vilmos Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola, illetve a Baross László
Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (továbbiakban együtt a három
intézmény: intézmények) között külön-külön együttműködési (munkamegosztási)
megállapodás (továbbiakban: megállapodás) jött létre a pénzügyi-gazdasági feladatok
ellátásáról, mely 2015. szeptember 1-jétől, a módosított együttműködési (munkamegosztási)
megállapodás 2017.06.08. napjától hatályos. A megállapodás alapján a Lippai Mezőgazdasági
Szakgimnázium és Szakközépiskola látja el - megállapodás szerint - pénzügyi-gazdasági
feladatokat a két gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmény vonatkozásában.
Az intézmények önállóan gazdálkodó költségvetési szervek, melyek önállóan rendelkeznek a
költségvetés előirányzatai felett.

4400 Nyíregyháza, Krúdy köz 2.
OM azonosító: 033685

16

Intézményi dokumentumok –Szervezeti és működési szabályzat

Lippai János Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola gazdasági
szervezetének felépítése:
IGAZGATÓ

GAZDASÁGI
VEZETŐ

WESTSIK VILMOS
ÉLELMISZERIPARI
SZAKGIMNÁZUM ÉS
SZAKKÖZÉPISKOLA
GAZDASÁGI SZERVEZET
(GAZDASÁGI VEZETŐ)

GAZDASÁGI SZERVEZET
- gazdasági ügyintéző – főkönyvi könyvelő
- gazdasági ügyintéző – pénztáros,
humánpolitikai ügyintéző, analitikus
könyvelés
- egyéb gazdasági ügyintéző, analitikus
könyvelő

LIPPAI JÁNOS
MEZŐGAZDASÁGI
SZAKGIMNÁZUM ÉS
SZAKKÖZÉPISKOLA
GAZDASÁGI SZERVEZET
GAZDASÁGI CSOPORTVEZETŐ

GAZDASÁGI SZERVEZET
- gazdasági ügyintéző – főkönyvi könyvelő
- gazdasági ügyintéző – pénztáros,
analitikus könyvelő
- gazdasági ügyintéző – Tiszabercel
- gazdasági ügyintéző – humánpolitikai
ügyintéző

BAROSS LÁSZLÓ MEZŐGAZDASÁGI
SZAKGIMNÁZUM,
SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS
KOLLÉGIUM
GAZDASÁGI SZERVEZET
GAZDASÁGI CSOPORTVEZETŐ

GAZDASÁGI SZERVEZET
- gazdasági ügyintéző – főkönyvi könyvelő
- gazdasági ügyintéző – pénztáros
- gazdasági csoportvezető – humánpolitikai
ügyintéző

A mindenkor hatályos Együttműködési megállapodás rögzíti az operatív gazdálkodási
jogosultságok feladatmegosztását, amely a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakgimnázium és
Szakközépiskola, valamint a Baross László Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium esetében az alábbiak:
- kötelezettséget vállalni a szervezet vezetője jogosult, vagy az általa írásban megbízott
Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola, valamint a Baross
László Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium állományába
tartozó személy vállalhat;
- kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a Lippai János Mezőgazdasági
Szakgimnázium és Szakközépiskola gazdasági vezetője, vagy az általa írásban megbízott
Lippai János Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola állományába lévő
személy jogosult;
- szakmai teljesítés igazolást a szervezet belső szabályzatában köteles rendezni;
- érvényesítésre a Lippai János Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola
gazdasági vezetője, vagy az általa írásban megbízott Lippai János Mezőgazdasági
Szakgimnázium és Szakközépiskola állományába tartozó személy jogosult;
- utalványozásra a szervezet vezetője jogosult, vagy az általa írásban megbízott Westsik
Vilmos Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola, valamint a Baross László

4400 Nyíregyháza, Krúdy köz 2.
OM azonosító: 033685

17

Intézményi dokumentumok –Szervezeti és működési szabályzat

-

Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium állományába tartozó
személy;
utalványrendelet ellenjegyzésére a Lippai János Mezőgazdasági Szakgimnázium és
Szakközépiskola gazdasági vezetője, vagy az általa írásban megbízott Lippai János
Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola állományába lévő személy jogosult.

Gazdasági vezető szakmai irányítása alá tartozó személyek:
1 fő gazdasági vezető
1 fő gazdasági ügyintéző – gazdasági csoportvezető (kizárólag pénzügyi-gazdálkodási
feladatok tekintetében)
1 fő gazdasági ügyintéző - főkönyvi könyvelő
1 fő gazdasági - pénzügyi ügyintéző – pénztáros, analitikus könyvelő
1 fő gazdasági ügyintéző – humánpolitikai ügyintéző
Tiszabercel tagintézményben:
1 fő gazdasági ügyintéző (kizárólag pénzügyi-gazdálkodási feladatok tekintetében)
Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola (Nyíregyháza):
1 fő gazdasági ügyintéző – főkönyvi könyvelő
1 fő gazdasági ügyintéző – pénztáros, analitikus könyvelő, humánpolitikai ügyintéző
1 fő gondnok adminisztrátor – egyéb gazdasági feladatok ellátása, analitikus könyvelő
Baross László Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
(Mátészalka):
1 fő gazdasági ügyintéző - csoportvezető (kizárólag pénzügyi-gazdálkodási feladatok
tekintetében, humánpolitikai ügyintéző)
1 fő gazdasági ügyintéző - pénztáros, pénzügyi ügyintéző
1 fő gazdasági ügyintéző – főkönyvi könyvelő
Gazdasági szervezet feladata
Lippai János Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola elkülönült szervezeti
egysége a gazdálkodó szervezet, Gazdasági Hivatal elnevezéssel működik. A Gazdasági
Hivatal egységes, belső szervezeti egységekre tagolódik a fenti szervezeti (gazdasági szervezet
felépítése) ábra szerint.
Alapfeladatok:
Lippai János Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola Gazdasági Szervezete útján
látja el:
- a költségvetés tervezésével, az előirányzat felhasználással, és az intézményi hatáskörbe
tartozó előirányzat-módosítással kapcsolatos feladatokat,
- költségvetésben megtervezett bevételek beszedésével, a kiadások teljesítésével
kapcsolatos operatív feladatokat, a pénzgazdálkodással, a bankszámla kezeléssel és
házipénztár-kezeléssel kapcsolatos feladatokat,
- üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel kapcsolatos feladatokat,
- beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával kapcsolatos feladatokat,
- munkaerővel való gazdálkodás pénzügyi feladatait,
- könyvvezetéssel, a beszámolással és év közben a gazdálkodással kapcsolatos
tájékoztatók adatszolgáltatások elkészítését,
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adatszolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatos feladatokat.

A gazdasági szervezet és kihelyezett csoportjai a költségvetési szerv/szervek működtetéséért, a
költségvetés tervezéséért, az előirányzatok módosításának, átcsoportosításának és
felhasználásának végrehajtásáért, a finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és a vagyon
használatával, hasznosításával, védelmével összefüggő feladatok teljesítéséért, a pénzügyi,
számviteli rend betartásáért felelős szervezeti egység.
3.6.1. A pénzügyi-gazdasági tevékenységet ellátó személyek feladat, hatás- és munkaköre,
a hatáskörgyakorlás módja, az ezekhez kapcsolódó felelősségi szabályok, továbbá a
helyettesítés rendje:
Az intézmény vezetője és helyettesei kötelezettségvállalási és utalványozási joggal
rendelkeznek.
Gazdasági vezető

Feladata:
Gazdasági vezető feladata az intézmények működésével összefüggő gazdálkodási és pénzügyi
feladatok felelős irányítása. Munkáját a vonatkozó jogszabályok, illetve az intézmények
szabályzatai szerint az igazgatókkal együttműködve látja el. A munkakörben meghatározott
területen képviseli az intézményeket, illetve dolgozóit.
Az intézmény gazdasági vezetőjeként irányítja és ellenőrzi az intézmény gazdasági szervezetét,
gazdasági intézkedéseket hoz, ellátja a költségvetési szerv/szervek működtetésével,
üzemeltetésével kapcsolatos, valamint a költségvetési szerv/szervek vagyongazdálkodása
körében a beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos
feladatokat. Felelős a költségvetési szerv költségvetésének megtervezéséért, a gazdálkodással,
könyvvezetéssel és a finanszírozással kapcsolatos feladatok ellátásáért, a pénzügyi, számviteli
rend betartásáért. Az intézmény gazdasági szervezete a fenntartó kijelölése alapján, a
munkamegosztásra vonatkozó megállapodás szerint, ellátja a hozzárendelt FM fenntartásában
levő iskola/iskolák pénzügyi-gazdasági feladatait.
A gazdasági vezető szakmai irányítása alá tartozó tagintézmény, illetve gazdasági szervezettel
nem rendelkező intézmények gazdasági csoportjaiban pénzügyi– gazdálkodási feladatokat
ellátó ügyintézők kizárólag e feladatkörük tekintetében a gazdasági szervezet részét képezik.
Gazdasági vezető feladatkörébe tartozik:
-

-

-

döntés-előkészítő adatszolgáltatás az igazgató/igazgatók felé;
gazdasági intézkedések hozatala az igazgatói döntések alapján;
szervezi az intézmény gazdálkodását, gazdasági ügyvitelét és ellátását; elkészíti az
intézmény költségvetési javaslatát, megszervezi a költségvetés végrehajtását, előterjeszti az
éves költségvetési beszámolót;
meghatározza a beszámolás folyamatát, a folyamatban résztvevők körét, feladatait, az
együttműködés formáit és bizonylatait, a beszámolók típusait és megjelenési formáit,
rendszeresen tájékoztatja az intézmény vezetőit, illetve az intézményben működő
érdekképviseleti szerveket a költségvetés teljesítésének állásáról, az intézmény gazdasági
helyzetéről;
szabályozza a számviteli rendszerhez kapcsolódó információs rendszereket;
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figyelemmel kíséri az emberi erőforrásokkal való gazdálkodást, kezdeményezési,
véleményezési jogot gyakorol az igazgató munkáltatói joggyakorlása tekintetében;
szakterületén javaslatot tesz az igazgató részére pályázatokban való részvételre,
közreműködik a pályázatoknak a szakterületét érintő részei kidolgozásában, és a pályázatok
végrehajtásában;
gondoskodik a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával,
átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények
módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvényből („Üvegzseb törvény”) adódó feladatok
ellátásáról;

Munkakörökhöz kapcsolódó feladat- és hatáskörök
Ellenjegyzésre a gazdasági vezető jogosult vagy az általa kijelölt, a jogszabályoknak megfelelő
tanulmányokkal rendelkező olyan személy, aki a költségvetési szerv alkalmazottja.
A gazdasági vezető ellenjegyzési jogával élve aláírásával igazolja, hogy a kiemelt előirányzatok
feletti rendelkezés gazdasági szempontból jogszerű, valamint a teljesítéséhez szükséges anyagi
fedezet rendelkezésre áll.
A gazdasági szervezet vezetője a gazdasági vezető, aki a pénzügyi-gazdasági feladatok
tekintetben a szervezet vezetője. A gazdasági vezető szakmai irányítási joga – kizárólag
pénzügyi-gazdálkodási feladatok tekintetében - kiterjed a Lippai János Mezőgazdasági
Szakgimnázium és Szakközépiskola, valamint a tagintézménye gazdasági dolgozóira, valamint
a pénzügyi-gazdálkodási feladatokat ellátó ügyintézőire.
Továbbá a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola, illetve a
Baross László Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium önállóan
működő, de gazdasági szervezettel nem rendelkező központi költségvetési szervek, melynek
gazdálkodási feladatait a Lippai János Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola
gazdasági szervezete látja el. E kettő intézményben is a gazdasági vezető szakmai irányítási
joga – kizárólag gazdasági és pénzügyi-gazdálkodási feladatok tekintetében - kiterjed a
gazdasági ügyintézőkre (csoportvezetőkre, pénzügyi-gazdálkodási feladatokat ellátó
ügyintézőire).
Az intézmény vezetőjének döntése és a munkavállalók munkaköri leírásában meghatározottak
alapján a gazdasági ügyintézők pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására, érvényesítésre, a
bevételek beszedésére, a házipénztár kezelésére jogosultak.
A gazdasági vezető hatásköre kiterjed
-

az intézmény gazdasági szervezetének vezetője, az intézmény működésével összefüggő
gazdasági és pénzügyi feladatok tekintetében az igazgató helyettese;
gazdasági, gazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos döntések előkészítése, az ehhez
kapcsolódó utasítások kiadása;
gyakorolja az ellenjegyzés jogkörét;
közvetlen utasítási joggal rendelkezik a gazdasági szervezet valamennyi szervezeti egysége,
vezetője és beosztott munkatársa irányában.

Gazdasági vezető felelősségi köre
-

Felelős a tervezéssel, az előirányzat-felhasználással, a hatáskörébe tartozó előirányzat
módosítással, az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beruházással, a vagyon
használatával, hasznosításával, a munkaerő-gazdálkodással, a készpénzkezeléssel, a
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könyvvezetéssel és a beszámolási, valamint az ellenőrzési kötelezettséggel, az
adatszolgáltatással kapcsolatos összefoglaló és a saját szervezetére kiterjedő feladatok
jogszabályoknak megfelelő ellátásáért,
az intézmény és a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények gazdasági
munkájának megszervezéséért, irányításáért és ellenőrzéséért, a gazdálkodásra
vonatkozó jogszabályok betartásáért, a gazdálkodást érintő adatszolgáltatási
kötelezettségek teljesítéséért;
az intézmények költségvetésének elkészítéséért és végrehajtásáért, a beszámoló
elkészítéséért.

Gazdasági vezető irányítási és ellenőrzési jogkör
-

-

-

közvetlenül irányítja és ellenőrzi – a munkáltatói jog gyakorlására vonatkozó külön
előírások figyelembevételével – az intézmény gazdasági szervezetét;
ellátja a gazdasági szervezettel rendelkező, valamint a gazdasági szervezettel nem
rendelkező intézmények gazdasági csoportjai pénzügyi-gazdasági feladatainak irányítását
és felügyeletét;
felügyeli a gazdasági szervezettel rendelkező, valamint a gazdasági szervezettel nem
rendelkező intézményekben az azok rendelkezésére bocsátott pénzeszközökkel és
vagyontárgyakkal való gazdálkodást, ahhoz iránymutatást ad és ellenőrzi azt;
a tagintézmények gazdasági munkájához iránymutatást ad, ellenőrzi azt;
belső pénzügyi ellenőrzési rendszerre vonatkozó szabályoknak megfelelően gyakorolja a
vezetői ellenőrzést, szervezi, irányítja és ellenőrzi a gazdálkodási folyamatokba épített
ellenőrzést.

Gazdasági csoportvezetők feladata
Gazdasági csoportvezetők feladata az intézmény/tagintézmény működésével összefüggő
gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelős irányítása, illetve irányítja és ellenőrzi az
intézmény/tagintézmény gazdasági szervezetét, gazdasági intézkedéseket hoz, ellátja a
költségvetési szerv működtetésével, üzemeltetésével kapcsolatos, valamint a vagyongazdálkodása
körében a beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos
feladatokat. Felelős a költségvetési szerv költségvetésének megtervezéséért, a gazdálkodással,
könyvvezetéssel és a finanszírozással kapcsolatos feladatok ellátásáért, a pénzügyi, számviteli rend
betartásáért. Munkáját a vonatkozó jogszabályok, illetve az intézmények szabályzatai szerint az
igazgatókkal, valamint a gazdasági vezetővel együttműködve látja el. Valamennyi döntéséről,
illetve intézkedéséről előzetesen tájékoztatja a gazdasági vezetőt, és kizárólag szóbeli/írásbeli
jóváhagyásával intézkedik. A munkakörben meghatározott területen képviseli az intézményeket,
illetve dolgozóit.

(Gazdasági szervezet - helyettesítési rend az 1. számú melléklet szerint)
3.6.2. A szervezeti egységek vezetőjének azon jogosítványai, amelyek körében a
költségvetési szerv képviselőjeként járhat el
Gazdasági szervezeti egység vezetője a gazdasági vezető
Az intézmény gazdasági ügyeinek irányítója és közvetlen lebonyolítója.
A gazdasági vezető az intézmény – a székhelyintézményben, a tagintézményben, valamint a
gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményben a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátásáért
felelős egységekből, illetve személyekből álló – gazdasági szervezetének vezetője.
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A gazdasági vezető feladatait az igazgató irányítása és ellenőrzése mellett látja el. Munkaköri
leírását az igazgató hagyja jóvá.

Eljárhat a vonatkozó intézmények tekintetében pénzügyi-gazdasági feladatok vonatkozásában,
különös tekintettel: szerződések lebonyolítása (előkészítés, kötés, felülvizsgálat, karbantartás,
stb.), tárgyalása; pénzügyi-gazdasági tevékenységek végrehajtása érdekében.
3.6.3. A munkáltatói jogok gyakorlásának rendje
A költségvetési szerv igazgatóját, illetve gazdasági vezetőjét a földművelésügyi miniszter nevezi ki
(bízza meg), illetőleg menti fel, de egyéb tekintetben a munkáltatói jogokat a költségvetési szerv
igazgatója gyakorolja. Az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló munkavállalók
tekintetében a munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja.

3.6.4. Az irányító szerv által a költségvetési szervhez rendelt más költségvetési szervek
felsorolása
 gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv gazdasági szervezetének adatai:
Megnevezése: Lippai János Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola Gazdasági
Szervezete
Jogállása: nem önálló jogi személy
Illetékessége: Lippai János Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola székhelye és
tagintézménye, valamint Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola
és Baross László Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium gazdasági
feladatai vonatkozásában.
Székhelye: Nyíregyháza, Krúdy köz 2.
Irányító szám: 4400
Telefonszáma: +3642/403-750
E-mail: lippai.szakkozepiskola@gmail.com
Telephelyei:
- Tiszabercel Iskola és tanüzem/tangazdaság: 4474 Tiszabercel, Fő út 90.
- Apagy tanüzem és tangazdaság: 4553 Apagy, ÁG lakótelep 1.
 költségvetési szerv gazdasági szervezetéhez szakmai irányítási szempontból tartozó
gazdasági szervezet
 tagintézmény
 Lippai János Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola
Tiszabercel tagintézmény gazdasági (pénzügyi-gazdálkodási) feladatokat
ellátó közalkalmazottai.
Címe: 4474 Tiszabercel, Fő út 90.
Telefon: +3642/204-600
E-mail: tiszabercel.lippai@gmail.com
 gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervhez kihelyezett
gazdasági csoport adatai:
 Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola
gazdasági (pénzügyi-gazdálkodási) feladatokat ellátó közalkalmazottai.
Címe: 4400 Nyíregyháza, Semmelweis u. 15
E-mail: suli@westsik.sulinet.hu
4400 Nyíregyháza, Krúdy köz 2.
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Telefon:+3642/433-425
Telephelyei:
- Cukrász tanüzem: 4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 23-25.
- Pék-Cukrász-Száraztészta tanüzem: 4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 27.
- Pék tanüzem: 4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 3.
- Tanbolt: 4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 5.


Baross László Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium
gazdasági (pénzügyi-gazdálkodási) feladatokat ellátó közalkalmazottai.
Címe: 4700 Mátészalka, Baross László u. 12-14.
E-mail: iskola.baross@gmail.com, gazdasagi@barossl-msz.sulinet.hu
Telefon: +3644/500-376; +3644315-100
Fax: +644/500-376
- Tangazdaság: 4821 Ópályi, Szent I. király u. 103.
Telefon: +3630/965-2975
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Lippai János Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola Gazdasági szervezete 2017. szeptember 1.
napjától
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-

általános helyettesítés - lokális operatív irányítás*= a gazdasági csoportvezető távolléte esetén a gazdasági vezető
helyettesíti lokálisan döntéshozatal, munkaszervezés és ellenőrzés kapcsán, de a napi elvégzendő feladatait a
főkönyvi könyvelő látja el.

-

általános helyettesítés-feladatvégzés**= a gazdasági csoportvezető helyettesítése gazdasági ügyintéző-főkönyvi
könyvelő által, munkaszervezésre nem terjed ki, hanem kizárólag a gazdasági csoportvezető napi ellátandó
feladataira.
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3.6.1. A belső ellenőrzési kötelezettség, az ellenőrzést végző személy, egység
vagy szervezet jogállása, feladatai
[370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről]

a

költségvetési

szervek

belső

Az iskola igazgatója — felelősségi köre révén — az intézmény életének, működésének valamennyi területe fölött gyakorolja az ellenőrzés jogát. Ezt a jogot megosztja a nevelő- oktató
munka ellenőrzésében a munkaközösség-vezetőkkel, az igazgatóhelyettesekkel,tagintézmény
vezetővel, a technikai dolgozók tevékenységének ellenőrzésében a gazdasági vezetővel. A
szűkebb iskolai közösségek (munkaközösség, osztályközösség) munkájának ellenőrzésében az
igazgató mellett az adott közösség vezetésével, felügyeletével megbízott tanár, illetve
munkatárs is részt vesz. Az ellenőrzést mindig az ellenőrzött fél (csoport) tudtával kell végezni.
Az intézményi önértékelési munka (melynek részeként ellenőrzés is történik) irányítását a
Belső Ellenőrzési Csoport végzi, melynek tagjait az igazgató bízza meg.
Az iskolában függetlenített belső ellenőr is tevékenykedik.
Az Áht. 70. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő
működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles
gondoskodni. A belső ellenőrzést végző személy vagy szervezet tevékenységét a költségvetési
szerv vezetőjének közvetlenül alárendelve végzi, jelentéseit közvetlenül a költségvetési szerv
vezetőjének küldi meg.
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011
(XII.31. ) Korm. rendelet (a továbbiakban Bkr.) határozza meg a költségvetési szervek vezetői
számára a belső kontrollrendszer kialakítására és működtetésére vonatkozó további
részletszabályokat, valamint a bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység eljárásrendjét.
1.

A belső ellenőrzés fogalma, célja

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos, bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység,
amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje,
az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és
módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet irányítási és belső
kontrollrendszerének hatékonyságát [Bkr. 2. § (b)].
A belső ellenőrzés feladatainak ellátása érdekében elemzéseket készít, információkat gyűjt és
értékel, ajánlásokat tesz és tanácsokat ad az intézmény vezetése számára a vizsgált
folyamatokra vonatkozóan.
A belső ellenőrzés feladata annak vizsgálata – és ennek során elegendő bizonyítékkal
alátámasztva, megfelelő bizonyosságot adni arra vonatkozóan –, hogy a vezetés által kialakított
és működtetett belső kontroll rendszerek és eljárások megfelelnek-e az alábbi
követelményeknek:



A szervezeti célkitűzések elérését veszélyeztető kockázatokat a szervezet kockázatkezelési
rendszere képes felismerni, és azokat megfelelően kezelni.
Az egyes vezetők és vezetői csoportok közötti együttműködés megfelelő.
4400 Nyíregyháza, Krúdy köz 2.
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A pénzügyi-, irányítási- és operatív működésre vonatkozó adatok, információk és
beszámolók pontosak, megbízhatóak és a megfelelő időben rendelkezésre állnak.
Az alkalmazottak tevékenysége megfelel a jogszabályokban és szabályzatokban foglalt
rendelkezéseknek (beleértve mind a hazai, mind az EU jogszabályok által előírt beszámolási
kötelezettséget is), valamint összhangban van a nemzetközileg elfogadott standardokkal, és
a pénzügyminiszter által közzétett iránymutatásokkal és módszertani útmutatókkal.
Az eszközökkel és forrásokkal takarékosan és hatékonyan gazdálkodnak, valamint a vagyon
megóvásáról megfelelően gondoskodnak.
A kidolgozott programok, tervek és célkitűzések megvalósulnak.
Az iskola munkafolyamataiban a belső kontroll rendszer minősége megfelelő és folyamatos
korszerűsítése biztosított.
A rendszerek és eljárások – beleértve a fejlesztés alatt állókat is – teljesek és biztosítják,
hogy az ellenőrzések megfelelő védelmet nyújtanak a hibák, szabálytalanságok és egyéb
veszteségek elkerülésére, valamint, hogy az eljárások összhangban vannak a szervezet
átfogó céljaival és célkitűzéseivel.
A szervezetet érintő jogszabályok, illetve egyéb kötelező érvényű szabályok változásaira az
intézmény időben és megfelelően reagál.

A belső ellenőr tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi és hazai belső
ellenőrzési standardok, az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani
útmutatók, valamint a vonatkozó szervezeti belső szabályzatok, rendelkezések alapján, a belső
ellenőrzési vezető által kidolgozott és az iskola igazgatója által jóváhagyott belső ellenőrzési
kézikönyv szerint végzi.
2.

Szervezeti és funkcionális függetlenség

A belső ellenőr közvetlenül az iskola igazgatójának alárendelten, szervezetileg az ellenőrzött
területektől elkülönítetten helyezkedik el, végzi tevékenységét, jelentéseit közvetlenül az iskola
igazgatójának küldi meg.
A belső ellenőr nem rendelkezhet semmilyen, az ellenőrzött tevékenység feletti hatáskörrel és
nem lehet az ellenőrzött tevékenységért felelős. A belső ellenőr bevonása a szervezet
szabályzatainak, rendszereinek, eljárásainak kidolgozásába és végrehajtásába csak tanácsadás,
véleményezés jelleggel történhet.
A belső ellenőr bizonyosságot adó ellenőrzési és a nemzetközi, valamint az államháztartásért
felelős miniszter által közzétett belső ellenőrzési standardokkal összhangban lévő tanácsadó
tevékenységen kívül más tevékenység végrehajtásába nem vonható be.
A funkcionális függetlenség elemei
Az iskola igazgatója felelős a belső ellenőr funkcionális (feladatköri és szervezeti)
függetlenségének biztosításáért, és ezt a felelősségét másra nem ruházhatja át.
A belső ellenőr tevékenységét az iskola igazgatójának közvetlenül alárendelve végzi.
A belső ellenőr az ellenőrzési tevékenységen kívül más tevékenység végrehajtásába nem
vonható be.
4400 Nyíregyháza, Krúdy köz 2.
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A belső ellenőr tevékenységének tervezése során önállóan jár el, ellenőrzési terveit
kockázatelemzésre alapozva és a soron kívüli ellenőrzések figyelembevételével állítja össze.
A belső ellenőr az ellenőrzési program végrehajtásában befolyástól mentesen, a módszerek
kiválasztása során önállóan jár el.
A belső ellenőr befolyástól mentesen állítja össze a megállapításokat, következtetéseket és
javaslatokat tartalmazó ellenőrzési jelentést, amelynek tartalmáért felelősséggel tartozik.
Az iskola igazgatója köteles biztosítani a belső ellenőr funkcionális (feladatköri és szervezeti)
függetlenségét, különösen az alábbiak tekintetében:
a) az éves ellenőrzési terv kidolgozása kockázatelemzési módszerek alapján és soron
kívüli ellenőrzések figyelembevételével,
b) az ellenőrzési program elkészítése és végrehajtása,
c) az ellenőrzési módszerek kiválasztása,
d) következtetések és ajánlások kidolgozása, ellenőrzési jelentés elkészítése,
e) a belső ellenőr ellenőrzési tevékenységen kívül más tevékenység végrehajtásába nem
vonható be.

3.

A belső ellenőr jogai és kötelezettségei

A belső ellenőr jogairól és kötelezettségeiről a Bkr. 25-26. §-a rendelkezik.
A Bkr. 25. §-a alapján a belső ellenőr az alábbiakra jogosult:
a) az ellenőrzött szervezeti egység helyiségeibe belépni, figyelemmel az ellenőrzött
szervezeti egység biztonsági előírásaira, munkarendjére;
b) az ellenőrzött szervezeti egységnél az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó, minősített
adatokat tartalmazó iratokba és más dokumentumokba, az elektronikus adathordozón
tárolt adatokba betekinteni a külön jogszabályokban meghatározott adat- és titokvédelmi
előírások betartásával, azokról másolatot, kivonatot, illetve tanúsítványt készíttetni,
indokolt esetben az eredeti dokumentumokat másolat hátrahagyása mellett - átvételi
elismervény ellenében - átvenni;
c) az ellenőrzött szervezeti egység vezetőjétől és bármely alkalmazottjától írásban vagy
szóban információt kérni;
d) az ellenőrzött szervezeti egység működésével és gazdálkodásával összefüggő
kérdésekben információt kérni más szervektől;
e) a vizsgálatba szakértő bevonását kezdeményezni.
A közvetlen kommunikáció megvalósítása érdekében a belső ellenőrnek célszerű esetenként
részt venni a szervezeti irányítással kapcsolatos, illetve a belső kontrollrendszerre vonatkozó
vezetői megbeszéléseken. Ezáltal a belső ellenőr egyrészt értesül a legfontosabb stratégiai és
operatív működésekre vonatkozó fejleményekről, másrészt lehetősége van megvitatni a
rendszerekre, a folyamatokra, a kockázatokra és a kontrollokra vonatkozó kérdéseket,
problémákat még az esetleges probléma bekövetkezését megelőző szakaszban.
A Bkr. 26. §-a alapján a belső ellenőr köteles:
a) ellenőrzési tevékenysége során az ellenőrzési programban foglaltakat végrehajtani;
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b) tevékenységének megkezdéséről az ellenőrzött szervezeti egység vezetőjét tájékoztatni,
és megbízólevelét bemutatni;
c) objektív véleménye kialakításához elengedhetetlen dokumentumokat és körülményeket
megvizsgálni;
d) megállapításait, következtetéseit és javaslatait tárgyszerűen, a valóságnak megfelelően
írásba foglalni, és azokat elegendő és megfelelő bizonyítékkal alátámasztani;
e) amennyiben az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi
eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül
fel, haladéktalanul jelentést tenni az iskola igazgatójának;
f) ellenőrzési jelentés tervezetet az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetőjével
egyeztetni, ellenőrzési jelentést készíteni, az ellenőrzési jelentés aláírását követően a
lezárt ellenőrzési jelentést az iskola igazgatójának átadni;
g) ellenőrzési megbízatásával kapcsolatban vagy személyére nézve összeférhetetlenségi ok
tudomására jutásáról haladéktalanul jelentést tenni a belső ellenőrzési vezetőnek,
amelynek elmulasztásáért vagy késedelmes teljesítéséért fegyelmi felelősséggel
tartozik;
h) az eredeti dokumentumokat az ellenőrzés lezárásakor hiánytalanul visszaszolgáltatni,
illetve amennyiben az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve
fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság
gyanúja merül fel, az eredeti dokumentumokat a szükséges intézkedések megtétele
érdekében a költségvetési szerv vezetőjének átvételi elismervény ellenében átadni;
i) az ellenőrzött szervnél, illetve szervezeti egységnél, illetve annak részegységeiben a
biztonsági szabályokat és a munkarendet figyelembe venni;
j) a tudomására jutott minősített adatokat, üzleti és gazdasági titkot megőrizni;
k) az ellenőrzési tevékenységet a Bkr. 22. § (1) bekezdés a) pontja szerinti kézikönyvben
meghatározott módon megfelelően dokumentálni, az ellenőrzés során készített iratokat
és iratmásolatokat – az adatvédelmi és a minősített adatok védelmére vonatkozó
előírások betartásával – az ellenőrzés dokumentációjában megőrizni.
A Lippai János Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskolában egy fő belső ellenőr látja
el megbízási szerződés alapján a belső ellenőrzési tevékenységet, beleértve a belső ellenőrzési
vezető jogszabályban meghatározott feladatait is.
A belső ellenőr ellenőrzést kezdeményezhet és végezhet az intézményhez tartozó
intézményegységek felett.
a) A belső ellenőr feladatköre
Feladatát a belső ellenőrzési kézikönyv illetve a 370/2011. évi Kormányrendelet határozza
meg.
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Rendszeres ellenőrzések
Az iskola működésének szabályszerűsége, eredményessége és hatékonysága érdekében
rendszeresen (évente vagy sűrűbben) kell ellenőrizni:







a pályakezdő pedagógusok munkáját (tantervi fegyelem, követelmények, értékelés,
adminisztráció);
a munkaközösségek tagjainak szakmai tevékenységét, a nevelési-oktatási és minősítési követelmények egységességét;
a tanórán kívüli nevelő-oktató tevékenységek haladását, rendszerességét, látogatottságát és eredményeit;
az adminisztratív és gazdasági dolgozók körében a pénzügyi és
iratkezelési szabályok megtartását;
a próbaidős dolgozók tevékenységét;
a technikai dolgozók munkájának rendszerességét, pontosságát, a
munkavégzést szabályozó munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségügyi utasítások
és rendelkezések követését.

Az iskola életében különösen fontos a tanulók, osztályközösségek munkájának
rendszeres ellenőrzése. Ide tartozik a tárgyi ismeretek elsajátításának folyamatos
értékelése éppúgy, mint a Házirend szabályainak megtartatása vagy a mulasztások
igazolásának számonkérése. Utóbbi a belső ellenőrzés kiemelt területe, melynek
szabályait az alábbiak rögzítik.
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A belső ellenőrzés területei az iskolában
I.
II.
III.
IV.
V.
Pedagógiai Tanügyigazgatási Munkáltatói
Gazdálkodás
feladatok
Egyéb
Szmsz:4.5.
naplók,
átruházott
beszerzések
munka-, tűztörzslapok
jogkörök
és
ellenőrzők, házi ellenőrzése
eszközök balesetvédelem
feladat és dolgozat- (munkanyilvántartása és
rendszeres
füzetek
közösség-vezető, karbantartása,
orvosi ellátás
statisztika
igazgatóhelyettes pótlása, állaga
megszervezése
)
szakleltárak
és biztosítása
személyzeti
tanuló- és
(étkezés+segélyez munka
karbantartás
gyermek
és)
(besorolás,
balesetek
tantárgyfelosztás, átsorolás,
biztonságtechni- megelőzése
órarend
jubileumi
kai
ügyeletek
mulasztások jutalom,
előírások betartása (tanítási
idő
pontos
jelölése, jutalmazás, megtúlóra, alatt és után)
összesítése hetente, bízás)
helyettesídekoráció
majd havonta és
a munkaidő tés elszámolása
félévente
pontos betartása
tantermek,
beiratkozás
technikai besorolások
illemhelyek,
beiskolázás
dolgozók
folyosók,
vizsgák munkavégzése
udvar, konyha,
megszerve- zése
pályakezdő
szertárak tisztatanév rendje
kollégák
sága
új kollégák
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3.7. Pedagógus közösségek
3.7.1. A nevelőtestület
A nevelőtestület az intézmény pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben a
közoktatási intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. Tagja az iskola
valamennyi pedagógus-munkakört betöltő alkalmazottja, az iskola gazdasági vezetője, valamint az
oktató-nevelő munkát közvetlenül segítő felsőfokú végzettségű iskolai dolgozók.
A nevelőtestület döntési, véleményezési jogkörét az Nkt. 70. §-a tartalmazza.
3.7.2. A nevelőtestület feladatai és jogai
A nevelőtestület legfontosabb feladata a pedagógiai program létrehozása és egységes
megvalósítása, - ezáltal a tanulók magas színvonalú nevelése és oktatása. Ennek a komplex
feladatnak megfelelően a nevelőtestület véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik minden,
az intézményt érintő ügyben. A nevelőtestület egyetértési joga szükséges a diákönkormányzat
működésével kapcsolatban.
A nevelőtestület döntési jogköre:
- a pedagógiai program elfogadása,
- az SZMSZ és a házirend elfogadása,
- a tanév munkatervének jóváhagyása,
- átfogó értékelések és beszámolók elfogadása,
- a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása,
- a tanulók fegyelmi ügyeiben való eljárás,
- az intézményvezetői programok szakmai véleményezése,
- a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása,
- a diákönkormányzat működésének jóváhagyása,
- saját feladatainak és jogainak részleges átruházása,
A nevelőtestület a köznevelési törvényben meghatározott
munkaközösségre ruházhatja át az alábbi jogköreit:
- a pedagógiai program helyi tantervének kidolgozása,
- a taneszközök, tankönyvek kiválasztása,
- továbbképzésre, átképzésre, való javaslattétel,
- jutalmazásra, kitüntetésre való javaslattétel,
- a határozott időre kinevezett pedagógusok véleményezése,
- munkaközösség vezetők munkájának véleményezése,
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3.7.3. A nevelőtestület értekezletei
A nevelőtestület feladatainak ellátása érdekében számos értekezletet tart a tanév során. Az
értekezletek egy részét az intézmény éves munkaterve rögzíti.
A nevelőtestületi értekezlet vonatkozó napirendi pontjához az egyetértési jogot gyakorlók szülői szervezet, diákönkormányzat, stb. - képviselőjét meg kell hívni. A nevelőtestület döntési
jogkörébe tartozó ügyeiben (eltekintve a tanulók magasabb évfolyamba lépését és fegyelmi
ügyeit) az óraadó tanárok nem rendelkeznek szavazati joggal.
A tanév rendes értekezletei az alábbiak:
- alakuló értekezlet
- tanévnyitó értekezlet,
- félévi és évvégi osztályozó értekezlet,
- félévi értekezlet
- őszi nevelési értekezlet
- tavaszi nevelési értekezlet,
- tanévzáró értekezlet,
Rendkívüli értekezlet hívható össze, ha a nevelőtestület tagjainak egyharmada, valamint a
közalkalmazotti tanács és az intézmény igazgatója vagy vezetősége szükségesnek látja.A
tantestület általában havi egy alkalommal megbeszélést tart.
3.7.4. A nevelőtestület döntései és határozatai
A nevelőtestület döntéseit és határozatait általában - a jogszabályokban meghatározottak
kivételével - nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza.
Titkos szavazás esetén szavazatszámláló bizottságot jelöl ki a nevelőtestület tagjai közül. A
szavazatok egyenlősége esetén az intézményvezető szavazata dönt.
A nevelőtestületi értekezlet lényegkiemelő, emlékeztető jegyzőkönyvét az iskolatitkár vezeti. A
jegyzőkönyvet az intézményvezető, a jegyzőkönyvvezető és a nevelőtestület jelenlevő tagjai közül
két hitelesítő írja alá. A döntések az intézmény iktatott iratanyagába kerülnek, határozati formában.
3.8. Nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak
3.8.1. Közalkalmazottak
Az intézmény dolgozói közalkalmazottak, ezért munkavégzésükkel kapcsolatos kötelességeiket és
jogaikat a munka törvénykönyve mellett a közalkalmazotti törvény szabályozza. Az alkalmazottak
egy része oktató-nevelő munkát végző pedagógus, a többi dolgozó az oktató-nevelő munkát
közvetlenül vagy közvetetten segítő más közalkalmazott.
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A pedagógusok alkotják az intézmény nevelőtestületét. A nevelőtestület határozza meg
alapvetően az intézmény tartalmi munkáját, melynek tevékenységével az SZMSZ önálló fejezete
foglalkozik.
3.8.2. Az alkalmazotti közösségek jogai
Az alkalmazotti közösséget és azok képviselőit jogszabályokban meghatározott részvételi,
javaslattételi, véleményezési, egyetértési és döntési jogok illetik meg.
Részvételi jog illeti meg az intézmény minden dolgozóját és közösségét azokon a rendezvényeken,
amelyekre meghívót kap.
Javaslattételi és véleményezési jog illeti meg az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló
minden személyt és közösséget. Az elhangzott javaslatokat és véleményeket a döntés előkészítése
során a döntési jogkör gyakorlójának mérlegelnie kell.
A döntési jogkör gyakorlójának az írásban kifejtett javaslattal, véleménnyel kapcsolatos
álláspontját a javaslattevővel, véleményezővel közölni kell.
Az egyetértési jog az intézkedés meghozatalának feltétele. A jogkör gyakorlója az adott
kérdésben csak úgy rendelkezhet, ha a hatályos jogszabályok szerint az egyetértésre jogosult
személy, vagy közösség az intézkedéssel ténylegesen egyetért.
A döntési jog a rendelkező személy, vagy testület számára kizárólagos intézkedési jog,
amelyet jogszabályok biztosítanak. Személyes jogkör esetén a jogkör gyakorlója teljes
felelősséggel egyszemélyben, - testületi jogkör esetén a testület abszolút többség (50% + 1 fő)
alapján dönt. A testület akkor határozatképes, ha kétharmad része jelen van.
3.8.3. Az alkalmazotti közösség kapcsolattartásának rendje
Az intézmény különböző közösségeinek tevékenységét - a megbízott vezetők és a választott
közösségi képviselők segítségével - az intézményvezető fogja össze. A kapcsolattartásnak
különböző formái vannak, melyek közül mindig azt kell alkalmazni, amelyik a legmegfelelőbben
szolgálja az együttműködést.
A kapcsolattartás formái: különböző értekezletek, megbeszélések, fórumok, intézményi gyűlések,
infokommunikációs csatornák.
Az intézményi kapcsolattartás rendszeres és konkrét időpontjait a munkaterv tartalmazza.
A belső kapcsolattartás általános szabálya, hogy különböző döntési fórumokra, nevelőtestületi, alkalmazotti értekezletekre a vonatkozó napirendi pontokhoz a döntési, egyetértési, és
véleményezési jogot gyakorló közösségek által delegált képviselőt meg kell hívni, nyilatkozatukat
jegyzőkönyvben kell rögzíteni.
3.8.4. Kapcsolattartás az intézményegységek között
Az iskola Tiszaberceli és Nyíregyházi egysége között a naprakész információcsere az elvárt. Ez a
következő kommunikációs csatornákon keresztül valósul meg:
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Vezetői értekezletek
e-mail-es kapcsolattartás
telefon
Személyes látogatás
Kiemelt jelentőségű a gyakorlati oktatás vezető és a tiszaberceli műszaki vezető napi
kapcsolattartása a tanüzemi munkák hatékony szervezése miatt.
3.9. Tanulók közösségei
3.9.1. Az osztályközösségek és tanulócsoportok

Az azonos évfolyamra járó és többségében azonos órarend szerint együtt tanuló diákok egy
osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösség tanulólétszáma rendeletben meghatározott, az
osztályközösség élén pedagógus vezetőként az osztályfőnök áll.
Az osztályfőnököt az igazgatóhelyettes, és ha van, az osztályfőnöki munka-közösségvezető
javaslatát figyelembe véve az igazgató bízza meg. Az osztályfőnök jogosult - az
osztályközösségben tapasztalt problémák megoldására - az osztályban tanító pedagógusok
értekezletének összehívását kezdeményezni.
Bontott tanulócsoportban vesznek részt az osztályközösség diákjai azokon a tanítási órákon,
melyeknek eredményessége érdekében szükséges a kisebb tanulólétszám (idegen nyelvórák,
matematika, szakmai gyakorlatok, stb.).
3.9.2. Diákkörök
Az intézmény tanulói közös tevékenységük megszervezésére diákköröket hozhatnak létre,
melyeknek meghirdetését, szervezését, működtetését a diákok végzik. Az intézmény a pedagógiai
program céljainak megfelelő diákköri tevékenységeket támogatja. Az a diákkör, amelyik az
iskola helyiségeit vagy szabadtéri területét igénybe kívánja venni működésének engedélyeztetésére
kérvényt nyújt be az intézmény igazgatójához.
A diákköri kérvénynek tartalmaznia kell:
- a diákkör célját, a diákkör tagjainak nevét és osztályát,
- az intézményben tartózkodás rendjét (időtartam, helyiségigény),
- a diákkör választott felelős vezetőjének nevét és osztályát.
Az intézményben működő diákköröket a n e v e l é s i igazgató helyettes tartja nyilván.
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3.10.

A diákönkormányzat és működése

3.10.1. diákönkormányzat szervezete
A tanulóközösségek és a diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot
hozhatnak létre. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre
kiterjed. A diákönkormányzat akkor járhat el az intézmény egészét érintő ügyekben, ha
megválasztásában a tanulók több mint 50 %-ának képviselete biztosítva van.
Az osztályközösségek a diákönkormányzat legkisebb egységei, minden osztályközösség
megválaszthatja az osztály titkárát, valamint küldöttet delegál az intézmény
diákönkormányzatának vezetőségébe. A tanulóközösségek ily módon önmaguk diákképviseletéről
döntenek.
Az intézmény teljes tanulóközösségének érdekképviseletét a választott Intézményi Diákbizottság
(IDB) látja el. Az IDB tagjai alkotják a diákönkormányzat vezetőségét, rajtuk keresztül gyakorolja
jogát.
3.10.2. A diákönkormányzat jogai
A diákönkormányzat véleményezési és javaslattételi joggal rendelkezik az intézmény működésével
és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.
A diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol a következőkben:
-

az intézmény szervezeti és működési szabályzatának elfogadásakor és módosításakor,
a házirend elfogadásakor és módosításakor,
a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározásakor,
az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor. A diákönkormányzat
döntési jogköre kiterjed:
saját működésére és hatásköre gyakorlására,
a működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználására,
egy tanítás nélküli munkanap programjára,
tájékoztatási rendszerének létrehozására és működtetésére,
vezetőinek, munkatársainak megbízására.

3.10.3. A diákönkormányzat működési feltételei
Az intézmény tanévenként megadott időben és helyen biztosítja a diákönkormányzat zavartalan
működésének a feltételeit. A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, berendezéseit az intézményi
SZMSZ és a házirend használati rendszabályai szerint térítésmentesen veheti igénybe.

4400 Nyíregyháza, Krúdy köz 2.
OM azonosító: 033685

35

Intézményi dokumentumok –Szervezeti és Működési Szabályzat
Az intézményi költségvetés biztosítja a diákönkormányzat működéséhez azokat a költségeket,
amelyeket a diákönkormányzat minden tanév október 31-ig saját költségvetéseként megfelelő
indoklással előterjeszt.
3.10.4. A diákönkormányzat és az intézmény közötti kapcsolattartás
A diákönkormányzat munkáját a pedagógus segíti, aki - a diákönkormányzat megbízása
alapján - eljárhat az IDB képviseletében.
A diákönkormányzatot képviselő pedagógus, vagy diákküldött folyamatos kapcsolatot tart az
intézmény igazgatójával.
Az Iskolai Diákbizottság megbízottja képviseli a tanulók közösségét az iskola vezetőségi, a
nevelőtestületi értekezletek vonatkozó napirendi pontjainál. Az osztálytitkár járhat el az
osztályközösség problémáinak megoldásában.
A tanulók egyéni gondjaikkal, valamint kéréseikkel közvetlenül is felkereshetik az intézmény
vezetőjét. Az intézményvezető heti fogadóórájának időpontja tanévenként változhat. Az időpont
ismertetése az osztályfőnökök feladata.

3.11.

Szülői szervezet

3.11.1. A szülői szervezet
A köznevelési törvény alapján a szülők meghatározott jogaik érvényesítésére, és kötelességük
teljesítésére szülői szervezetet (közösséget) hozhatnak létre. A szülői szervezet dönt saját
szervezeti és működési rendjéről, munkatervének elfogadásáról, tisztségviselőinek
megválasztásáról és képviseletéről.
3.11.2. A szülői közösséggel való kapcsolattartás
Egy osztály tanulóinak szülői szervezetével az osztályfőnök közvetlen kapcsolatot tart.
A szülői szervezetek intézménnyel kapcsolatos véleményét, javaslatait a szülői szervezetek vezetői
vagy a választott elnök juttatja el az intézmény vezetőségéhez.
A Szülői szervezet elnöke közvetlen kapcsolatot tart az intézményvezetővel.
3.11.3. A szülők szóbeli tájékoztatási rendje
Az intézmény - a köznevelési törvénynek megfelelően - a tanulókról a tanév során rendszeres
szóbeli tájékoztatást tart. A szóbeli tájékoztatás lehet csoportos és egyéni. A szülők csoportos
tájékoztatásának módja a szülői értekezletek, az egyéni tájékoztatás a fogadóórákon történik.
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Ezen kívül a tanulók iskolai munkájáról a szülők az e-naplón keresztül is objektíven
tájékozódhatnak.
A szülői értekezletek rendje
Az osztályok szülői közössége számára az intézmény tanévenként kettő, a munkatervben
rögzített időpontú, rendes szülői értekezletet tart az osztályfőnök vezetésével. A szeptemberi szülői
értekezleten a szülők értesülnek a tanév rendjéről, feladatairól. Ekkor bemutatják az osztályban
(csoportban) oktató-nevelő új pedagógusokat is.A félév zárását követő szülői értekezleten történik
az első félév értékelése, valamint a második félév feladatainak ismertetése.
Rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze az intézményvezető, az osztályfőnök és a szülői
szervezet képviselője a gyermekközösségben felmerülő problémák megoldására.
A szülői fogadóórák rendje
Az intézmény pedagógusai a szülői fogadóórákon egyéni tájékoztatást adnak a tanulókról a szülők
számára.
Az intézmény tanévenként kettő alkalommal, a munkatervben rögzített időpontú, rendes
szülői fogadóórát tart. A tanulmányaiban jelentősen visszaeső tanuló szülőjét az osztályfőnök
írásban is behívja az intézményi fogadóórára. Ha a gondviselő a munkatervi fogadóórán kívül is
találkozni szeretne gyermeke pedagógusával, telefonon vagy írásban időpontot kell egyeztetnie.

3.11.4. A szülők írásbeli tájékoztatási rendje
Iskolánk a tanulókról rendszeres írásbeli tájékoztatást ad a e-naplón keresztül.

A pedagógusok kötelesek a tanulókra vonatkozó minden értékelő érdemjegyet és írásos bejegyzést
az e-naplóba feltüntetni: a szóbeli feleletet, valamint az írásbeli számonkérés eredményét az
érdemjegy szerzésének hetében be kell írni.
Az osztályfőnök indokolt esetben levélben értesíti a szülőket a tanulók előmeneteléről,
magatartásáról és szorgalmáról.
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3.12.

A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája

3.12.1. Vezetők közötti kapcsolattartás
Az iskola vezetői napi kapcsolatban állnak egymással, a más vezetőt is érintő, azonnali
intézkedést igénylő kérdésekben kötelező az azonnali tájékoztatás, véleménykérés. Két hetente
hétfőnként reggel 8 órától vezetői értekezletet tartunk az igazgatói irodában. A vezetők az
értekezletre felkészülnek saját területük aktuális eseményeiből, előkészítik a következő időszak
feladatainak ellátását. A vezetői értekezlet döntéseiről az igazgató tájékoztatja a nevelőtestületet.
3.12.2. Vezetők és beosztottak közötti kapcsolattartás
A vezetők és beosztottak közötti kapcsolattartás alapvető kölcsönös formája a szóbeli tájékoztatás.
A közérdekű kérdések megbeszélése havonta a nevelőtestületi megbeszéléseken történik,
előzetesen javasolt napirend alapján. A megfelelő információáramlást szolgálja a nevelői szobában
elhelyezett üzenőfal, az elektronikus levelezés.
3.12.3. A pedagógusok kapcsolattartása
Az iskola pedagógusai napi személyes kapcsolatban állnak egymással, nevelési, oktatási
problémáikat megbeszélik, ha szükséges az iskolai közösségek keretében. Ha személyesen nem
találkoznak, a tanáriban levő „üzenő falon”, vagy e-mailen keresztül értesíthetik egymást.
Kapcsolataikban megkövetelt a tisztelet és a kölcsönös megbecsülés, nem tűrt az intrika, egymás
lejáratása.
3.12.4. Nem pedagógus dolgozók
Az oktató-nevelő munkát segítő nem pedagógus dolgozók is napi kapcsolatban állnak a tanulókkal,
pedagógusokkal, szülőkkel. Tőlük is elvárt a kölcsönös megbecsülés és tisztelet, egymás
munkájának segítése. Utasítást az iskola vezetőitől fogadhatnak el. A vezetés döntéseiről az
igazgató ad részükre tájékoztatást. Javaslataikkal, panaszaikkal bármely vezetőhöz fordulhatnak.
3.13.

A kiadmányozás és a képviselet szabályai

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.
Az intézmény képviseletére az iskola igazgatóján kívül jogosultak az igazgatóhelyettesek
illetve azok a pedagógusok, akiket az intézmény vezetője erre felhatalmazott.
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3.14.
A szakmai munkaközösségek
kapcsolattartásának rendje

közötti

együttműködés

formái

és

3.14.1. A munkaközösségek célja
Az azonos műveltségi területen tevékenykedő pedagógusok a közös minőségi és szakmai munkára,
annak tervezésére, szervezésére és ellenőrzésére szakmai munkaközösségeket hozhatnak létre.
A szakmai munkaközösség tagjai közül a munkaközösségek saját tevékenységüknek
irányítására, koordinálására munkaközösség-vezetőt választanak, akit az intézményvezető bíz meg
a feladatok ellátásával. Minden tanév első munkaközösségi értekezletén a munkaközösségek
megerősítik a munkaközösség vezetőt, vagy javaslatot tesznek új munkaközösség vezető
megbízására.

3.14.2. A szakmai munkaközösségek tevékenységei
A munkaközösség a magas színvonalú munkavégzés érdekében:
- fejleszti a szakterület módszertanát és az oktató munkát.
- javaslatot tesz a pedagógusok továbbképzésére,
- támogatja a pályakezdő pedagógusok munkáját,
- összehangolja az egységes intézményi követelményrendszert,
- felméri és értékeli a tanulók tudásszintjét,
- összeállítja a vizsgák (osztályozó, javító, helyi stb.) feladatait és tételsorait,
- kiírja és lebonyolítja a pályázatokat és a tanulmányi versenyeket.
- végzi a nevelőtestület által átruházott feladatokat,
- kiválasztja az iskolában használható tankönyveket (tantárgyak, osztályok, csoportok és
tanévek szerint).
3.14.3. A munkaközösség-vezetők jogai és feladatai
A szakmai munkaközösség vezetője képviseli a munkaközösséget az intézmény vezetősége felé
és az iskolán kívül. Állásfoglalásai, javaslatai előtt köteles meghallgatni a munkaközösség
tagjait.
A munkaközösség vezetők további feladatai és jogai
-

irányítja a munkaközösség tevékenységét, felelős a szakmai munkáért, értekezleteket hív
össze, bemutató foglalkozásokat szervez
elbírálja és jóváhagyásra javasolja a munkaközösség tagjainak helyi tantervhez igazodó
tanmeneteit,
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-

-

ellenőrzi a munkaközösségi tagok szakmai munkáját, a tanmenetek szerinti előrehaladást és
annak eredményességét, hiányosságok esetén intézkedést kezdeményez az intézményvezető
felé,
összeállítja a munkaközösség éves munkaprogramját,
beszámol a nevelőtestületnek a munkaközösség tevékenységéről,
javaslatot tesz a tantárgyfelosztásra, a szakmai továbbképzésekre, a munkaközösségi
tagok jutalmazására, kitüntetésére, stb.
Az osztályfőnöki munkaközösség vezetője rendszeresen ellenőrzi az osztályfőnöki munkával
összefüggő adminisztratív tevékenységet ( e-napló, törzslapok, bizonyítványok), észrevételeit
továbbítja az igazgató felé.

3.14.4. Az intézmény szakmai munkaközösségei
A nevelőtestület saját szervezetén belül a Köznevelési törvény értelmében szakmai és pedagógiai
feladatok elvégzésére szakmai munkaközösségeket hoz létre. Munkaközösség legalább öt taggal
alapítható. A közösségnek hivatalból tagja az adott szaktárgyat tanító minden tanár. A tanárok,
szaktárgyaiknak megfelelően, illetve osztályfőnökként több munkaközösség tagjai is lehetnek. A
munkaközösségek élére az igazgató a csoport tagjainak javaslata alapján tanévenként vezetőt jelöl
ki, aki — az igazgató felkérésére — a szakterületét érintő kérdésekben tanácskozási, javaslattevő
és véleményezési joggal vesz részt a vezetőség munkájában. Feladatait és jogkörét munkaköri
leírása rögzíti . A közösségek a vezető által készített és a tagok által elfogadott munkaterv alapján
végzik munkájukat.
Az iskola az alábbi munkaközösségeket állítja fel







reál munkaközösség
humán munkaközösség
osztályfőnöki munkaközösség
tehetséggondozó
felzárkóztató
szakképzési munkaközösség

A nevelőtestület feladatainak átruházása alapján – a pedagógiai programmal és az éves
munkatervvel összhangban – a szakmai munkaközösségek feladatai az alábbiak:




részvétel az iskola pedagógiai programjának és éves munkatervének kidolgozásában és
megvalósításában;
az iskolában folyó nevelő-oktató munka koordinálása, szakmai színvonalának
emelése;
részt vesz a helyi tanterv kialakításában,
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a taneszközök, a szaktanterem és a szertár fejlesztési terveinek összeállítása;
módszertani eljárások tökéletesítése;
országos tanulmányi versenyek nyomon követése, házi tantárgyi pályázatok, ver- senyek
kiírása, lebonyolítása, elbírálása és az eredmények kihirdetése;
egységes követelményrendszer kialakítása;
tehetséggondozás, felkészítés az országos tanulmányi és egyéb versenyekre;
továbbképzések szervezése;
a pályakezdő pedagógusok támogatása, a munkatársi közösség fejlesztése;
a tantárgyfelosztás előkészítés

A szakmai munkaközösségek jogkörei



munkaközösség-vezető jelölése a közösség tagjai közül;
új szakmai és módszertani eredmények nyomon követése, megvitatása, kísérletek és
fejlesztő, kísérletező munkához való csatlakozás kezdeményezése az igazgatónál;
 tantervek, taneszközök, tantárgymódszertani eljárások kiválasztása, megváltoztatása
a vonatkozó szabályok, rendelkezések keretein belül;
 a nevelőtestület által átruházott jogok gyakorlása.
 mentori rendszer működtetése gyakornok kollégák segítésére
3.15.

Belső Ellenőrzési Csoport (BECS)

Az intézményben folyó pedagógiai munka hatékonyságának előmozdítása érdekében az iskola
ellenőrzési csoportot működtet.A BECS feladata az intézményi önértékelés szervezése,
koordinálása, segítése, ellenőrzése.A csoport 4 tagú, vezetője az igazgató, tagjai a tagiskola vezető,
a nevelési igazgató helyettes, valamint egy fő közoktatási szakértő akiket az igazgató bíz meg. A
BECS tagjait díjazás illetheti meg.

3.16.

GINOP munkacsoport

Intézményünk a Ginop 6.2.3-17 A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése pályázatban
konzorciumi partnerként vesz részt. A pályázathoz kapcsolódó, intézkedési tervben rögzített
feladatok végrehajtására 3 fős munkacsoport alakult, akik az intézményi feladatok koordinálásában,
pályázathoz kapcsolódó adatszolgáltatási és adminisztrációs feladatok ellátásában, a konzorciumi
partnerekkel való kapcsolattartásban vesznek részt.
A munkacsoport vezetője: Ferdinánd Tibor
. tagjai:..Csontos Tibor
Ferdinánd Ágnes
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3.17.

A diákönkormányzat, a diákképviselők, valamint az intézményi vezetők
közötti kapcsolattartás formái és rendje

A diákönkormányzat segítő tanára az igazgatóval folyamatos kapcsolatban
diákönkormányzat vezetője havonta egy alkalommal találkozik az intézményvezetővel.

3.18.

van.A

A vezetők és a szülői szervezet (közösség) közötti kapcsolattartás formája

A Szülői Szervezet munkáját a patronáló tanár koordinálja. A patronáló tanárt az igazgató bízza
meg egy tanév időtartamra. A Szülői szervezet vezetőségével történő folyamatos kapcsolattartásért,
a Szülői szervezet véleményének a jogszabály által előírt esetekben történő beszerzéséért az
intézmény igazgatója felelős.
3.19.





Napi kapcsolattartás telefonon és e-mailen küldött információkkal.
Igazgatói látogatások szükség szerinti időpontokban.
Vezetői értekezleteken való részvétel.
Elvárt a folyamatos információ csere.

3.20.

-

Tagintézménnyel való kapcsolattartás rendje

A diákok tájékoztatása

A tanulók naprakész tájékoztatása az iskola mindennapi életéről kiemelt feladat. A
tájékoztatás formái:
szóbeli tájékoztatás iskolagyűlésen, osztályfőnöki órán, iskolai foglalkozásokon.
Írásbeli tájékoztatás: a folyosón elhelyezett hirdetőtáblán, valamint az iskola honlapján,
iskolaújságban, e-mail-en, levélben,.
A tanulót értesíteni kell a személyével kapcsolatos büntető és jutalmazó intézkedésekről.
Minden diákot megillet a jog, hogy a személyét érintő kérdésekről, döntésekről tájékoztatást
kapjon osztályfőnökétől, szaktanárától vagy a döntés hozójától.

3.21.

A szülők tájékoztatásának formái

Az iskola a tanév során a szülők részére szóbeli tájékoztatást tart a munkatervben rögzített
időpontokban rendezett szülői értekezleteken, illetve fogadónapokon. A szülőket érintő fontos
információkat a honlapunkon közzé tesszük. A szülők az elektronikus naplóból értesülhetnek
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gyermekük tanulmányi előmeneteléről, magatartásáról és szorgalmáról, a hiányzásról, a
dicséretekről és a kiszabott büntetésekről
Valamennyi pedagógus köteles a tanulóra vonatkozó minden érdemjegyet és írásos bejegyzést az
osztálynaplóban (elektronikus naplóban) feltüntetni. A tanuló igazolatlan hiányzásáról és annak
következményeiről a szülőt írásban kell értesíteni.
Szóbeli tájékoztatás szervezett formái:
-Szülői értekezletek
-Tanári fogadóórák

3.22.

A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja

3.22.1. A külső kapcsolatok célja, formája és módja
Intézményünk a feladatok elvégzése, a gyermekek egészségügyi, gyermekvédelmi és szociális
ellátása, valamint a továbbtanulás és a pályaválasztás érdekében és egyéb ügyekben rendszeres
kapcsolatot tart fenn más intézményekkel.
A vezetők, valamint az oktató-nevelő munka különböző szakterületeinek képviselői
rendszeres személyes kapcsolatot tartanak a társintézmények képviselőivel - meghívás vagy egyéb
értesítés alapján.
A kapcsolattartás formái és módjai
- közös értekezletek tartása,
- szakmai előadásokon és megbeszéléseken való részvétel,
- módszertani bemutatások és gyakorlatok tartása,
- intézményi rendezvények látogatása,
- hivatalos ügyintézés levélben vagy telefonon.
3.22.2. Rendszeres külső kapcsolatok
Intézményünk a feladatok eredményes ellátása érdekében rendszeres munkakapcsolatot tart számos
szervezettel. Napi munkakapcsolat köti az intézményt a közös fenntartásban működő
intézményekhez és szervezetekhez.
Az intézmény kapcsolatban áll a következő szervezetekkel
- a fenntartóval,
- kisebbségi önkormányzatokkal
- a gyermekek egészségügyi ellátásáról gondoskodó társintézményekkel,
- a gyermek- és ifjúságvédelmi hatóságokkal,
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- pedagógiai szakszolgálattal,
- a családsegítő központtal
- védőnői szolgálattal
- a történelmi egyházak helyi szervezeteivel
- szülői szervezettel
- patronáló cégekkel
- környező középfokú oktatási intézményekkel
- ASZIH intézményeivel
- sportegyesületekkel
- egyéb szervezetekkel.
3.22.3. Pedagógiai Szakszolgálat
Az iskola a különleges bánásmódot igénylő gyermekek kapcsán napi kapcsolatban áll a megyei
pedagógiai szakszolgálattal. A szolgálat munkatársai elvégzik a beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel, valamint sajátos nevelési igénnyel kűzdő tanulók szakérői vizsgálatát és
javaslatot tesznek az érintett gyermekek iskolai fejlesztésével kapcsolatban. A rendszeres
kapcsolattartást biztosítja az évente egy alkalommal történő szakszolgálati látogatás, az
esetmegbeszélések és szakmai konzultációk.
3.22.4. Család- és Gyermekjóléti Központ
A gyermekvédelmi feladatok ellátására iskolánkban gyermek- és ifjúságvédelmi felelőst
alkalmazunk. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős iskolai feladatain túl kapcsolatot tart fenn az
önkormányzat által működtetett Gyermekjóléti Központ szakembereivel, illetve a gyermekvédelmi
rendszerhez kapcsolódó feladatokat ellátó más személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal.
(Család- és Gyermekjóléti Központ stb.).
3.22.5. Külső gyakorlati képzőkkel való kapcsolattartás
Az tanulók gyakorlati képzése elsősorban két iskolai tanüzemben történik: Apagyon és
Tiszabercelen.
Mindkét tanüzem megfelel azon követelményeknek, melyek alapján tanulószerződéses gyakorlati
képzés folytatható. Ezzel a lehetőséggel, jelenleg 110 tanuló foglalkoztatására van lehetőség. Azon
tanulók esetében, akikkel nem tudunk tanulószerződést kötni,elsősorban tanüzemeinkben történik
a gyakorlati oktatásuk. Esetükben lehetőség van kölső gyakorlati képző helyek bevonására is.
Ezen partnerekkel szerződés alapján végezzük tanulóink gyakorlati felkészítését. Ezek lehetnek
egy-egy tanévre szóló, vagy eseti megállapodások.. A megfelelő külső gyakorlóhelyek
kiválasztásában a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is közreműködik.
A gyakorlatok irányítását, szervezését, koordinálását, és ellenőrzését, az iskola gyakorlati
oktatásvezetője végzi. Ő felel a külsö gyakorló helyekkel történő folyamatos kapcsolattartásért is.
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3.23.

A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje

Az Iskola-egészségügy feladatait a Köznevelési törvény, és az annak végrehajtását tartalmazó
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet, az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1998.(IX.3.)
NM-rendelet szerint végzi.
Az iskola-egészségügy elvégzi a hatályos törvények és jogszabályok alapján az iskola
tanulóinak rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását (a Köznevelésitörvény 25.§ (5) bek.
alapján). Az Iskola-egészségügyi Szolgálat feladatainak ellátásában segíti az intézmény
igazgatója, a közvetlen segítőmunkát az igazgatóhelyettes és az osztályfőnökök végzik.
3.23.1. Az iskolaorvos feladatai
Az iskola diákjainak rendszeres egészségügyi felügyelete, a tanulóknál előzetes, időszakos,
soron kívüli és záróvizsgálatok történnek (a Köznevelési törvény 46.§(6)/d bekezdése,
valamint a 25.§(5) bek. előírja a diákok rendszeres egészségügyi ellenőrzését).
- A vizsgálatkor talált kóros elváltozások esetében a tanuló gondozásbavétele a 26/1998. (IX.3.)
NM- rendelet alapján és a szülő/ gondviselő tájékoztatása.
- A pályaválasztási tanácsadás orvosi feladatait minden évben végzi (az egészségügyről szóló
1998.évi CLIV. tv. és a 33/1998. (VI.24.) NM rendelet alapján).
- A testnevelési órákkal kapcsolatos gyógytestnevelési, könnyített-, felmentett- illetve normál
testnevelési csoportokba való besorolást a tanévet megelőző május15-ig elvégzi, kivéve, ha a
vizsgálatok később következtek be.
- A sporttal kapcsolatos iskolaorvosi feladatokat a külső sportegyesületben nem tag, de
diáksportköri versenyeken induló diákjaink iskolaorvosi vizsgálatát, és igazolás kiadását
elvégzi.
- Végrehajtja a szükséges és esedékes védőoltásokat. Az iskolavédőnővel együttműködve
ellenőrzi az iskolai higiénét, és az elrendelt járványügyi intézkedések végrehajtását. Javaslatot
tesz az egészséges táplálkozásra és az iskola épületének, a gyakorló helyeinek biztonságos
működtetésére.
- Sürgősségi eseti ellátást végez, a szülő tájékoztatása mellett.
- Gondoskodik a tanulók egészségügyi állapotáról és a dokumentumok vezetéséről, a védőnő
közreműködésével rendszeresen ellenőrzi, hogy a tanulók a szükséges szakorvosi
vizsgálatokon részt vegyenek. A szükséges vizsgálatokra beutalót biztosít a diákoknak, őket a
legszükségesebb gyógyszerekkel ellátja, ezt követően a háziorvosi rendelőbe vagy
szakrendelőbe irányítja kezelésre és egyben a szülőt tájékoztatja.
- Az osztályok szűrését követően kapcsolatot tart a szülővel/ gondviselővel, családorvossal és
szakorvosokkal. Elváltozások esetén a gyakorlati foglalkozásokhoz korlátozásokat ad.
Kapcsolatot tart az osztályfőnökkel és a pedagógusokkal a titoktartási kötelezettség
betartásával.
-
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- Preventív tevékenységet lát el, személyes tanácsadással, egészségvédelmi tájékoztatással,
előadással.
- Kapcsolattartás a segítő intézményekkel és az ÁNTSZ munkatársaival.
3.23.2. Az iskolai védőnő feladatai
A védőnő munkájának végzése során együttműködik az iskolaorvossal, szülővel/
gondviselővel és az iskola vezetőségével és dolgozóival.
- Elősegíti az iskolaorvos munkáját, a szükséges szűrővizsgálatok ütemezését.
- Figyelemmel kíséri a tanulók egészségi állapotának alakulását, az előírt vizsgálatokon való
megjelenésüket, leleteik meglétét, szükséges dokumentációk vezetése mellett.
- Rendszeresen fogadóórát tart a tanulóknak, szülőnek/ gondviselőnek.
- Szükség esetén elsősegélynyújtás.
- Elvégzi a szűrővizsgálatokat, megelőző ellenőrző méréseket (vérnyomás, testsúly, magasság,
hallásvizsgálat, látásélesség, tisztasági vizsgálat, stb.).
- A védőnő szoros munkakapcsolatot tart fenn az iskolatitkárral.
- Végzi a diákság körében a szükséges felvilágosító, egészségnevelő munkát, osztályfőnöki
órákat, előadásokat tart, egészségnapot és véradást szervez az osztályfőnökkel együttműködve.
- Figyelemmel kíséri az egészségügyi témájú filmeket, könyveket, folyóiratokat, azokat
mindennapi munkájában felhasználja.
- Az iskolaorvossal együttműködve ellenőrzi az iskolai helyiségeket, környezetet, étkeztetés
higiénét, és szükség esetén javaslatot tesz.
- Kapcsolatot tart a segítő intézményekkel (ÁNTSZ, Gyermekjóléti Szolgálat, Pedagógiai
Szakszolgálat, Drogambulancia, Vöröskereszt, stb.).
-
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4. A működés rendje
4.1. Az intézmény működési rendje
4.1.1. A tanév rendjének meghatározása
A tanév általában szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-ig, a szorgalmi idő június
30-ig tart. A tanév általános rendjéről az E m b e r i E r ő f o r r á s o k M i n i s z t é r i u m a
évenként rendelkezik. A tanév helyi rendjét, programjait a nevelőtestület határozza meg és
rögzíti munkatervben az érintett közösségek véleményének figyelembe vételével.
4.1.2. A tanév rendje és annak közzététele
A tanév helyi rendje tartalmazza az intézmény működésével kapcsolatos legfontosabb
eseményeket és időpontokat:
 nevelőtestületi értekezletek időpontjait,
 az intézményi rendezvények és ünnepségek módját és időpontját,
 a tanítás nélküli munkanapok programját és időpontját,
 a vizsgák (felvételi, osztályozó, javító, különbözeti, helyi, érettségi) rendjét,
 a tanítási szünetek (őszi, tavaszi, téli) időpontját - a rendelet keretein belül,
 a nyílt napok megtartásának rendjét és idejét
A tanév helyi rendjét, valamint az intézmény rendszabályait (házirend) és a balesetvédelmi
előírásokat az osztályfőnökök az első tanítási héten ismertetik a tanulókkal, az első szülői
értekezleten pedig a szülőkkel. A fentieket, a nyitva tartás és a felügyelet időpontjait az
intézmény bejáratánál ki kell függeszteni.
A fentiek időpontját az intézmény éves munkaterve tartalmazza.
4.1.3. Az intézmény nyitva tartása
Az intézmény a tanév szorgalmi ideje alatt tanítási napokon:
 Reggel 6 óra 30 perctől este 20 óráig tart nyitva.
 Hivatalos munkaidő 7 óra 30 perctől 16 óráig tart.
A szokásos nyitva tartási rendtől való eltérésre az intézményvezető adhat engedélyt - eseti
kérelmek alapján.
Tanítási szünetek alatt, valamint szombaton és vasárnap a nyitva tartás csak az intézményvezető
által engedélyezett szervezett programokhoz kapcsolódik. Az intézményt egyébként zárva kell
tartani! Az intézmény tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva.
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4.1.4. A tanítási napok rendje
A tanítási órák rendje
Az oktatás és a nevelés az óratervnek megfelelően, a tantárgyfelosztással összhangban levő
órarend alapján történik a pedagógusok vezetésével a kijelölt tantermekben.
A napi tanítási idő (a kötelező órarend szerinti tanítási órák időtartama) reggel
7 óra 45 perctől órától délután 14 óra 50 percig tart. Indokolt esetben az igazgató rövidített órákat
és szüneteket rendelhet el. A tanítási órák időtartama: 45 perc. Az első tanítási óra reggel
7 óra 45 perckor kezdődik.
A tanítási órák (foglalkozások) látogatására engedély nélkül senki sem jogosult. Minden
esetben a látogatásra az igazgató adhat engedélyt. A tanítási órák megkezdésük után nem
zavarhatók, kivételt indokolt esetben az igazgató és a vezető helyettes tehetnek. A tanítási órák
tanulókra vonatkozó szabályait a házirend tartalmazza.

Az óraközi szünetek rendje
Az óraközi szünetek időtartama: 10 perc, az ötödik óra utáni szünet 20 perc a negyedik, hatodik
és hetedik óra utáni 5 perc, a házirendben feltüntetett csengetési rend szerint. Az óraközi szünetek
ideje nem rövidíthető, legkisebb időtartama 5 perc.
Minden szünet ideje alatt - a tanulók egészsége érdekében - a tantermekben szellőztetni kell. Az
óraközi szünetet a kijelölt étkezési időn kívül a tanulók - egészségük érdekében - a 3. és
5. óra utáni szünetekben lehetőség szerint az udvaron töltsék, vigyázva saját és társaik testi
épségére!
Az étkezést lehetőség szerint 12 és 14 óra között kell lebonyolítani.

Az intézményi felügyelet rendszabályai
Az iskolában a tanítási idő alatt tanuló felügyelet nélkül nem tartózkodhat. Az órarend szerinti
kötelező tanítási órák és a tanórán kívüli foglalkozások alatt a tanulókra a tanórát vagy a
foglalkozást tartó pedagógus felügyel. Az óraközi szünetekben, valamint közvetlenül a
tanítási idő előtt és után a tanulók felügyeletét az ügyeleti rend szerint beosztott ügyeletes
pedagógusok látják el.
Az intézmény évente ügyeleti rendet határoz meg az órarend függvényében. Az ügyeleti rend
beosztásáért a nevelési igazgatóhelyettes a felelős. Az ügyeletre beosztott vagy az ügyeletes
helyettesítésére kijelölt pedagógus felelős az ügyeleti terület rendjének megtartásáért, a
felügyelet ellátásáért. Az ügyeletes pedagógus feladatait az ügyeleti rend tartalmazza.
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4.1.5. A vezetők intézményben való tartózkodása
Az intézmény hivatalos munkaidejében legalább egy felelős vezetőnek kell az épületben
tartózkodni. Az ügyeletes vezető akadályoztatása esetén az SZMSZ-ben rögzített vezetői
helyettesítési rend jelöli ki az ügyeleti feladatokat ellátó személyt.

4.1.6. A közalkalmazottak munkarendje
Az intézmény zavartalan működése érdekében a közalkalmazottak munkarendjét a hatályos
jogszabályok betartásával - az intézményvezető állapítja meg. A közalkalmazottak munkaköri
leírásait a vezető helyettesek készítik el, és az intézményvezető hagyja jóvá. Minden
közalkalmazottnak és tanulónak az intézményben be kell tartania az általános munka- és
balesetvédelmi szabályokat. Az ezzel kapcsolatos képzést az intézmény megbízott munkatársa
tartja.
A vezető helyettesek tesznek javaslatot - a törvényes munkaidő és pihenő idő
figyelembevételével - a napi munkarend összehangolt kialakítására, változtatására és a
közalkalmazottak szabadságának kiadására.

4.1.7. A pedagógusok munkarendje
A pedagógusok jogait és kötelességeit a köznevelési törvény rögzíti. A nevelési-oktatási
intézményben dolgozó pedagógus heti kötött munkaideje a nevelő- oktató munkával lekötött
és a le nem kötött időből áll. A munkabeosztások összeállításánál alapelv az intézmény
zavartalan feladatellátása és a pedagógusok egyenletes terhelése.A pedagógusok heti kötött
munkaideje 32 óra, melyből 30 órát az intézményben tartózkodnak. A fennmaradó két órát - a
tanulók értékelésével és a tanítási órákra való felkészüléssel összefüggő feladatot végezve- in
tézményen kívül is tölthetik. Amennyiben a megnövekedett intézményi feladatok indokolják,
az igazgató elrendelheti a kötött munkaidő teljes egészének intézményben való letöltését. Az
utazó tanárok esetében a két intézményegység közötti utazás is a kötött munkaidőbe számít.
Tanfelügyeleti és minősítő szakértők esetében a kötött munkaidő - arányosan csökkentve - heti
24 óra. Az adott tanév június 16 és augusztus 31 közötti időszak munkanapjainak munkarendjét
-a feladatok függvényében- az igazgató határozza meg. A munkaidő betartását a székhely
intézményben elektronikus beléptető rendszer használata igazolja, melynek használata minden
pedagógusra nézve kötelező. A tiszaberceli tagintézményben valamint az apagyi tanüzemben
beléptető hiányában a jelenléti ív vezetése kötelező.
A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet a vezető helyettes
állapítja meg, - az intézményvezető jóváhagyásával. A tanórák (foglalkozások) elcserélését a
vezető helyettes engedélyezi. A pedagógus köteles munkakezdése előtt 15 perccel a
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munkahelyén megjelenni. A reggeli ügyeletet ellátó pedagógusnak az ügyeletkezdésnél (730) 5
perccel kell korábban érkeznie.
A pedagógusnak a munkából való távolmaradását előzetesen jelentenie kell, hogy feladatának
ellátásáról helyettesítéssel gondoskodni lehessen! A tantervi anyagban való lemaradás
elkerülése érdekében a pedagógust hiányzása esetén - lehetőség szerint - szakszerűen kell
helyettesíteni.
A rendkívüli távolmaradást legkésőbb az adott munkanapon az első tanítási óra megkezdése
előtt negyed órával jelezni kell az intézmény vezető-helyettesének.
A pedagógusok számára - a kötelező óraszámon felüli - tanítási (foglalkozási) órák
megtartására, egyéb feladatokra a megbízást vagy kijelölést az intézményvezető adja, - a
vezető helyettes és a szakmai munkaközösség-vezetők javaslatainak alapján. A megbízások
során figyelembe kell venni a pedagógus alkalmasságát, rátermettségét és szakmai
felkészültségét.

4.1.8. A nem pedagógus munkakörűek munkarendje
Az oktató-nevelő munkát segítő alkalmazottak munkarendjét, a távollevők helyettesítési
rendjét az igazgató állapítja meg. Az egyes részlegek
alkalmazottainak
napi
munkabeosztásánál figyelembe kell venni a köznevelési intézmény feladatainak
zökkenőmentes ellátását, valamint a helyi sajátosságokat. (pl. tanüzemek) Az
alkalmazottaknak munkakezdésük előtt
10 perccel kell munkahelyükön megjelenniük, távolmaradásukról értesíteniük kell a
közvetlen felettesüket.
Munkaköri leírásukat a közvetlen felettesük készíti el.
A törvényes munkaidő és pihenőidő figyelembevételével a közvetlen felettesek tesznek
javaslatot a napi munkarend összehangolt kialakítására, megváltoztatására, és a
munkavállalók szabadságának kiadására.

4.1.9. A tanulók munkarendje
A tanulók munkarendjét, intézményi életének részletes szabályozását a Házirend
határozza meg.
A házirend szabályait a nevelőtestület - az intézményvezető (igazgató) előterjesztése után - az
érintett közösségek véleményének egyeztetésével alkotja meg. A házirend betartása a
pedagógiai program céljainak megvalósítása miatt az intézmény valamennyi tanulójára és az
intézményben tartózkodó személyekre nézve kötelező.
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4.2. A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak
jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel
[R. 4. § (1) bekezdés c) pont]
Látogatók, szülők, vendégek és hivatalos személyek csak hivatalos ügyek intézése,
megbeszélések, értekezletek céljából és idején tartózkodhatnak a kijelölt helyiségekben,
előzetes megbeszélés alapján.
A szülők, akik gyermekeiket kísérik 7.45-ig tartózkodhatnak az épületben.
4.3. Az egyéb foglalkozások célja, szervezeti formái, időkeretei
4.3.1. Rendszeres tanórán kívüli foglalkozások
A tanórán kívüli foglalkozások rendje
Az iskola - a tanórai foglalkozások mellett - a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei szerint
tanórán kívüli foglalkozásokat szervez. A tanórán kívüli foglalkozások tartását a tanulók
közössége, a szülői szervezetek, továbbá a szakmai munkaközösségek kezdeményezhetik az
igazgatónál.
A tanév tanórán kívüli foglalkozásait az intézmény szeptember15-ig hirdeti meg, és a tanulók
érdeklődésüknek megfelelően szeptember 30-ig választhatnak.
A tanulók jelentkezése önkéntes, de felvétel esetén a foglalkozásokon való részvétel kötelező.
A tanórán kívüli foglalkozások helyét és időtartamát az igazgatóhelyettesek rögzítik az iskola
heti tanórán kívüli órarendjében, terembeosztással együtt.
Szakkörök
A különböző szakköröket a magasabb szintű képzés igényével a tanulók érdeklődésétől
függően indítja az iskola. A szakköröket vezető pedagógusokat az igazgató bízza meg. A
foglalkozások előre meghatározott tematika alapján történnek. Erről, valamint a
látogatottságról szakköri naplót kell vezetni. A szakkör vezetője felelős a szakkör
működéséért. A szakköri aktivitás tükröződhet a tanuló szorgalom és szaktárgyi osztályzatában.
Sportkörök
A tanulók mindennapi testedzésének, mozgásigényének kielégítésére, a mozgás és a sport
megszerettetésére sportköri foglalkozásokat (tömegsport) és edzéseket tarthatnak a testnevelő
tanárok.
Iskolánk lehetőséget nyújt tanulóinak a különböző sportági ( atlétika, sportlövészet,
labdarúgás,) foglalkozásokon és versenyeken való részvételre.
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A könyvtár
Az iskola könyvtára a könyvtári tanórákon és minden tanítási napon nyitvatartási idejében áll
a tanulók és a pedagógusok rendelkezésére. A könyvek és a folyóiratok, valamint az egyéb
információhordozók igénybevételéről a könyvtár használati rendje intézkedik.
Felzárkóztató foglalkozások (fejlesztések)
A fejlesztések célja az alapképességek fejlesztése és a tantervi követelményekhez való
felzárkóztatás. A fejlesztést az igazgató által megbízott pedagógusok tartják. Az egyes
évfolyamokon differenciált foglalkoztatással -tanulókra vagy kijelölt tanulócsoportokra
kötelező jelleggel - a szaktanárok javaslatára történik.A fejlesztő munkába fejlesztő pedagógus
is bekapcsolódik.
4.3.2. Esetenkénti tanórán kívüli foglalkozások
Versenyek és bajnokságok
A diákok tanulmányi, szakmai, kulturális és sportversenyeken, valamint bajnokságokon való
részvétele kiemelkedő teljesítmények függvényében lehetséges.
Tanulóink az intézményi, a települési és az országos meghirdetésű versenyeken vehetnek
részt, szaktanári felkészítést igénybe véve. Az iskolai versenyek tartalmát a tantestület (szakmai
munkaközösségek) határozza meg, és felelős a lebonyolításukért. A szervezést a vezető
helyettes irányítja.
Szakmai tanulmányutak
Az iskola a tanulók szakmai ismereteinek bővítésére szakmai tanulmányutakat szervez a
szakmai gyakorlatok keretén belül. A tanulmányutak iskolai elfoglaltságnak minősülnek , a
részvétel kötelező , a diákok számára díjtalan.
A tanulmányutak előkészítéséért, lebonyolításáért a felügyeletért valamint a szakmai irányításért
a gyakorlati oktatás vezető, valamint a gyakorlatvezető tanárok felelősek.
A külföldi utazásokra vonatkozó szabályok
Tanítási idő alatt, szorgalmi időben a három tanítási napnál hosszabb egyéni és csoportos
külföldi utazáshoz, - amelynek célja tanulmányi továbbképzés, kulturális, sport és
tudományos rendezvény - az igazgató engedélye szükséges. A kérelmet egyéni utazás esetén a
szülő, csoportos utazás esetén a külföldre utazásért felelős csoport vezetője az utazás előtt
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legalább két héttel az igazgatónak írásban nyújtja be. A csoportos utazási kérelemnek
tartalmaznia kell a külföldi tartózkodás időpontját, útvonalát, a szálláshelyet, a résztvevő
tanulók számát, névjegyzékét, a kísérő tanárok nevét.
Kulturális intézmények látogatása
Múzeum, színház, mozi, kiállítás és tárlat-látogatások, valamint sportrendezvények a tanítási
időn kívül bármikor szervezhetők az osztályközösségek, vagy kisebb tanulócsoportok
számára. Tanítási időben történő látogatásra az igazgató engedélye szükséges.
Egyéb rendezvények
Az iskola tanulói közösségei (osztályközösségek, diákkörök, szakkörök stb.) egyéb
rendezvényeket is szervezhetnek. Az egyéb jellegű rendezvények lebonyolításához akkor kell
kérvényt benyújtani az intézmény vezetőjéhez, ha a tanulók az iskola helyiségeit igénybe
kívánják venni, illetve amennyiben a rendezvény időtartama érinti a tanítási időt.
4.3.3. A felnőttoktatás formái
A 2011. évi CXC. törvény (a nemzeti köznevelésről) meghatározása szerint a felnőttoktatás a
köznevelési intézmény alapító okiratában, szakmai alapdokumentumában foglalt köznevelési
feladat.
A felnőttoktatással összefüggő feladatok ellátása során - a szakképző intézményekben - a
„köznevelési törvény” mellett „a szakképzési törvény” rendelkezéseit is figyelembe kell venni.
Az állami fenntartó által fenntartott szakképző intézmény ellátja a felnőttoktatás keretében
folyó szakképzés feladatait.
A felnőttoktatás keretében folyó szakképzést (szintén) a szakképzési kerettanterv alapján kell
megszervezni.
A Lippai János Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskolában minden évfolyamon,
és minden osztályban szakképzési tevékenység folyik. (Tehát valamilyen agrár ágazati
érettségire vagy OKJ-ben szereplő szakma szakmai vizsgájára felkészítő képzést végzünk.)
Az Országos Képzési Jegyzék a benne foglalt szakmára meghatározza, az alkalmazható képzési
formát, a munkarendet. Iskolai rendszerű szakképzés esetén: a nemzeti köznevelésről szóló
törvényben meghatározottak alapján nappali, esti, levelező, távoktatás vagy egyéb sajátos
munkarend szerinti képzések lehetnek.
A tanuló munkahelyi, családi vagy más irányú elfoglaltságához, a meglévő ismereteihez és
életkorához igazodó iskolai oktatásban (a továbbiakban: felnőttoktatás) a „köznevelési
törvényben” foglaltak szerint vehet részt.
A tanuló attól az évtől kezdődően, amelyben huszonötödik életévét betölti, kizárólag
felnőttoktatásban kezdhet új tanévet.

4400 Nyíregyháza, Krúdy köz 2.
OM azonosító: 033685

53

Intézményi dokumentumok –Szervezeti és Működési Szabályzat
A tanuló attól a tanévtől kezdve folytathatja a tanulmányait felnőttoktatás keretében, amelyben
a tizenhatodik életévét betölti.
Sajátos nevelési igényű tanuló, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel
küzdő tanuló esetén, továbbá, ha a tanulmányi követelményeket azért nem tudták teljesíteni,
mert a tanuló tartós gyógykezelés alatt állt, az előzőleg meghatározott életkorhoz kettő évet
hozzá kell számítani.
A felnőttoktatásban a tizenhat-huszonnégy éves tanulók részére ifjúsági osztály, csoport
szervezhető.
A felnőttoktatásban az oktatás megszervezhető a nappali oktatás munkarendje, továbbá esti,
levelező vagy más sajátos munkarend szerint.
A nappali oktatás munkarendje szerint folyó oktatás esetében a tanórák számának a
kerettantervben a nappali rendszerű oktatás munkarendje szerinti kötelező tanórai
foglalkozások legalább kilencven százalékát el kell érnie.
Az esti oktatás munkarendje szerint folyó oktatás esetében a tanórák számának a
kerettantervben a nappali rendszerű oktatás munkarendje szerinti kötelező tanórai
foglalkozások legalább ötven százalékát.
Az esti oktatás munkarendje szerint megszervezett felnőttoktatás keretében a gyakorlati képzés
jelenléti óraszáma legalább a nappali rendszerű képzésre meghatározott gyakorlati óraszám
hatvan százaléka. Az elméleti képzés jelenléti óraszáma az esti oktatás munkarendje szerint
megszervezett felnőttoktatás keretében a nappali rendszerű képzésre meghatározott elméleti
óraszám legalább tíz százaléka azzal, hogy az összes kötelező jelenléti óraszám eléri a nemzeti
köznevelésről szóló törvényben az esti oktatás munkarendjére meghatározott óraszámot.
A levelező oktatás esetében a tanórák számának a kerettantervben a nappali rendszerű oktatás
munkarendje szerinti kötelező tanórai foglalkozások tíz százalékát el kell érnie.
Az levelező oktatás esetében a gyakorlati képzés jelenléti óraszáma legalább a nappali
rendszerű képzésre meghatározott gyakorlati óraszám húsz százaléka.
Más sajátos munkarend szerint is folyhat az oktatás, ha a tanulónak tanórai foglalkozáson
egyáltalán nem kell részt vennie, továbbá, ha a tanórai foglalkozások száma nem éri el a
levelező oktatásra meghatározott óraszámot.
(Más sajátos munkarend szerint folyik a felnőttoktatás különösen a távoktatási formában.)
Felnőttoktatásban az iskolai oktatás a tanulók egyéni felkészülésére is épülhet, ha a tanítást nem
a nappali oktatás munkarendje szerint szervezik, a tanév rendjében meghatározott tanítási napot
az egyéni felkészülés keretében tanulásra fordított - az iskola által előírt - napokkal együtt kell
számítani, és nem kell alkalmazni az ötnapos tanítási hétre vonatkozó rendelkezéseket.
Iskolánkban a pedagógiai program részét képező szakmai programban meghatározza a
felnőttoktatás keretében oktatott szakmai tantárgyak óraszámait – figyelembe véve az
előzőeket.
Felnőttoktatás keretében folyó szakképzésben tanulószerződés köthető.
Az esti, a levelező oktatás munkarendje és az oktatás egyéb sajátos munkarendje szerinti
felnőttoktatás keretében folyó teljes gyakorlati képzésre is köthető együttműködési
megállapodás, azon gyakorlati képzést folytató gazdálkodó szervezettel vagy egyéb szervvel,
szervezettel, amellyel az adott szakképesítés gyakorlati képzésére tanulószerződés köthető.
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A szakiskola tanulója a nemzeti köznevelésről szóló törvény átvételre és felvételre vonatkozó
rendelkezései szerint folytathatja tanulmányait másik szakiskola vagy középiskola megfelelő
évfolyamán.
A szakiskolai végzettséggel rendelkező tanulót kérésére a szakközépiskola tizedik évfolyamára
kell felvenni, ha a „szakképzési törvény” 22. § (1) bekezdése szerinti belépésre vonatkozó
követelményeket teljesítette.
Az OKJ-ban meghatározott körbe tartozó, érettségire épülő szakirányú szakképesítés
megszerzése céljából a felnőttoktatás keretében folyó iskolai rendszerű szakképzésbe
bekapcsolódhat az is, aki rendelkezik a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményében
meghatározottak szerinti szakirányú szakiskolai végzettséggel, a szakiskolában szerzett
szakképesítéssel betölthető munkakörben szerzett legalább ötéves gyakorlattal és az adott
szakképesítésben tett mestervizsgával.
A nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban folyó szakmai képzésben
részt vevő szakiskolai (szakközépiskolai 2016.09.01-től) tanuló szintvizsgát köteles tenni, ha
nem rendelkezik érettségi végzettséggel.
Iskolánkban felnőttoktatás második szakképesítés megszerzésére, külön felnőttoktatási
csoportban szervezhető meg.

4.4. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos
feladatok
4.4.1. A hagyományápolás célja
Az intézmény hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az intézmény
jó hírnevének megőrzése az alkalmazotti és gyermekközösség minden tagjának kötelessége.
A nemzeti ünnepélyek és megemlékezések rendezése és megtartása a fiatalok nemzeti
identitástudatát fejleszti, hazaszeretetüket mélyíti. Az intézmény egyéb helyi hagyományai
közé tartozó rendezvények a közösségi élet formálását, a közös cselekvés örömét szolgálják, a
fiatalokat az egymás iránti tiszteletre nevelik.Az iskolai ünnepségeket a tanév munkaterve
tartalmazza.
4.4.2. A hagyományápolás külsőségei, feladatai
A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat, időpontokat, valamint felelősöket a
munkatervben határozzuk meg. Alapelv, hogy az intézményi rendezvényekre (ünnepélyekre,
tanulmányi és sportrendezvényekre stb.) való megfelelő színvonalú felkészítés és felkészülés
a pedagógusok és a tanulók számára - a képességeket és a rátermettséget figyelembe véve egyenletes terhelést adjon. Az intézményi szintű ünnepélyeken és rendezvényeken a
pedagógusok és tanulók részvétele kötelező az alkalomhoz illő öltözékben.
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4.5. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje
A nevelő-oktató munka belső ellenőrzése a tanítási órákon, gyakorlati foglalkozásokon kívül
kiterjed a tanórán kívüli foglalkozásokra is.
A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésének megszervezéséért és hatékony működtetéséért az
igazgató felelős.
Az ellenőrzés területeit, konkrét tartalmát, módszerét és ütemezését a tanévenként
elkészítendő ellenőrzési terv tartalmazza.
Az ellenőrzési tervet nyilvánosságra kell hozni minden esetben az adott tanév szeptember 20ig.
Az ellenőrzési tervekben rögzíteni kell, hogy az ellenőrzést végzők közül ki, mikor, milyen
területet, mely személynél ellenőriz.Általános elvként elfogadjuk,hogy minden pedagógusnál
tanévenként legalább egy alkalommal történjen meg óra- /foglalkozás-látogatás.
Az ellenőrzést végzők tapasztalataikat minden esetben közlik a látogatott pedagógussal,
illetve alkalmazottal. Az esetleg kirívó, azonnali intézkedést kívánó problémákat szóban vagy
írásban közlik az igazgatóval. Az általános tapasztalatokról tantestületi értekezletek előtt az
igazgató részére írásbeli tájékoztatást készítenek.
Az ellenőrzési tervben nem szereplő eseti ellenőrzések lefolytatásáról az igazgató dönt.
Az ellenőrzési tervben szereplő ellenőrzéseken túl a pedagógusok 5 évente sorra kerülő
tanfelügyeleti ellenőrzését megelőző és megalapozó önértékelésének is része ellenőrzés, melyet
az iskola Belső Ellenőrzési Csoportja(BECS) koordinál. Ezen két különböző célú ellenőrzés az
iskolában egymás mellett él, azokat úgy kell megszervezni, hogy végrehajtásuk sem az ellőrzést
végzőkre, sem pedig az ellőrzött pedagógusokra indokolatlan többletterhet ne jelentsen.

A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésére jogosultak
1.
2.
3.
4.
5.

az igazgató,
az igazgatóhelyettesek,
tagiskola vezető
gyakorlati oktatás vezető
a munkaközösségi vezetők külön megbízás szerint.

A vezetői ellenőrzés célja közvetlen információk szerzése, tények megismerése, tájékozódás,
segítségnyújtás, feladatok, utasítások végrehajtásának ellenőrzése, eredményesség,
hatékonyság, problémák feltárása.
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Az igazgató az intézményben folyó valamennyi tevékenységet ellenőrizheti.
Közvetlenül és folyamatosan ellenőrzi a napi munkakapcsolatokon és beszámolókon keresztül
vezetőtársai tevékenységét, ennek keretében önállóságukat, az általuk irányított belső
szervezeti egységben végzett munkát, tárgyalókészségüket, megbízható munkavégzésüket.
Egyéni beszélgetés alapján ellenőrzi a nevelőtestület tagjainak tevékenységét,
kapcsolatteremtő és együttműködési készségét, pontosságát, figyelmét, szakmai ismeretekben
való jártasságukat, írásbeli és szóbeli kifejező készségüket, felelősségérzetüket. Az igazgató
ellenőrzi az iskola működésével, gazdálkodásával, kapcsolattartásával összefüggő minden
olyan tevékenységet, amelyet nem utal vezetőtársai hatáskörébe.
Az igazgatóhelyettesek, a tagintézmény vezető, gyakorlati oktatás vezető az ellenőrzési
tevékenységüket a vezetői feladatmegosztásból következő saját területükön végzik.
A munkaközösség-vezetők az ellenőrzési feladatokat a munkaközösség tagjainál a
szaktárgyukkal összefüggő területeken látják el. Tapasztalataikról folyamatosan tájékoztatják
az illetékes igazgatóhelyettest.

4.5.1. Az ellenőrzés módszerei, területei és formái
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások, gyakorlati foglalkozások látogatása,
dokumentumok (tervezés dokumentumai, e-napló,törzslapok,bizonyítványok) vizsgálata,
a tanulói munkák (témazáró dolgozatok, iskolai füzetek) ellenőrzése, vizsgálata,
összetett vizsgálat egy-egy tantárgy, tantárgycsoport, nevelési területre vonatkozóan,
beszámoltatás szóban vagy írásban.
kérdőívek kitöltése
interjú készítés

Az ellenőrzés tapasztalatait a pedagógusokkal egyénileg, szükség esetén a munkaközösség
tagjaival meg kell beszélni.
Az általánosítható tapasztalatokat - a feladatok egyidejű meghatározásával – tantestületi
értekezleten összegezni és értékelni kell. Az értékeléshez, az esetlegesen feltárt hibák
kiküszöbölésére, hiányosságok pótlására határidős feladatokat kell megfogalmazni.
4.5.2. Az óra-/foglalkozáslátogatás megfigyelési szempontjai
1.
2.

Milyen mértékben valósul meg a pedagógus tervezése?
Mennyiben támogatják az elvégzett feladatok a cél elérését?
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Milyen mértékben érte el az óra/foglalkozás a kitűzött célt?( beleértve az oktatási,
nevelési és képzési célokat)
Mennyiben felel meg az alkalmazott módszer a célnak?
Mennyiben illeszkedik az alkalmazott módszer, eljárás Pedagógiai programban
rögzített, intézmény által preferált módszerekhez, eljárásokhoz?
Milyen motivációs eszközöket alkalmaz a pedagógus az órán/foglalkozáson?
Alkalmaz-e tanulói kulcskompetenciákat fejlesztő módszereket?
Milyen tanulásszervezési eljárásokat használ?
Jelen van-e a tanulói aktivitáson alapuló tanulásszervezési eljárás( csoportmunka, páros
munka,önálló munka)a tanórán?
Alkalmaz- e a pedagógus differenciálást?
Milyen mértékben sikerül a tanulókat bevonni a foglalkozás menetébe,érdeklődésüket
fenntartani, aktivitásukat fokozni?
Alkalmaz-e a pedagógus a tanórán IKT eszközt( rendelkezésre állás függvényében), az
ehhez kapcsolódó módszerek valamelyikét?
Mennyire tükröződik a szokásrend a tanórán/foglalkozáson?
Milyen az óra, a foglalkozás előkészítése (eszközök bekészítése)?
Meghatározza-e és tudatosítja-e a tanulókkal a pedagógus a tanóra célját?
Milyen formában valósul meg a közösségfejlesztés az órán- foglalkozáson?
A csoport összetételének megfelelő hátránykompenzáció/ tehetséggondozás
megvalósul-e?
Figyelmet fordít-e a pedagógus a tanulók eltérő kultúrájából adódó különbségek
kiküszöbölésére?
A pedagógus mennyire veszi figyelembe az egyéni képességek közötti eltéréseket?
Hogyan jelenik meg a személyiségfejlesztés az órán/foglalkozáson?
Hogyan jelenik meg a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való foglalkozás az
órán/foglalkozáson? (amennyiben van ilyen tanuló a csoportban- SNI, BTMN)
Milyen ellenőrzési, értékelési módszereket használ a pedagógus?
Értékelési, ellenőrzési módszerei milyen mértékben adekvátak a tartalomnak?
Mennyire illeszkednek az értékelési módszerek a kiépített értékelési folyamatába?
Mennyiben felelnek meg az értékelés módszerei a Pedagógiai programban rögzített
értékelési formáknak?
Megjelenik-e a tanulói önértékelés az órán, foglalkozáson?
Mennyire előkészített a házi feladat?
Milyen a pedagógus kapcsolata, kommunikációja a diákokkal?
Milyen a pedagógus stílusa?
Milyen a pedagógus időgazdálkodása?
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4.6. A tanulóval szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárás részletes szabályai
A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 4.§ (1)/q szakaszában foglaltak alapján a tanulóval
szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályait az alábbiakban határozzuk meg:
















A fegyelmi eljárás megindítása a tanuló terhére rótt kötelességszegést követő 30 napon
belül történik meg, kivételt képez az az eset, amikor a kötelességszegés ténye nem derül
ki azonnal. Ebben az esetben a kötelességszegésről szóló információ megszerzését
követő 30. nap a fegyelmi eljárás megindításának határnapja.
A fegyelmi eljárás megindításakor az érintett tanulót és szülőt személyes megbeszélés
révén kell tájékoztatni az elkövetett kötelességszegés tényéről, valamint a fegyelmi
eljárás megindításáról és a fegyelmi eljárás lehetséges kimeneteléről.
A legalább háromtagú fegyelmi bizottságot a nevelőtestület bízza meg, a nevelőtestület
ezzel kapcsolatos döntését jegyzőkönyvezni kell. A nevelőtestület nem jogosult a
bizottság elnökének megválasztására, de arra vonatkozóan javaslatot tehet.
A fegyelmi tárgyaláson felvett jegyzőkönyvet a fegyelmi határozat tárgyalását
napirendre tűző nevelőtestületi értekezletet megelőzően legalább két nappal szóban
ismertetni kell a fegyelmi jogkört gyakorló nevelőtestülettel. A jegyzőkönyv
ismertetését követő kérdésekre, javaslatokra és észrevételekre a fegyelmi bizottság
tagjai válaszolnak, az észrevételeket és javaslatokat – mérlegelésük után a szükséges
mértékben – a határozati javaslatba beépítik.
A fegyelmi tárgyaláson a vélt kötelességszegést elkövető tanuló, szülője (szülei), a
fegyelmi bizottság tagjai, a jegyzőkönyv vezetője, továbbá a bizonyítási céllal
meghívott egyéb személyek lehetnek jelen. A bizonyítás érdekében meghívott
személyek csak a bizonyítás érdekében szükséges időtartamig tartózkodhatnak a
tárgyalás céljára szolgáló teremben.
A fegyelmi tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról írásos jegyzőkönyv készül, amelyet
a tárgyalást követő három munkanapon belül el kell készíteni, és el kell juttatni az
intézmény igazgatójának, a fegyelmi bizottság tagjainak és a fegyelmi eljárásban
érintett tanulónak és szülőjének.
A fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyvét a fegyelmi eljárás dokumentumaihoz kell csatolni,
az iratot az iskola irattárában kell elhelyezni.
A fegyelmi tárgyalást követően az elsőfokú határozat meghozatalát célzó
nevelőtestületi értekezlet időpontját minél korábbi időpontra kell kitűzni.
A fegyelmi eljárással kapcsolatos iratok elválaszthatatlanságának biztosítására az
iratokat egyetlen irattári számmal kell iktatni, amely után (törtvonal beiktatásával) meg
kell jelölni az irat ezen belüli sorszámát.
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4.6.1. A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályai
A fegyelmi eljárást a köznevelési törvényben szereplő felhatalmazás alapján egyeztető eljárás
előzheti meg, amelynek célja a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása,
értékelése, ennek alapján a kötelességszegéssel gyanúsított és a sérelmet elszenvedő közötti
megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. Az egyeztető eljárás célja a
kötelességét megszegő tanuló és a sértett tanuló közötti megállapodás létrehozása a sérelem
orvoslása érdekében.
4.6.2. Az egyeztető eljárás részletes szabályait az alábbiak szerint határozzuk
meg



















az intézmény vezetője a fegyelmi eljárás megindítását megelőzően személyes
találkozó révén ad információt a fegyelmi eljárás várható menetéről, valamint a fegyelmi
eljárást megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről;
a fegyelmi eljárást megindító határozatban tájékoztatni kell a tanulót és a szülőt a
fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről, a tájékoztatásban meg kell
jelölni az egyeztető eljárásban történő megállapodás határidejét;
az egyeztető eljárás kezdeményezése az intézményvezető kötelezettsége;
a harmadik kötelezettségszegéskor indított fegyelmi eljárásban az iskola a fegyelmi
eljárást megelőző egyeztető eljárást nem alkalmazza, ebben az esetben erről a tanulót és a
szülőt nem kell értesíteni;
az egyeztető eljárás időpontját – az érdekeltekkel egyeztetve – az intézmény
igazgatója tűzi ki, az egyeztető eljárás időpontjáról és helyszínéről, az egyeztető
eljárás vezetésével megbízott pedagógus személyéről elektronikus úton és írásban
értesíti az érintett feleket;
az egyeztető eljárás lefolytatására az intézmény vezetője olyan helyiséget jelöl ki, ahol
biztosíthatók a zavartalan tárgyalás feltételei;
az intézmény vezetője az egyeztető eljárás lebonyolítására írásos megbízásban az
intézmény bármely pedagógusát felkérheti, az egyeztető eljárás vezetőjének kijelöléséhez
a sértett és a sérelmet elszenvedett tanuló vagy szülőjének egyetértése szükséges;
a feladat ellátását a megbízandó személy csak személyes érintettségre hivatkozva
utasíthatja vissza;
az egyeztető személy az egyeztető eljárás előtt legalább egy-egy alkalommal köteles a
sértett és a sérelmet elszenvedő féllel külön-külön egyeztetést folytatni, amelynek célja az
álláspontok tisztázása és a felek álláspontjának közelítése;
ha az egyeztető eljárás alkalmazásával a sértett és a sérelmet elszenvedő fél azzal
egyetért, az intézmény vezetője a fegyelmi eljárást a szükséges időre, de legföljebb három
hónapra felfüggeszti;
az egyeztetést vezetőnek és az intézmény vezetőjének arra kell törekednie, hogy az
egyeztető eljárás – lehetőség szerint – 30 napon belül írásos megállapodással lezáruljon;
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az egyeztető eljárás lezárásakor a sérelem orvoslásáról írásos megállapodás készül,
amelyet az érdekelt felek és az egyeztetést vezető pedagógus írnak alá;
az egyeztető eljárás időszakában annak folyamatáról a sértett és a sérelmet okozó
tanuló osztályközösségében kizárólag tájékoztatási céllal és az ennek megfelelő
mélységben lehet információt adni, hogy elkerülhető legyen a két fél közötti
nézetkülönbség fokozódása;
az egyeztető eljárás során jegyzőkönyv vezetésétől el lehet tekinteni, ha a
jegyzőkönyvezéshez egyik fél sem ragaszkodik;
a sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő
tanuló osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli megállapodásban
meghatározott körben nyilvánosságra lehet hozni.
4.7. A könyvtár működése
4.7.1. Alapelvek

Az iskola könyvtára gyűjteményét, szolgáltatásait, működési rendjét az intézmény
szükségleteinek és könyvtári környezetének megfelelően alakítja ki az igazgató irányításával
és az iskola közösségi véleményének, javaslatainak figyelembevételével. Munkáját
összehangolja az iskolai élet különböző területein végzett tevékenységekkel.
Személyi feltételek
A könyvtárban egy könyvtáros-tanár dolgozik.
A könyvtár használóinak köre
Az iskola tanulói, pedagógusai, adminisztratív- és technikai dolgozói. A beiratkozás és a
szolgáltatások igénybevétele díjtalan.
4.7.2. A könyvtár fenntartása és felügyelete
A fenntartó
Az iskolai könyvtár az Iskola szerveztében működik. Fenntartásáról és fejlesztéséről az
FM gondoskodik az iskola költségvetésében. A szakszerű könyvtári szolgáltatások
kialakításáért a könyvtárat működtető iskola vállal felelősséget. A könyvtár működését az
iskola igazgatója ellenőrzi, és a nevelőtestület javaslatainak meghallgatásával irányítja.
Szakmai felügyelet
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A könyvtár szakmai tevékenységét szakmai szolgáltatásokkal (szaktanácsadás, továbbképzés,
módszertani útmutatás) az OH segíti. Az iskolai könyvtár munkájának értékelését az
országos szakértői névjegyzéken szereplő szakember végzi.
A könyvtár gazdálkodása
Az iskola költségvetésében biztosítja a könyvtár feladatainak ellátásához szükséges anyagi
feltételeket, amit a könyvtáros tervszerűen és folyamatosan fordít az állomány gyarapítására.
A folyamatos és egyenletes gyarapítás érdekében a könyvtári keret felhasználásáról
nyilvántartást vezet. A gazdasági- pénzügyi iratok (megrendelő jegyzékek, számlák,
ajándékozási jegyzékek) fénymásolt példánya mint a leltári nyilvántartás melléklete a
könyvtár irattárába van elhelyezve. Az iskola gazdasági vezetője gondoskodik a napi
működéshez szükséges technikai-, irodai- és egyéb eszközökről. A könyvtár működéséhez
szükséges dokumentumok, nyomtatványok beszerzése a könyvtáros feladata.









4.7.3. Alapfeladat
a gyűjtemény folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása és rendelkezésre
bocsátása
tájékoztatás nyújtása a dokumentumokról és a szolgáltatásokról
az iskola pedagógiai programja és könyvtár – pedagógiai programja szerinti tanórai
foglalkozások tartása
az egyéni és csoportos helyben használat biztosítása
könyvtári dokumentumok kölcsönzése
tartós tankönyvek, segédkönyvek kölcsönzése tanulóink számára
a könyvtári állomány pedagógiai programnak megfelelő, a tanulók és a pedagógusok
igényeinek figyelembevételével történő fejlesztése
4.7.4.





Kiegészítő feladatok

a köznevelési törvényben meghatározott egyéb foglalkozások tartása (szakkörök,
tehetséggondozás)
tájékoztatás nyújtása más könyvtárak dokumentumairól és szolgáltatásairól
részvétel könyvtárak közti információcserében
4.7.5. Az iskolai tankönyvellátás megszervezésével kapcsolatos feladatok

A könyvtár állományba veszi az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók számára
beszerzett tankönyveket, és kikölcsönzi a tanulóknak.
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5. A könyvtári gyűjtemény
5.1. Az iskolai könyvtár gyűjtőköre
Az iskolai könyvtár gyűjtőkörét az intézmény által megfogalmazott és a nevelőtestület által
elfogadott pedagógiai program határozza meg. Az állományalakítás szempontjait, kereteit, a
gyűjtés szintjét és mélységét a gyűjtőköri szabályzat rögzíti
5.2. Gyűjteményszervezés
Az iskolai könyvtár a tantervi követelményeknek megfelelően folyamatosan, tervszerűen és
arányosan fejleszti állományát gyűjtőköri szabályzata alapján. Az állományalakítás során
figyelembe veszi az igazgató és a szakmai munkaközösségek javaslatait.
A könyvtár állományába csak a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó dokumentum vehető fel.
A tankönyveket külön gyűjteményként kezeljük, a külön gyűjtemény nyilvántartásának és
használatának szabályait a tankönyvtári szabályzat tartalmazza
5.3. Gyarapítás
Az iskolai könyvtár állománya vétel, ajándék és csere útján gyarapodik. A beszerzésre
fordítható összeget az iskola költségvetésében irányozza elő az iskola vezetősége. A
gyűjtemény gyarapítására fordítható összeg felhasználásáért a könyvtáros-tanár a felelős.
Hozzájárulása nélkül az iskolai könyvtár részére könyvet vagy más dokumentumot senki nem
vásárolhat.
Az ajándékozás mint gyarapítási mód független a könyvtári költségvetéstől. A könyvtár
kaphat ajándékot intézményektől, egyesületektől és magánszemélyektől. A kiadók által
küldött bemutató példányok térítési és rendelési kötelezettség nélkül megtarthatók.
5.4. Számlanyilvántartás
A beérkezett dokumentumok számláinak kiegyenlítése és a pénzügyi szabályoknak megfelelő
könyvelése, a gazdasági-pénzügyi iratok megőrzése az iskola Gazdasági Hivatalának feladata.
5.5. A dokumentumok állományba vétele
A könyvtárba érkező, tartós megőrzésre szánt dokumentumokat 6 napon belül végleges
nyilvántartásba kell venni az egyedi címleltárak vezetésével. és számítógépes adathordozó
segítségével. (Egyedi címleltárak a következők: könyvek nyilvántartása, tartós tankönyvek
nyilvántartása, magnókazetták , videokazetták , CD-k és DVD-k nyilvántartása). Az időszaki
kiadványok minden egyes számát nyilvántartásba kell venni.(füzetes)
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Brosúra nyilvántartás vezetendő az alábbiakról





brosúrák, alkalmi műsorfüzetek, propagandaanyagok
tankönyvek, módszertani segédanyagok, jegyzetek (kivéve a tartós tankönyvek, mert azok
külön tartós tankönyvi nyilvántartásba kerülnek)
tervezési és oktatási segédletek
tartalom alapján gyorsan avuló kiadványok, gazdasági és jogi segédletek, rendelet és
utasítás gyűjtemények, pályaválasztási és felvételi dokumentumok.

A dokumentumokat a leltárba vétellel egy időben ellátjuk a könyvtár tulajdon bélyegzőjével,
leltári számmal (címlapverzó, 17. oldal, utolsó számozott oldal ) és raktári jelzettel. Bélyegző
kerül a folyóiratok, hetilapok egyes példányaira is. A raktári jelzet a dokumentum gerincére és
valamelyik előzékoldalra írható.
5.6. Állományapasztás
A könyvtár állományából folyamatosan, évente legalább egy alkalommal vonjuk ki az elavult,
a fölöslegessé vált vagy az elhasználódott kiadványokat. Hasonló rendszerességgel töröljük az
olvasók áltat elvesztett és megtérített dokumentumokat.
A dokumentumok kivonásának szempontjai
 Természetes elhasználódás: Ide sorolhatók azok a dokumentumok, amelyek használat
közben megrongálódtak. Kivonásukra az esztétikai nevelés érdekében is sort kell keríteni.
Tartalmi avulás : A dokumentum értékelése alapján történhet, amennyiben azt tartalmi
elavulás jellemzi.
Fölöslegessé válás: Fölöslegessé válik egy dokumentum, ha megcsappan iránta a
szaktanári-tanulói igény az alábbiak miatt:
 megváltozik a tanterv
 megváltozik az ajánlott és házi olvasmányok jegyzéke
 módosul az idegen nyelvek oktatása az iskola profilja, szerkezete
 csonka, többkötetes dokumentumok terhelik az állományt
 tartós tankönyv korlátlanul, indoklás nélkül selejtezhető, ha a bevételezése óta legalább
három év eltelt.
 Elháríthatatlan esemény (elemi csapás, bűncselekmény) miatt bekövetkező hiány
 Az olvasók által elvesztet dokumentumok
 Állományellenőrzési hiány
Bármely ok miatt kerül sor állományapasztásra, a könyvtáros tanár csak javaslatot tehet a
törlésre. A kivonásra az engedélyt az igazgató adja meg.
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A kivonás nyilvántartásai



Jegyzőkönyv, mely tartalmazza a kivonás okát
Törlési jegyzék, mely tételesen sorolja föl a kivonandó dokumentumokat

A jegyzőkönyvet az iskola igazgatójának kell aláírásával engedélyezni, s az iratot az iskola
bélyegzőjével kell hitelesíteni.
Az állományapasztásnál kivont dokumentumok közül a fölöspéldányokat megvételre
felajánljuk más könyvtáraknak, antikváriumoknak, illetve az iskola dolgozóinak és tanulóinak
térítés nélküli megvételre. A fizikailag sérült, elhasználódott dokumentumokat az iskola ipari
felhasználásra eladja. Az elszállításról a gazdasági vezető gondoskodik. A dokumentumok
eladását, ill. megvételét igazoló bizonylat másolata a törlési jegyzőkönyv mellékleteként a
könyvtár irattárában marad. A tervszerű állományapasztás során befolyt pénzösszeg
térítményként a könyvtár állományának gyarapítására fordítható.
Az állomány ellenőrzése
A leltározás során a gyűjtemény dokumentumait tételesen hasonlítjuk össze az egyedi
nyilvántartással. Az egyedi nyilvántartásban (leltárkönyvben) nem szereplő dokumentumok
nem leltárkötelesek.
Az állományellenőrzés jellege szerint lehet időszaki vagy soron kívüli, módja szerint
folyamatos vagy fordulónapi, mértéke szerint részleges vagy teljes.
Soron kívüli revíziót kell tartani a könyvtáros személyének változásakor, illetve vis maior
esetén.
A könyvtár nagyságát (dokumentumainak számát) figyelembe véve időszaki
állományellenőrzést kell végezni 3 évente, ezek közül minden második részleges lehet.
Az állományellenőrzést – akár időszaki, akár rendkívüli – az iskola igazgatójának kell
elrendelnie. Az időszaki állományellenőrzés előtt az összes kinn lévő dokumentumot be kell
gyűjteni.
Az ellenőrzés lebonyolításához ütemtervet kell készíteni, melyet a leltározás előtt hat hónappal
be kell nyújtani jóváhagyásra az iskola igazgatójához.
A revíziót legalább két személynek kell lebonyolítania. A gazdasági vezető – aki a leltározási
bizottság felelőse – köteles egy állandó munkatársról gondoskodni, akinek megbízatása a
leltározás befejezéséig tart. Az ellenőrzés módszere: az egyedi nyilvántartások és a
dokumentumok összevetése.
A revízió lezárásaként záró jegyzőkönyvet kell készíteni. Az ellenőrzés során megállapított
hiányt csak akkor lehet kivezetni az állományból, ha az iskola igazgatója a jegyzőkönyv alapján
erre engedélyt ad. (Ld. a 3/1975 KM-PM rendeletet!)
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5.7. Az állomány jogi védelme
A könyvtáros-tanár anyagilag és fegyelmileg felel a gyűjtemény tervszerű gyarapításáért, a
könyvtári beszerzési keret felhasználásáért. A letéti állományt átvevő pedagógus anyagilag
felelős az átvett dokumentumokért.
A kölcsönző anyagilag felel a dokumentumok megrongálódásával vagy elvesztésével okozott
kárért. A tanulók vagy dolgozók tanulói-, ill. munkaviszonyát csak az esetleges könyvtári
tartozás rendezése után lehet megszüntetni. Amennyiben ezt elmulasztják, akkor a kiléptetést
végző személyt terheli az anyagi felelősség.
A könyvtár kulcsa a portán található. Pótkulcsot kell elhelyezni az igazgatói irodában, ahonnan
csak indokolt esetben adhatja ki az iskola igazgatója. A könyvtáros-tanár hosszantartó
betegsége esetén a könyvtári munkát ellátó helyettes részarányos anyagi felelősséggel tartozik.
Felelősségének idejét jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
5.8. Az állomány fizikai védelme
A könyvtár céljait szolgáló helyiségekben be kell tartani a tűzrendészeti szabályokat. A
könyvtárból való távozás előtt a helyiséget áramtalanítani kell. Kézi tűzoltókészüléket
helyeztünk el a könyvtár bejáratánál. Tűz esetén vizet nem szabad használni az oltáshoz.
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5.9. Az állományvédelem nyilvántartásai
5.9.1. Állományellenőrzési nyilvántartások
A leltározási ütemtervnek tartalmaznia kell:







az ellenőrzés lebonyolításának módját,
a leltározás kezdő időpontját, tartalmát,
a záró jegyzőkönyv előterjesztésének határidejét,
a leltározás mértékét,
részleges leltározás esetén az ellenőrzésre kiválasztott állományrész megnevezését,
az ellenőrzésben részt vevő személyek nevét.

A záró jegyzőkönyvnek rögzítenie kell






az állományellenőrzés időpontját,
a leltározás jellegét,
az előző állományellenőrzés időpontját,
az állomány nagyságát, értékét dokumentumtípusonként,
a leltározás számszerű végeredményét.
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5.9.2. Kölcsönzési nyilvántartások
A dokumentumok kölcsönzésének nyilvántartása a Szirén nevű könyvtári rendszerében
történik.
A csak tanórákra bevitt könyvek nyilvántartása külön füzetben történik.

6. A könytár használata
6.1. A könyvtári állomány elhelyezése tagolása
6.1.1.





a kézikönyvtár,
a pedagógiai gyűjtemény,
a segédkönyvtár,
kölcsönözhető állomány.

6.1.2.



A könyvtár 60 m2-es helyiségében találhatók

A tankönyvraktárban találhatók

a tartós tankönyvek,
a nem hagyományos dokumentumok külön szekrényben.
6.2. Az állomány feltárása

A könyvtáros az új beszerzéseket folyamatosan rögzíti a leltárkönyvben.
6.3. A könyvtár szolgáltatásai
Az iskolai könyvtár legfőbb feladata, hogy a tanítás ideje alatt és a tanítási órákon kívül
lehetővé tegye gyűjteménye használatát a tanulóknak, a pedagógusoknak és az iskola egyéb
dolgozóinak.

6.3.1.

Helybenhasználat

A szolgáltatás szakmai segítséget ad az információhordozók közti eligazodásban, az
információk kezelésében, valamint a szellemi munka technikáinak alkalmazásában. A
dokumentumok közül csak helyben használhatók a kézikönyvtári állományrész, a folyóiratok,
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a nem nyomtatott dokumentumok. Mindezeket azonban a szaktanárok egy-egy tanítási órára,
illetve a könyvtár zárása és nyitása közti időre is kikölcsönözhetik.
6.3.2. Kölcsönzés
A könyvtárból bármely dokumentumot csak a könyvtáros tudtával lehet kivinni.
Dokumentumokat kölcsönözni csak a kölcsönzési nyilvántartásban való rögzítéssel szabad.
Tanév végén a kölcsönzött dokumentumokat diákoknak vissza kell vinni a könyvtárba.
Az iskolai könyvtár minden tanítási napon nyitva tart. A nyitva tartás ideje igazodik a diákok
és a pedagógusok igényeihez. A nyitva tartási és kölcsönzési időről a diákok a könyvtár ajtajára
kifüggesztett tábláról tájékozódhatnak. A könyvtár nyitvatartási idejét a könyvtárhasználati
szabályzat tartalmazza.
6.3.3.

Csoportos használat

Az osztályok, tanulócsoportok számára a könyvtáros-tanár könyv- és könyvtárhasználati
foglalkozásokat, a szaktanárok könyvtárhasználatra épülő szakórákat tarthatnak. A könyvtáros
szakmai segítséget ad ez utóbbiak megtartásához.
6.3.4. Információszolgáltatás
Az iskolai könyvtár tájékoztató szolgálata keretében információszolgáltatást nyújt a tanulástanítás folyamatában felmerült problémák megoldásához a gyűjtemény dokumentumainak, a
könyvtár adatbázisának, valamint más könyvtárak adatbázisának és az internet segítségével.
6.3.5. Témafigyelés
A könyvtáros-tanár igény estén szakirodalmi témafigyelést vállal a szaktanári pályamunkák,
tantestületi értekezletek, konferenciák előkészítéséhez.
6.3.6. Irodalomkutatás, ajánló bibliográfiák készítése
Tantárgyakhoz, szakköri témákhoz készülhetnek ajánló bibliográfiák, szaktanároknak és
tanulóknak egyaránt.
6.3.7. A tankönyvek nyilvántartása
Az iskolai könyvtár külön adatbázisban, Tankönyvtár (tartós tankönyvi lista)
néven kezeli az ingyenes tankönyvellátás biztosításához szükséges tankönyveket. Évente
listát készít:
az egyedi kölcsönzésekről (folyamatos)
összesített listát az újonnan beszerzett tankönyvekről (szeptember-október)
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6.3.8. Kártérítés
A tanuló a támogatásként kapott ingyenes tankönyvet (tartós tankönyvet, oktatási
segédanyagot stb., továbbiakban tankönyv) köteles megőrizni és rendeltetésszerűen használni.
Ebből fakadóan elvárható tőle, hogy az általa használt tankönyv legalább négy évig használható
állapotban legyen.
Az elhasználódás mértéke ennek megfelelően
Amennyiben a tanuló az iskolai könyvtárból tankönyvet, tartós tankönyvet kölcsönöz, a
tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából
származó kárt az iskolának megtéríteni.
Módjai
1. ugyanolyan könyv beszerzése,
2. anyagi kártérítés az igazgató írásos határozatára.
Az elhasználódás mértékének és indokoltságának megállapítása a könyvtáros feladata. Vitás
esetben az igazgató szava döntő.
Abban az esetben, ha az elhasználódás mértéke a megengedettnél indokolatlanul nagyobb, a
tanulónak a tankönyv átvételekor érvényes vételárának megfelelő hányadát kell kifizetnie:
A tankönyvkölcsönzéssel, a tankönyv elvesztésével, megrongálásával okozott kár
megtérítésével, a kártérítési kötelezettség mérséklésével, illetve elengedésével kapcsolatban a
szülő által benyújtott kérelem elbírálása az igazgató hatásköre.
A tankönyvek rongálásából eredő kártérítési összeg tankönyvek és segédkönyvek (kötelező
olvasmányok, feladatgyűjtemények, szótárak) beszerzésére fordítható.
6.3.9. Tankönyvrendelés, tankönyvellátás és tankönyvtámogatás iskolai
szabályai
Az iskolai tankönyvellátás megszervezéséért az intézményvezető a felelős.
Az éves munkatervben rögzíteni kell a tankönyv felelős nevét, aki az adott tanévben:
 elkészíti az iskolai tankönyvrendelést,
 részt vesz az iskolai tankönyvterjesztésben.

A szülők a normatív kedvezmény iránti igényüket igénylőlapon jelezhetik.
Legkésőbb szeptember 15-ig be kell nyújtaniuk a tankönyvfelelősnek a normatív
kedvezményre való jogosultságot igazoló iratot.
Az iskolai tankönyvrendelést az iskola vezetője által megbízott iskolai dolgozó készíti el. A
tankönyvjegyzékből az iskola helyi tanterve alapján és a szakmai munkaközösségek (ahol
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van) véleményének figyelembe vételével a szaktanárok választják ki a megrendelésre kerülő
tankönyveket.
7. Intézményi védő, óvó előírások
7.1. A tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek megelőzése, kezelése
A tanulók számára minden tanév első napján az osztályfőnök
tűz-, baleset,
munkavédelmi tájékoztatót tart, amelynek során felhívja a figyelmüket a veszélyforrások
elkerülésére . A tájékoztató során szólni kell az iskola közvetlen környékének közlekedési
rendjéről, annak veszélyeiről is. A tájékoztató megtörténtét oktatási naplóban rögzíteni és
tartalmát dokumentálni kell, a tájékoztatás megtörténtét a diákok aláírásukkal igazolják.
Balesetvédelmi, munkavédelmi oktatást kell tartani minden tanév elején azon
tantárgyak tanárainak, amelyek tanulása során technikai jellegű balesetveszély lehetősége
áll fönn. Ilyen tantárgyak: komplex természettudományos ismeretek, fizika, kémia, biológia,
informatika, testnevelés, szakmai gyakorlatok. Az oktatást követően azt jegyzőkönyvben
dokumentálni kell.Külön figyelmet kell fordítani a hiányzó tanulók pótlólagos oktatására.
Az egyes szaktantermekben érvényes balesetvédelmi előírásokat belső utasítások és
szabályzatok tartalmazzák, amelyeket a tanulókkal a szaktanár a tanév elején köteles
megismertetni. Az ismertetésen jelen nem lévő tanulók számára pótlólag kell ismertetni az
előírásokat.
Az iskola számítógépeit a tanulók csak tanári felügyelet mellett használhatják.
Külön balesetvédelmi, munkavédelmi tájékoztatót kell tartani a diákok számára
minden olyan esetben, amikor a megszokottól eltérő körülmények között végeznek valamely
tevékenységet (pl. osztálykirándulás, munkavégzés, stb.). A tájékoztatást a foglalkozást
vezető pedagógus köteles elvégezni és adminisztrálni.
A pedagógusok a tanítási órákra az általuk készített, használt technikai jellegű
eszközöket csak külön engedéllyel vihetik be, az eszköz veszélytelenségének megállapítása
az intézményvezető hatásköre, aki szükség esetén szakember által kiadott véleményhez
kötheti az eszköz órai használatát. A pedagógusok által készített, nem technikai jellegű
pedagógiai eszközök a tanítási órákon korlátozás nélkül használhatók.
A tanulóbaleseteket az intézmény vezetője felé kell jelenteni . A bejelentés a tanulóink
és a pedagógusok számára kötelező. Az a pedagógus, aki nem jelenti a felügyelete alatt történt
balesetet, mulasztást követ el. A balesetek jegyzőkönyvezését, nyilvántartását és
a kormányhivatalnak történő megküldését az igazgató által megbízott munkavédelmi felelős
végzi.
A pedagógusok és egyéb munkavállalók számára minden tanév elején tűz-, baleset-,
munkavédelmi tájékoztatót tart az intézmény munkavédelmi felelőse. A munkavédelmi
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felelős megbízása az intézmény vezetőjének feladata. A tájékoztató tényét és tartalmát
dokumentálni kell. Az oktatáson való részvételt az munkavállalók aláírásukkal igazolják.
Az egészségügyi rendelet értelmében az intézmény területén biztosítani kell az állandó
elsősegélynyújtás feltételét.
Elsősegélynyújtó dobozt kell elhelyezni



tornatermekben, tanári szobákban, portán,
tanüzemekben

A munkavégzéssel kapcsolatos rendelkezések
Az intézmény dolgozói és tanulói kötelesek az iskolában biztonságos munkavégzésre
alkalmas állapotban megjelenni és így munkát végezni.
2. Mindenki csak olyan veszélyes munkát végezhet, amelyre kioktatták és a munkakörébe
tartozik.
3. A munkaeszközt ( gép, tornaeszköz ) munkakezdés előtt meg kell vizsgálni. Az oktatás és
a munka csak akkor kezdődhet meg, ha az eszköz kifogástalan állapotban van, az életet és
a testi épséget nem veszélyezteti.
4. Munka közben észlelt, veszélyt jelentő rendellenességet a dolgozó, illetve a tanuló, köteles
azonnal megszüntetni, illetve megszüntetéséhez intézkedést kérni.
5. A balesetet, sérülést, rosszullétet, üzemzavart a dolgozó és a tanuló köteles azonnal
jelenteni.
6. Az intézményben munkaidő alatt szeszesitalt fogyasztani tilos !
7. Testnevelés órán, sportfoglalkozáson, szakmai gyakorlatokon gyűrűt, karkötőt, órát,
nyakláncot viselni tilos !
8. Elektromos készülékeket, berendezést csak szakképzett villanyszerelő szerelhet, javíthat,
előzetes feszültségmentesítés után.
9. A tanulók sportfoglalkozáson, a technika, kémia, számítástechnika szaktanteremben tartott
foglalkozáson csak a tanár felügyelete mellett vehetnek részt.
10. Az intézményen kívüli munkavégzés (pl. családlátogatás, tanulmányi kirándulás) közben
bekövetkezett baleset üzemi balesetnek tekintendő. A dolgozó ezt is köteles jelenteni.
11. Tanulókat csak az életkori sajátosságuk figyelembevételével a jogszabályban megengedett
súlyú anyagok szállításánál lehet igénybe venni.
12. Az alábbi munkahelyekre, illetve helyiségekbe az állandóan ott tartózkodón, valamint az
oda beosztott dolgozón kívül más személy csak külön engedéllyel léphet be:
* elektromos kapcsolószekrény
* kémiai szertár
* fizikai szertár
* informatika terem.
1.
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13. Az alábbi munkafolyamatoknál tilos egyedül munkát végezni:
* villanyszerelés feszültség alatt lévő berendezéseken;
* veszélyes vegyszerek, mérgek átöntése.
7.2. Az épület rendje
Az épület főbejárata mellett címtáblát, a tantermekben a Magyarország címerét kell
elhelyezni. Ünnepeken az épület lobogózása a gondnok feladata.

Az intézmény teljes területén, az épületekben és az udvarokon tartózkodó minden személy
köteles:
 a közösségi tulajdont védeni,
 a berendezéseket rendeltetésszerűen használni,
 az iskola rendjét és tisztaságát megőrizni,
 az energiával és a szükséges anyagokkal takarékoskodni,
 a tűz- és balesetvédelmi előírások szerint eljárni,
 a munka- és egészségvédelmi szabályokat betartani,
7.2.1. Biztonsági rendszabályok
Az intézményi és személyi vagyonvédelem miatt az épület bejárati ajtaját a nyitvatartási
időben is zárva kell tartani. Vagyonvédelmi okokból ugyancsak zárva kell tartani nyitvatartási
idő alatt is az üresen hagyott tantermeket, szaktantermeket, szertárakat, tornatermi öltözőket
és egyéb helyiségeket.
A portás feladata, hogy az udvar bejárati ajtaja és kapuja zárva legyen, hogy illetéktelen
személyek azokon át se juthassanak az intézmény területére. A karbantartó gondoskodik a
zárak használhatóságáról. A bezárt termek kulcsát a tanári szobában, az erre a célra kijelölt
helyen kell elhelyezni.
Az osztálytermeket az ott tanító tanárok kötelesek nyitni és zárni. A szaktantermeket a tanítási
órát tartó szaktanár nyitja és zárja. A tantermek zárását tanítási idő után a gondnok ellenőrzi,
akiknek feladata az elektromos berendezések áramtalanítása is.
7.2.2. A látogatás rendje
Idegenek az épületbe csak az ügyeletes nevelő, illetve a vezetők engedélye után léphetnek be.
A látogató köteles megnevezni a látogatott személyt vagy jövetele célját, és az épületben
tartózkodás várható időtartamát.
A meghívott vendégek és az előzetesen bejelentett látogatók érkeztéről a portás értesíti a
vendéglátót.
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7.2.3. Az intézmény létesítményeinek bérbeadási rendje
A közoktatási intézmény anyagi haszonszerzésre irányuló tevékenységet is folytathat,
melynek egyik formája az ingatlan- vagyon bérbeadása.
Az intézmény helyiségeinek, létesítményeinek, berendezéseinek bérbeadásáról - ha az nem
veszélyezteti az alapfeladatok ellátását - a gazdasági vezető javaslatára, az érintett közösségek
véleményének kikérésével - az intézményvezető dönt.
Az intézmény bérleti szerződéseiben ki kell kötni az épületben tartózkodás idejét, a
rendeltetésszerű használat módját és a bérlő kártérítési kötelezettségét. A terembérlőknek a
bérbeadásra kijelölt termek kulcsát a portás adja át a bérleti szerződésben megjelölt
időtartamra.

7.3. A helyiségek és berendezésük használati rendje
7.3.1. Az alkalmazottak helyiséghasználata
A dolgozók az intézmény helyiségeit, létesítményeit nyitvatartási időben akkor és olyan
módon használhatják, hogy az ne veszélyeztesse a nevelő-oktató tevékenységet, és az
intézmény egyéb feladatainak ellátását. Ha intézményi alkalmazott a nyitvatartási időn
túlmenően igénybe kívánja venni az iskola helyiségeit, ezt az intézményvezetőtől írásban kell
kérvényeznie a használat céljának és időpontjának megjelölésével.

7.3.2. A tanulók helyiséghasználata
A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit és ezek berendezéseit a tanítási időben és
azután is csak pedagógusi felügyelettel használhatják. A szaktantermekben a tanulók csak a
terembeosztásban feltüntetett időben tartózkodhatnak, - kizárólag a szaktanárok
jelenlétében.Óraközi szünetekben a diákok a folyosókon, valamint az iskola udvarán
tartózkodnak. A szertáros feladatkört ellátó tanulók a szaktanár tudtával egyéb engedélyezett
időpontban is lehetnek a szaktanteremben. Tanítási idő után tanuló csak szervezett foglalkozás
vagy engedélyezett diákkör keretében tartózkodhat az iskolában - a házirend betartásával.
7.3.3. A szaktermek használati rendje
A speciálisan felszerelt szaktantermekben, a könyvtárban, a tanműhelyekben, az ebédlőben jól látható helyen - külön helyiség-használati rendet kell kifüggeszteni.
A szaktanterem használati rendjét a helyiség felelőse állítja össze, és az intézményvezető
hagyja jóvá.
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A helyiséghasználati rend a következőket tartalmazza:
- a szaktanterem típusa, neve,
- a terem felelősének neve és beosztása,
- a helyiségben tartózkodás rendje,
- a használati engedélyhez kötött berendezési tárgyak felsorolása,
- a berendezési tárgyak és eszközök használati utasítása.
A helyiség felelősének engedélye kell a szaktantermek (számítástechnika terem, nyelvi oktató
kabinet, tanműhely stb.) használatához.

7.3.4.

A berendezések használata

Az intézményi helyiségek berendezési tárgyait, felszerelései eszközeit nem lehet elvinni abból
a teremből, amelynek helyiségleltárába tartoznak. Kivételes esetekben a bútorok (székek,
padok) másik helyiségbe való átvitele a terem felelősének (osztályfőnök) engedélyéhez kötött.
A szaktantermek felszerelési tárgyainak használata - oktatástechnikai eszközök, elektronikus
berendezések stb. - csak a használati utasítás betartásával engedélyezett.
Ha közalkalmazott kölcsönbe szeretne venni egy intézményi berendezést, akkor ezt írásban
kell kérvényeznie. A kölcsönkérő alkalmazottnak a tárgy átvételéről és az anyagi felelősségről
elismervényt kell aláírni. Az kiviteli engedély csak az igazgató és a gondnok együttes
aláírásával érvényes. Az engedélyen fel kell tüntetni a kölcsönzési határidőt. Az engedélyt két
példányban kell elkészíteni, melynek egyik példányát a gazdasági irodába kell leadni és
iktatni, másik példánya a gondnoknál marad. A berendezés visszaszolgáltatásakor a
gondnoknak meg kell semmisítenie a leadott példányt.
7.3.5. Karbantartás és kártérítés
A karbantartó felelős az iskola helyiségeinek balesetmentes használhatóságáért és az azokban
elhelyezett eszközök karbantartásáért.
Az eszközök, berendezések hibáját a pedagógus köteles jelezni a karbantartó felé. A
karbantartó a hibát kijavítja, a javítás tényét rögzíti a naplóban. A javíthatatlan eszközöket,
berendezéseket külön jogszabály alapján selejtezni kell.
Az intézmény területén az épület felszereltségében és a berendezési tárgyaiban előidézett
károkért a károkozónak jogszabályban rögzített kártérítési kötelezettsége van.
A tanulók által okozott károkról az osztályfőnök köteles a szülőt értesíteni. A nevelési igazgató
helyettes feladata a kár felmérése, és a kártérítés szülővel, gondviselővel történő rendeztetése.
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7.4. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje
7.4.1. Az egészségügyi prevenció rendje
Az intézményben a rendelési idő alatt orvosi ellátásban részesülhetnek a tanulók. Ezen
túlmenően a védőnő fogadja a gyerekeket egészségügyi problémáikkal kapcsolatban. Az
iskolaorvosi ellátás külön jogszabályokban rögzített, megelőző orvosi intézkedéseket és
szűrővizsgálatokat tartalmazza.
Az iskola igazgatója és az iskolaorvos közötti szerződéses megállapodás alapján az iskolaegészségügyi ellátás az alábbi területekre terjed ki:
 a tanulók évfolyamonkénti törzslapozó vizsgálata és ortopéd szűrése,
 a könnyített- és gyógytestnevelés besorolásának elkészítése,
 a gyermekek kötelező védőoltásokban való részesítése,
 színlátás és látásélesség vizsgálat,
 pályaalkalmassági vizsgálatok végzése,
 a konyha, az étterem, a tornaterem és a mosdó helyiségek (WC-k) egészségügyi
ellenőrzése,
 tüdőszűrés megszervezése,
 fogászati kezelés,
 a beteg tanulók aktuális orvosi kezelése,.
A kötelező orvosi vizsgálatokat, védőoltások időpontját úgy kell osztályonként megszervezni,
hogy az a tanítást a lehető legkisebb mértékben zavarja, illetve ha mód van rá, a vizsgálatok a
tanítás előtt vagy után történjenek.
Az orvosi vizsgálatok időpontját a védőnő az intézmény e célra rendszeresített hivatalos
egészségügyi füzetébe jegyzi be - a kapcsolattartással megbízott vezető helyettes számára. Az
osztályfőnököket - akiknek gondoskodniuk kell arról, hogy osztályuk tanulói az orvosi
vizsgálatokon megjelenjenek - az igazgatóhelyettes tájékoztatja az aktuális egészségügyi
ellátásról.
7.4.2. A testi nevelés és a gyógytestnevelés rendje
Közoktatási intézményünk a tanulók egészséges fejlődése érdekében biztosítja a mindennapos
testedzést. A tanulók hetente az órarendbe illesztetten 5 testnevelés órán vesznek részt, kivéve
ez alól azok a szakközépiskolás osztályok, ahol a szakmai gyakorlatok miatt a mindennapos
testnevelés nem szervezhető meg. Az egészséges tanulókat testnevelés óráról átmeneti időre
csak az iskolaorvos mentheti fel, - szakorvosi vélemény alapján. A felmentést a tanuló köteles
a testnevelő tanárnak átadni. A tanulók egy részének egészségi állapota indokolhatja, hogy az
iskolaorvos könnyített- vagy gyógytestnevelési foglalkozást írjon elő a számukra.
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A könnyített testnevelés során az érintett tanuló részt vesz ugyan az órarendi testnevelés
órákon, de bizonyos mozgásokat és gyakorlatokat - állapotától függően - nem kell
végrehajtania.
Az iskolaorvos - a szakorvosi vélemény figyelembe vételével - a tanulókat gyógytestnevelési
foglalkozásokra utalhatja. A gyógytestnevelési foglalkozásokat szakképzett gyógytestnevelő
tanár vezeti. A gyógytestnevelési foglalkozásokon az érintett tanulók számára szükséges
speciális gyakorlatokat végzik. A gyógytestnevelési ellátás és a gyógyúszás kötelező
egészségvédő alapellátás a rászoruló tanulók részére intézményünkben nem biztosítható, ezt a
tevékenységet csak a környező intézményekkel, megállapodás keretében tudjuk biztosítani.

7.4.3.

Az egészséges életmódra nevelés

A fiatalok egészséges pszichés és testi fejlődése szükségessé teszi az egészségügyi
felvilágosítást. Az iskolaorvos, a védőnő az osztályfőnök kérésére a tanulók egészséges
életmódra nevelése érdekében felvilágosító előadásokat tarthat.
Különösen fontos, hogy a tanulók az egészséget veszélyeztető élvezeti szerek káros hatásairól
(dohányzás, droghasználat, alkoholfogyasztás, stb.) az életkoruknak megfelelő módon
tájékozódhassanak.
7.4.4. Gyermekek, tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelésére
irányuló eljárásrend
Az intézmény minden dolgozójának alapvető feladatai közé tartozik, hogy a gyermekek
részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, valamint ha
észleli, hogy a gyermek balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges
intézkedéseket megtegye.
7.4.5. Az intézmény alkalmazottjainak feladatai a tanuló- és gyermekbalesetek
megelőzésében és baleset esetén
a,) Minden dolgozónak ismernie kell és be kell tartania az iskolai munkavédelmi szabályzat,
valamint a tűzvédelmi szabályzat és a tűzriadó terv rendelkezéseit.
b,) Az iskola helyi tanterve alapján egyes tantárgyak keretében oktatni kell a tanulók
biztonságának és testi épségének megóvásával kapcsolatos ismereteket, rendszabályokat
és viselkedési formákat.
c,) A nevelők a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozásokon, valamint ügyeleti beosztásuk
ideje alatt kötelesek a rájuk bízott tanulók tevékenységét folyamatosan figyelemmel kíséri,
a rendet megtartani, valamint a baleset-megelőzési szabályokat a tanulókkal betartatni.
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d,) Az osztályfőnököknek ismertetniük kell az egészségük és testi épségük védelmére
vonatkozó előírásokat, az egyes foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, a tilos és
az elvárható magatartásformákat.
e,) 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, egy esetleges rendkívüli esemény bekövetkezésekor követendő
magatartásra.
f,) 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.
g,) A fokozott balesetveszélyes tanítási órákat (testnevelés,szakmai gyakorlatok) vezető
nevelők baleset megelőzési feladatait a munkavédelmi szabályzat tartalmazza.
h,) Az intézmény vezetője az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit
munkavédelmi ellenőrzések (szemlék) keretében rendszeresen ellenőrzi. A munkavédelmi
szemlék tanévenkénti időpontját, a szemlék rendjét és az ellenőrzésbe bevont dolgozókat
az iskola munkavédelmi szabályzata tartalmazza.
A dolgozók feladatai a tanulóbalesetek esetén
a.) a tanuló felügyeletét ellátó nevelőnek a gyermeket ért bármilyen baleset, sérülés, vagy
rosszullét esetén haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket: a sérült
tanulót elsősegélyben kell részesítenie, ha szükséges orvost kell hívnia; a balesetet, sérülést
okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell szüntetnie; minden gyerekbalesetet,
sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell az intézményvezetőnek.
E feladatok ellátásában a gyermekbaleset színhelyén jelenlévő többi nevelőnek is részt
kell vennie.
b.) A balesetet szenvedett gyermeket elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a sérülttel csak
annyit tehet, amihez biztosan ért. Ha bizonytalan abban, hogy az adott esetben mit kell
tennie, akkor feltétlenül orvost kell hívnia, és a beavatkozással meg kell várnia az orvosi
segítséget.
c.) Az intézményben történt mindenféle balesetet, sérülést az igazgatónak ki kell vizsgálnia.
A vizsgálat során tisztázni kell a balesetet kiváltó okokat, és azt, hogy hogyan lett volna
elkerülhető a baleset. A vizsgálat eredményeképpen meg kell állapítani, hogy mit kell tenni
a hasonló balesetek megelőzése érdekében és a szükséges intézkedéseket végre kell
hajtani.
d.) A gyermek- és tanulóbalesetekkel kapcsolatos feladatok a jogszabályok alapján: A
balesetet az előírt nyomtatványon nyílván kell tartani.
Három napon túl gyógyuló sérülést okozó tanulóbaleseteket haladéktalanul ki kell
vizsgálni és a balesetről az előírt nyomtatványon jegyzőkönyvet kell felvenni. A
jegyzőkönyv egy példányát meg kell küldeni a fenntartónak, egy példányt pedig át
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kell adni a tanulónak (kiskorú tanuló esetén a szülőnek). A jegyzőkönyv egy példányát
az iskola őrzi meg.
A súlyos balesetet azonnal jelenteni kell a fenntartójának. A súlyos baleset kivizsgálásába
legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell bevonni.
A tagintézmény/intézményegység igény esetén biztosítja a szülői közösség
képviselőjének
részvételét a balesetek kivizsgálásában.
7.5. Bármely rendkívüli esemény esetén szükséges teendők
Az intézmény működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem
látható eseményt, amely a nevelő és oktató munka szokásos menetét akadályozza, illetve az
intézményben foglalkoztatott gyermekek és dolgozóik biztonságát és egészségét, valamint az
intézmény épületét, felszerelését veszélyezteti.
Rendkívüli eseménynek minősül
- a természeti katasztrófa (pl. villámcsapás, földrengés, árvíz, belvíz stb.),
- a tűz,
- a robbantással történő fenyegetés.
Amennyiben az intézmény bármely tanulójának vagy dolgozójának az intézmény épületét
vagy a benne tartózkodó személyek biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló tény jut
a tudomására, köteles azt azonnal közölni az intézmény vezetőjével.
Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezető az érintett intézmény vezetője.
A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell:
a.) a fenntartót,
b.) tűz esetén a tűzoltóságot;
c.) robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget;
d.) személyi sérülés esetén a mentőket;
e.) egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi, illetve
katasztrófaelhárító szerveket, ha ezt a tagintézmény vezetője szükségesnek tartja.
A bombariadót azonnal be kell jelenteni a rendőrségen (107-es szám). A bejelentésnek a
következőket kell tartalmaznia:
- a veszélyeztetett épület pontos címe,
- a bejelentés időpontja és módja,
- a bejelentés pontos helye,
- a bejelentő neve, telefonszáma,
- az épületben tartózkodók létszáma.
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A rendkívüli esemény észlelése után a tagintézmény/intézményegység-vezető utasítására az
épületben tartózkodó személyeket hosszú, szaggatott csengetéssel kell értesíteni, valamint
haladéktalanul hozzá kell látni a veszélyeztetett épület kiürítéséhez, a helyi tűzriadó terv
szerint.
A tanulócsoportnak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt területen történő
gyülekezésért, valamint a várakozás alatti felügyeletért a tanulók részére tanórát vagy
foglalkoztatást tartó pedagógusok a felelősek.
A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan kell ügyelni a következőkre
-

-

-

Az épületből minden gyermeknek távoznia kell, ezért az órát, foglalkozást tartó
nevelőnek, a tantermen/csoportszobán kívül (pl. mosdóban, szertárban stb.) tartózkodó
gyerekekre is gondolnia kell!
A kiürítés során a mozgásban, cselekvésben korlátozott személyeket az épület
elhagyásában segíteni kell!
A tanóra/foglalkozás helyszínét és a veszélyeztetett épületet a foglalkozást tartó nevelő
hagyhatja el utoljára, hogy meg tudjon győződni arról, hogy nem maradt-e esetlegesen
valamelyik gyermek az épületben.
A gyerekeket a tanterem/csoportszoba elhagyása előtt és a kijelölt várakozási helyre
történő megérkezéskor a nevelőnek meg kell számolnia!

Az intézményvezetőnek 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,
a rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek (rendőrség, tűzoltóság, tűzszerészek
stb.) fogadásáról.

Az épületbe érkező rendvédelmi, katasztrófaelhárító szerv vezetőjét 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.
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A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek helyszínre érkezését követően a
rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv illetékes vezetőjének igénye szerint kell
intézkedni a további biztonsági intézkedésekről. A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító
szerv vezetőjének utasításait az intézmény minden dolgozója és tanulója köteles betartani.
A rendkívüli esemény miatt kiesett órákat a nevelőtestület által meghatározott időpontban
be kell pótolni.
A tűz esetén szükséges teendők részletes intézményi szabályozását a „Tűzriadó terv”
tartalmazza.
-

-

-

A robbantással történő fenyegetés esetén szükséges teendők részletes intézményi
szabályozását az „Intézkedési terv robbantással való fenyegetés esetére – bombariadó terv”
című vezetői utasítás tartalmazza.
A tűzriadó terv és a bombariadó terv elkészítéséért, a tanulókkal és a dolgozókkal
történő megismertetésért, valamint évenkénti felülvizsgálatáért az intézményvezető
valamint a tagintézmény vezető a felelősek.
Az épületek kiürítését a tűzriadó tervben és a bombariadó tervben szereplő kiürítési terv
alapján évente legalább egy alkalommal gyakorolni kell.
A gyakorlat megszervezéséért az intézményvezető a felelős.
A tűzriadó tervben és a bombariadó tervben megfogalmazottak az iskola
minden tanulójára és dolgozójára kötelező érvényűek.
A tűzriadó tervet és a bombariadó tervet az iskola folyosóján vagy az arra kijelölt helyen
kell elhelyezni.
7.6. Egyéb kérdések
7.6.1. Az elektronikus úton
hitelesítésének rendje

előállított

papíralapú

nyomtatványok

Hitelesítésre az intézmény képviseletének rendjében meghatározott személyek jogosultak.
7.6.2. Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok
kezelési rendje
Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) révén
tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt
dokumentumrendszert alkalmazunk a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet előírásainak
megfelelően. A rendszerben alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást kizárólag az
intézmény igazgatója alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére.
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Az elektronikus rendszer használata során feltétlenül ki kell nyomtatni és az irattárban kell
elhelyezni az alábbi dokumentumok papír alapú másolatát:
 az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása,
 az alkalmazott pedagógusokra, óraadó tanárokra vonatkozó adatbejelentések,
 a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések.
Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és az
igazgató aláírásával hitelesített formában kell tárolni.
Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem szükséges. A
dokumentumokat a KIR rendszerében, továbbá az iskola informatikai hálózatában egy külön e
célra létrehozott mappában tároljuk. A mappához való hozzáférés jogát az informatikai
rendszerben korlátozni kell, ahhoz kizárólag az intézményvezető által felhatalmazott
személyek (az iskolatitkár és az igazgatóhelyettes) férhetnek hozzá.
7.7. Intézményi dokumentumok nyilvánossága






A pedagógiai program egy példánya a szülők és a tanulók által szabadon megtekinthető
az iskolatitkártól való átvételt követően.
Az intézményvezető távollétében vagy helyette a szülők, tanulók részére a pedagógiai
programról tájékoztató személy az iskola nevelési igazgató helyettese.
Az SZMSZ, a házirend és pedagógiai program az iskola honlapján szabadon hozzáférhető.
A házirend érdemi változásakor a tanulót, a szülőket az osztályfőnök tájékoztatja.
Az SZMSZ része a KIR-ben publikált intézményi közzétételi listának.
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8. Legitimációs záradékok

9. Mellékletek
Adatkezelési szabályzat
Iratkezelési szabályzat
10. Függelék
Vezető beosztású alkalmazottak munkaköri leírás mintái
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1. sz. melléklet
Adatkezelési szabályzat
I. Általános rendelkezések
1. fejezet A szabályzat célja és hatálya
2. fejezet Az adatvédelem alapfogalmai és elvei
A személyes adat
Az adatkezelés és az adatfeldolgozás
Az adatkezelés célhoz kötöttsége és arányossága
3. fejezet Az adatkezelések szabályai
Az adatkezelés törzskönyve
Intézményen belül adattovábbítás, adatkezelések összekapcsolása
Adattovábbítás megkeresés alapján
Külföldre irányuló adattovábbítás
Személyes adatok nyilvánosságra hozatala
4. fejezet Adatbiztonsági rendszabályok
Számítógépen tárolt adatok
Manuális kezelésű adatok
Az érintett jogai és érvényesítésük
5. fejezet Ellenőrzés
II. Különös rész (Egyes adatkezelések)
6. fejezet Tanulói nyilvántartás
7. fejezet Dolgozói nyilvántartás
8. fejezet Adatkezelés a közoktatási intézményekben
9. fejezet Bér- és munkaügyi nyilvántartás
10. fejezet Záró rendelkezések
Általános rendelkezések
1. fejezet
A szabályzat célja és hatálya
1.

a) E szabályzat célja, hogy meghatározza a szakközépiskolában vezetett nyilvántartások működésének
törvényes rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság
követelményeinek érvényesülését, s megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok
megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát.

b) A szabályzat hatálya kiterjed a Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola által tárolt
valamennyi személyes adatot tartalmazó adatkezelésre.
2. fejezet
Az adatvédelem alapfogalmai és elvei
A személyes adat
Adatvédelmi tv. 2. § (1) E törvény alkalmazása során személyes adat: a meghatározott
természetes személlyel (továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható,
az érintettre vonatkozó következtetés.
1.

a) Személyes adatok az azonosító és a leíró adatok.
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b) Az érintett egyediesítésére természetes vagy mesterséges azonosító adatok szolgálnak.
Természetes azonosító adat különösen az érintett neve, anyja neve, születési helye és ideje,
lakóhelyének illetve tartózkodási helyének címe. Mesterséges azonosító adatok a matematikai
vagy más algoritmus szerint generált adatok, így különösen a személyi azonosító kód, a
társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ), az adóazonosító jel, a személyi igazolvány száma, az
útlevél száma, a szakközépiskolai tanulói és dolgozói azonosító.
c) A leíró adatok az adatkezelés célja tekintetében releváns egyéb adatok. A meghatározott
természetes személlyel kapcsolatba nem hozható leíró adat nem személyes adat (pl. statisztikai
adat).
Adatvédelmi tv. 2. § (2) különleges adat: a) a faji eredetre, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai
hovatartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más meggyőződésre
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint a büntetett előéletre
vonatkozó személyes adatok;
2.

A Lippai János Szakközépiskola és Szakiskolában nem kezelhető a 2. § (2) bekezdés szerinti különleges
adat, kivéve a betegellátással kapcsolatos adatokat.

Az adatkezelés és az adatfeldolgozás
Adatvédelmi tv: 2. § (4) adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok
gyűjtése, felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és
nyilvánosságra hozatalt) és törlése.
3.

a) Adatkezelő: a törvény 2. § (4) bekezdés a. pontjában meghatározott tevékenységet végző vagy mással
végeztető szervezeti egység.

b) Adatfeldolgozó: az adatkezelő megbízásából az utasításai szerint az a) pontban meghatározott
tevékenységet végző szervezeti egység.
Az adatkezelés célhoz kötöttsége és arányossága
Adatvédelmi tv 5. § (1) Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és
kötelezettség teljesítése érdekében lehet.
4.

a) Személyes adat csak meghatározott törvényes célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése
érdekében kezelhető, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. Ha az adatkezelés célja
megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatokat törölni kell.

b) A törlés az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy helyreállításuk már nem
lehetséges. Az adatkezelés törlésével, megszüntetésével kapcsolatos tényeket jegyzőkönyvbe
kell venni. Az adatok törlésének részletes szabályait a Lippai János Szakközépiskola és
Szakiskola iratkezelési és selejtezési szabályzata állapítja meg.
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3. fejezet
Az adatkezelések szabályai
1.

a) Személyes adat a Lippai János Szakközépiskola és Szakiskolában akkor kezelhető, ha
- ahhoz az érintett írásban hozzájárult, vagy
- azt törvény illetve törvény felhatalmazása alapján a Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola
szabályzata elrendeli.

b) Az érintettel az adat felvétele előtt közölni kell az adatkezelés célját, valamint azt, hogy az
adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az
adatkezelést elrendelő jogszabályt.
c) Az iskolában adatkezelést végző alkalmazottak kötelesek az általuk megismert személyes
adatokat szolgálati tikokként megőrizni. Ilyen munkakörben csak az foglalkoztatható, aki
titoktartási nyilatkozatot tett.
Adatvédelmi nyilvántartás
Adatvédelmi tv. 28. § (1) Az adatkezelő köteles e tevékenysége megkezdése előtt az adatvédelmi
biztosnak nyilvántartásba vétel végett bejelenteni.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

2.

az adatkezelés célját;
az adatok fajtáját és kezelésük jogalapját;
az érintettek körét;
az adatok forrását;
a továbbított adatok fajtáját, címzettjét és a továbbítás jogalapját;
az egyes adatfajták törlési határidejét
az adatkezelő, valamint az adatfeldolgozó nevét és címét (székhelyét), a tényleges adatkezelés,
illetve az adatfeldolgozás helyét és az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő
tevékenységét.

a) Az iskolában létesített minden adatkezelésről nyilvántartást kell vezetni.

b) A nyilvántartás dokumentálja az adatkezeléssel kapcsolatos legfontosabb tényeket és
körülményeket. Ezek különösen:
- az adatkezelés megnevezése,
- célja, rendeltetése,
- jogszabályi alapja (törvény, belső szabályzat)
- kezelője (szervezeti egység, annak vezetője, illetve az adatfeldolgozást végző felelős
személy neve, beosztása, irodája és telefonszáma),
- érintettek köre és száma,
- nyilvántartott adatok köre,
- adat forrása (maga az érintett, vagy más adatkezelés),
- adattovábbítás (Mely szerv részére? Milyen rendszerességgel?)
- adatbiztonsági intézkedések,
- adatok megőrzésének illetve törlésének ideje.
c) Az adatkezelés megszűnése után a nyilvántartást irattárba kell helyezni és a törvényben
meghatározott idejű megőrzés után selejtezni kell.
Iskolán belül adattovábbítás, adatkezelések összekapcsolása
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Adatvédelmi tv. 8. § (1) Az adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések
akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha
az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
3.

a) Az iskolán belül a közalkalmazottak és a tanulók személyes adatai a feladat elvégzéséhez szükséges
mértékben és ideig csak olyan szervezeti egységhez továbbíthatók, amely a közalkalmazotti
jogviszonnyal illetve a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adminisztratív és szervezési feladatokat lát el.

b) Az iskolán belüli adattovábbítással kapcsolatos konkrét kérdéseket minden adatkezelés
esetében külön kell megállapítani, és az adatkezelés nyilvántartásában rögzíteni.
c) Az iskolában folyó különböző célra irányuló adatkezelések csak törvényes cél érdekében,
indokolt esetben, ideiglenesen kapcsolhatók össze.
d) Az adatkezelések összekapcsolásával kapcsolatos alábbi tényeket jegyzőkönyvbe kell
venni:
- az összekapcsolt adatkezelések megnevezése,
- az összekapcsolás célja, rendeltetése,
- az összekapcsolás időpontja és tartama,
- jogszabályi alapja (törvény, iskolai szabályzat)
- az összekapcsolást végző személy neve, beosztása, szervezeti egysége, irodája és
telefonszáma,
- az összekapcsolással érintettek köre és száma,
- az összekapcsolt adatok köre,
- az összekapcsolás módszere /manuális, számítógépes, vegyes)
- adatbiztonsági intézkedések.
e) A jegyzőkönyv első és második példányát az adatkezelések helyén kell őrizni, harmadik
példányát pedig az iskolatitkárhoz kell továbbítani. A jegyzőkönyvet öt évig kell megőrizni.
Adattovábbítás megkeresés alapján
4.

a) Az iskolán kívüli szervtől vagy magánszemélytől érkező, adatközlésre irányuló megkeresés csak akkor
teljesíthető, ha az érintett erre írásban felhatalmazza az Iskolát. Az érintett előzetesen is adhat ilyen
tartalmú felhatalmazást, amely szólhat valamely időtartamra és a megkereséssel élő szervek
meghatározott körére.

b) Az érintett nyilatkozattételétől függetlenül teljesíteni kell a büntető ügyekben eljáró
hatóságoktól - rendőrség, bíróság, ügyészség, vám- és pénzügyőrség - valamint a
nemzetbiztonsági szolgálatoktól érkezető megkereséseket. E szervek megkereséseiről az
illetékes adatkezelő közvetlenül vagy szolgálati felettese útján köteles tájékoztatni az iskola
igazgatóját.. Az adatszolgáltatás csak az igazgató jóváhagyásával teljesíthető. Az igazgató a
nemzetbiztonsági szolgálatok adatkérésre irányuló megkeresése ellen nem halasztó hatályú
panasszal fordulhat az illetékes miniszterhez.
c) A nemzetbiztonsági szolgálatoktól érkező megkeresésre vonatkozó minden adat - a nemzetbiztonsági
szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 42. §-a szerint - államtitok, amiről sem más szerv, sem más
személy nem tájékoztatható.

d) A megkeresés alapján teljesített adatszolgáltatással kapcsolatos tényeket, körülményeket
jegyzőkönyv felvételével dokumentálni kell. A jegyzőkönyv az alábbi adatokat tartalmazza:
- a megkeresést kezdeményező szerv, vagy személy megnevezése, postacíme, telefonszáma,
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- az adatkérés célja, rendeltetése,
- az adatkérés jogszabályi alapja, illetve az érintett nyilatkozata,
- az adatkérés időpontja,
- az adatszolgáltatás alapjául szolgáló adatkezelés megnevezése,
- az adatszolgáltatást teljesítő szervezeti egység megnevezése,
- az érintettek köre,
- a kért adatok köre,
- az adattovábbítás módja
e) A megkeresésről szóló jegyzőkönyv első példányát az adatkezelés helyén kell őrizni, második
példányát pedig az iskolatitkárhoz kell továbbítani. A jegyzőkönyvet öt évig kell megőrizni.
Külföldre irányuló adattovábbítás
5.

a) Olyan adatkezelés esetén, amelynél számolni kell külföldre irányuló adattovábbítással, az érintettek
figyelmét erre a körülményre már az adatok felvétele előtt fel kell hívni. Az érintett írásbeli
felhatalmazása nélkül személyes adat külföldre nem továbbítható, kivéve, ha a törvény ezt lehetővé teszi.

b) A külföldre irányuló adatszolgáltatással kapcsolatos tényeket, körülményeket jegyzőkönyv
felvételével dokumentálni kell. A jegyzőkönyv az alábbi adatokat tartalmazza:
- az adattovábbítás címzettje (megnevezés, postacím, telefonszám),
- az adattovábbítás célja, rendeltetése,
- az adattovábbítás jogszabályi alapja, illetve az érintett nyilatkozata,
- az adattovábbítás időpontja,
- az adatszolgáltatást teljesítő szervezeti egység megnevezése,
- az érintettek köre,
- a továbbított adatok köre,
- az adattovábbítás módja.
c) A külföldre irányuló adattovábbításról szóló jegyzőkönyv első példányát az adatkezelés
helyén kell őrizni, második példányát pedig az iskolatitkárhoz kell továbbítani. A
jegyzőkönyvet öt évig kell megőrizni.
Személyes adatok nyilvánosságra hozatala
6.

Az iskolában kezelt személyes adatok nyilvánosságra hozatala - kivéve, ha törvény rendeli el - tilos. A
tilalom nem vonatkozik a felvételre jelentkezők nevének és rangsorának a helyben szokásos módon, az
iskola épületében történő kifüggesztésére. Az iskoláról szóló - személyes adatokon is alapuló - statisztikai
adatok közölhetők.

4. fejezet
Adatbiztonsági rendszabályok
Adatvédelmi tv. 10. § (1) Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó
köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és
szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvényt,
valamint az egyéb adat- és titokvédelemi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
(2) Az adatokat - kiemelten az államtitokká és a szolgálati titokká minősített személyes adatot védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy
törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen.
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1.

Az adatbiztonsági rendszabályok érvényesítése érdekében a szükséges intézkedéseket meg kell tenni
mind a manuálisan kezelt, mind a számítógépen tárolt és feldolgozott személyes adatok biztonsága
érdekében.

Számítógépen tárolt adatok
2.

A számítógépen, illetve hálózaton tárolt személyes adatok biztonsága érdekében, különösen az alábbi
intézkedéseket kell foganatosítani:
a.

b.

c.
d.
e.

f.

Biztonsági mentés: A személyes adatokat tartalmazó adatbázisok aktív adataiból rendszeresen a tanulói nyilvántartás esetén hetente, a bér- és munkaügyi nyilvántartás, valamint a személyzeti
nyilvántartás anyagából pedig havonta - kell külön adathordozóra biztonsági mentést készíteni.
A biztonsági mentést tartalmazó adathordozót páncélszekrényben kell őrizni.
Archiválás: A személyes adatokat tartalmazó adatbázisok passzív hányadát - a további kezelést
már nem igénylő, változatlanul maradó adatokat - el kell választani az aktív résztől, majd a
passzívált adatokat időtálló adathordozón kell rögzíteni. Az e szabályzat különös részében
említett adatkezelések archiválását évente egyszer kell elvégezni.
Tűzvédelem: Az adatokat és adatbázisokat tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezésekkel
ellátott helyiségben kell elhelyezni.
Vírusvédelem: A személyes adatokat kezelő ügyintézők asztali számítógépein gondoskodni kell
a vírusmentesítésről.
Hozzáférés-védelem: Az adathozzáféréshez csak érvényes, személyre szóló, azonosítható
jogosultsággal - legalább felhasználói névvel és jelszóval - lehet hozzáférni. Hálózati
erőforrásokhoz csak érvényes felhasználói névvel és jelszóval lehet hozzáférni. A jelszavak
cseréjéről rendszeresen gondoskodni kell. A rendszergazda legalább kéthetente, az ügyintéző
felhasználók pedig legalább negyven naponként új jelszót adnak meg.
Hálózati védelem: A mindenkor rendelkezésre álló számítástechnikai eszközök felhasználásával
meg kell akadályozni, hogy adatokat tároló, hálózaton keresztül elérhető szerverekhez
illetéktelen személy hozzáférjen.

Manuális kezelésű adatok
3.

A manuális kezelésű személyes adatok biztonsága érdekében az alábbi intézkedéseket kell foganatosítani:
a.
b.

c.

Tűz- és vagyonvédelem: Az irattári kezelésbe vett iratokat jól zárható, száraz, tűzvédelmi és
vagyonvédelmi berendezéssel ellátott helyiségben kell elhelyezni.
Hozzáférés-védelem: A folyamatos aktív kezelésben levő iratokhoz csak az illetékes ügyintézők
férhetnek hozzá. A személyzeti valamint a bér- és munkaügyi iratokat lemezszekrénybe, a
tanulói jogviszonnyal kapcsolatos iratokat pedig különálló, zárható helyiségben, zárható
iratszekrényekben kell őrizni.
Archiválás: Az e szabályzat különös részében említett adatkezelések iratainak archiválását
évente egyszer el kell végezni. Az archivált iratokat az iskola iratkezelési és selejtezési
szabályzatának valamint a irattári terveknek megfelelően kell szétválogatni és irattári kezelésbe
venni.

Az érintett jogai és érvényesítésük
Adatvédelmi tv. 11. § (1) Az érintett a) tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről (12.
és 13. §), valamint
b) kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések
kivételével - törlését (14-16. §).
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4.

a) Az érintett az illetékes ügykezelőtől tájékoztatást kérhet a róla szóló adatkezelésről és abba bele is
tekinthet. A betekintést úgy kell biztosítani, hogy ez alatt az érintett más személy adatait ne ismerhesse
meg.

b) Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés
céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapták meg az
adatokat.
c) A tájékoztatás illetve a betekintés biztosítása csak akkor tagadható meg, ha a kért adatokat az
illetékes szerv a megfelelő eljárás keretében - az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1999.
évi LXV. törvény szabályai szerint - előzetesen államtitokká vagy szolgálati titokká
nyilvánította, az adatkezelő köteles az érintettel a közlés megtagadásának indokát közölni.
d) Adatváltozás vagy téves adatrögzítés észlelése esetén az érintett kérheti kezelt adatainak
helyesbítését, illetve kijavítását. A téves adatot az adatkezelő két munkanapon belül helyesbíteni
köteles.
e) Nem kötelező adatszolgáltatáson alapuló adatkezelés esetén az érintett indokolás nélkül
kérheti kezelt adatainak törlését. A törlést két munkanapon belül el kell végezni.
5.

Adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén az érintett fordulhat az igazgatóhoz,
igazgatóhelyetteshez, diák esetén ifjúságvédelmi felelőshöz, diákönkormányzat vezetőjéhez,
osztályfőnökéhez.

2 sz melléklet: Iratkezelési szabályzat
1. A szabályzat hatálya
1.1. A szabályzat a Lippai János Mezőgazdasági Szakképző Iskolában a nyílt iratok átvételének,
készítésének, iktatásának, nyilvántartásának, tárolásának, irattározásának, selejtezésének,
levéltárba történő átadásának szabályait rögzíti.
A szabályzat hatálya a Lippai János Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskolára
terjed ki.
1.2.A gazdálkodás során keletkező bizonylatok, a költségvetési beszámoló valamint az azt
alátámasztó dokumentumok, nyilvántartások tekintetében a számvitel bizonylatokról szóló
rendelkezéseket kell figyelembe venni. (A számvitelről szóló, többször módosított 2000.
évi C. törvény.)
2. Az iratkezelési szabályzat alkalmazása során használt fogalmak
Az iratkezelési szabályzatban, valamint annak alkalmazása során
•
a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi
LXVI. törvényben, valamint
•
a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005.
(XII.29.) Korm. rendeletben és
•
anevelési-oktatási intézmények irattári tervét a – 2012. szeptember 1-től hatályos –
20/2012. (VIII. 31.) EMMI. rendelet 1. számú mellékletébenszereplő fogalmakat kell
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használni.
2.1. A közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995.
évi LXVI. törvényben szereplő fogalmak
a) szerv: a jogi személy és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet;
b) közfeladatot ellátó szerv: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint
jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv és személy;
c) irat: valamely szerv működése vagy személy tevékenysége során keletkezett vagy hozzá
érkezett, egy egységként kezelendő rögzített információ, adategyüttes, amely
megjelenhet papíron, mikrofilmen, mágneses, elektronikus vagy bármilyen más
adathordozón; tartalma lehet szöveg, adat, grafikon, hang, kép, mozgókép vagy bármely
más formában lévő információ vagy ezek kombinációja;
d) közirat: a keletkezés idejétől és az őrzés helyétől függetlenül minden olyan irat, amely a
közfeladatot ellátó szerv irattári anyagába tartozik vagy tartozott;
e) magánirat: a nem közfeladatot ellátó szerv irattári anyagába tartozó, valamint a
természetes személyek tulajdonában lévő irat;
f) irattári anyag: rendeltetésszerűen a szervnél maradó, tartalmuk miatt átmeneti vagy
végleges megőrzést igénylő, szervesen összetartozó iratok összessége;
g) irattár: az irattári anyag szakszerű és biztonságos őrzése, valamint kezelésének biztosítása
céljából létrehozott és működtetett fizikai, illetve elektronikus tárolóhely;
h) iratkezelés: az irat készítését, nyilvántartását, rendszerezését és a selejtezhetőség
szempontjából történő válogatását, segédletekkel való ellátását, szakszerű és biztonságos
megőrzését, használatra bocsátását, selejtezését, illetve levéltárba adását együttesen
magába foglaló tevékenység;
i) irattári terv: a köziratok rendszerezésének és a selejtezhetőség szempontjából történő
válogatásának alapjául szolgáló jegyzék, amely az irattári anyagot tételekre (tárgyi
csoportokra, indokolt esetben iratfajtákra) tagolva, a közfeladatot ellátó szerv feladat- és
hatásköréhez, valamint szervezetéhez igazodó rendszerezésében sorolja fel, s
meghatározza a kiselejtezhető irattári tételekbe tartozó iratok ügyviteli célú
megőrzésének időtartamát, továbbá a nem selejtezhető iratok levéltárba adásának
határidejét;
j) maradandó értékű irat: a gazdasági, társadalmi, politikai, jogi, honvédelmi,
nemzetbiztonsági, tudományos, művelődési, műszaki vagy egyéb szempontból jelentős,
a történelmi múlt kutatásához, megismeréséhez, megértéséhez, a közfeladatok
folyamatos ellátásához és az állampolgári jogok érvényesítéséhez nélkülözhetetlen, más
forrásból nem vagy csak részlegesen megismerhető adatot tartalmazó irat;
k) levéltári anyag: az irattári anyagnak, továbbá a természetes személyek iratainak
levéltárban őrzött maradandó értékű része, valamint a védetté nyilvánított maradandó
értékű magánirat;
l) levéltár: a maradandó értékű iratok tartós megőrzésének, levéltári feldolgozásának és
rendeltetésszerű használatának biztosítása céljából létesített intézmény;
m) közlevéltár: a nem selejtezhető köziratokkal kapcsolatos levéltári feladatokat - ideértve a
tudományos és igazgatási feladatokat is - végző, közfeladatot ellátó szerv által fenntartott
levéltár;
n) nyilvános magánlevéltár: a természetes személy, valamint a nem közfeladatot ellátó szerv
tulajdonában vagy birtokában lévő maradandó értékű iratok tartós megőrzésére létesített
olyan intézmény, amely megfelel a 30. § (2) bekezdésében foglalt követelményeknek;
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o) levéltári kutatás: a levéltári anyag tanulmányozása, abból adatok kigyűjtése tudományos
vagy más cél érdekében;
p) gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott
gazdálkodó szervezet;
r) közlevéltár illetékessége (illetékességi köre): a maradandó értékű irattári anyagnak az a
köre, amelyre vonatkozóan törvény közlevéltárba adási kötelezettséget ír elő, s amelyet
az adott közlevéltár törvény rendelkezése, illetve fenntartójának döntése alapján köteles
átvenni;
s) levéltári gyűjtőkör: a maradandó értékű, köziratnak nem minősülő irattári anyagnak, ha
arra vonatkozóan törvény közlevéltárba adási, illetve a levéltárfenntartó levéltárba adási
kötelezettséget nem ír elő, továbbá a természetes személyek maradandó értékű iratainak
az a köre, amelyet az adott levéltár az őrizetében lévő levéltári anyag forrásértékének
gazdagítása céljából gyűjt (ajándékként elfogad vagy megvásárol);
t) önkormányzati hivatal: a főpolgármesteri hivatal, a polgármesteri hivatal, a megyei
önkormányzati hivatal, a közös önkormányzati hivatal, a társult képviselő-testületek
közös hivatala és a nemzetiségi önkormányzat hivatala.
2.2. A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló
335/2005. (XII.29.) Korm. rendeletben szereplő fogalmak
ÁNYK űrlap benyújtás támogatás szolgáltatás: a szabályozott elektronikus ügyintézési
szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló
kormányrendelet szerinti szolgáltatás;
2.
átadás: irat, ügyirat vagy irategyüttes kezelési jogosultságának dokumentált átruházása;
3.
átmeneti irattár: a közfeladatot ellátó szerv által az iktatóhelyhez kapcsolódóan
kialakított olyan irattár, amelyben az irattári anyag meghatározott időtartamú átmeneti,
selejtezés vagy központi irattárba adás előtti őrzése történik;
4. biztonságos kézbesítési szolgáltatás: a szabályozott elektronikus ügyintézési
szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló
kormányrendelet szerinti szabályozott biztonságos kézbesítési szolgáltatás;
5.
csatolás: iratok, ügyiratok átmeneti jellegű összekapcsolása;
5a. egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer: az iratkezelés e rendeletben meghatározott
egyes fázisainak elvégzésére irányuló szolgáltatások, informatikai, technológiai és
személyi feltételek összessége, amelyben a Kormány által arra kijelölt működtető szerv
és szolgáltató biztosítja:
a) a postai úton érkező, papíralapú küldemények átvételét, felbontását, érkeztető
azonosítóval történő ellátását, a küldemények hiteles elektronikus irattá történő
átalakítását, érkeztető nyilvántartásba való bevezetését, a címzett részére elektronikus
úton történő megküldését,
b) elektronikus irat hiteles papíralapú irattá történő alakítására irányuló szolgáltatást;
6.
elektronikus archiválás: elektronikus iktatókönyvek és adatállományaik, valamint
elektronikus dokumentumok hosszú távú biztonságos és olvashatóságát biztosító
megőrzése elektronikus adathordozón;
7.
elektronikus érkeztető nyilvántartás: elektronikus iratkezelés esetén az iratkezelési
szoftver azon szolgáltatás-együttese, amely az érkeztetési információk rögzítését,
megőrzését és visszakereshetőségét biztosítja;
1.
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8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.
19.
20.

21.

22.

elektronikus iktatókönyv: elektronikus iratkezelés esetén az iratkezelési szoftver azon
szolgáltatás-együttese, amely az iktatási információk rögzítését, végleges megőrzését és
visszakereshetőségét biztosítja;
elektronikus irattár: a közfeladatot ellátó szerv által használt iratkezelési szoftver ideértve az erre vonatkozó elektronikus dokumentumtárolási szolgáltatás útján történő
biztosítást is - azon része, vagy olyan adatbázis, amelyben az elektronikusan tárolt irattári
anyag meghatározott időtartamú elektronikus őrzése történik;
elektronikus tájékoztatás: az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló törvény szerint előírt elektronikus közzétételi
kötelezettség;
elektronikus ügyintézés: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló törvény szerinti elektronikus ügyintézés;
elektronikus ügyintézési felügyelet: a szabályozott elektronikus ügyintézési
szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló
kormányrendelet szerinti hatóság;
elektronikus űrlapok: a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az
állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló kormányrendelet szerinti
elektronikus adatbeviteli felület;
elektronikus visszaigazolás: olyan - kiadmánynak nem minősülő - elektronikus
dokumentum, amely az elektronikus úton érkezett irat átvételéről és az érkeztetés
azonosítójáról, valamint a külön jogszabályban meghatározott egyéb adatokról is értesíti
annak küldőjét;
előadói ív: az üggyel, a szignálással, a kiadmányozással, az ügyintézéssel és az
iratkezeléssel kapcsolatos információkat hordozó, az ügyirat elválaszthatatlan részét
képező, illetve azzal közös adatbázisban kezelt iratkezelési segédeszköz;
expediálás: az irat kézbesítésének előkészítése, ügyintézői vagy vezetői utasítás alapján
a küldemény címzettjének (címzettjeinek), adathordozójának, fajtájának, a kézbesítés és
küldés módjának és időpontjának meghatározása, a küldemény küldési mód szerinti
összeállítása;
érkeztetés: a beérkezett küldemény érkeztetési azonosítóval, valamint beérkezési
dátummal történő ellátása és nyilvántartásba vétele;
iktatás: az irat iktatószámmal történő nyilvántartásba vétele az irat beérkezésével vagy az
érkeztetéssel egy időben vagy az érkeztetést, keletkezést követően;
iktatószám: olyan egyedi azonosító, amellyel a közfeladatot ellátó szerv látja el az
iktatandó iratot;
iratkezelési szoftver: az iratkezelési alapfolyamatot támogató olyan informatikai
alkalmazás, amely alapfunkcióját tekintve az e rendeletben foglalt iratkezelési
műveleteket vagy azok egy részének végrehajtását támogatja, függetlenül attól, hogy ezek
mellett egyéb funkciókat is ellát;
iratkölcsönzés: a papír alapú ügyirat visszahozatali kötelezettség melletti kiadása az
átmeneti vagy a központi irattárból, elektronikus irattár alkalmazása esetén az
elektronikusan tárolt irathoz történő hozzáférés biztosítása;
irattárba helyezés: az irattári tételszámmal ellátott ügyirat átmeneti vagy központi
irattárban történő dokumentált elhelyezése - elektronikus irattár esetén archiválása -,
illetve kezelési jogának átadása az irattárnak az ügyintézés befejezését követő időre;
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23.

24.

25.
26.
27.
28.

29.

30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.

37.
38.
39.
40.

41.

irattári tétel: az iratképző szerv vagy személy ügykörének és szervezetének megfelelően
kialakított legkisebb - egyéni irattári őrzési idővel rendelkező - irattári egység, amelybe
több egyedi ügy iratai tartozhatnak;
irattári tételszám: az iratnak az irattári tervben meghatározott, címmel ellátott tárgyi
csoportba és iratfajtába sorolását, selejtezhetőség szerinti csoportosítását meghatározó, az
irattári tervben elfoglalt helyüknek megfelelő azonosító;
kezdőirat: az ügyben keletkezett első irat, az ügy indító irata;
kezelési feljegyzések: az ügyirat vagy az egyes irat kezelésével kapcsolatos, ügykezelőnek
szóló vezetői vagy ügyintézői utasítások;
kézbesítés: a küldeménynek kézbesítő szervezet, személy, adatátviteli eszköz útján
történő eljuttatása a címzetthez;
kézbesítési szolgáltatás: a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az
állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló kormányrendelet szerinti
kézbesítési szolgáltatás;
központi irattár: a közfeladatot ellátó szerv irattári anyagának selejtezés vagy levéltárba
adás előtti, valamint a maradandó értékű nem selejtezhető és levéltárba nem adott iratok,
továbbá a nem selejtezhető és levéltárba átadásra nem kerülő iratok őrzésére szolgáló
irattár, ideértve az erre vonatkozó elektronikus dokumentumtárolási szolgáltatás útján
történő biztosítást is;
küldemény: papír alapú irat vagy tárgy, továbbá elektronikus irat - kivéve a reklámanyag,
sajtótermék, elektronikus szemét -, amelyet kézbesítés céljából burkolatán, a hozzá
tartozó listán vagy egyéb, egyértelműen az irathoz vagy tárgyhoz rendelt felismerhető
módon címzéssel láttak el;
küldemény bontása: az érkezett küldemény felnyitása, olvashatóvá tétele;
küldő: a küldemény tartalmából, vagy a küldeményhez kapcsolódó azonosító adatokból
a küldemény benyújtójaként azonosítható személy vagy szervezet;
levéltárba adás: a lejárt irattári őrzési idejű, maradandó értékű iratok teljes és lezárt
évfolyamainak átadása az illetékes közlevéltárnak;
másodlat: az eredeti irat egyik hiteles példánya, amelyet az első példánnyal azonos
módon hitelesítettek;
másolat: az eredeti iratról szöveg-azonos és alakhű formában, utólag készült egyszerű
(nem hitelesített) vagy hiteles (hitelesítési záradékkal ellátott) irat;
megsemmisítés: a kiselejtezett irat végleges megsemmisítése, a benne foglalt információ
helyreállításának lehetőségét kizáró módon történő hozzáférhetetlenné tétele, törlése,
amely következtében az irat tartalma nem rekonstruálható;
mellékelt irat: az iratnak nem szerves része, tartozéka, attól - mint kísérő irattól elválasztható;
melléklet: valamely irat szerves tartozéka, annak kiegészítő része, amely elválaszthatatlan
attól;
naplózás: az iratkezelési szoftverben és az általa kezelt adatállományokban bekövetkezett
események meghatározott körének regisztrálása;
papír alapú érkeztető könyv: hitelesített iratkezelési segédeszköz, amelyben a
küldemények közfeladatot ellátó szervhez történő beérkezésének a nyilvántartásba vétele
megtörténik;
papír alapú iktatókönyv: olyan nem selejtezhető, hitelesített iratkezelési segédeszköz,
amelyben az iratok iktatása történik;
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42. savmentes doboz: lignint, savas adalékanyagot és színezéket nem tartalmazó, papírból
készített tárolóeszköz;
43. selejtezés: a lejárt megőrzési határidejű iratok vagy e rendelet alapján selejtezési eljárás
alá vonható iratok kiemelése az irattári anyagból és megsemmisítésre történő
előkészítése;
44. szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás: a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szerinti szolgáltatás;
45. szerelés: ügyiratok végleges jellegű összekapcsolása, amelynek következtében az
összekapcsolt ügyiratok a továbbiakban kizárólag együtt kezelhetőek;
46. szignálás: az ügyben eljárni illetékes szervezeti egység és/vagy ügyintéző személy
kijelölése, az elintézési határidő és a feladat meghatározása;
47. továbbítás: az ügyintézés során az irat eljuttatása az egyik ügyintézési ponttól a másikhoz,
amely elektronikusan tárolt irat esetén megvalósulhat az irathoz való hozzáférés
lehetőségének biztosításával is;
48. ügyfél ügyintézési rendelkezésének nyilvántartása: a szabályozott elektronikus
ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról
szóló kormányrendelet szerinti nyilvántartás;
49. ügyintézési rendelkezés: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló törvény szerinti ügyintézési rendelkezés;
50. ügyintéző: az ügy intézésére kijelölt személy, az ügy előadója, aki az ügyet döntésre
előkészíti;
51. ügyirat: egy ügyben keletkezett valamennyi irat;
52. ügykezelő: iratkezelési feladatokat végző személy;
53. ügykör: a szerv vagy személy feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek meghatározott
csoportja.

II.
AZ ADAT MINŐSÍTÉSE
1.Minősítés: az a döntés, amelynek meghozatala során a minősített adat védelméről szóló 2009.
évi CLV. törvény szerint feladat- és hatáskörében minősítésre jogosult személy (a minősítő)
a minősítési eljárás során megállapítja, hogy
•
az adott adat érvényességi időn belüli nyilvánosságra hozatala, jogosulatlan megszerzése,
módosítása vagy felhasználása, illetéktelen személy részére hozzáférhetővé, valamint
•
az arra jogosult részére hozzáférhetetlenné tételea minősítéssel védhető közérdekek közül
bármelyiket közvetlenül sérti vagy veszélyezteti (a továbbiakban együtt: károsítja), és
tartalmára tekintettel annak nyilvánosságát és megismerhetőségét a minősítés keretében
korlátozza.
Az intézményünkben az adatok minősítésére az IGAZGATÓ jogosult.
2.

A minősítés során a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény, valamint a
Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének
rendjéről szóló 90/2010. (III.26.) Korm. rendelet előírásait kell alkalmazni.
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3.

A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 5. § alapján adat minősítéssel
csak valamennyi törvényi feltétel fennállása esetén és csak a legszükségesebb ideig
védhető.
Amennyiben az adat nyilvánosságra hozatala, jogosulatlan megszerzése, módosítása vagy
felhasználása, illetéktelen személy részére hozzáférhetővé, valamint az arra jogosult részére
hozzáférhetetlenné tétele
•
rendkívül súlyosan károsítja a minősítéssel védhető közérdeket, akkor „Szigorúan
titkos!”,
•
súlyosan károsítja a minősítéssel védhető közérdeket, akkor „Titkos!”,
•
károsítja a minősítéssel védhető közérdeket, akkor „Bizalmas!”,
•
hátrányosan érinti a minősítéssel védhető közérdeket, akkor „Korlátozott terjesztésű!”
minősítési szintű.
A minősített iratokat:
•
„szigorúan titkos”
•
„titkos”,
•
„bizalmas” vagy
•
„korlátozott terjesztésű”
minősítési jelöléssel kell ellátni.

4. A minősített adat kezelésének rendszerét, rendjét külön "Titokvédelmi Szabályzat" rögzíti.
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III.
AZ IRATKEZELÉS SZERVEZETE ÉS FELÜGYELETE
1. Az iratkezelés szervezete
•

A Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése alapján Intézményünk az iratkezelési feladatok
ellátását központilagszervezi meg.

•

Iratkezelési feladatok ellátása
Intézményünk az iratkezelési feladatokat – a Korm. rendelet 16/A. §-ában foglaltak alapján
saját maga látja el.

•

Az iratkezelés módja: iratkezelési szoftver használatával
A Lippai János Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskolánál az iktatás
elektronikus eljárással, iratkezelési szoftver alkalmazásával történik.
Az alkalmazott iratkezelési szoftver:
• gyártója:
DEMÓ Kft. (1100 Budapest, Futrinka u. 55.)
• neve:
KONTROLL ÜGYVITEL
• verzió száma: 1
• típusa:
iktatóprogram
• tanúsítvány száma: • tanúsítvány kiállításának dátuma: 2014. december 01.
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•
•

tanúsítvány érvényessége: 2016. január 12.
bevezetésének ideje: 2015. január 01.

(A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI.
törvény 9. § (2) bekezdése szerint: „Elektronikus iratkezelés esetén a közfeladatot ellátó szerv
kizárólag olyan iratkezelési szoftvert alkalmazhat, mely a külön jogszabályban meghatározott
követelményeknek megfelel és tanúsítvánnyal rendelkezik.”)
(Ez a jogszabály: a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott
követelményekről szóló 27/2014. (IV.18.) KIM rendelet.)
1.1. Az iratkezelési programkezelés jogosultjai
Az iratkezelési programot az alábbi személyek jogosultak kezelni:
Név

Beosztás

Glovács Mónika

iskolatitkár

2. Az iratkezelés felügyelete
2.1. Az intézményben az iratkezelés felügyeletét az igazgató látja el, aki felelős azért, hogy a
biztonságos iratkezelés személyi, dologi feltételei és eszközei rendelkezésre álljanak.
2.2. A Korm. rendelet 7. §-a alapján az iratkezelés felügyeletével megbízott vezető
gondoskodik:
•
az iratkezelési szabályzat elkészítéséről, végrehajtásának rendszeres ellenőrzéséről, évente
történő felülvizsgálatáról, intézkedik a szabálytalanságok megszüntetéséről, szükség
esetén kezdeményezi a szabályzat módosítását;
•
az iratkezelést végző, vagy azért felelős személyek szakmai képzéséről és
továbbképzéséről;
•
az iratkezelési segédeszközök (iktatókönyv, név- és tárgymutató, kézbesítőkönyv,
iratminták és formanyomtatványok, számítástechnikai programok, adathordozók stb.)
biztosításáról;
•
az elektronikus iratkezelési szoftver hozzáférési jogosultságainak, az egyedi
azonosítóknak, a helyettesítési jogoknak, a külső és a belső név- és címtáraknak
naprakészen tartásáról, az üzemeltetési és adatbiztonsági követelményekről, és azok
betartásáról;
•
a hivatalos és személyes elektronikus postafiókok szabályozott működéséről;
•
az elektronikus úton történő kapcsolattartás esetén annak szervezeten belüli
működtetéséről;
•
egyéb jogszabályokban meghatározott iratkezelést érintő feladatokról.
2.3. Az iratkezelés felügyeletét ellátó személy feladatait részben vagy egészben a nevelési
igazgatóhelyettesre átruházhatja.
Az iratkezelés felügyeletével kapcsolatos jogkör átruházása csak írásban történhet.
2.4. Az igazgatót tartós távolléte esetén az iratkezelés felügyeletében a nevelési
igazgatóhelyettes helyettesíti.
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2.5. A hozzáférési jogosultságokat, az iratkezeléssel kapcsolatos egyéb feladatok felelőseit az
elektronikus iratkezelési szoftver ezen szabályzatban foglaltakkal azonosan szabályozza.
IV.
A KÜLDEMÉNYEK ÁTVÉTELE ÉS FELBONTÁSA
1. Az iratok, küldemények átvétele
1.1.

Az intézmény címére vagy annak munkatársai nevére postai vagy hivatali kézbesítés,
futárszolgálat, informatikai-telekommunikációs eszköz, illetve a magánfél személyes
benyújtása útján érkezett küldemények átvételére jogosult:
• a címzett, vagy az általa megbízott személy,
• a szerv vezetője vagy az általa megbízott személy,
• az iratkezelést felügyelő vezető vagy az általa megbízott személy,
• a postai meghatalmazással rendelkező személy,
• hivatali munkaidőn túl az ügyeleti szolgálatot teljesítő személy,

1.2. Minősített adatot tartalmazó küldeményt csak a titkos ügykezeléssel megbízott személy
veheti át.
1.3. Az intézmény bármely dolgozójához közvetlenül érkező (kézbesített) hivatalos
küldeményeket az átvétel után haladéktalanul továbbítani kell az intézmény
iskolatitkárához.
1.4. A postaküldeményeknek - a posta által - az intézménybe történő szállítása esetén: A
küldemények átvételével megbízott, úgynevezett postai meghatalmazással rendelkező
dolgozó feladata minden munkanapon átvenni az intézménybe szállított és ott átadásra
kerülő küldeményeket.
1.5. A postaátvevő az érkezett küldeményeket átadja az iskolatitkárrészére, aki az érkezett
küldeményeket szervezeti egységek szerint csoportosítja, majd kézbesítőkönyvvel
továbbítja az illetékesekhez.
1.6.A hivatalos munkaidő lejárta után, illetve munkaszüneti napokon érkezett iratokat csak az
intézményvezetőáltal megbízott portásveheti át. Az így átvett küldeményt bontatlanul, a
legközelebbi munkanap munkakezdésekor át kell adni az iskolatitkár részére.
1.7. A küldeményeket átvevő személy köteles ellenőrizni:
•
a címzés alapján a küldemény átvételére való jogosultságát,
•
a kézbesítő okmányon és a küldeményen lévő azonosítási jel megegyezőségét,
•
az iratot tartalmazó zárt boríték, vagy zárt csomagolás sértetlenségét.
1.8. Az átvevő a papíralapú iratok esetében a kézbesítőokmányon aláírásával és az átvétel
dátumának, valamint nevének olvasható feltüntetésével az átvételt elismeri. Az „azonnal”
és „sürgős” jelzésű küldemények átvételi idejét óra, perc pontossággal kell megjelölni,
amit a kézbesítőokmányon kívül az átvett küldeményen is rögzíteni kell.
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Az elektronikus úton, nem biztonságos kézbesítési szolgáltatás igénybevételével érkezett
küldemények estében az átvevő a feladónak – ha azt kéri, és elektronikus válaszcímét
megadja – haladéktalanul elküldi a küldemény átvételét igazoló és az érkeztetés egyedi
azonosítóját is tartalmazó elektronikus visszaigazolást.
A biztonságos kézbesítési szolgáltatás, illetve az ÁNYK űrlap benyújtás támogatás
szolgáltatás igénybevételével érkezett küldemények és az elektronikus űrlapok esetében
az átvétel visszaigazolása az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló
kormányrendeletben, valamint a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról
és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló kormányrendeletben (a
továbbiakban: SZEÜSZR) meghatározottak szerint történik.
A Ket. szerinti ügyintézési rendelkezés által érintett eljárásokban az elektronikus úton
érkezett irat átvételét (érkeztetését) és hitelességének ellenőrzését követően a
közfeladatot ellátó szerv - ha a küldő az azonosításához szükséges adatait megadta - az
ügyintézési rendelkezések nyilvántartásában ellenőrzi, hogy a küldő az elektronikus
kapcsolattartást, illetve annak alkalmazott módját választotta. Ha a küldő nem az
elektronikus kapcsolattartást, illetve annak alkalmazott módját választotta, a közfeladatot
ellátó szerv az iratot nem tekinti benyújtottnak, és erről a küldőt a következők értesíti.
A küldőt a közfeladatot ellátó szerv az irat befogadásának elutasításáról:
a) ha a küldő az azonosításához szükséges adatait megadta, az ügyintézési
rendelkezésében megadott elektronikus elérhetőségén, az ott előírt módon,
b) ennek hiányában, ha a küldő közölte a válaszadási elektronikus postafiók címét,
úgy elektronikus levélben,
c) egyéb esetben papír alaponértesíti.
Amennyiben iratkezelésre nem jogosult személy vagy szervezeti egység veszi át a
küldeményt, úgy azt - aaKet. 169/A. § (3) bekezdése alapján meghatározott szervezet
kivételével - köteles haladéktalanul, de legkésőbb az érkezést követő első munkanap
kezdetén az illetékes iratkezelési személynek az iratkezelési szabályzat szerinti kezelése
céljából átadni.
Tértivevényes küldemények esetén gondoskodik a tértivevény feladóhoz történő
visszajuttatásáról.
1.9. Ha az ügyfél az iratot személyesen vagy képviselő útján nyújtja be, kérésére az átvételt átvételi elismervénnyel - igazolni kell.
1.10. Sérült küldemény átvétele esetén a sérülés tényét papír alapú iratok esetében az átvételi
okmányon jelölni kell, és a küldemény tartalmát jegyzékben fel kell tüntetni. A
megállapíthatóan hiányzó iratokról vagy mellékletekről a feladót értesíteni kell. Sérült
elektronikus küldemény esetében a Korm. rendelet 31. § rendelkezései szerint kell eljárni.
1.11. A gyors elintézést igénylő („azonnal”, „sürgős” jelzésű) küldeményt azonnal továbbítani
kell a címzetthez, illetőleg azt a szignálásra jogosultnak soron kívül be kell mutatni.
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1.12.Az elektronikus úton, a nem biztonságos kézbesítési szolgáltatás, illetve az ÁNYK űrlap
benyújtás támogatás szolgáltatás igénybevételével megküldött küldemény átvételét meg
kell tagadni, ha az biztonsági kockázatot jelent a számítástechnikai rendszerre.
1.13. A téves címzés, sikertelen vagy helytelen kézbesítés következtében érkezett küldeményt
azonnal továbbítani kell a címzetthez, vagy ha ez nem lehetséges:
•
papír alapú küldemény esetén vissza kell küldeni a feladónak,
•
elektronikus küldemény esetén a Korm. rendelet 25. § (3) bekezdésében foglaltak
szerint kell eljárni.
Ha a feladó nem állapítható meg, a küldeményt, a Korm. rendelet 25. § (1)
bekezdésében jelzett kivétellel, irattárazni és az irattári tervben meghatározott idő után
selejtezni kell.
1.14. Az intézménynek címzett, a gazdálkodásra vonatkozó pénzügyi és számviteli
bizonylatokat (bankbizonylatok, szállítói számla stb.) az iktatást végző iskolatitkár iktatás
nélkül továbbítja a gazdasági vezetőhöz.
2. A küldemény felbontása
2.1. Az intézményhez érkezett valamennyi küldeményt – kivéve azokat, amelyeket felbontás
nélkül kell továbbítani (a névre szóló, magánjellegű, s.k. felbontásra szóló, valamint azon
küldemények, amelyekre ezt elrendelték)- az intézményvezető, az intézményvezető
helyettese, az iratkezelést végző,vagy az ő általuk ezzel a feladattal megbízott
személybonthatja fel.
2.2. Felbontás nélkül dokumentáltan a címzettnek kell továbbítani azokat a küldeményeket,
• amelyek „s.k.” felbontásra szólnak,
• amelyeknél ezt az arra jogosult személy elrendelte, valamint
• amelyek névre szólóak és megállapíthatóan magánjellegűek.
A küldemények címzettje köteles gondoskodni az általa átvett hivatalos küldemény
iratkezelési szabályzat szerinti kezeléséről.
2.3. Amennyiben a névre szóló sk. jelöléssel ellátott küldemény az intézményt érintő hivatalos
iratot tartalmaz, a címzett azt felbontás után tartozik iktatás, illetve nyilvántartásba vétel
céljából azonnal az iktatást végzőszemélyhezeljuttatni.
2.4. A szervezeti egységek szerint csoportosított, hivatkozási számmal ellátott és ajánlott
küldeményként hivatkozási szám, illetve ajánlási ragszám szerint, a többit pedig a feladó
neve szerint kell bevezetni az egyes szervezeti egységek átadókönyvébe.
2.5. A küldemények téves felbontásakor a felbontó az átvétel és a felbontás tényét a dátum
megjelölésével, dokumentáltan köteles rögzíteni, majd gondoskodnia kell a küldemény
címzetthez való eljuttatásáról.
2.6. A felbontás nélkül átvett küldemények címzettje, az általa felbontott hivatalos küldeményt
iktatás céljából soron kívül köteles visszajuttatni az iktatást végző irat kezelőjéhez.
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2.7.

A küldemények felbontása során ellenőrizni kell, hogy az irat és annak mellékletei
hiánytalanul megérkeztek-e, valamint az illetékköteles iratnál az illetékek lerovásának
tényét. Az esetlegesen felmerülő irathiány tényét jegyzőkönyvbenrögzíteni kell.
A jegyzőkönyv egy példányát a küldeményhez mellékelni kell.

2.8. A faxon érkezett irat esetében először gondoskodni kell az információkat tartósan őrző
másolat készítésről.
A másolat elkészítéséért az iskolatitkár felelős.
A faxon érkezett irat kezelésére az általános rendelkezések az irányadók.
2.9. Az elektronikusan érkezett küldemény ellenőrzéséről és a követendő eljárásról a Korm.
rendelet 31. § rendelkezik.
2.10. Ha a felbontás alkalmával kiderül, hogy a küldemény pénzt, illetékbélyeget vagy egyéb
értéket tartalmaz, a felbontó az összeget, az illetékbélyeget, illetőleg a küldemény értékét
köteles a küldeményen vagy feljegyzés formájában a küldeményhez csatoltan feltüntetni.
A pénzt, illetékbélyeget és egyéb értéket - elismervény ellenében - a pénzkezeléssel
megbízott dolgozónak átadni. Az elismervényt a küldeményhez kell csatolni.
2.11. A küldemény borítékját véglegesen a küldeményhez kell csatolni, ha
• az ügyirat benyújtásának időpontjához jogkövetkezmény fűződik, vagy fűződhet,
• a beküldő nevét vagy pontos címét csak a borítékról lehet megállapítani.
3. Küldemények érkeztetése
3.1. Minden beérkezett küldeményt a beérkezés időpontjában – a Korm. rendelet 21. § (7)
bekezdésében meghatározott esetben az érkezést követő első munkanap kezdetén –
érkeztetni kell.
A küldemények érkeztetéséért az iskolatitkár felelős.
3.2. A küldeménynek a fogadó félhez történő beérkezése időpontjában nyilvántartásban kell
rögzíteni minimálisan a küldemény sorszámát, küldőjét, az érkeztetés dátumát és könyvelt
postai küldeménynél a küldemény postai azonosítóját, Az érkeztetés dátumát és az
érkeztető azonosítót a küldemény elválaszthatatlan részeként fel kell tüntetni.
Intézményünknél a küldemények érkeztetésére külön érkeztető bélyegzőt nem használunk.
3.3. A Korm. rendelet 47. §-a alapján nem kell iktatni, de jogszabályban meghatározott
esetekben nyilván kell tartani:
a) könyveket, tananyagokat;
b) reklámanyagokat, tájékoztatókat;
c) meghívókat, üdvözlő lapokat;
d) nem szigorú számadású bizonylatokat;
e) bemutatásra vagy jóváhagyás céljából visszavárólag érkezett iratokat;
f) nyugtákat, pénzügyi kimutatásokat, fizetésiszámla-kivonatokat, számlákat;
g) munkaügyi nyilvántartásokat;
h) anyagkezeléssel kapcsolatos nyilvántartásokat;
i) közlönyöket, sajtótermékeket;
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j) visszaérkezett tértivevényeket és elektronikus visszaigazolásokat, valamint
k) a következő elektronikus küldeményeket
A Korm. rendelet 47. § k) pontjának felhatalmazása alapján
iratkezelésiszabályzatban meghatározott elektronikus küldeményeket.

az

V.
AZ IRATOK NYILVÁNTARTÁSA
1. Az iktatási rendszer
Az iratok iktatása alszámokra tagolódó rendszerben történik.
Alszámos iktatás esetén az ügyben keletkezett első irat önálló sorszámot (főszám) kap, míg
a többi irat az illető főszám alszámaira kerül. A főszám és alszám folyamatos sorszám,
amelyet a szoftverben beállított számláló automatikusan képez.
2. Az iktatás
2.1. Az intézményhez érkező, illetve ott keletkező iratokat - ha jogszabály másként nem
rendelkezik - iktatással kell nyilvántartani.
Az iratokat úgy kell iktatni, hogy abból:
• az irat beérkezésének pontos ideje,
• az intézkedésre jogosult ügyintéző neve,
• az irat tárgya,
• az elintézés módja,
• a kezelési feljegyzések, valamint
• az irat holléte
megállapítható legyen.
2.2. Az iratot el kell látni iktatószámmal és az irat egyéb azonosító adataival.
2.3. Az elektronikus úton érkezett iratok automatikus iktatására nincs lehetőség.
2.4. Az ügykezelőnek az iratokat a beérkezés napján, de legkésőbb az azt követő munkanapon
be kell iktatni. Soron kívül kell iktatni a határidős iratokat, táviratokat, elsőbbségi
küldeményeket, a hivatalból tett intézkedéseket tartalmazó „sürgős” jelzésű iratokat.
2.5. Az iktató program hosszabb idejű meghibásodásaesetén átmenetileg papíralapú
iktatókönyvet kell használni.
3. Iktatókönyv
3.1.Iktatás céljára minden év kezdetén újonnan nyitott, hitelesített iktatókönyvet kell használni,
melyet az elektronikus iratkezelési szoftver állít elő.
Az iktatókönyvet használatba vétel előtt az intézmény vezetője hitelesíti.
•

Egy iktatókönyvön belül az iktatószámokat folyamatosan, zárt, emelkedő sorszámos
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rendszerben kell kiadni és nyilvántartani.
3.2. Elektronikus iratkezelési rendszer alkalmazása esetén: Az utólagos módosítás tényét a
jogosultsággal rendelkező felhasználó azonosítójával és a javítás idejének megjelölésével
naplózni kell. A naplóban követhetően rögzíteni kell az eredeti és módosított adatokat.
•

Téves iktatás esetén a változásokat (módosítás, az adatok fizikai törlése nélküli törlésre
jelölése), tartalmuk megőrzésével, naplózással dokumentálni kell.

A tévesen kiadott iktatószám nem használható fel újra.
•

Az iktatókönyvet az év utolsó munkanapján, az utolsó irat iktatása után le kell zárni.

Az iktatókönyv zárásának részeként el kell készíteni az elektronikus érkeztető
nyilvántartásnak, elektronikus iktatókönyvnek, azok adatállományinak (címlista,
tételszám, megőrzés, naplózás információi) és az elektronikus dokumentumoknak az év
utolsó munkanapi iktatási állapotát tükröző, időbélyegzővel ellátott, elektronikus
adathordozóra elmentett változatát. Az elektronikus dokumentumokat külön
adathordozóra kell elmenteni.
4. Az iktatószám
4.1. Az iktatást minden évben 1-gyel kell kezdeni és megszakítás nélkül kell folytatni az év
végéig.
Az ügy következő fázisában keletkezett újabb ügyiratok az ügyben keletkezett első
ügyirat sorszámát és eggyel kezdődő, folyamatosan növekvő alszámot kapnak.
•

Az iktatószám főszámra/alszámrabontható.
Az ugyanazon ügyben, ugyanabban az évben keletkezett iratokat egy iktatószámon kell
nyilvántartani.
Az ügyirathoz tartozó iratokat a főszám alatt kiadott alszámokon, folyamatos, emelkedő
sorszámos rendszerben kell kiadni és nyilvántartani.

5. Az iktató bélyegző
5.1. A beérkező iratok iktatásakor az iktatóbélyegző lenyomatát az iraton el kell helyezni, és a
lenyomat rovatait ki kell tölteni.
A bélyegző lenyomatot az irat első oldalára úgy kell elhelyezni, hogy írást ne fedjen és
rovatait pontosan ki lehessen tölteni.
5.2. Az iktató bélyegző (8. melléklet) lenyomata tartalmazza:
• az intézmény nevét, székhelyét,
• az iktatás évét, hónapját, napját,
• az iktatás sorszámát (alszámát),
• az ügyintéző aláírását.
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6. Iktatási adatok
6.1.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Az iktatás során az iktatókönyvnek minimálisan tartalmaznia kell az alábbi, az
iktatókönyvben nyilvántartott iratokra vonatkozó adatokat, azok rendelkezésre állása
esetén:
iktatószám,
iktatás időpontja,
beérkezés időpontja, módja, érkeztetési azonosítója,
adathordozójának típusa (papíralapú, elektronikus), adathordozó fajtája,
küldés időpontja, módja,
küldő adatai (név, cím),
címzett adatai (név, cím),
hivatkozási szám (idegen szám),
mellékletek száma, típusa (papír alapú, elektronikus),
ügyintéző neve és a szervezeti egység megnevezése,
irat tárgya,
elő- és utóiratok iktatószáma,
kezelési feljegyzések,
intézés határideje, módja és elintézés időpontja,
irattári tételszám;
irattárba helyezés.

6.2. Az ügyiraton (előadói íven) előírt határidőt az iktatókönyv „határidő” rovatába a kitűzött
hónap és nap feltüntetésével az elektronikus szoftver segítségével fel kell tüntetni. A
határidős ügyiratokat a kitűzött határnapok szerint elkülönítve, a számuk sorrendjében
kell kezelni. Ha a válasz a kitűzött határidőre vagy a határidő lejárta előtt beérkezik, az
ügyiratot a határidős ügyiratok közül ki kell emelni, és a határidő feljegyzést az
iktatókönyvben rögzíteni kell.
A határidő lejártának napján azt a határidős ügyiratot, amelyre válasz nem érkezett, az
iratkezelő kiemeli a határidős ügyek közül és átadja az ügyintézőnek.
Az iratkezelő rögzíti a kiemelés és az ügyintézőnek történő átadás tényét az elektronikus
iratkezelő szoftver alkalmazásával.
7. Az iratok szerelése és csatolása
Amennyiben a küldeménynek a korábbi évben (években) van előzménye, akkor az
előzményt a tárgyévi ügyirathoz kell szerelni és rögzíteni kell az iktatókönyvben az előirat
iktatószámát, az előzménynél pedig az utóirat iktatószámát. A szerelést papír alapú irat
esetében az iraton is jelölni kell.
8. Név- és tárgymutatózás
Az ügyiratok tárgya, illetőleg az ügyfél neve és azonosító adatai alapján név- és tárgymutató
könyvet kell vezetni.
4400 Nyíregyháza, Krúdy köz 2.
OM azonosító: 033685

103

Intézményi dokumentumok –Szervezeti és Működési Szabályzat
Vagy:
Az iktatott iratok név- és tárgymutatózását az elektronikus iratkezelési szoftver az iktatással
egyidejűleg automatikusan elvégzi.
9. Előadói munkanapló
•

Az érdemi ügyintézőnek a náluk levő nyílt ügyiratok nyilvántartására külön előadói
munkanaplót kell vezetni, mellyel a szervezeten belüli kommunikáció (ki, mikor, kinek
továbbította vagy adta át az iratot) egyértelműen biztosítható, ezt az elektronikus iratkezelő
szoftver automatikusan, ügyintézőnként vezeti.

•

Az iratkezelő köteles az irattárból kivett, ügyintézésére átadott, ügyintőzőtől átvett és
irattárba visszaadott iratok átadás-átvételét az elektronikus iratkezelő szoftver alkalmazásával
a programban rögzíteni.

•

Az iktatott iratok bármiféle olyan mozgatása, amelynek eredményeként az irat - ha csak
ideiglenesen is - elkerül az iratkezelőtől, illetőleg az ügyintézőtől, csak az iratkezelő
programban való rögzítés után történhet.

•

Az ügyintéző munkaviszonyának megszűnésekor az iratkezelő programban rögzített
ügyiratokat köteles az iratkezelés részére leadni.

•

Az iratkezelési folyamat szereplőit (szervezeti egység, szignáló, kiadmányozó, ügyintéző,
ügykezelő) megszűnés, átszervezés és személyi változás esetén a kezelésükben lévő iratokkal
a nyilvántartások alapján tételesen el kell számoltatni, arról átadás-átvételi jegyzőkönyvet
kell felvenni a IX. fejezet 2. pontjában foglaltak szerint. és gondoskodni kell az iratok további
kezeléséről.
VI.
IRATKEZELÉSI FELADATOK AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATÁBAN

1. Az ügyintéző kijelölése
•

Azt az iratot, amelynek iktatott előzménye van, vagy ha az ügy, ügycsoport feldolgozására
illetékes szervezetei egység (személy) már korábban ki volt jelölve, közvetlenül a szervezeti
egységhez (személyhez) kell továbbítani.

•

Iktatás után az átadás napját, majd emelkedő számsorrendben az ügyiratok iktatószámát az
átadókönyvbe be kell írni. A központi iktató az átadókönyvvel továbbítja az iratokat az
illetékes ügyintézőhöz.

•

Elektronikus iratforgalmon esetén, ha az irat nem iktatóhelyhez (pl. előadóhoz) érkezetett,
iktatásra az iktatásra illetékes iratkezelőhöz kell irányítani. Ha az érkezett irat előzményéből
az ügyintéző nem azonosítható, az iratkezelő az elektronikus iratot is köteles az illetékes
vezetőnek szignálásra bemutatni.
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2. Kiadmányozás
2.1.

Külső szervhez vagy személyhez küldendő iratot kiadmányként csak a szervezeti és
működési szabályzatban, ügyrendben meghatározott, kiadmányozási joggal rendelkező
személy írhat alá.
Külső szervhez vagy személyhez kiadmányt hitelesen lehet továbbítani.

2.2.Az irat akkor hiteles kiadmány, ha
• azt az illetékes kiadmányozó saját kezűleg aláírta, és aláírása mellett szervezetünk
hivatalos bélyegzőlenyomata szerepel,
• a kiadmányozó neve mellett az „s.k.” jelzés szerepel, a hitelesítésre felhatalmazott
személy azt aláírásával igazolja, továbbá a felhatalmazott személy aláírása mellett
szervezetünk hivatalos bélyegzőlenyomata szerepel,
• a közigazgatási hatóság a közigazgatási felhasználásra vonatkozó követelményeknek
megfelelő elektronikus aláírással látta el,
• zárt rendszerben, azonosítás alapján feljegyzett hitelesítési adat vagy hozzárendelés
alapján az elektronikus dokumentum – a 85/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet alapján –
akkor tekinthető hitelesnek, ha az informatikai biztonságra vonatkozó előírásoknak
megfelelően auditálással igazolt
a) a rendszer zártsága,
b) az azonosítás alapján történő hozzárendelés megfelelősége, valamint
c) a hitelességi információk megváltoztathatatlansága.
Nyomdai sokszorosítás esetén elegendő a kiadmányozó neve mellett az „s.k.” jelzés és a
szervezetünk (mint kiadmányozó szerv) bélyegzőlenyomata, vagy a kiadmányozó alakhű
aláírás mintája és szervezetünk (mint kiadmányozó szerv) bélyegzőlenyomata.
•

Nyomdai sokszorosítás esetén elegendő
•
a kiadmányozó neve mellett az „s.k” jelzés és a kiadmányozó szerv
bélyegző lenyomata, vagy
•
a kiadmányozó alakhű aláírás mintája és a kiadmányozó szerv
bélyegzőlenyomata.

2.3.A másolat vagy kiadmány hitelesítését az eredeti iratot őrző szervezeti egység iratkezelője
végzi.
2.4.Kiadmányozáshoz az intézmény hivatalos bélyegzőjét kell használni. A kiadmányozáshoz
használt bélyegzőkről, az érvényes aláírás-bélyegzőkről és a hivatalos célra felhasznált
felhasználható elektronikus aláírásokról nyilvántartást kell vezetni.
A nyilvántartás vezetéséért a pénztáros és az iskolatitkár a felelős.

2.5. A kiadmányozáshoz az ügyiratot a következő szerkezetben (4. melléklet) kell elkészíteni:
•
az ügyirat bal felső sarkában kell megjelölni
• az ügyiratot kibocsátó szervezet megnevezését, címét, postai
irányítószámát, postafiók számát, a távbeszélő számát
• az iktatószámot
• az ügyintéző nevét
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• az iktatószám, valamint az ügyintéző neve alatt jelenik meg a címzett szerv
(vezetőjének neve, beosztása) címe,
•

az ügyirat jobb felső sarkán szerepel
• a tárgya,
= a hivatkozási szám vagy jelzés,
= a mellékletek száma,

•

a szöveg alatt baloldalon
•
a keltezés (hely, év, hó, nap)
az „sk” jelzésű kiadmányon a "kiadmány hiteléül" záradékot és a ...... (leíró,
iratkezelő) sajátkezű aláírása szerepel,
•
•

•

a szöveg alatt jobb oldalon a kiadmányozó nevét és beosztását kell feltüntetni,

az ügyirathoz készített mellékletet, annak jobb felső sarkán „Melléklet a .... számú
ügyirathoz” szöveggel kell ellátni.

2.6. A kiadmányozás tényét az elektronikus iratkezelő programban rögzíteni kell.
3. Az irat továbbítása, postázása
3.1. A kiadmányozott ügyiratokat a tisztázatokkal együtt kell átadni az ügykezelőnek, és az
átvételt az elektronikus iratkezelő programban rögzíteni kell.
3.2. Az irat továbbítása (expediálása) előtt az iratkezelőnek ellenőrizni kell, hogy az aláírt,
illetőleg hitelesített és bélyegzőlenyomattal ellátott leveleken végrehajtották-e minden
kiadói utasítást. Ellenőrizni kell, hogy a mellékleteket csatolták-e.
Az ellenőrzési feladat elvégzése után az elektronikus iratkezelő programban rögzíteni kell
a továbbítás keltét, a továbbítás módját.
3.3.

A küldeményeket a továbbítás módja szerint kell csoportosítani (posta, kézbesítő,
futárszolgálat útján, személyesen vagy elektronikus formában).

3.4. A postai továbbítás esetén a borítékokat közönséges, elsőbbségi, ajánlott, érték nélküli
küldemény stb. szerint külön kell választani, majd a szükséges bérmentesítésről
gondoskodni kell. A küldemény tértivevényét csatolni kell a borítékhoz.
3.5. A küldemények postai úton történő továbbítása esetén a posta által rendelkezésre bocsátott
feladókönyvet kell használni.
3.6. A kézbesítő útján továbbított (címzetthez eljuttatott) küldeményeket a – sorszámozott és
hitelesített – kézbesítő könyvbe (3. melléklet) kell bejegyezni. A címzett által történő
átvételt abban kell igazolni.
3.7.

A helytelen címzés, átvétel megtagadása stb. okból visszaérkezett iratokat és
küldeményeket az iratkezelő az illetékes ügyintéző szervezeti egységhez (személyhez)
soron kívül köteles továbbítani, aki a további intézkedésről gondoskodik.

3.8. A szervezeti egységek, ügyintézők között ügyiratokat csak az elektronikus iratkezdési
programban történő rögzítés után lehet átadni.
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Az átadott iratokat újból iktatni nem szabad, nyilvántartásuk az eredeti iktatószámon
történik.
3.9. Az ügykezelőnek határidős nyilvántartásba kell helyezni azokat az iratokat, amelyeke
meghatározott idő múlva vagy időnként intézkedést igényelnek.
Az ügyiraton (előadói íven) előírt határidőt az iktatókönyv „határidő” rovatába az
elektronikus iratkezelő programban rögzíteni kell.
3.10. A határidő lejárta előtti napon azt a határidős ügyiratot, amelyre válasz nem érkezett, ki
kell emelni a határidős ügyiratok közül. Ha az ügyiraton (előadói íven) sürgetésre
vonatkozó utasítás szerepel, a kezelő az ügyiratot a számítógépes programban történő
rögzítés után az ügyintézőhöz továbbítja. Az átadás tényét az elektronikus iratkezelő
programban rögzíti.
3.11. Irattárba tétel előtt valamennyi határidő bejegyzést törölni kell.
Az irattári terv alapján az ügy tárgyának ismeretében az érdemi ügyintéző meghatározza
az irattári tételszámot, és rögzíti az előadói ív megfelelő rovatában.
Az irattári tételszámot az iratkezelő feljegyzi az iktatókönyv vonatkozó rovatába is, majd
az iratot elhelyezi az átmeneti operatív irattárba.
Az irattárba helyező nevét, valamint az irattárba helyezés dátumát fel kell tüntetni az
előadói íven és az elektronikus iktató könyvben is rögzíteni kell.
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VII.
IRATTÁROZÁS
1. Irattározás
1.1. Irattári terv: a köziratok rendszerezésének és a selejtezhetőség szempontjából történő
válogatásának alapjául szolgáló jegyzék, amely az irattári anyagot tételekre (tárgyi
csoportokra, indokolt esetben iratfajtákra) tagolva, az intézmény feladat- és hatásköréhez,
valamint szervezetéhez igazodó rendszerezésben sorolja fel, s meghatározza a
kiselejtezhető irattári tételekbe tartozó iratok ügyviteli célú megőrzésének időtartamát,
továbbá a nem selejtezhető iratok levéltárba adásának határidejét.
Az intézmény az illetékes közlevéltárral együttműködve készíti el irattári tervét.
1.2. Az iratkezelési szabályzat és irattári terv módosítása előtt az illetékes közlevéltár
egyetértését be kell szerezni. Az egyetértés beszerzéséért az iskolatitkár a felelős.
1.3. Az irattári tervben meg kell határozni az egyes irattári tételszámokhoz tartozó iratok körét,
azok megőrzési idejét. Az irattári tételszámokat a szervezeti felépítés, illetve feladat- és
ügykör szerint kell csoportosítani.
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Az irattári tervet évente felül kell vizsgálni. A felülvizsgálatot a tárgy év december 01-ig
kell elvégezni. A feladat teljesítéséért az iskolatitkár a felelős.
1.4. Az egyes irattári tételszámokhoz kapcsolódóan meg kell határozni, melyek azok a tételek,
amelyek nem selejtezhetők, és a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári
anyagok védelméről szóló, módosított 1995. évi LXVI. törvény (Ltv.) 9.§, 12.§-ában
foglaltak értelmében mikor kell ezeket a levéltárnak átadni.
A nem selejtezhető iratok körét az illetékes közlevéltár egyetértésével kell meghatározni.
A nem selejtezhető iratok körére vonatkozó javaslat elkészítéséért, és annak az illetékes
közlevéltárral történő egyeztetéséért az iskolatitkár felelős.
Az irattári terv (minta) a szabályzat 9. mellékletét képezi.
2. Az iratok elhelyezése az átmeneti irattárban
2.1.

Az átmeneti (operatív, kézi) irattárba kell elhelyezni az elintézett, további érdemi
intézkedést nem igénylő, kiadmányozott, irattári tételszámmal ellátott iratot.
Az átmeneti irattár a központi irattárba még le nem adott, de az ügyintézők rendelkezésére
álló iratok tároló helye.
Az ügyintéző az iratot átmeneti irattárba az elektronikus iratkezelő program segítségével,
az átadás tényének rögzítéséveladja át, illetve szükség esetén azonos módon kapja vissza.

2.2. Az átmeneti (operatív, kézi) irattárba helyezése előtt az iratkezelő köteles az iratok
átvizsgálni abból a szempontból, hogy
•
•
•

a kezelői utasítások végrehajtása megtörtént-e,
az előadói ívben meg van-e valamennyi irat (előirat, melléklet),
az előadói ívben nincsen-e olyan ügyirat, amely nem az adott ügyhöz tartozik.

2.3. A postán tértivevénnyel küldött levelek irattári példányait csak akkor szabad irattárba
helyezni, ha az átvételt igazoló tértivevény visszaérkezett és az irathoz való csatolása
megtörtént.
2.4.

Az iratokat az irattári tételszám szerinti csoportosításban, az alapszámok növekvő
sorrendjében kell lerakni.

2.5. A kézi, operatív irattárban az ügyiratokat szalagos irományfedél lemezek között kell
tárolni, az irattári jelek (tételszámok) szerinti csoportosításban.
Minden irományfedélre rá kell vezetni
•
•
•

az iktatás évét,
az irattári tételszámot, továbbá
a csomagban elhelyezett ügyiratok első és utolsó iktatószámát.

2.6.Az átmeneti irattár (kézi irattár) 1 évig őrzi az iratokat, ennek letelte után át kell adni az
iratokat a központi irattárnak.
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3. Az iratok elhelyezése a központi irattárban
3.1.Az 1 évnél régebbi keletű, teljes naptári év ügyiratait az azokhoz tartozó iktató- és
segédkönyvekkel a központi irattárba kell elhelyezni. Az iratátadásról-átvételről az 5.
melléklet szerinti jegyzőkönyvet kell készíteni.
A kézi irattár érintett ügyiratainak központi irattárba történő elhelyezését az ügykezelő
köteles elvégezni a tárgyévet követő év január-ig.
3.2.

A központi irattár gondoskodik a maradandó értékű iratok levéltári átadásáról, a
selejtezés vagy levéltárba adás előtti, valamint a maradandó értékű nem selejtezhető és
levéltárba nem adott iratok, továbbá a helyben maradó iratok őrzéséről.

3.3.

A központi irattárba helyezés előtt az ezzel megbízott iratkezelő köteles az iratot
megvizsgálni abból a szempontból, hogy az az irattározási szabályoknak megfelel-e,
teljes-e, stb.

3.4. A központi irattárban az irattári terv szerint elkülönülő csoportokba tartozó iratokat különkülön kell kötegelni és minden kötegen fel kell tüntetni az irattári jelet.
4. Az irattár működése
4.1. A központi irattárba a Korm. rendelet 61. § (5) bekezdésében meghatározott anyagokat
kell leadni.
4.2. Az irattárat tűz, víz és külső behatolás ellen védetté kell tenni. Az irattár ajtóinak kulcsát
az iratkezelő őrzi.
4.3. A központi irattárban az irattár kezelőjén kívül más személy csak a kezelő jelenlétében
tartózkodhat.
4.4. Az ügykezelő(k) személyében beálló változás esetén az irattárat át kell adni. Az átadásról
- átvételről jegyzőkönyvet kell készíteni.
4.5. Más szerv (esetleg személy) részére betekintés céljából iratot kölcsönözni csak
intézményvezető engedélyével lehet. A betekintés engedélyezését az elektronikus
iratkezelő program segítségével rögzíteni kell.
A betekintésre engedélyezett ügyiratot az iratkezelő helyiségből nem szabad kivinni. Azt
az irattárból történő kivétel napján oda vissza kell adni.
4.6.

Az irattárból kivett ügyiratot csak az iratanyag teljességének ellenőrzése után lehet
irattárba helyezni.
A megelőző években készült és az irattárból kivett ügyirat alapján tett intézkedést új
iktatószámon kell iktatni és az irattárból kivett ügyiratot az új iktatószámhoz kell csatolni.
A közfeladatot ellátó szerv dolgozói az érvényes belső szabályzatban rögzített
jogosultságuk alapján az irattárból hivatalos használatra kölcsönözhetnek ügyiratokat.
A kölcsönzést utólagosan is ellenőrizhető módon, dokumentáltan kell végezni.
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Papíralapú iratok esetében az irattárból kiadott ügyiratról 7. melléklet szerinti
ügyiratpótló lapot kell készíteni, amelyet mint elismervényt az átvevő aláír. Az aláírt
ügyiratpótló lapot a kölcsönzés ideje alatt az irattárban az ügyirat helyén kell tárolni.
Az ügyiratpótló lappal egyenértékű, ha a közfeladatot ellátó szerv az iratkezelési
szabályzatában meghatározottak szerint a kölcsönzésről - az irat átadás-átvételét igazoló
- elektronikus nyilvántartást vezet.
Elektronikus ügyiratok esetében a jogosult felhasználók naplózás mellett tekinthetik meg
az ügyiratot és annak iratait.
VIII.
AZ IRATOK SELEJTEZÉSE, LEVÉLTÁRI ÁTADÁSA
1. A selejtezés
1.1. Az irattárban elhelyezett bármelyik iratot megsemmisítés céljából csak iratselejtezés
útján szabad kiemelni.
1.2. Az irattárban elhelyezett iratanyagot - selejtezés szempontjából - évenként felül kell
vizsgálni és azokat az iratokat, amelyek nem minősülnek levéltári anyagnak, és az irattári
terv szerinti őrzési idejük lejárt, ki kell selejtezni az iratkezelés felügyeletével megbízott
vezető által kijelölt 3 tagú selejtezési bizottság javaslata alapján.
Az őrzési időt az ügyirat keletkezésének évét követő január 1-től egész évekre kell
számítani.
1.3. Az irattári selejtezéssel kapcsolatos munkákat a tárgyévet követő minden év március hó
31. napjáig, illetve szükség szerint kell elvégezni.
1.4. Amennyiben a selejtezés során egyes iratok tartalmának és őrzési idejének elbírálása
vonatkozásában kétely merül fel, úgy az ügyviteli döntést a levéltári szakértő
véleményének figyelembevételével a z intézmény vezetője hozza meg.
1.5. Az iratselejtezésről - az iratkezelést felügyelő vezető által megbízott - selejtezési bizottság
három példányban selejtezési jegyzőkönyvet készít, amelyet iktatás után meg kell küldeni
az illetékes közlevéltárhoz, a selejtezés engedélyeztetése végett.
A selejtezési jegyzőkönyvnek (6. melléklet) tartalmaznia kell:
• az intézmény megnevezését,
• a selejtezés időpontját,
• a selejtezési bizottság tagjainak nevét, beosztását
• a selejtezés alá vont iratok terjedelmét (iratfolyóméter),
• a selejtezés alá vont iratok évkörét,
• a selejtezés alapjául szolgáló jogszabály és irattári terv számát,
• a selejtezést végző személyek aláírását.
A jegyzőkönyvben külön tételben kell felsorolni a kiselejtezett kép- és hangfelvételeket
valamint a gépi feldolgozás adathordozóit.
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1.6. A közlevéltár kiküldötte a kiselejtezhető iratok közül iratokat kiemelhet abból a célból,
hogy azt a közlevéltár őrizze.
Ha a közlevéltár a kiselejtezett iratok közül valamely iratot további őrzés céljából kiemel,
akkor azt a nem selejtezhető iratok közé vissza kell sorolni, és a levéltári átadásig ott kell
őrizni. Ezt a tényt a selejtezési jegyzőkönyvre fel kell jegyezni.
1.7. A selejtezés megtörténtét az iktatókönyvben az adott irat iktatószámánál az elektronikus
iratkezelő program használatával rögzíteni kell.
2. Megsemmisítés
2.1. A levéltár az iratok megsemmisítését a szükséges ellenőrzés után a selejtezési
jegyzőkönyv visszaküldött példányára írt záradékkal engedélyezi. Az elektronikus
adathordozón lévő iratok selejtezése és megsemmisítése az általános szabályok szerint
történik.
2.2. A megsemmisítés szabályairól az iratkezelést felügyelő az adatvédelmi szabályozás
figyelembevételével gondoskodik.
2.3. Elektronikus dokumentumkezelés esetén az adatbázisban levő iratok adatainak
selejtezése fizikai törlés nélkül, a selejtezés tényére vonatkozó megjelöléssel történik. A
selejtezést követően az elektronikus dokumentumokat meg kell semmisíteni, azaz
visszaállíthatatlanul törölni kell az adatállományból.
3. Az iratok levéltárba adása
3.1. A nem selejtezhető köziratok teljes és lezárt évfolyamait a keletkezés naptári évétől
számított tizenötödik év végéig kell az illetékes közlevéltárnak átadni.
Kivételt képeznek ez alól a tizenöt évnél régebben keletkezett, államtitkot vagy szolgálati
titkot tartalmazó nem selejtezhető iratok, amelyeket a minősítő által meghatározott
érvényességi idő lejártát követő naptári év végéig kell az illetékes közlevéltárnak átadni.
3.2.

Azoknak a nem selejtezhető iratoknak a használatát, amelyek a köziratokról, a
közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló, módosított 1995. évi LXVI.
tv. 22. §. (1) bekezdésében meghatározott kutatási korlátozási idő eltelte után is a
polgármesteri hivatal őrizetében vannak, a közlevéltárban lévő anyagra vonatkozó
szabályok (1995. évi LXVI. tv.) szerint kell biztosítani.

3.3. A nem selejtezhető köziratok átadásának - átvételének időpontjáról az intézmény és az
illetékes közlevéltárral közösen állapodik meg.
A megállapodás előkészítéséért az intézmény vezetője a gazdasági hivatal és az
iskolatitkár a felelős.
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3.4. A levéltár számára átadandó ügyiratokat az ügyviteli segédletekkel együtt nem fertőző
állapotban, levéltári őrzésre alkalmas savmentes dobozokban az átadó költségére az
irattári terv szerint, átadás-átvételi jegyzőkönyv kíséretében, annak mellékletét képező
átadási egység szerinti (doboz, csomag, stb.) tételjegyzékkel együtt, teljes, lezárt
évfolyamokban kell átadni. A visszatartott ügyiratokról külön jegyzéket kell készíteni.
3.5.

Az elektronikusan tárolt ügyiratok átadását a külön jogszabályban meghatározott
formátum szerint kell elvégezni.
IX.
EGYÉB IRATKEZELÉSI FELADATOK

1.

Intézkedések az intézmény megszűnése, feladatkörének megváltozása esetén

1.1.

A közfeladatot ellátó intézmény megszüntetése vagy feladatkörének megváltozása
esetén a feladatot átvevő intézménynek kell intézkednie az érintett intézmény irattári
anyagának további elhelyezéséről, biztonságos megőrzéséről, kezeléséről és további
használhatóságáról.

1.2.

Az intézményi feladatok átadása esetén az erről felvett és iktatott jegyzőkönyvben fel
kell tüntetni az utolsó iktatószámot (számokat) és tételesen fel kell sorolni az átadott,
illetőleg átvett ügyirathátralékot.

2. Intézkedések munkakör átadása esetén
2.1. Azt a munkatársat, akinek munkaköre megváltozik, vagy munkaviszonya megszűnik, a
részére kiadott iratokkal, ügyiratokkal - munkanaplója alapján - el kell számoltatni.
A munkakört átadó ügyintéző az iratokat, ügyiratokat az intézményvezetőáltal megbízott
személynek jegyzőkönyvileg köteles átadni.
A jegyzőkönyvet 3 példányban kell elkészíteni, melyből
• az első példányt az átadó,
• a második példányt az átvevő,
• a harmadik példányt pedig az iratkezelő kapja.
2.2. Ha a munkakört átadó ügyintéző (dolgozó) az Intézményünkből eltávozik, a
munkanaplóját be kell vonni.
3. A hiányzó, illetve elvesztett iratok ügyének rendezése
3.1. Az ügyirat elvesztése, jogtalan megsemmisítése, hiánya munkajogi felelősségre vonást
illetve fegyelmi büntetést von maga után.
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3.2. Az ügyirat elvesztésének, jogtalan megsemmisítésének, eltűnésének okát és körülményeit
- az irat eltűnésének észlelésétől számított 15 napon belül az intézmény vezetőjének ki
kell vizsgálnia.
4. Bélyegzőkkel kapcsolatos rendelkezések
4.1. A szervezetnél a hivatalos bélyegzőt a hivatalos kiadványokra, a kiadmányozási jogkörrel
rendelkezők sajátkezű aláírásához, illetve a kiadmányok (másolatok) hitelesítéséhez,
valamint a küldemények lezárásához és átvételéhez lehet használni.
4.2. Tilos üres lapokat, ki nem töltött nyomtatványokat bélyegzővel ellátni, illetve a
kiadmányt hitelesíteni, ha azt a kiadmányozó még nem írta alá.
4.3. A bélyegző használója felelős a bélyegző rendeltetésszerű használatáért és biztonságos
őrzéséért.
Ezért a bélyegzőt
•
csak munkájával kapcsolatban használhatja,
•
a munkaidő befejezése után illetve a munkahelyről való távozáskor köteles elzárni,
•
munkaviszony megszűnésekor köteles a bélyegzők nyilvántartásával megbízott
személynek átadni,
•
ha elvesztette (vagy az valami oknál fogva eltűnt), köteles vezetőjének azonnal
jelenteni.
Jelen Iratkezelési Szabályzat 2015. január 01-jén napján lép hatályba azzal, hogy az Irattári
terveta2015. január 01-jét követően keletkezett iratokra alkalmazni kell.
Jelen Iratkezelési Szabályzathatályba lépéssel egyidejűleg a korábban (2014. január 01–től)
érvényben volt Iratkezelési Szabályzat hatályát veszti.
Nyíregyháza, 2014. december 16.

Ferdinánd Tibor László
igazgató
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1. melléklet

Irat mintatár
(2. - 9. mellékletek)
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4. melléklet

Kiadmány minta

Ikt.szám:
Ügyintéző:
Címzett szerv neve,
vezetőjének neve, beosztása
Cím

Tárgy:

szöveg………………………………………………………………………….....................................

Kelt:…………………………………..

igazgató neve s.k

A kiadmány hiteléül.
…………………………….
iratkezelő saját kezű aláírása
neve, beosztása
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5. melléklet

Iratátadás-átvételi jegyzőkönyv
(iratanyag szervezeti egységek közötti, illetve
központi irattárba történő átadáshoz)
Iktatószám:
Készült:(dátum, szerv, helyiség megnevezése)
Átadó:(az átadó szervezeti egység és személy megnevezése, illetve az átadásért felelős vezető
beosztásának megnevezése)
Átvevő:(az átvevő szervezeti egység és személy megnevezése, illetve az átvételért felelős vezető
beosztásának megnevezése)
Az átadás-átvétel tárgyát képező iratanyag, iratkezelési segédlet:
(Az iratanyag keletkeztetőjének, évkörének, mennyiségének megnevezése.)
(Az iratátadás alapjául szolgáló jogszabályok, egyéb normák, megállapodások, stb.
felsorolása. Utalás az átadásra kerülő iratanyag mellékelt iratátadás-átvételi jegyzék
formájában történő részletes felsorolására.)
K.m.f.
…………………………..
átadó aláírása

……………………………..
átvevő aláírása

Látta:
………………………….
Szervezeti egység vezetője
Melléklet: … lap iratátadás-átvételi jegyzék
A jegyzőkönyv készült: ….. példányban
Kapják: (átadó megnevezése)
(átvevő megnevezése)
Irattár
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Iratátadás-átvételi jegyzék
(iratanyag szervezeti egységek közötti, illetve
központi irattárba történő átadáshoz)

Átadási egység
sorszáma

Év

Irattári
tételszám,
tételcím

Iktatószámok felsorolása

1. doboz
2. doboz
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6. melléklet

Iratselejtezési jegyzőkönyv

Iktatószám:
Készült:(dátum, szerv, helyiség megnevezése)
Tárgy: ………………. (költségvetési szerv) …………… (az iratok valamilyen leírása:
iktatott, nem iktatott, valamilyen tárgyú, esetleg irattári tételszámú stb.) iratainak selejtezéseJelen vannak a selejtezési bizottság tagjai: (személynév, beosztás)
A selejtezés alá vont iratok terjedelme: (iratfolyóméterben)
A selejtezés alá vont iratok évköre:
Az iratok selejtezése az közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyagok
védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 9. § (1) bekezdés f) pontja alapján, a közfeladatot
ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII.29.) Korm.
rendelet 64. §-a, valamint a ……………… (költségvetési szerv) …… számon kiadott
Iratkezelési Szabályzata és Irattári Terve szerint zajlik.
A selejtezendő iratok felsorolását a mellékelt jegyzék(ek) tartalmazza(-ák), összesen …
oldalon.
A bizottság megállapítja, hogy a selejtezés a ………… (költségvetési szerv)-nek a selejtezett
iratok kezelésekor hatályos Iratkezelési Szabályzatában foglaltaknak megfelelően folyt le, ezért
a selejtezési jegyzőkönyvet, annak mellékleteivel együtt, jóváhagyás végett a ……. (illetékes)
levéltárhoz továbbítja a selejtezés engedélyezése végett.
k.m.f.
……………………..
tag aláírása

………………………..
………………………….. bizottsági
bizottsági tag aláírása
bizottsági tag aláírása
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Selejtezendő iratok jegyzéke

Tételszám

Tárgy

Évkör

Raktári egység vagy
terjedelem

121

7. melléklet
4400 Nyíregyháza, Krúdy köz 2.
OM azonosító: 033685

Intézményi dokumentumok –Szervezeti és Működési Szabályzat
ÜGYIRAT PÓTLÓ LAP

Ügyirat:
Iktatószáma (év megadásával): ……………………………………
Irattári jele/tételszáma: …………………………………………….
Tárgya: …………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
Ügyirat kiadva:
szervezeti egység megnevezése: ……………………………………………………..
kikérő neve: ……………………………………………………………….…………
ügyírat szerelve: ……………………………………………………………………..
az ügyirat betekintésre kikölcsönözve határidőig: …………………………………
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Dátum, ………………….

………………………………
………………………………….
átvevő aláírása
kiadó irattáros aláírása

4400 Nyíregyháza, Krúdy köz 2.
OM azonosító: 033685

Intézményi dokumentumok –Szervezeti és Működési Szabályzat
8. melléklet

Iktató bélyegző lenyomata
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9. melléklet

IRATTÁRI TERV
Az irattári terv a köziratok rendszerezésének és a selejtezhetőség szempontjából történő
válogatásának alapjául szolgáló jegyzék. Meghatározza a kiselejtezhető irattári tételekbe
tartozó iratok ügyviteli célú megőrzésének időtartamát, továbbá a nem selejtezhető iratok
levéltárba adásának határidejét.
A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi XLVI.
törvény 3.§-a szerint levéltári anyag: az irattári anyagnak a levéltárban őrzött maradandó értékű
része.
Maradandó értékű irat (a hivatkozott tv. előírás szerint): a gazdasági, társadalmi, politikai, jogi,
honvédelmi, nemzetbiztonsági, tudományos, művelődési, műszaki vagy egyéb szempontból
jelentős, a történelmi múlt kutatásához, megismeréséhez, megértéséhez, a közfeladatok
folyamatos ellátásához és az állampolgári jogok érvényesítéséhez nélkülözhetetlen, más
forrásból nem vagy csak részlegesen megismerhető adatot tartalmazó irat.
Az irattári tervek összeállításának alapjául szolgál
•
az egészségügyi intézményeknél a 9/1999. (IV.14.) EüM.r. melléklete, (4/a. melléklet)
2007. január 1-től hatályon kívül helyezte a 335/2005. (XII.29.) Korm. rendelet, de
újabb ágazati jogszabály nem jelent meg! (Ezért javasoljuk az irattári terv
összeállításánál továbbra is ezt a jogszabályt figyelembe venni.)
•

a nevelési-oktatási intézményeknél a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI. rendelet 1. számú
melléklete. (9/b. melléklet)
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9/b. melléklet
A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI. rendelet 1. melléklete
a nevelési-oktatási intézmények irattári terve

I. Irattári terv
Irattári
tételszám

Ügykör megnevezése

Vezetési, igazgatási és személyi ügyek
1.
Intézménylétesítés, -átszervezés, -fejlesztés
2.
Iktatókönyvek, iratselejtezési jegyzőkönyvek
3.
Személyzeti, bér- és munkaügy
4.
Munkavédelem, tűzvédelem, balesetvédelem,
5.
Fenntartói irányítás
6.
Szakmai ellenőrzés
7.
Megállapodások, bírósági, államigazgatási ügyek
8.
Belső szabályzatok
9.
Polgári védelem
10.
Munkatervek, jelentések,
Statisztikák
11.
Panaszügyek

Őrzési idő (év)

nem selejtezhető
nem selejtezhető
50
10
10
20
10
10
10
5
5

Nevelési-oktatási ügyek
12.
Nevelési-oktatási kísérletek, újítások
13.
Törzslapok, póttörzslapok, beírási naplók
14.
Felvétel, átvétel
15.
Tanulói fegyelmi és kártérítési ügyek
16.
Naplók
17.
Diákönkormányzat szervezése, működése
18.
Pedagógiai szakszolgálat
19.
Szülői munkaközösség, iskolaszék szervezése, működése
20.
Szaktanácsadói, szakértői vélemények, javaslatok és ajánlások
21.
Gyakorlati képzés szervezése
22.
Vizsgajegyzőkönyvek
23.
Tantárgyfelosztás
24.
Gyermek- és ifjúságvédelem
25.
Tanulók dolgozatai, témazárói, vizsgadolgozatai
26.
Az érettségi vizsga, szakmai vizsga
27.
Közösségi szolgálat teljesítéséről szóló dokumentum

10
nem selejtezhető
20
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
1
1
5

Gazdasági ügyek
27.
Ingatlan-nyilvántartás, -kezelés, -fenntartás, határidő nélküli
épülettervrajzok, helyszínrajzok, használatbavételi engedélyek
28.
Társadalombiztosítás
29.
Leltár, állóeszköz-nyilvántartás, vagyonnyilvántartás, selejtezés
30.
Éves költségvetés, költségvetési beszámolók, könyvelési bizonylatok
31.
A tanműhely üzemeltetése
32.
A gyermekek, tanulók ellátása, juttatásai, térítési díjak
33.
Szakértői bizottság szakértői véleménye
34.
Költségvetési támogatási dokumentumok

50
10
5
5
5
20
5
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Függelék

1.számú függelék
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Lippai János Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola
4400, Nyíregyháza, Krúdy köz 2.

Munkaköri leírás
Gyakorlati oktatásvezető részére
Született:
Anyja neve:
Lakcím:
A munkakör megnevezése: gyakorlati oktatásvezető
A munkakör célja: Az igazgató irányításával tervezi, szervezi, ellenőrzi és értékeli a nevelési és szakmai
gyakorlati oktatási tevékenységet folytató pedagógusok munkáját, valamint irányítja a tanüzemek
gazdálkodási tevékenységét.
A középiskolás korú tanulók oktatása, tárgyilagos ismeretinek bővítése, egyéni képességeik fejlesztése.
1.

A munkakörhöz rendelt FEOR szám: 1328

2.

Függelmi kapcsolata: igazgató
A munkáltatói jogkör gyakorlója: igazgató
Közvetlen felettese: igazgató

3.

Közvetlen beosztottja(i):

4.

Helyettesítési előírás: A közvetlen felettes utasításai szerint

5.

Követelmények:






szakmai gyakorlatokat oktató pedagógusok
műszaki vezető
műszaki vezető
gépkocsi vezet
gépkocsi vezető

közoktatásra vonatkozó jogszabályok ismerete
szakképzésre és felnőttoktatásra vonatkozó jogszabályok ismerete
tanulószerződésre vonatkozó jogszabályok ismerete
belső szabályzatok ismerete
számítógépes felhasználói ismerek

6.

Munkaköri specifikáció:
 Iskolai végzettség:
 Szakmai végzettség:
 Gyakorlati idő:
 Kompetenciák (személyi tulajdonságok): pedagógiai elhivatottság, kiváló kapcsolatteremtő
képesség, türelem, konfliktus kezelő készség, jó kommunikációs képesség, határozottság,
megbízhatóság, jó szervezőkészség, tanüzemi gazdálkodásban való jártasság.

7.

Feladatai:
 Szervezi, irányítja, ellenőrzi az órarend szerinti és az összefüggő gyakorlatokat.
 Irányítja a gépkocsi vezetők munkáját.
 Közreműködik a tantárgyfelosztás és az órarend készítésében.
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Részt vesz a tanüzemek éves gazdálkodási tervének készítésében.
Folyamatos kapcsolatot tart a műszaki vezetőkkel.
Heti rendszerességgel ellenőrzi a tanüzemek tevékenységét.
Részt vesz a tanüzemi gazdálkodáshoz szükséges eszközök , anyagok beszerzésében,segíti az
értékesítést, kapcsolatot tart a külső partnerekkel.
Irányítja a tanulószerződéssel és a „gyakorlati képzésre vonatkozó együttműködési
megállapodással” kapcsolatos adminisztrációt és kapcsolattartást.
Részt vesz a vezetői és a szakképzési munkaközösségi értekezleteken.
Eseti megbízás alapján munkakörével összefüggő egyéb feladatokat végez.
Kidolgozza szaktárgya éves, tematikus tanmenetét.
Felkészül a tanítási órákra, gondoskodik a szükséges szemléltető eszközökről.
A tanmenet szerint haladva megtartja a tanórai foglalkozásokat. Előkészítő foglalkozásokat tart.
Rendszeresen ellenőrzi a tanulók tudásszintjét szóbeli és írásbeli számonkérés útján. Előre közli
a dolgozatok időpontját a tanulókkal.
Ellátja a feladatkörével járó adminisztrációs teendőket, vezeti a naplót, beírja az érdemjegyeket,
megírja a törzskönyveket, vezeti a vizsgák jegyzőkönyveit.
Felettesi utasítások szerint helyettesítési, megbízási feladatokat lát el.
Részt vesz a nevelőtestületi értekezleteken.

8.

Hatáskör: Hatásköre a műszaki vezetőkre, a tanüzemi dolgozókra, a gépkocsi vezetőkre, a
szakképzési munkaközösség gyakorlati tanáraira, valamint a rábízott tanulócsoportra, az általa
tanított tantárgyra terjed ki.

9.

Felelősség: A munkaköri leírás 7. pontjában rögzítettekre terjed ki.

10. Munkakapcsolatai:
Részt vesz a tantestületi, vezetői valamint munkaközösségi értekezleteken.
Szülői értekezletek, fogadó órák alkalmával tájékoztatja a szülőket a tanulók teljesítményéről.
Kapcsolatot tart kollégáival, a társintézmények, külső partnerek munkatársaival.
11. Ezen munkaköri leírás -től.-ig érvényes.

Kelt:

Nyíregyháza,
……………………………………………
Munkáltatói jogkör gyakorlója

A fentieket tudomásul vettem, a munkaköri leírás egy példányát átvettem.

……………………………………………
Munkavállaló

4400 Nyíregyháza, Krúdy köz 2.
OM azonosító: 033685
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2.számú függelék
Lippai János Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola
4400, Nyíregyháza, Krúdy köz 2.

Munkaköri leírás
Nevelési igazgató helyettes részére

Született:
Anyja neve:
lakcím:
1.

A munkakör megnevezése: nevelési igazgató helyettes

2.

A munkakör célja: az intézményben az igazgató irányításával tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi
az oktatási, nevelési tevékenységet folytató pedagógusok munkáját
A középiskolás korú tanulók oktatása, tárgyilagos ismeretinek bővítése, egyéni képességeik
fejlesztése.

3.

A munkakörhöz rendelt FEOR szám:

4.

Függelmi kapcsolata: ………….. igazgató
A munkáltatói jogkör gyakorlója:
…………… igazgató
Közvetlen felettese: ……………… igazgató

5.

Közvetlen beosztottja(i):

6.

Helyettesítési előírás: a közvetlen felettes utasításai szerint

7.

Követelmények:
 közoktatásra vonatkozó jogszabályok ismerete
 belső szabályzatok ismerete
 számítógépes felhasználói ismeretek
Munkaköri specifikáció:
 Iskolai végzettség:
 Szakmai végzettség:
 Gyakorlati idő: év
 Kompetenciák (személyi tulajdonságok): pedagógiai elhivatottság, kiváló kapcsolatteremtő
képesség, türelem konfliktuskezelő készség, jó kommunikációs képesség, határozottság,
megbízhatóság

8.

9.

2421

-oktatási, nevelési tevékenységet ellátó pedagógusok

Feladatai:
 Tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézményben folyó nevelő-oktató munkát
 Irányítja az osztályfőnökök és a közismereti tárgyak munkaközösségének munkáját.
 Megszervezi az iskolai szintű közismereti tantárgyi tanulmányi versenyeket, gondoskodik a
továbbtanulással kapcsolatos teendők ellátásáról.
 Irányítja a tanév iskolai rendezvényeinek, ünnepségeinek előkészítését, megtartását.
 Irányítja az iskolai verseny és tömegsport tevékenységeket.
 Ellenőrzi a tanárok adminisztrációs munkáját, elszámolásait.
 Minden közvetlen beosztottjának munkáját évente legalább egyszer óralátogatáson is ellenőrzi
 Intézi a végzős hallgatók továbbtanulásával kapcsolatos ügyeket.
 Kapcsolatot tart a szülői munkaközösséggel.
 Szervezi a közvetlen beosztottak helyettesítését.
4400 Nyíregyháza, Krúdy köz 2.
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10.
11.
12.

13.
Kelt:

Részt vesz a tanári túlmunkák pénzügyi adminisztrációjában .
Részt vesz az órarend készítésében.
Szervezi az érettségi vizsgákat.
Eseti megbízás alapján munkakörével összefüggő egyéb feladatokat végez.
Kidolgozza szaktárgya éves, tematikus tanmenetét.
Felkészül a tanítási órákra, gondoskodik a szükséges szemléltető eszközökről.
A tanmenet szerint haladva megtartja a tanórai foglalkozásokat. Érettségi, felvételi előkészítő
foglalkozásokat tart.
 Megtartja a tanítási órán kívüli foglakozásokat, vezeti a tanítási órán kívüli foglakozások
nyilvántartására alkalmazott füzetet, szakkör és sportkör esetén a szakköri naplót.
 Rendszeresen ellenőrzi a tanulók tudásszintjét szóbeli és írásbeli számonkérés útján. Előre közli
a dolgozatok időpontját a tanulókkal.
 Felettesi utasítások szerint helyettesítési, megbízási feladatokat lát el.
 Részt vesz a nevelőtestületi, munkaközösségi értekezleteken.
 Részt vesz a tantárgyfelosztás elkészítésében.
 Ellátja a TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0160 pályázat projekt menedzseri feladatait.
Hatáskör: Hatásköre nevelési-oktatási feladatokban végrehajtásában közreműködők irányítására,
ellenőrzésére terjed ki.
Felelősség: Felelős az általa végzett vezetésért, irányításért, ellenőrzésért
Munkakapcsolatai:
Részt vesz a tantestületi és vezetőségi, munkaközösségi értekezleteken
Szülői értekezletek, fogadó órák alkalmával tájékoztatja a szülőket a tanulók teljesítményéről.
Kapcsolatot tart beosztottjaival, a társintézmények, továbbképző intézmények munkatársaival.
Ezen munkaköri leírás -től -ig érvényes.

Nyíregyháza,
……………………………………………
Munkáltatói jogkör gyakorlója

A fentieket tudomásul vettem, a munkaköri leírás egy példányát átvettem.
……………………………………………
Munkavállaló

4400 Nyíregyháza, Krúdy köz 2.
OM azonosító: 033685
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3. számú függelék
Lippai János Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola
4400 Nyíregyháza,Krúdy köz 2.

Munkaköri leírás
szakmai igazgató helyettes részére
Született:
Anyja neve:
Lakcím:
12. A munkakör megnevezése: szakmai igazgató helyettes
13. A munkakör célja: Az igazgató irányításával tervezi, szervezi, irányítja,ellenőrzi és értékeli a nevelési
és szakmai oktatási tevékenységet folytató pedagógusok munkáját.
A középiskolás korú tanulók oktatása, tárgyilagos ismereteinek bővítése, egyéni képességeik
fejlesztése.
14. A munkakörhöz rendelt FEOR szám:

1328

15. Függelmi kapcsolata: igazgató
A munkáltatói jogkör gyakorlója: igazgató
Közvetlen felettese: igazgató
16. Közvetlen beosztottja(i): A szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyakat oktató pedagógusok
17. Helyettesítési előírás: A közvetlen felettes utasításai szerint.
18. Követelmények:
 köznevelésre vonatkozó jogszabályok ismerete
 szakképzésre és felnőttoktatásra vonatkozó jogszabályok ismerete
 belső szabályzatok ismerete
 számítógépes felhasználói ismerek
19. Munkaköri specifikáció:
 Iskolai végzettség:
 Szakmai végzettség:
 Gyakorlati idő:
 Kompetenciák (személyi tulajdonságok): pedagógiai elhivatottság, kiváló kapcsolatteremtő
képesség, türelem, konfliktus kezelő készség, jó kommunikációs képesség, határozottság,
megbízhatóság, jó szervezőkészség.
20. Feladatai:
 Tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézményben folyó szakmai oktató és nevelő munkát.
 Irányítja a szakképzési munkaközösség munkáját.

Munkatervet és beszámolót készít.
 Részt vesz vezetői értekezleteken.
 Megszervezi az iskolai szintű szakmai tanulmányi versenyeket, a „Lippai Napokat”, a hollandiai
testvériskolai látogatást.
 Irányítja a középiskolai beiskolázást.
 Felel az iskola szakmai programjának aktualizálásáért.
4400 Nyíregyháza, Krúdy köz 2.
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Végzi a szakmai vizsgák előkészítésével, szervezésével, bonyolításával kapcsolatos feladatokat.
Felel az iskola külső kapcsolatainak alakításáért.
Részt vesz a tantárgyfelosztás készítésében.
Ellenőrzi a szakmai tantárgyakat tanítók adminisztrációval összefüggő tevékenységét.
Minden közvetlen beosztottjának munkáját évente legalább egy alkalommal óralátogatáson is
ellenőrzi.
Irányítja, szervezi az iskola felnőttképzési tevékenységét.
Végzi az üzemanyag jövedéki adó visszaigénylést.
Tanulói ösztöndíjjal kapcsolatos tevékenységet végez.
Eseti megbízás alapján munkakörével összefüggő egyéb feladatokat végez.
Kidolgozza szaktárgya éves, tematikus tanmenetét.
Felkészül a tanítási órákra, gondoskodik a szükséges szemléltető eszközökről.
A tanmenet szerint haladva megtartja a tanórai foglalkozásokat. Előkészítő foglalkozásokat tart.
Rendszeresen ellenőrzi a tanulók tudásszintjét szóbeli és írásbeli számonkérés útján. Előre közli
a dolgozatok időpontját a tanulókkal.
Ellátja a feladatkörével járó adminisztrációs teendőket, vezeti a naplót, beírja az érdemjegyeket,
vezeti a vizsgák jegyzőkönyveit.
Részt vesz a felvételi- érettségi valamint a szakmai vizsgák lebonyolításában.
Felettesi utasítások szerint helyettesítési, megbízási feladatokat lát el.
Részt vesz a nevelőtestületi értekezleteken.

21. Hatáskör: Hatásköre a szakképzési munkaközösség tagjainak irányítására, ellenőrzésére, valamint a
rábízott tanulócsoportra, az általa tanított tantárgyra terjed ki.
22. Felelősség: A munkaköri leírás 9. pontjában rögzítettekre terjed ki.
23. Munkakapcsolatai: Részt vesz a tantestületi, vezetői, valamint munkaközösségi értekezleteken.

Szülői értekezletek, fogadó órák alkalmával tájékoztatja a szülőket a tanulók
teljesítményéről. Kapcsolatot tart kollégáival, a társintézmények, külső partnerek
munkatársaival.
24. Ezen munkaköri leírás –től -ig érvényes.

Kelt:

Nyíregyháza,
……………………………………………
Munkáltatói jogkör gyakorlója

A fentieket tudomásul vettem, a munkaköri leírás egy példányát átvettem.

……………………………………………
Munkavállaló

4400 Nyíregyháza, Krúdy köz 2.
OM azonosító: 033685
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4.számú függelék
Lippai János Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola
4400 Nyíregyháza, Krúdy köz 2.

Munkaköri leírás
Tagintézmény vezető részére
Született:
Anyja neve:
Lakcím:
25. A munkakör megnevezése: Tagintézmény vezető (Tiszabercel)
26. A munkakör célja: Az iskola Tiszaberceli tagiskolájának vezetése, az igazgató irányításával tervezi,
szervezi, irányítja és ellenőrzi az oktatási, nevelési tevékenységet folytató pedagógusok, technikai
dolgozók
munkáját.
Középiskolás korú tanulók oktatása, tárgyilagos ismereteinek bővítése, egyéni képességeik
fejlesztése.
27. A munkakörhöz rendelt FEOR szám: 1328
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28. Függelmi kapcsolata: igazgató
A munkáltatói jogkör gyakorlója: igazgató
Közvetlen felettese: igazgató
29. Közvetlen beosztottja(i):A tagintézmény




oktatási, nevelési tevékenységet ellátó pedagógusai
technikai dolgozói
tanüzemi dolgozói

30. Helyettesítési előírás: a közvetlen felettes utasításai szerint
31. Követelmények:





közoktatásra vonatkozó jogszabályok ismerete
szakképzésre vonatkozó jogszabályok ismerete
belső szabályzatok ismerete
számítógépes ismeretek

32. Munkaköri specifikáció:
 Iskolai végzettség:
 Szakmai végzettség:
 Gyakorlati idő:
 Kompetenciák (személyi tulajdonságok): pedagógiai elhivatottság, kiváló kapcsolatteremtő
képesség, türelem, konfliktus kezelő készség, jó kommunikációs képesség, határozottság,
megbízhatóság, jó szervezőkészség
33. Feladatai:
 Tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézményben folyó nevelő-oktató munkát
 Irányítja a tanév iskolai rendezvényeinek, ünnepségeinek előkészítését, megtartását.
4400 Nyíregyháza, Krúdy köz 2.
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Irányítja az iskolai verseny és tömegsport tevékenységeket.
Ellenőrzi a tanárok adminisztrációs munkáját, elszámolásait.
Minden közvetlen beosztottjának munkáját évente legalább egyszer óralátogatáson is ellenőrzi
Szervezi a közvetlen beosztottak helyettesítését.
Részt vesz a tantárgyfelosztás és az órarend készítésében.
Részt vesz vezetői értekezleteken, munkaértekezleteket tart.
Végzi a szakmai vizsgák előkészítésével, szervezésével, bonyolításával kapcsolatos feladatokat.
Irányítja az intézmény egység technikai dolgozóit, tanüzem műszaki vezetőjét.
Eseti megbízás alapján munkakörével összefüggő egyéb feladatokat végez.
Kidolgozza szaktárgya éves, tematikus tanmenetét.
Felkészül a tanítási órákra, gondoskodik a szükséges szemléltető eszközökről.
A tanmenet szerint haladva megtartja a tanórai foglalkozásokat. Előkészítő foglalkozásokat tart.
Rendszeresen ellenőrzi a tanulók tudásszintjét szóbeli és írásbeli számonkérés útján. Előre közli
a dolgozatok időpontját a tanulókkal.
Ellátja a feladatkörével járó adminisztrációs teendőket, vezeti a naplót, beírja az érdemjegyeket,
megírja a törzskönyveket, vezeti a vizsgák jegyzőkönyveit.
Részt vesz a felvételi- és érettségi vizsgák lebonyolításában.
Közreműködik az iskolai kulturális- és sportrendezvények megszervezésében, lebonyolításában.
Felettesi utasítások szerint helyettesítési, megbízási feladatokat lát el.

34. Hatáskör: A Tiszaberceli tagiskola valamennyi dolgozójára kiterjed.
35. Felelősség: A munkaköri leírás 9. pontjában rögzítettekre terjed ki. Felelős a pedagógiai program
megvalósításáért. Felelősségre vonható a jogszabályok, a munkahelyi fegyelem megsértéséért, a
rendelkezésre bocsátott eszközök nem rendeltetésszerű használatáért.
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36. Munkakapcsolatai:
Részt vesz a tantestületi, vezetői, valamint munkaközösségi értekezleteken.

Szülői értekezletek, fogadó órák alkalmával tájékoztatja a szülőket a tanulók
teljesítményéről. Kapcsolatot tart kollégáival, a társintézmények, továbbképző
intézmények munkatársaival.
37. Ezen munkaköri leírás -től -ig érvényes.

Kelt:
……………………………………………
Munkáltatói jogkör gyakorlója

A fentieket tudomásul vettem, a munkaköri leírás egy példányát átvettem.

……………………………………………
Munkavállaló

4400 Nyíregyháza, Krúdy köz 2.
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