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r' A szervezeti 6s miik(id6si szab'rlyzat c6rja, jogszabr{ryi arapjaA kozneveldsi intdzmdny miikcjdesdre, bJsct ds krirsci kapcsolataira vonatkoz6rendelkez;dseket a szerv ezeri ds mrikiidd si szablry zar hatirozza meg.Megalkot,isa a Nemzefi kAzneveldsriil sujltj 20lL dvi
felhatalmaztis atapjdn tdrrdnik. A szervezeti es mrikridds foglalt
kciznevelersi intezmeny szervezeti t-eldpiteset, tov6bb6 a m 

meg a

indazonrendelkez'Sseket' amelyeket jogszabilly nem utal m6s hatiiskcirbe. A szewezetids mrikdd6siszab6lyza'' a kialakftott cdl- ds feiadatrendszerek, tevdkenysdg-csoportok ds folyamatokdsszehangolt mtikodds 6t, racionillLs ds hatdkony kapcsolati rendsze r6ttartalmazza.

fJffi;i:ffi#.T:$1,"'#3lli:l5J:j:?16s6nak jogszabltvi atapjai az attbbitiirv6nyek,

. Magyarorszdg Alaptorvtinye (201 L apritis 25.).

. .701 I. 6vi CXC. tdrvLny a Nemzeti koznevel\srfll.

' :?0/2012' (wrl'31') EMMI renrJelet a neveldsi-oktatdsi intdzmdnyek miikdddsdrqt.

' 326/2013' (WIL30') s I 0b) a. pont Korm, rendelete pedag6gusok elqmeneteli
rendszerdrdl ds a kdzalkalmazottak iogdtdsarfut sz6t6 1992. dvi. xwlil, t,rvdny
ki z nev e I d s i i ntd zm d ny e kb e n t o r t d n 6 v d gr e haj t d s dr 6 I

' 201 l ' dvi CXII' torvdny az informcici6s onrendelkezdsiiogrfur ds az informdci6szabadsdgr2l.

' 368/201 1' (xII'31') Kormdnyrendelet az allamhdztartds m[ikoddsi rendjdr1t.

' 2c03 dvi CXW' tv' az eg/enlci bdnasm1drdl ds az esdlyegyenl6sdg elgmozditdsdrql

' 4'//2007 6rI'29) oKM rendelet a kaasztrdfdk elleni vddekezds ds polgdri vddelem dgazati
feladatairdl

' 1999' evi xLil' torvdny a nemdo,hdnyzLk vddetmdrdl ds a dohdnytermdk fogyaszttisdnak,
fo rgalmaz ds anak e gye s szab dlyairil

' 
ir,#:l: 

ui tondnvkonvve 2012' dvi L torvenv ds az ezr m6dos[t6 20i2. dvi LXW7.

26,/1 997. (IX. 3.) NM. rendelet iskolo_egdszsdgilgti eildtdsrful.

2012' dvi cLXXXWil' torvdny a kdzneveldsi feladatot eudt6 egyes onkormdnyzatife n nt art ds il int d z m6 ny e k a il am i fe nn, t ar t as t a vA e M r d l.

1 992.dvi XXXIil. torvdny; A kozalka,lmazottak jogattdsdr6t.

tii,lolol|of.'"t n' EMMI rendelet a kctltdgiumi nevelds orszdgos alapprogramjdnak
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I'1' A sze>rvezeti 6s miikiid6si szab:iryr zat erfogadfsa, megtekintdse

tanul6k, sziileik, a munkavdllal6k 6s m6s
dfjhban, Jelen szervezeti szabilyzatot az
hatttr ozatiwal fo gadta el.

deteinek betart6sa az int6zm6ny valamennyimunkavill aldjir:a, tanul6j6ra n6zve k6telez6 6rv6nyii.
II. Az in1.6zm6ny neve, alapft6 okirilta

Azintezmeny neve:

Cime:

Oktatdsi a;zonosit6ja:

Helyrajzi s;zdma:

Alapit6 okirat6nak sz6ma:

Az Alapit(, Okirat kelte:

CS]ORI UTI KOLLEGIUM
7400 Kaposv6r, Cseri ft 14.
034173

9341

201t5. november 30.

Azirdnyito, fehigyeleti ds fenntart6 szerv megnevezese, sz6khelye:
Kaposvdri rankeriileti Kiizpont 7400 Kaposv{r, Szfnt6 utca 5

Kdpvi sel i : Sticke:l p6ter tankerii let i igazgat|

A fenntartas szakmai egytittmtikcjddst, ir6nyit6st es egyben vagyonhas zn1latijogot jelent.

Az intezmdny jogi szemdlyise gi szervezreti egysdg, k6pviseret6t r6szleges hatr{skiirben azirrinyit6 6s feliigyeleti szerv 6ltal megb inott intlzmlnyvezet(irdtja el.

Az intezmciny szervezeti egysdggel, gazd,6lkod,o szervezeltel, hozzirendelt kciltsdgvet6siszerwel nem rendelkezik.

Az intezmerry szakmai tekintetben on6ll6 neveldsi-ok tathsi intezmdny.

Az intezmen)'i bdlyeez6k haszn6latdra a kr

- az ie17egt6 es uz igazgat6helyettesek minden iigyben,- a koll6giumi titk6r a munka.kciri leir6siiban szerepro ugyekben.

A szervezeti 6s mtikddesi szabdlyzat az imt6zm6nyv ezet6 ihvihagyrisfnak id6pontj 6vallephatiiyba, ds ,hat6rozatlan id6re sz6l.

III. A koll6gium feladatai

a.) F6 feladataz
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o a kolldgiumi tanulci,k resz,ere a sz,allas
biztosit6sa.

6yl Kiemelt feladat;
o a kolldgiumi tanul6l< _ akik egyben a

kiv6lasztottjai _ tanulmrinyi ds sportbeli
szdlesebb kcirti el6sep:itese.

ds a nyugodt pihends felteteleinek

varos, megye min6s6gi sportjrlnak
munk6i6nak cisszehangoliisa, min6l

o a kolldgiumi tanulirk szttmira az titalinos mtivel6d6s, szabadid6 tartalmas
eltciltdse 6s a testedzds feltdtereinek - lehetosdg szerint - biztositiisa, a
hagyom6nyok 6pollLsa.

III.l. Az int6zm6nyi mfikiidds alapdokumentumai

A t0rv6nyes mrikriddst az alihbi clokumentumok hatriro zzitkmes.:

az a.lapito okirat

a peCag6giai program

ataney munkaterve

a ko[ldgium hdzirendje

a szervezeti ds mtikodesi szabiiyzat

Az intezmdny alapdokumentumai: Alapit6 okirat,
H6zirend megtal6lhalok az intdzmdny iroddj6ban. A
sztiloj 6nek, gondviseloj dnek sztik.seges megismemi,
lakdszinteken.

IY " Az intr6zm6ny gazdflkodfs:inak jiellemz6i

Az intflzm(rny jogi szemdlyis6gii
rendelkezik. Az intezmeny a
fenntart6j a a fenntart6 szdkhelydn
jov ahagy asar n6lkiil nem v6llalhat.

Pedag6giai program, SZMSZ,
hdzirendet minden tanul6nak 6s
tov6bb6 kifiiggesztdsre kenil a

sZe[v€,z€ti nt j
gazdasiigi, 

,

Itfija el, gaz al 6

A kolldgiunL alaptevdkenysdgenek ellfitdsahozsziikseges penzeszk;z6k biaosit6srir6l a fenntart6gondoskodik, a Kaposvdri Tankenileti Ko;zpont belso szabirlyzatai szerint.
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Y. Az int6zm6ny szervezeti fel6pftdse
V.1. Az int6zm6ny vezetlje
A kozneYeldsi intdzmeny vezetoje - a Kcjznevel6si tcirvdny el6ir6sai szerint - felel6s azint6zm6ny szakszerii ds torv6nyes mtLkodds6drt, a takardkos gazdalkodirsert, gyakorolja amunkiiltat6i jogokat, 6s dtjnt az intezmeny mrikodds6vel kapcsolatban minden olyan rigyben,
amelyet jogszabilly nem utal mds hatdrskordbe. Az munkavdllal6k foglalkoztatisira,6let- dsmunkakcjrr'ilmenyeire vonatkoz6 kerrJdsek tekintetdben jogkcirdt jogszabrilyban el<jfrt
egyeztetds;i kcitelezetts6g megtart6s6val gyakorolja. A neveldsi-oktat6si intdzm6ny vezet1jefelel toviibb6 a pedag6giai munk6(irt, az intezmeny belso ellenorz6si rendszer6nek
mrikcjdteteisdert, a gyermek- 6s i{risdgvddelmi feladatok megszervezeseert 6s ell6t6srl6fi, anevelo ds oktat6 munka egdszsdges ds triztons6gos feltdteleinek megteremtds6drt, a tanul6- 6sgyermekbirlesetek megelozdsddrt, a tanul6k rendszeres egdszsdgtigyi vizsgdlat1nak
megszerve)zdsdert.

A K<iznevel6si intdzm'ny vezetoje jogosult az intdzmdny hivatalos k6pviselet6re. Jogkcir6t
esetenk6nt, vagy az tigyet meghatdrozott kcirdben helyettesdr e ffiruhitzhatia.
Feladat6t rnunkakori leiriis alapjiln v egzi,

v.1.1.

Az intizmtinyvezetd kiadmdnyozza a KTK uraslttisa szerint:
' a kozalkalmazottakkal kapcsolatos munk altat6i intdzkeddsek iratait, kiv6ve a kinevez6s,

felrnentds, fegyelmi elj 6r6s megin dft6sa, fegyelmi btintet6s kiszab6sa;
' az egydb szabttlyzatokban meghatdrozott, a szeryezeti egys6g jogi szem6lyisdg6vel

kapcsol6d6 kdtelezetts6gv6llal6sokat;

' a napi mukdddshez kapcsol6dr5 dontdseket, tt$ekoztatokat, megkeresdseket, egy6b
levr:leket;

' a s;zakmai feladatok ell6t6s6hoz kapcsol odo azon dcintdseket, amelyek kiadmrlnyoz6si
jogzit az elndk a maga vagy a KTK kdzponti szervezeti egys6ge, illetve tankeriileti
igaz;gato sz6m6r a tartotta fenn;

. akiizbenso intdzked6seket;

' a rendszeres statiszttkaijelentesel,:et, drdemi dont6st nem igdnylo tov6bbitand6 iratokat, a
kdzponti, illetve a tankertileti szerv 6ltal k6rt ad,arszolgfitatrisokat,

' az intdzmdny 6ltal kiadott dokunnentumok, levelek, kibocsdtott iratok es szabillyzatok
al'irdsa egy-szemdlyben, illetve hr;lyettesftds eset6n a helyettesitdsi rend szerint.

v.1.2.

Az intd zmd'nyv e zetd a k ad d ly o zt uttis a e s e td n d rv d ny e s h e ty e tt e s ft d s i r e n cl
Tdvollet6ben az intdzmdnyvezeto-hel)rettes helyettesiti. Az int6zm6nyvezeto_helyettes
hat6skcire az intezmeny v ezeLo h e I y ett e s i tels e ko r :

int6zked6st igdnylo dcjnt6sek meghozatalina, az ilyen jellegri feladatok
vdgrehajt6srira terj ed ki.



Cseri SZMSZ

Az intdzrtenyvezeto dontdsi ds egy6b jogait (pl. felvdteli d0nt6sek eset6n) r6szben vagyegdszben ifiruhfuhatja az intezmdnyt'ezet6 - helyettesre. Az intezm1nyvezet; k6zvetlen
munkat6rsai felettesuknekta.J,oznak kozvetlen felelossdggel 6s besz6moliisi kcitelezetts6ggel.

v. r.3.

Az intdzmdnyvezetd dltal titaclottfelaclat ds hatdskdr\k helyettes{tds esetdn
Az inteznrcnyvezeto a jogszabitlyok riltral szhmfra biztositott feladat ds hat6skcir elb6l 1tadja az
akibbiakat:

kapcsolato s dantd s e k j o gdt,

szervezdsdvel kapcsolatos targyaldsokon az intdzmdny kdpviseletdt, ds q
r e nde zv d ny e kke I kapc s, o I at o s d6 ntd s j o gdt,

mijkd dt e t d s d ne k j o gdt,

segftdsdt,

Az ejszakai iig),eletes sz6m6ra:

intdzkeddst' kt;lanas kkintettel tiiz ds balesetvddelem, szemdtyi ds tdrsadqlmi
tul aj do nv d de I e m, t anul 6 i r e ndklvt)l i t) gy e k.

V.2, Az i:nt6zm6ny vezet6s6ge
Az intezmeny vezetosdgdnek tagiai az intlzmenyvezeto 6s az intdzmlnyvezeto-helyettes.

rl a 1v.z.I.
Az rnrezm'ny vezetosdge, mint testtil:t konzultativ, velemenyezo 6s javaslattevo joggal
rendelkezik.

l/.2.2.

A kolldgiunr vezetosdge egyi.ittmtikodik a.z intezmeny m6s kdzdssdgeinek kdpviseloivel, a sziil<ii
munkakcizoss6g vflasztmdnyi:al, a dirikcjnkormhnyzat vezetojevel. Az intezmenyvezet6 felel6s
azett, hogy a di6kdnkormdnyzat ds a s:ztiloi v6lasztm6ny jogainak drvdnyesitdsi lehet6s6g6t
megteremtse, meghivja a kdpviselojdt mi:ndazokra az drtekezletekre, amelyeLd-rczkapcsol6d6an
a DOK v6lemdnydt be kell szerezni.



Koll6

v.2.3.

Az in t d zm,.dnyv e zet6 kA zv et I e n m un k a t d,rs a i
Az intezmenyvezeto kcjzvetlen munkatdrsai :

, tnI(izmdnyvezeto_helyettes
. kollegiumi titk6r

Az int'zrnenyvezeto kozvetlen munkat6rsai rnunk6jukat munkakdri leir6suk , valamint azint1zmenyvezeto kcjzvetlen irfunyitttsa mellett vegzlk. Az int'zmenyvezet| kcizvetlen
munkatiirsai az intezmenyvezetonek tartoznak kozvetlen felel6ssdggel 6s besz6mol6si
k<itelezettr;6ggel.

A kolldgitrmi titk6r tevdkenysd get az inlezmeny vezetosegenek iriinymutat6siival vegzi6s segfti
egyben a k:oll6giumi nevelok feladatelkit6st.

v.2.4.

Az intd zmri nyv e zet 6- h e ly e tt e s me gv d las zt ds a
Az intdznrenyvezeto-helyettes megbiztisa a tankeriileti igazgato hatrisk6re a tantestiilet
v6lemdnydnek kikdrds6t kovetoen. A megbizils hat6rozott idore, 5 dvre sz6l.

V.3. A pedag6giai munka ellendrz6sre

v.3.1.

Az tntezm6nyben foly6 pedag6giai mtmka belso ellenorzes6nek megszerye z6se, a szakmai
feladatok 

"r6grehajt6s6nak 
ellenorzese arz igazgato feladata, felelossdge 6s kdtelezetts6ge. A

rendszer alapjait a jelen szabfiyzatban foglaltak mellett az intZzmeny vezet6inek 6s
pedag6gusilinak munkakdri leir6sa, a tandv kiemelt feladatai, valamint a teljesitm6nydrt6kel6si
rendszer teremti meg.

v.3.2.

A munkakdri leir6sokat legal6bb 3 dvente frissiteni sztks6ges.
pdld6ny6t az irattdrban elktilonftetten kell kezelni. A vezetosds
szerepeltetni kel I az ellenor ze s i fe I ad atokat.

Az €rintettel al6 kell fratni, egy
tagj ainak munkakdri leftfusdban

v.3.3.

Az ellenfrzds tartalma az intdzmeny valamennyi pedag6giai tev6kenys6g6re kiterjed. A
pedag6giai munka belso, bdrmely szalcnai temdj|,ban vonatkoz6 ellen6rz6sr e az int6zm6ny
valamennyi pedag6gusa javaslatot tehet. ,z\ktu6lis megtervezese az 6ves munkatervben t<irt6nik.

ben el ak
'faniigyi dokumentumok ellerr6rzdse (tcirzskcinyv, nevel6i feljegyz6sek, tanul6i 6s
tan6ri munkanapl6k, szakkciri napl6k).
t\z SZMSZ-ben eloirtak betart6s6nak ellen6rzdse a csoportvezetfii, nevel6i
intezkedesek kapcs6n,

Iroglalkoz6sok el lenorz6se.

li zintrigyeletek, nappal i d s ej szrlkai tigy el etek ellenorzdse.
l\ktu6lis projektek ellenorz6se,

9
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Az ellen6tzds cdlja a pedagogiai munka hatdkonys6 gdnak feltarfusa, a hatdkonysrig fokoz6 sa. Az
el6fordul0 hib6k mielobbi felt6r6sa segiti a helyes gyakorlat megteremtds6t. A pedag6giai
munka ellenorzdse azintezmeny celkitrizeseivel, min6sdgi mutat6ival cisszhangban valOsuimeg.
T6mogada az egyes pedag6giai folyamatok legcdlszerr.ibb ds leghat6konyabb, tanul6budt
ell6tds6t' Biztosida es elosegiti a fegyelmezett munkdt. T6mogatja a kiilcjnfele vezet6i
utasit6sok, rendelkezdsek kdvetkezetes vdgrehaj t6s6t ds megtart6srit.

v.3.5.

Apedag6sviaimunkf 

i:#iTiif #i:i!;#:tr:I;'::';:#::#{"*,1
' specidlis m6rdsek, ertdkeldsek alkalma
. foglalkozilslffiogatls szemle

v.4. Av' int0zmfiny szewezeti iisszess6ge - kapcsol6dr{si pontok

v.4.1.

A szerveze.t taldlkozdsi pontiai;

' A trsTslds tagjai: intdzmenyvezetrS, intezmenyvezeto-helyettes,

' A nevel6testiilet tagjai: pedagirgusok, hetente munka6rtekezleteken, evi 2 alkalom
nevelotesttileti neveldsi drtekezlet , evi 2 alkalom: fdl6vi 6s 6v v6gi drtekezlet;

' Eg'g6ni besz6mol6k, megbeszeltisek, tdjekozat6k rendje: tov6bbk6pz6sek alkalm6val,
eg1'dni, szemdlye sz6l6 felkdrdsekkor, szemelyes k6r6sek egyeztet6s6ben,
telj esitm6ny6rt6kel6si me gbeszdlt!sen;

' Eg'rdb irdsbeli kapcsolattartds ideje, rendszeressege: fdldvente ir6sos beszrimol6k.
tov6bbd egyedi megkeresesek, hi.vatalos bejelentdsek alkalm6val.

v.4.2.

Hiv atal o s tt6r d snek, b ej e I ent d sne k sz dmit ;

. gyermek6pol6si nap igdnybevdteldnek kdrelme

. a mdsod6ll6sr6l val6 ti\ekoztattts k6teless6ge

. tov6bbkdpzdsi igdny bejelentdse
o munkaido viitoztattssal,nyilv6ntart6s6valkapcsolatosk6relmek

v.4.3.

A neveldtesttilet

A nevelotersttilet a koll6gium legfontosabb tan6cskoz6 6s dont6shoz6 szerye. A nevel6testiilet
dontdsi, vdlem6nyezdsi es javaslattevo jogkonel rendelkezik.

Ddntdsi jot:kdr:

Minden drjntesi iigyben a nevelotesttilet egdszdnek kell meghoznia a dcintdst, 50%+l f6
e gy 6 nt etti hatitr o zattx al.

. a pedagogiai program ds m(idositris6nak elfogad6sa,

10
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a szervezeti ds mlil<odds i szab|lyz.at ds m6dosft6s6nak elfogaddsa,

az dves munkaterv elkdszitdse, j6v6hagyirsa, a tandv rendidnek
hinirend elfogadAsa,

' az int6zm6ny munk6j6t ritfog6 elemzdsek, dsszefoglal6 6rt6kel6sek, besz6mol6k
elfogadiisa,

' az tntezmdny teljes nevejlo-oktato tevdkenys6gdre kiterjed6 kutat6sok, kis6rletek
indit6sdra 6s drtdkeldsere

a tanul6k fegyelmi iigyeibi:n dontds;

a tanul6k kolldgiumi jogvir;zony6nak megfjitrisa;

a testi.ilet kdpviseletdben elj616 pedag6gusok megv6lasztdsa;

az intezmeny v ezetoi p6ly |zathoz kd szftett vezetdsi pro grammal 6sszefiigg6 szakmai
vdlemdny kialakit6sa,

a tov6bbkdpzdsi program elfogad6sa,

dont a jogszab6lyokban meghaLdrozott miis i.igyekben.

A nevelotestiilet d6nt6st igdnyl6 6rtekezletein jegyzokonyv k6sziilt az elhangzotta1<r61, amelyet
az ertekezletet vezeto szem6ly, a jegyzbkonyv-vezeto, valamint egy az 6rtekezleten v6gig jelen
l6vo szemr5ly (hitelesit6) ir ala.

v.4.4.

A nevel6testiilet atadhatja jogkor6t jogszab6lyban meghattrozott esetekben. Az 1trvhazott
jogkor gyrrkorl6ja a nevelotesti.iletet kdteles ti\ekoztatni azohol az igyekr6l, melyekben a
nevelotestiilet megbiztts6b6l elj6r. Ennek idoponda a kdvetkez6 munka6rtekezlet.

v.4.5.

A nevelotestiilet munkaterv szerinti munkadrtekezleteket, nevel6testiileti drtekezleteket
(tandvnyit<i,Ianevzaro, neveldsi) tart. Az drtekezlet elncike azintezmdnyvezetl. Azlrtekezletrll
jegyzokon'yvet kell vezetnl A jegyzokdnyvet az intezmenyvezeto 6ltal megbizott pedag6gus
vezet| A jegyz6kdnyv hitelesitdse ut6n megorzesre keriil az :uattfurba.

Rer tlet:

probldm6inak (fontos oktatdsri kdrd6sek, ktilonleges neveldsi helyzetek megit6ldse, a
kollegiumi dletet iltalakito, megviitoztato rendeletek ds utasit6sok drtelmez6se
c6lj6b6l), ha azt a nevelotestiilet tagjainak legalibb 50 oh-a vagy az intdzmdnyvezet1
sztiks6gesnek l6tja.

v.4.6.

A kciznevelesi ttirvdny 71.$ szerint a szakmai munkakozdssdg rdszt vesz azintdzm1ny szakmai
munk6janak ir6nyit6s6ban, tervezesdben ds ellenorzdsdben. A munkakozdss6gek segits6get
adnak az irftezmeny pedag6 gusainak szak:mai, m6dszertani kdrddsekben.
A nevelotestiilet munkakozossegeket (min. 5 fo) vagy projekteket hozhat letre egy kialakitott ds
meghatdroilott feladatra. Az adott kozcjssdg vezetoje mindig a nevelotesttilet 6ltal elfogadott

meghatiroz6sa,a
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szemdly, itkire az intezmenT'vez'et6 teszjavaslatot, A kozcissdgek meghatiir ozzitkprogramjukat,
feleloss6gi es hat6rkcjreiket, osszhangbarr az intezmeny m6s szabillyzoival.

V.5 Az alkalmazotti kiiz(iss6g munharendje

v.6.1.

A kdzalkal mazottak a munkarendj tiknek me gfe I e I o ido szakban
munkarenrljiikdn kivtili intdzmenyen beltili tart6zkod6s alapjflt
t6mogatott tevdkenysdg v6gzdse teszi lehetovd.

tart6zkodhatnak az dpi.iletben. A
valamilyen mds elrendelt vagy

Az intezrneny szabad sportkapacitds6t munkaidon kivtil h6tkdznapokon haszn1lhatja az
alkalmazottak kdzdssdge, minden m6s esetben ktildn engeddlyeztetds sziiks6ges.

v.6.2.

A kcizalkaLmazottak munkaideje 40 6r6s munkahdt. A pedag6gusok -12 6rds k1tottmunkaidriben
dolgoznak az intezmenyben. A pedagogusok teljes munkaideje a kltelezo 6r6kb6l, a nevel6-
oktat6 munk6val vagy a tanulokkal a szakfelad attnak megfelelo foglalkoz6sok megtart6s6b6l, 6s
az ezekkel osszefliggo feladatok ellititsithoz szriksdses id6b6l 6ll.

A pedag6g oszlik:

o a kcjtelezo 6rasz6muk (30 6ra)
o a kotott munkaidejtik (32 6ra)

Az intezm6nyen kivi.il vdgezheto feladarok ell6t6sakor (kotdtt munkaid6n feltil) a pedag6gus
munkaidej rinek felhas znfiasir ol (k6znev. tv. 62. g (5 . )bekezdds) maga d6nt.

v.6.3.

A munkakircjn beltili egydni feladatok ris tevdkenysegek megnevez6se a munkakcjri leir6sban
kenil meg;hat6roz6sra minden dolgozo eset6ben. Evente feltilvizsg6lt, egyedi munkaid6
beoszt6st kap minden dolgoz6.

v.6.4.

Pedag6gusok munkarendjdvel kapcsolatos szab6lyok.

v.6.5.

A pedag6gusok napi munkarendjdt, a fe:liigyeleti es helyettesitdsi rendet az intezmenyvez.et!-
helyettes iilapitja meg az inrezmeny feladatainak ftiggvdnydben. A konkr6t napi
munkabeoszt6sok tjsszerillit6s 6nii az intr5zm6ny feladatell6t6s6nak es zavartalzyr mtik<id6s6nek
biztosit6s6t els6dlegesen kell figyelembe venni.

v.6.6.

A pedag6gus kdteles 5 perccel foglalkozdsi, tigyeleti beoszt6sa el6tt a munkahelyen megjelenni.
A pedag6gus a munk6val valo t6volmara,C6sdt, annak ok6t lehetoleg elozo nap, de legk6sobb az
adott munkanapon reggel 9 orfug, kriteles jelenteni az intezmeny vezetdj6nek vagy
helyettes6nok, hogy int6zkedni tudjon a helyettesit6sdrol. A hiinyz6 pedag6gus k6teles
tilekoztatftsrt adni a hiinyzitsa alatt felmeriilo feladatokr6l, hogy biztositsa a z6kken6mentes
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halad6st' '\ tappenzes papfrokat legkesobb atdppenz napjatkoveto 3. munkanapon le kell adni a
titkrirs69on.

v.6.7.

Rendkiviilti esetben a pedag6gus a ddlut6nos vezetds tagSdt6l k6rhet enged6lyt legal6bb 1 nappal
elobb, a foglalkoztn elhagytsdra,6ss:zevon6sdra, a tanmenettol elt6r6 tartalmir foelalkoz6s
megtart6siira.

v.6.8

A pedag6gusok sz6m6ra a kotelezo 6r6n feltili, a nevel6-oktat6 munk6val osszefiigg6 rendszeres
vagy esetenk6nti feladatokra a megttizdst vagy kijel0l6st (tdbbletmunka elrendel6st) az
intdzmenyvezeto adja az intezmenyvezel:o-helyettessel t6rt6nt egyeztet6s utiln.

v.6.9.

A ko zal kal' maz o tt ak munkai dej 6ne k ny ilv dnt ar t d s a ; J e I e nl d t i iv at apj an.

v.6.r0.

A munkaicl1-el szdmolds te chnikni menete ;

Az egyeni havi osszesito tartalmazza heti bontdsban a pedagogus 6ltal vlgzett k6t6tt 6s azon
feltili tigyeleti, helyettesitesi es egydb rendkiviili megbizat6sok osszesit6s6t. A nyilvdntart6st a
pedag6gus hetente dsszesiti, a h6 vegdn leadja a felelosen kitoltdtt osszesit6 lapot hatrlridorc az
intdzmdnyvezeto-helyettesnek.

v.6.11.

A pedagdgusok munkaidej dnek hossza, beosztdsa;

A heti munkaidokeret elso napja (ellenl.:ezo ir6sos hirdetmdny hi6ny6ban) mindenkor a h6t els6
munkanapia, utols6 napja a het utols6 rnunkanapja. Az 6tn6l kevesebb munkanapot tartalmaz6
hetek heti munkaideje a munkanapok sz;itmdal ar6nyosan szitmitando ki. Szombati 6s vas6mapi
napokon, i.innepnapokon munkavdgz6s csak i.igyeleti rend szerinti esetben lehets6ges.
Munkanapokon a rendes munkaido hoss;ra atlag 6 6ra, de nem haladhatja meg a 12 6rdt.

v.6.12.

A pedag6lgus munkaidejdn feliil kiilon dijazds ellendben l6tja el 6jszakai iigyeletesi vagy
k6szenl6ti feladatait.

v.6.I3.

A kolldgirrm intdzmdnyvezetoje vagy intezm6nyvezeto-helyettes akadtlyoztat6sa eset6re a
kovetkezo a helyettesitds rendje:

' az intdzmenyvezeto a sztiksdges vezetoi intdzked6sek akad6lyoAatdsa (pl. betegs6ge,
egy'db t6voll6te stb.) miatt nem tudja megtenni avezetoi feladatokat, azintlzmenyvezeto
- hr:lyettesnek kell ell6tnia azokat,
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' anennyiben vezeto nem tart6zkodik az dptiletben (pl.
iigyeletes nevelok felelnek a renddrt, kiemelten a
taptasy1s,1u11al rendelke zo) p edag6 gus.

ejszaka, hdtvdge) a mindenkori

,,rangid<is" tigyeletes (legt6bb

v.6. r 4.

Az intdznrdnyvezeto, ill. az intdzmenyvezeto-helyettes helyettesit6s6re vonatkoz6 tov6bbi
elv6rSsok:

' a helyettes csak a napi, zokkenornentes muk6d6s biztosit6s6ra vonatkoz6
es az irtadott feladatok tekintetdben vegzett tevdkenysdgeket, drint6seket
az int6zmdnyvezeto he I yett ;

. a helyettes csak olyan tigyekben j6rhatnak el, melyek gyors
halaszthatatlanok, s amelyeknek a helyettesit6se soriin tdrtdno
I eir'6sban felhatalma zhst kaptak;

' a helyettesitds sor6n a helyettes a jogszabfiy, illetve az intdzmlny bels6 szabillyzataiban,
ren delkez6 seib en kizdr olag a v ezr:to j o gkcir6b en utalt iigyekben dcinthet.

v.6.15.

A pedag6gusok helyettesitdse:

Miutdn a pedag6gusok azonos idosdvban dolgoznak, ez6rt helyettesit6sre csak
csoportdss:zevon6ssal van lehetoseg rrividt6von. A helyettesito kijeloldse a tan6v elej6n
kialakitott rend alapj6n tortdnik. Tart6s t6voll6t kil6t6s6ban, esetdben (1 h6nap) kiilso szem6ly
hatftrozottidejtifoglalkoztatttsasziikseges.

v.6.I6.
A pedag6gusok sz6m6ra a helyettesitdsbol ds tdbbletfeladatb6l ad6d6 trilmunka. munkaid6n
felrili munl <av e gzes frnanszir ozitsdr a a hatdlyo s rendeletek szerint ke I I elj 6rni.

V.7. Hivatalos iigyek int6z6s6nek rendje

Szorgalmi idoben a neveloi 6s a tanul6i hivatalos iigyek int6z6se a koll6gium titk6ri irod6j6ban
tcirtdnik 8 <ira ds 16 6ra kozott.
A kollegium a tanit6si sztinetekben a hivatalos tigyek intdzesdre ktilcin Ugyeleti rend szerint
tart nyitva.

Az iigyeleti rendet a kolldgium intdzmdnyvezetoje hat6rozza meg, 6s ail. a szinet megkezd6se
elott a sztilok, a tanul6k ds a nevelok tudom6s6rahozza.
A ny6ri s:ztinetben az irodai tigyeletet a fenntart6 eloirdsa szerint (hetente egy nap) kell
megszerve:zni.

int6zked6seket,

hozhatjik meg

intdzked6st ig6nyelnek,
ell6tds6ra a munkakriri
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VI. A miikiid6s rendje

VI.1. Altal6nos szabdlvok

w.1.1.

A koll6giumi tandv helyi rendjdt a koll6giumi dves munkaterve hattrozza meg.
A munkatervhez ki kell kdrni a kolldgiurni sztloi szervezet (kdzoss6g), a tanul6k at &int6
pro gramokat illet6 en a ko I I 6 gi umi di 6konkorm iny zat vdl emdny6t.

Az dves munkatervben meghatirozdsrakertil :

. a tttr sintdzmdnyekke I e gy eztetelt rendkivril i alkalmakat

. a sztinetek idotartamifi,

' a megeml6kez6sek, a nemzeti, a koll6giumi iinnepek megtinnepl6s6nek id6pontj6t,
. w', evi rendes di6kkdzgytiles idej6t,
. a nevel6testi.ileti 6rtekezletek id6pontj 6t.

vI.I.2.
A t6rsintdzm6nyekkel egyeztetett rendkiviili alkalmak eset6ben a tanul6i feltigyeletet sztiks6ges
megszervezni. Ezt az eves munkatervben kell rcigziteni. Elore nem tervezhet6 esetben a
t6rsint6zmtiny fr6sos k6relme vagy a femtart6 ds egydb magasabb szervek elrendel6se sztiks6ges
a nyitva taftinhoz.. A hdt v6gdn itt marad6k reszere pedag6gusi feltigyelet biztositrisa sztiksdges.

vI.1.3.

A kolldgiurn 6ltal6nos nyitva lartilsa 0 6rritol 24 6raigtart. A tanul6k fogad6s6nak 6s tiivoz6siinak
ideje behardrolt: vas6rnap 15 oratol lblyamatosan, pentek 22 6ring biztositjuk a tanul6k
elhelyezdstit a kolldgiumban, ezen tflmenoen /hdtvegi merkozesek, edz6sek, stb/ is nevel6i
feltigyeletet tudunk biztositani. A tanulok a d6lelotti idoszakban (8-l3kdzrltt) tobbnyire az
iskolakban tart6zkodnak. Ddlel6tti bent tartozkodftsra betegsdg, versenyfelk6sziil6s, norm6l
iskolai munkarendtol va16 elt6rds, iskolai programban tort6nt vdltozfus eset6ben van lehet6s6g.

vI.I.4.
A tanul6k ir t6rsintdzmeny szewezett tan6rdin kivtili idot a kolldgiumban tdltik. A tanul6 minden
nap - tanitiis ut6n -, a d6lutani labdarug6 edzdsek kezdetdig szabadon rendelkezik azidejdvel.

w.1.5.

Tov6bbi ki.meno a csopofivezeto engeddl'ydvel, konkrdt tevdkenysdg erdek6ben k6rheto.
A csoportvezeto tan6rnak rendszeresen t6jekoz6dnia kell a tanul6 koll6giumon kiviili
tev6kenysdgdr6l, szUksdg esetdn tapasztalatair6l ertesitenie kell a tanul6 oszt6lyf6ndk6t, sziileit,
nevel6testtjletet, rgazgat6t. A tanul6 sztiloje koteles a tanul6 rendszeres elfoglalts6gait inlsban
el6re jelezni, ami alapjiln a tanul6 engeddll.t kap arendszeres t6volmarad6sra.

vL l.6.
H6tkozi ha:tautazdsra ensedelv adhat6 :
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. a sziilo k(irdsere; irdsban el6re jelezve vagy
telefonon egyeztetve

betegsdg esetdben, az orvos j avaslata alapj6n,
tanitasi sziinet esetdn.

VI,],7.
Hdt v6gdn torteno megbeteged6sekrol vagy vissza nem 6rkez6sr6l a sztil6nek a pedag6gust
drtesiteni kell. Erurek elmulaszt6sa eset6tren a pedag6gus kd,teles t6jekoz6dni a tanul6 hol l6t6r6l.

VI.3. Elhrelyez6s a koll6giumban

vI.3.I.
A tanul6 kr .l6s6hoz sztiksdges:

Az elhelye:z6st nyert tanul6k csoportba sorol6sa az tgazgato feladata, aki el6zetesen kikdri a
nevelotestiilet 6s a di6konkormfnyzat v6lem6nyet. A csoportletszim nem haladhatja meg a

hat6lyos l6tszrlmot.(legal6bb 18 fo - legfe:ljebb 26 f6).

A csoportba sorol6sn6l torekedni kell az egy dvfolyamon tanul6k egy csoportba sorol6siira.

A csoportok vezetes6t csoportvezeto tanttr lttja el, aki pedag6giai munk6jdt a munkakdri leir6s
alapjdnveS5zi.

A tanul6k az iskolai tanevkezdes elotti napon, az ertesitdsnek megfeleloen kciltrizhetnek be a
koll6giumba.

A tanul6k kiktilt6zdse a koll6giumi tag::iryhoz kapcsol6d6 mindennemri elsz6mol6s ellen6ben
lehetsdges (lelt6r, 6llagmegorzds, kulcsok lead6sa vagy megt6ritdse. Ellenkezo eset jogi
kovetkezm6nnyel j6r).

't/1.3.2.

Azintdzmrlnyben a vagyonvedelmet 6s a tanulok v6delm6t portaszolgdlat segiti.

VI.4. Foly'alkozdsok, tev6kenys6gek rendje

vr.4.1.

A koll6giumban tan6rai foglalkoz6snak :;ztrnit: heti 15 6ra keret6ben (tanul6i leterhel6s)

. napi felkdsz:ti16s (heti 12 6ra)

. csoportfoglalkoz6s (hetil 6ra)

. kotelezo jellegu felk6szito foglalkoz6s (1 6ra)

. szabadon viilaszthat6 kotelezo foglalkoz6s (heti I 6ra)

vl.4.2.

A koll6giurn a kolldgiumba felvett tanul6k r6szdre:

a

a
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felzirkoztato,

tehetsdg-kibontakoztat6,

speci6lis ismereteket ad6 felkdszit6,
szabadido eltolt6set szol9616 foglalkoz6sokat
a tanul6val valo egydni torodest biztosit6 foglalkoz6s okat szewez.

vl.4.3.

A foglalkrlz6sok d,ltalfhan 45 percesek, a foglalkoz6sok meghosszabbit6sdra csak
kifejezett tanul6i igdny eset6ben van m6d. A foglalko z6sokk6zti szi.inetek 10 percesek

vI.5. A s:zabadid6 eltiiltds6t szolgdki foglalkozfsok formdi:

w.5.1.

A szakkdr, onkdpzcikdr, mtivdszeti csoport [a tovdbbiakban egtiitt; diaklcdrJ:
' a di6kkdrok koziil a szakkoroknek kiemelt jelentos6ge van, megkiilonbdztet6sben

resz:esiilnek:

' a ta:nu16k igdnyeinek, drdeklod6si kcjrdnek megfeleloen szervez6dnek,
. a ve,zet6ket az intezmenyvezeto bizza meg,

' a foglalkoziisok meghat|rozott rerrdben, tematika szerint tort6nnek.
. a foglalkoz6sokrol naplot kell vezr;tni;

' vezt:t6s6t az intdzmeny pedag6gusa, vagy m6s ktilso szakember vdszi az
int6:zmdnyvezeto engedelyevel.

vl.5.2.

A kultur6lis programok, tdmegsport l,ehetosdgek, htui bajnoks6gok, koll6giumok k<jz6tti
versenyek, diriknap:

' e foglalkoz6sokon val6 reszvetel jobb6ra cinkdntes alapon tort6nik,

' a tdszvetellel a tanul6k a kollegiumon beli.il, illetve a kolldgiumok kcizcitt bizonyithatjdk,
m6rhetik meg tud6sukat, teljesitmdnyeiket,

' az egyes tevdkenysegek a pedag6gusok felkdszito kozremuk6ddsdvel val6sulnak mes.

A kolldgiun 6ltal, adott tanitdsi dvben, tdnylegesen szewezett tan6r6n kiviili foglalkozlrsok
form6it 6s szervezeti kereteit az dves munkaterv tartalmazza.

VI.6. Az iinnep6lyek, megeml6kez6sek. rendje, a hagyomdnyok 6pol6sa

Az intezmdnyben az innepelyek, megeml6kezdsek rendje 6venkdnt ism6tl6d6 jelleggel,
kor6bbi hag,yom6nyokat 6polva kerUl megrendezdsre.

A hagyomriny6pol6s az tntezmeny valamennyi dolgoz6jfuak, illetve di6kjAnak feladata. A
hagyom6nydpol6ssal kapcsolatos feladatok celja az intdzmdny megldvo hirnev6nek megorz6se,
illetve noveldse.

A hagyomlny6pol6s elsosorban a nevelotestrilet feladata, mely tagjai kcjzremrikdd6se r6v6n
gondoskodik arr6l, hogy az intdzmdny ha6;yom6nyai fennmaradjanak.

a

a

a

a

a

t7



Cseri Uti Koll6gium SZMSZ

v1.6.1.

Az tinnepdlyek, rnegemldkezesek rendjdt az iimiepely, megeml6kezds nevdnek es az fuinyad6,
hozzix eLoleges idopond 6nak me gnevez6r;e a kovetkezok szerint :

Az iinnep6ly, megeml6kez6s neve Az iinnep6ly, megeml6kez6s
(irinyad6) id6pontja

Tandvnyit6 iinnepdly a 9. 6vfolyam rdsz6re Szeptember 1

Az aradi v6rttanrik eml6knapja Okt6ber 6.

I956-os forradalom 6s szabads6gharc lNemzeti iinnep Okt6ber 23.

A komm un i s;ta d i ktatrira b,ldozatainak em I ekn apj a Februar 25.

1848-as forradalom 6s szabadsiigharc lNemzr;ti iinnep M6rcius 15.

A holocaust |ldozatatnak ern l6knap.j a Aprilis 16.

Ballag6si iinnepdly Aprilis utols6 hete

Trianoni merseml6kezds Jtnius 4.

vl.6.2.

Az i.innepdlyek, megemldkezdsek pontos idopontj6t, a rendezvenyekkel kapcsolatos feladatokat
6s felel6stilket a nevelotesttilet az 6ves munkatervdben hat6rozzames.

vl.6.3.

A hagyomriny6pol6s eszkozei :

. iinnepsdgek, rendezv6nyek,

. e;gldb kultur6lis versenyek,

. e;gldb sport versenyek,

vl6.4.
Az intezmrSny hagyom6ny6pol6sa kcirdb,: tartoz6 konkr6t rendezv6nyek neve, a rcndezvennyel

6rintettek l,.dre, valamint a rendezvdny vdrhat6 idopontja

A rendezv6ny neve A rendezv6nnyel
6rintettek kiire

A rendezv6ny
(hozzdvet6leges)

id6pontja
Mikul6s-kup'a, terem labdar6g6 bajnoks6g Tanul6k, dolgoz6k December

Koll6 giumi i(ar6csony-est Tanul6k, dolgoz6k December

Magyar Kultfra Napja Tanul6k Janu6r

Farsanei teltr [rcs [rztat6 Tanul6k Febru6r

Di6kkdzgyfi Lds 6s di6knapok Tanul6k Aprilis

Eg6szs6ghdt programj ai Tanul6k Mdrcius

Ev v6gi asztralitenisz, asztali foci 6s darts bajrLoks6gok Tanul6k, dolgoz6k M6jus

18



Koll6

VIL Tanul6val szemben lefolytatortt fegyelmi eljrlrris r6szletes szabrilyai

WI.l. Fe1;yelmez6 int6zked6sek
Ha a tanul6 a kotelessdgeit enyli6bb form6ban megszegi, ellene fegyelmez6 int6zked6seket
kell alkalnLazni.

A feg-yelmr

. neveloi (csoportvezetoi) sz6beli figyelmeztet€,s,

. neveloi (csoportvezetoi) ir6sbeli figyelme ztetls,

: ;u;,:;,;ffi;::i)in'16s
. igazgatoi intds

. ideiglenes eltan6csolds a kollegiumb6l

vrr.2. n,,gy.hi n;:il:" 
-krz6t6s a kolldgiumb6l

Ha a tanurl6 a koteless6geit v6tkesen ds srilyosan megszegi, fegyelmi eljrir6st kell
lefolytatni. A fegyelmi elj6r6s lefolytat6sdra a nevelotestrilet fegyelmi bizotts6got hoz
l6tre, ame,ly 3 tagf, mindenkori tagja a kolldgium szakmai igazgat6helyettese 6s a

koll6gium gyermek-ds ilrisdgvedelmi felelose. A tov6bbi I tag az adott fegyelmi
vets6gbeli erintettsdg szerint kertil kijel6l6sdre. A fegyelmi elj6r6s lebonyolitris6t a
t<irvdnye s sizabt,ly zok fi gye I embevete I dv e I ke I I me gval6 sitani.

VII.3. Fegyelmi eljfris kimenete
A fegyelnri elj6r6s eredmenyekdppen ir6sbeli hatirozattal lehet a fegyelmi bi.intet6st kiszabni,
amelynek 1brm6i ds fokozatai:

. megrovds,

. szigorri megrov6s,

. meghatdrozottkedvezmdnyek, juttat6sok cs<ikkentdse, megvon6sa;

. 6thelyez6sm6sikszobitba,tanul6csoportba;

' ktzftrfts a kolldgiumb6l (nt:m lehet alkalmazni abban az esetben, ha a koll6giumi
tags6gi viszony fenndll6sa nelki.il a tanul6 nem tudja teljesiteni
tankotelezettsdgdt).

VII.4. A tanul6val lefolytatott fegyelmi eljdr6s r6szletes szabilyai
A 2012012. (VIII.31.) EMMI rendelet a.$ (l)/q szakaszilban foglaltak alapjhn a tanul6val
szemben lefolytatott fegyelmi elj6r6s rdszletes szabitlyait az alttbbiakbanhatdrozzuk meg.

' A fbgyelmi elj6rds megindit6sa a tanul6 terh6re r6tt kciteless6gszeg6st kdvet6 30 napon
beliil tortdnik meg, kivetelt kepez,, azaz esel, amikor a kriteless6gszeg6s t6nye nem dertil
ki azonnal. Ebben az esetben a kcjteless6gszegesr6l sz6l6 inform6ci6 megszerzls5t kdvet6
30. nap a fegyelmi elj6r6s megindit6sttnakhatttrnapja.

' A fbgyelmi eljdr6s megindit6sak,rr az eintett tanul6t 6s sztil6t szemdlyes megbesz6l6s
r6vdn kell tdjdkoztatni az elkor,etett koteless6gszeg6s tenyerol, valamint a fegyelmi
elj6rds megindit6s6r6l ds a fegyelmi eljdr6s lehets6ges kimenetel6r6l.
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' A legal6bb h6romtagri fegyehni bizottsttgot a nevelotesti.iletbizza meg, a nevel6testiilet
ezzr:l kapcsolato s donttisdt j egyz6konyvezni kell.

o { nevel6testiilet nem jogosult a brzottsitg elndk6nek megvilasztdshra, de afia
vonatkoz6an j avaslatot tehet.

' A ft:gyelmi t6rgyal6son felvett jegyzokdnyvet a fegyelmi hatdrozattirgyalisfutnapirendre
ttiz(i nevel6testtileti ertekezletet megelozoen legal6bb kdt nappal sz6ban ismertetni kell a
fegyelmi jogkort gyakorl6 nevelotesttilettel. A jegyzokdnyv ismertet6s6t kdvet6
k6r:d6sekre, javaslatokra ds dszrevdtelekre a fegyelmi bizotts6g tagtrai vilIaszolnak, az

6szrev6teleket es javaslatokat - m6rlegeldsiik ut6n a sziiks6ges m6rt6kben - ahatfrozati
javarslatba bedpitik.

VII.S. Fegyelmi elj:ir6st megel1zii eg5,eztetf eljf rrls r6szletes szabflyai
A fegyelmi elj6r6st a koznevelesi tdrvdny 53. $-6ban szereplo felhatalmaz6s alapjrin egyeztetb
elj6r6s el6z:heti meg, amelynek celja a l<Oteless6gszegdshez elvezeto esem6nyek feldolgoz6sa,
6rt6kel6se, ennek alapjan a koteless6gszeg6ssel gyanrisitott 6s a s6relmet elszenved6 kcizotti
megfllapodl6s ldtrehoz6sa a sdrelem orvosl6sa drdekdben.

Az egyezteto elj6r6s c6lja a kotelessdget rnegszego ds a s6rtett kdzotti meg6llapodds l6trehoz6sa a

s6relem orvosl6sa erdekdben.

Az egyezte

. az intezmeny vezetoje a fegyelmi eljar6s megindit6stfi megelozoen szemdlyes tal6lkoz6
rdv(in ad informdciot a fegyelmi elj6r6s v6rhat6 menet6rol, valamint a fegyelmi eljrir6st

meplelozo egy ezteto elj 6r6s lehetosdgerol,
. a fegyelmi elj6r6st megindit6 hatttrozatban rhjekoztatni kell a tanul6t 6s a sztl6t a

fegyelmi elj6r6st megelozo egye;zteto elj6ras lehetos6gerol, a t6jdkoztat6sban meg kell
jeldlni az egyezteto elj6r6sban tortdno meg6llapod6s hat6ridejdl, az egyezteto eljar6s

ke zrlem6nyez 6 s e az tntd zm6ny v ezet6 ko t e I ezetts 6 g e,

. a harmadik kcitelezetts6gszegeskor inditott fegyelmi elj6rrlsban az iskola a fegyelmi

eljfr6st megelozl egyezteto elj6r6st nem alkalmazza, ebben az esetben errol a tanul6t 6s a

sziilot nem kell drtesiteni,
. az egyezteto elj6r6s idopond6t - az 6rdekeltekkel egyeztetve - az intezmeny vezetdje> titzi

ki, az egyezteto eljar6s idopontj6rol 6s helyszindrol, az egyeztet6 elj6rrls vezet6s6vel

megbizott pedag6gus szemdlydrol elektronikus riton 6s irdsban 6rtesiti az lrtntett feleket,
. az <:gyezteto elj6r6s lefolytat6sara az intezmdny vezetoje olyan helyis6get jelcil ki, ahol

b i zt o s ithat6 k a zav artalan tdr gy al6.s fe lt6te I e i,
. az intezmdny vezetoje az egye:zteto elj6r6s lebonyolit6s6ra ir6sos megbiz6sban az

intezmeny b6rmely pedag6gus6t felkdrheti, az egyezteto elj6r6s vezet6j6nekokijel6l6sdhez
a sdrtett 6s a s6relmet elszenvedett tanul6 vagy sziilojdnek egyet6rt6se sziiks6ges,

. az <>gyezteto szemdly az egyezteto elj6r6s elott legaldbb egy alkalommal a s6rtett 6s a

sdrerlmet elszenved5 f6llel kiikjn-kiilcin egyeztet6st folyatni, amelynek c6lja az

6ll6spontok tiszt|zfsa 6s kdzelitdse,
. ha az egyezteto elj6r6s alkalmaz6si:al a s6rtett 6s a sdrelmet elszenvedo f6I azzal

egyet6rt, az intezmeny vezetoje a fegyelmi elj6r6st a sztiksdges idore, de legfoljebb
h6rom h6napra felfliggeszti,
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az egysTlstdst vezetonek ds az intezmeny vezetoj6nek arra kell tdrekednie, hogy az
egy'?ztetii eljrlr6s - lehetosdg szerint - 30 napon behil ir6sos meg6llapoddssal lezrlruljon,
dz egysTlrto eljitrits lezdrdsakor a serelem orvosliis6r6l ir6sos megdllapod6s k6szril,
ame,lyet az drdekelt fblek es az egyeztetdst vezeto pedagogus irnak al6,
az egyezlelo elj6r6s idoszak6ban annak folyamat6r6l a sdrtett ds a s6relmet okoz6 tanul6
oszt6lykozossegdben kizirolag ttlekoztatitsi cdllal es az ennek megfelelo m6lys6gben
lehet inform6ci6t adni, hogy elkeriilheto legyen a kdt f6l kiizcitti n6zetkiil6nbs6g
fokoz6d6sa,

' M egyezteto elj6r6s sor6n jegyzokdnyv vezetds6tol el lehet tekinteni, ha a
j egy'zokcinyv ezeshez e gyik fdl sem ragaszkodik,

' a sdrelem orvosl6s6r6l kdtott irlisbeli megdllapod6sban foglaltakat a kdteless6 gszego
tanuLl6 oszttiykozdssegeben meg lehet vitatni, tov6bb6 az irfr,beli meg6llapod6sban
me p,hatttr ozott korben nyi lv6no s s6gra lehet hozni.

VIII. Int6zm6nyi v6d6-6v6 el6irfsok, balesetv6delem, ttizv6delem, eg6szs6gv6delem

V[I.1.,rr koll6giumi-egdszs6giigyi ellftfs rendje:
Megbetegedds eseten a kolldgium megbiz6si szerzod6sben foglalkoztatott orvosa kezeli a

betegeket, aki az Erdosor utc6ban rendel rninden hdtkdznap 8.00-12.00 6rdig.
A tanul6t - eg6szsdgtigyi probl6m6jlinak srilyoss6g6t6l fliggoen, - vagy a koll6gium
betegszob6j 6ban, vagy - a sziilo drtesit6se ut6n- otthoni ell6t6sban kell r6szesiteni. A betegellit6s
szok6sos herlyi rendjdrol 6s feladatair6l ktilon eli6r6s rendelkezik,

Sports6riil6sek eseten a BFLA sportorvosa nyrijt segits6get, aki hetente egy ddlutrln az akademia
tertiletdn re.ndel.

VIII.2. Arz intflzm6nyi v6d6, 6v6 el6irisok
A tanul6kkal a kolldgiumi dv, valamint szi.iks6g szerint a foglalkoz6s, kir6ndul6s stb. el6tt
ismertetni kell a kcivetkez6 vdd6-6v6 eloir6sokat:

a

a

a

a

egdszsdgiik ds testi dpsdgtik vedelmdre vonatkoz6 eloir6s (balesetvddelmi)

a kollegiumi dlettel egyiitt j616 veszdlyforr6sok,

a tilos es az elvinhato magatart6sforma

kondic i on6l6terem e s a sp ortp 6ly ttk hasznillata

tuzvd de lmi el o ir6so k me ghatin oz6sa, i smertetd s e

nem dohdnyz6k v6delme drdekdben tilos dohinyzds

a

a

A vddo-6v6 eloir6sokat a tanul6k dletkor6nak ds fejletts6gi szintj6nek megfelel6en kell
ismertetni. ,Az ismertetes tdnyet 6s tartalm6t dokument6lni kell.
A Hdzirendben kell meghatdrozm azoka'l a vddo, ov6 eloirdsokat, amelyeket a tanul6knak az

int6zm6nyben val6 tartSzkodtts sor6n meg kell tartaniuk.

Az ismertet6st 6s dokumentiil6st a pedag6gusoknak kell elv6geznie.
A pedag6gusok ds az egyeb munkav6llalok szdmhra minden tan6v elej6n triz-, baleset-,
munkavddelmi t|jekoztat6t tart az intezmeny munkavddelmi felelose.
A ttlekoztato tdnyet es tartalm6t dokument6lni kell. Az oktat6son va16 r6szv6telt a
munkav6llalok al6ir6sukkal igazolj 6k.
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VIII.3. li tanulSbalesetek meger6z6se eset6n ellftand6 feladatok

Az intezmeny v ezetoj enek feladata, ho gy ellenonzze. ill. ellenoriztesse :

' elektromoseszkdzdkrendeltetdsszertihasznillatinakfeliigyelet6t,

' szttmit6gep haszn|lat csak pedag6gus tudt6val, illetve a tanul6 szem6lyes
feleloss6gdvel egyiitt tortdnhet;

' a kr6nikusan beteg, valamint a testi, 6rtelmi es erzlkszervi fogyat6kos tanul6k
esetdben az iskolaorvos vdlemenyezdse alapjdn a biztons6gi eloir6sok kib6vit6s6t,
annak szervezetts eget, v alamint betart6s6t, iIl. betartat6s6t.

A pedag6gusok feladata, hogy:

' halad6ktalanul jelezzek az rnlezmenyvezeto, vagy helyettese fel6 azokal a
helyzeteket, melynek ellenorzdsdre azintezmdnyvezeto vagy a gondnok a felel6s,

. gondoskodjanak a tanul6k biztons6g6r6l.

A kolldgiunl nem pedagogus alkahnazottjainak feladata, hogy:

' munkateriilettikon fokozott 6vatossdggal j6rjanak el, tigyelve a gyermekek
brztonsilg6ra 6s testi dpsdgere,

. avesz6lyforr6stjelento munkahelyriket mindigz646k,
' halad6ktalanul jelezzek az intezmeny,rezeto, vagy helyettese fe16 azokat a

helyzeteket, melynek ellenorzdsdre azintdzmdnyvezeto vagy a gondnok a felel5s.

Az intezmerryvezeto feladata, hogy kijelcilje azt a szemdlyt, aki a tanul6baleseteket nyilvantarrtja.
A tanul6- 6l; gyermekbalesetek nyilv6ntartdsa eloirt nyomtatv6nyokon tdrt6nik.

Az intezmenyv ezeto feladatai a b al es etekkel kap c so I atban

' intdzkedik a h6rom napon tfl gy6gyulo sdrtil6st okoz6 tanul6balesetek halad6ktalan
kil'izsg6l6s6r6l, e balesetekrol jegyzokonyvet vetet fel, majd a kivizsgdl6st k<ivet6en, de

leg;k6sobb a t6rgyh6t koveto h6nap 8. napj6ig megktildi a fenntart6nak, valamint 6tadja
a tanul6 sztilojdnek (nagykoru tzmul6 esetdn a tanul6nak) - egy p6ld6ny megorz6s6r6l
goredoskodik,

' ha a kivizsg6l6s elhrizod6sa miatt az adatszolg6ltat6s hat6rideje nem tarthat6, akkor e

t6nyrol az okok ismertetdsdvel jegyzokdnyvet kdszittet,

' sirlyos baleset esetdn azonnaljelenti a balesetet az intdzmeny fenntart6ja fel6;

' gottdoskodik a baleset legal6bb kozdpfokir munkavddelmi szakk6pesit6ssel rendelk.ez6

szem6ly bevon6s6val tortdno kivizsg6l6s616l;

' leh.etov6 teszi a kolldgiumi sztiloi szewezet reszvetelet a tanul6balesetek
kivizs9616s6ban.

Az intlzmenyvezeto intdzkedik minden tanulobalesetet kovetoen a megelozdsrol, azaz ur6l,
hogy a megtdrtdnt balesethez hasonl6 eset ne tortdnhessen meg.

A pedag6gr"rs a balesetet azonnal jelenti az inlezmenyvezetonek, illetve az rntezmenyvezet6
tfvolldte eset6ben a helyettesit6si rendnek megfeleloen teszi ezI meg, tov6bb6
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. sztiksdg szerint reszt vesz a baleset kivizsg6l6s6ban;

' kozremrikiidik a kolldgiumi szriloi szervezet ds a dirikrinkormdnyzat
t|jekoztattts6ban, ds a tanul6balesetek kivizsg6l6s6ban val6 rlszvdtele
biztositdsdban.

. intdzked6st javasol minden tanul6balesetet kovetoen a megelozdsre,

. azint6zmdnyvezetomegeliizdsselkapcsolatosutasitdsaitv6grehajtja.

VIII.4. Dtohinyzitssal 6s mis 6lvezeti szerekkel kapcsolatos el6frrisok

Az intezmenyben-ide ertve a koll6gium udvar6t, a fobej6rat elotti 5 m sugani terUletr6szt 6s az

iskola parl<ol6j6t is- a tanul6k, a rnunkav6llal6k 6s az int6zmenybe l6togat6k nem

dohanyozhertnak. Az intezmdnyben es az intezm6nyen kivi.il tartott koll6giumi rendezv6nyeken

tilos a dohanyz6s es az egdszs6gre kiiros dlvezeti cikkek fogyaszt6sa a tanul6knak. Aki
eg6szsdgre 6.rtalmas szerek (alkohol, drog) hat6sa alatt 6ll, azt azrntdzmlnybe nem engedjtik be

IX. Rendkiviili helyzetek

IX.1. A rendkiviili esem6ny, bombariad6 stb. eset6n sziiks6ges teend6k

Rendkivtili esemenynek sz6mit ktilonosen:

{. a tiz, az 6rviz, a foldrengds, bombariad6, egy6b vesz6lyes helyzet, illetve a

neve I o munkdt m6s m6 d o n akadiiy o 26, nehezito ko riilm6ny.

IX"2. Rendkivtili esem6ny 6szlel6se

A rendkivtili esemdny dszleldsekor, tudom6sra jut6sakor halad6ktalanul thjekoztatni kell az

int6zm6nyr, ezetot.

Az intezmenyv ezeto a rendkivi.il i e sem6ny j e I le gdnek me gfe I e I o en

. halad6ktalanul drtesiti az onntetl hatos6gokat, a fenntart6t, szi.iks6g szerint a

szlilSket;
. megtesz minden olyan szi.iksdges intdzked6st, amelyek a gyermekek, taru.rl6k

v6delmdt, biztonsdgdt szolg6lj 6k.

Amennyiben a rendkivi.ili esemdny jellege indokolja, gondoskodni kell azrnt9zmdny:
. kiiirit6sdrol, amely a tiz,vedelmi szabtlyzat szerinti terv szerint kell, hogy

tortdnjen. Az egyeb int6zkeddst kovetelo rendkivtli esem6nyek bekdvetkeztekor

azintdzmenyvezeto a pedag6gusok bevon6s6val a legjobb bel6t6sa szerint d6,nt.

IX.3. Rerrdkiviili esem6ny mege16z6se

Az intezm(:ny vezetoje esetenkent, az igyeletesek, a takarito szemelyzet mindig, ellen6rzi, hogy

rendkiviili tfngy, szokatlan jelenseg (betelefon6l6s) nem tapasztalhat6-e M 6ptiletben.

Amennyiben rendelleness6get tapasztalnak, haladdktalanuk k<jtelesek jelenteni felettestiknek. Az
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ertesitett, a bomba elhelyez6sre utal6 jel eseteben tovdbbi vizsgfial n6lktil kciteles a bombariad6t
elrendelni, r\ bombariad6 elrendelese a tizriad6hoz hasonloan tdrtdnik.
A bombariad6 t6nydt a rend6rsegnek is haladdktalanul be kell jelenteni.

IX.4. TtizriadS szervez6se
Kizdr6Iag a megel6z6st szolg6l6, gyakorlati cdllal tcirtdnik. Tr.izriad6 esetdn az 6ptiletben
tartozkodo t:anul6k, dolgoz6k ds kUlsosok atizriado terv szerint kotelesek az epiletet elhagyni.
A feli.igyelo tan6rok k<itelesek meggyozodni arr6l, hogy az dptiletet mindenki elhagyta, kdtek:sek
a csoportokat a gyr.ilekezohelyen sorakoztatni, a tanul6k feli.igyeletdt ell6tni tov6bbi int6zkedesig.

IX.5. L6tesitm6ny haszndlat
A tanul6k az intezmeny l6tesitm6nyeit, helyisdgeit, eszkozeit csak pedag6giai feliigyelettel
haszn6lhatjlik, elsosorban a kdtelezo 6s v6laszthat6 foglalkoz6sokon. Az egyes helyisdgek
berendezdserit, felszerel6seit, eszkdzeit elvinni, m6shol haszn6lni csak az 6piileten beliil krhet,

rigy hogy a lelt6rilag erintettel egyeztetds tdrt6nik. Vagyonv6delmi 6s nevel6si okokb6l az tiresen

hagyott tanitermeket, helyisdgeket zdmi kell, a bezirds az ott foglalkoz6st tartott vagy termet
nyitott pedag6gus feladata 6s felelossdge.

IX.6. Sajdt k6szit6sii eszkiiztik bevitele a koll6giumba
A pedagogusok 6ltal k6szitett illetve haszn6lt pedag6giai eszkdzdk koll6giumi foglalkoz6sokra

tort6no bevitele abban az esetben lehetsdges, amennyiben a pedag6gus azt elozetesen bejelenti az

intdzm6nyv ezet6nek 6s engeddly ezteti azt.

IX.7. Az intflzm6ny biztonsrlgos miikiid6s6t garant6l6 szabilyok megtartdsa
Az intezmdny biztons6gos mukoddsdt garantftlo szabdlyok megtart6sa ktjtelez6 az inteznreny

teriilet6n tart6zkodo szi.iloknek, az tntezmennyel kapcsolatban nem 6116 mds szem6lyek szftrnfira

is. Ki.ilonos tekintettel a kovetkezokre:

. Tizvedelemi szab6lyok betarl6sa, tizriado esetdben az epilet azonnali elhagy6sa.

' Doh6nyz6ssal kapcsolatos szab6lyokmegtart6sa.
. Az egdszsdget veszllyezteto helyzetek 6szlel6s6nek azonnali jelz6se a koll6gium

alkalmazottj6nak.
o { kolldgiumbantarlozkodfs helye a koll6giummal nem jogviszonyban 6ll6k rdszlre

X. Koll6g;ium kiiziiss6geinek kapcsolata

X.1. A sz:iil6i szewezet
Az intezmtlnyben a sztilok jogaik drvdnyesit6se, koteless6gtik teljesit6se 6rdek6ben sziil6i

szew ezetet, munkakozo s sd get (SZM) hoztak l6tre.

A sziiloi munkakdzdss6g dontesi jogkordbe tartozik:

, a sajffi mrikod6si rendidnek, munkaprogramj6nak meg6llapit6sa,
. a k6pviselet6t az rntdzmenyi tan6csban ell6to szemdly megvfllasililsa,

' a sztilok kdreben t6rsadalmi munka szervezdse.
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' a rendelkez6sre A116 penzeszkdzdkbol az intdzmdnynek nyrijtand6 anyagi

t6mo gat6s mdrtdkenek, felhasznd,l6si m6d.l 6nak meg6l lapit6sa

' a sztiloi munkakozossdg tev6kenys6gdnek szervezds A sztil6i szewezettel az

intdzmenvvezeto tart kaocsolatot

x. r.I.
A szill1i szervezetnek biztosftott, hogt:

' a kolldgium szervezeti tjs mukod6si szab|lyzatht, pedag6giai programj6t,
hivirendjet, neveldsi ev rendjdt annak elfogad6sa elott vdlem€nyezze,

' ennek 6rdekdben fgy kapja meg a dokumentumokat, hogy legalirbb 7 nap
rendelkezdsre 6llion a v6lerndnvalkotdsra.

A szUloi szervezet koteles a vdlemdnyezdsi jogkordben eljinva irilsban nyilatkozni.

X.2. Adidkiinkormfnyzat
A di6k-onlkormhnyzatr szerv, a di6kk6pviselok, valamint az iskolai vezet6k k6:zdtti

kapcsolattart6s form6ja es rendje, a di6konkormttnyzat mrikdd6s6hez sziiks6ges felt6telek

(helyis6gek. berendezesek haszndlata, k6ltsdgvetdsi tamogat6s biztosit6sa)

x.2.1.

A di6k-onk<>rminyzati szerv, a di6kkdpviselo, valamint az iskolai vezetok kdzotti kapcsolattart6s

form6ja 6s rendje:

. a vezetds rlszercl kapcsolattart6 szemdly igazgatohelyettes,

. akapcsolattart6s form6i: szemdlyesmegbeszdlds,t6rgyal6s,ertekezlet, gy[i16s;

. di6kkozgyules minden drintett reszere nyilv6nos esem6ny,

. eszkdzei: ir6sos thjekoztat6k, dokumentumok ifiaddsa.

. Rendje: DOK SZMSZ alapj6n ill. b6rmelyik fdl megkeresdse eset6ben.

x.2.2.

A kolldgiumi vezetok a kapcsolattart6s sor6n:

, ifiadjtk a di6k-onkormfnyzati szervnek, illetve kdpviseloj6nek a dirikonkorman'.yzat

v6lemdnyez6si, egyet6rtdsi, illetve javaslatteteli jogu gyakorl6s6hoz sziiksdges

dokrumentumokat;
. a clokumentumok ertelmezesehez sziiksdges tifekoztattst, felvil6gosit6st k6r6sre

biztositj6k;
. megjelennek a didkkozgyuldsen, v6laszolnak a nekik az int6zm6nymriktid6s6vel

kaposolatban feltett kdrdd sekre ;

. a rtiSkonkormtnyzaL javaslatait, vdlemenydt figyelembe veszik az inteznrcny

mrihddtetese. illetve a tanul6kkal kapcsolatos dontdsek sor6n.

A di6konkr xmitny zat, i I I etve di 6kkepv i sel ok a kap c so lattart6s sor6n :

. gondoskodnak a v6lem6nyezdsi, d6ntdsi, illetve javaslatt6teli jog gyakorl6sa miatt drtvett

dokumentumok 6ttekintdserol, ds az drintett jog gyakorl6s6r6l;
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DOFI javaslattal dlhet a nevelesi-oktat6si intdzrn6ny mtikddds6vel 6s a tanul6kkal
kapcsolatos valamennyi kdrdesben (pl.: tanul6i pitly|zatok, versenyek meghirdet6se,

rntdzlmdny mriko d6 s e ) ;

vdlemdnyezdsi joga van az rntezmenyi ll,6zirend, az SZMSZ jogszab6lyban

me ghatftr o zott e I fo g ad6s ako r ;

dontdsi jogkorrel rendelkezik saj6t kozdssdgi dlettik tervezds6ben, szervez6s6ben,

tiszts6gviseloik megv6laszt6s6ban, ds jogosultak kdpviseltetni magukat a

di 6k,5 nko rm 6ny zatb an;

a Dt)K SZMSZ-\r a nevelotesttilet hagyja jovit, de a di6konkorm6nyzatkesziti el. A
szervezeti 6s mukod6si szab|lyzat j6v6hagy6sa csak akkor tagadhat6 meg, ha az

jogs:zab6lysdrto, vagy ellentdtes az iskola szervezeti ds mukod6si szab6lyzat6val,, illetve

h6zir:endj6vel. A szervezeti 6s mirkodesi szabiiyzat j6v6hagy6sir6l a nevel6testiiletnek

beterjeszt6st kdveto harminc naporl beliil nyilatkoznia kell.

aktirran r6szt vesznek azokon a f6rumokon, melyekre megjelenni jogosultak, illetve

ahor,6 meghivt6k, s az intezmdny rnrikdddsdvel, illetve a tanul6kkal kapcsolatos

kdrd6seket erint;

goncloskodnak az int6zmdnyvezetok megfelelo tdjekoztatis6r6l (ir6sbeli meghiv(i) a

di akdnkorm ttny zat gyul6 se ire, illetve e gy6b pro gramj airo l.

x.2.3.

A diakonlcormtnyzat mukoddsehez sztiks6ges feltdtelek: a kolldgium biztositja a

diakonkorrr(nyzar mtikod6s6hez sztikseges felt6teleket.

a dirikonko rmtnyzat mukodesdhez sztiksdges helyisdget,

a didkonko rm6ny zat mtiko dd s6hez sziiks6 ge s berendez6 si t6rgyakat,

illet've a mukodes anyagi t6mogat6s6t (dves meg6llapod6s szerint) az adott tan6'rben

biztrrsitott feltdteleket az egyitlmukoddsi megdllapodds tartalmazza, a mely a DOK 6ves

murkatervenek r6sze.

A di6konko

o d di6k<inkormfunyzat mrikoddsehez biztositott helyisdg a tanul6 terem.

o d h,olyis6g ig6nybevdtele idoben korl6tozott: amikor nincs kolldgiumi foglalkoz6s.

. A cti6konkormfnyzat mrikod6sdhez rendelkez6sre bocs6tott berendez6sek: egyeztetve.

6llnak rendelkez6sre. A berendezesek haszn6lat6val kapcsolatos egy6b korl6toz6sok: csak

pedag6gus feltigyelettel haszn6lhat.

x.2.4.

A diak6nkorm6nyzat t6mo qat6sa:

. a diakdnkormtnyzat az intezmeny 6ltal a szttmtra kijeldlt helyis6get 6s berendez(isit a

mul<ddese erej 6i g t6ritds ndlkiil hasznalhatj a,

. a di.6konkormdnyzat kdresre, az tntezmenyvezeto beleegyezds6vel jogosult t6ritds n6lktil

has:zn6lni az rntezmeny egydb helyisdgeit is (pl. kozgyul6s, egy6b rendezv6ny stb.).

o

a

a
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o { programok t6mogat6sa az eves tervezes alapjdn tdrtdnik, amit, konkrft
tevdkenysegeke lehet igdnyelni, ds egyeztetetten lehetsdges.

X.3. A tanul6k vdlem6nynyilvfnftfsdnak, a tanul6k 6s sziil6k rendszeres
ffitj6koztat{sfnak rendj e 6s formrli:

x.3.1.

A tanul6 jog;a, hogy az emberi mdlt6sdg tiszteletben tarthsSval szabadon v6lem6n1't nyilv6nitson:

' az oktat6si intezmeny mrikoddsdvel ds a tanul6kkal kapcsolatos minden kdrd6sr6l,

' az ot nevel6 6s oktat6 pedag6gus munk6j6r6l, az iskola, koll6gium mtikdd6s6r6l.

x.3.2.

A tanul6nalt be kell tartania a vilemdnynyilvdnitilsa sor6n a hdzirend, illetve egy6b belso
szab6lyokban foglaltakat. A tanul6 a vdlemdnydt:

. 6ndll6an, saj6t maga, illetve

. a tanul6k k6pviselete rid6n is elmondhatja.

A tanulo kdpviselo irtj6n nyilv6nithada ki velemdnydt, pl:

. a di6konkormdnyzal,

. egy6b iskolai kdzoss6g mtikoddse sor6n.

Az on6ll6 l,dlemdnynyilv6nit6sra az egyes iskolai f6rumok a mrikod6si rendjtik szerint adlnak

teret.

A v6lemenynyilv6nit6s form6i ktilonosen:

. szem6lyesmegbeszdl6s,

. gyril6sen, f6rumon val6 felszolal6s, v6lem6nykdzl6s,

. ir6sos megkeresds, v6lem6nynyilv6nit6s.

A pedag6gusok 6s az inlezmenyvezetok feladata, hogy biztosits6k a tanul6k v6lem6ny-

nyilvanit6s i szabadsflgifi .

x.3.3.
A tanul6k re

A tanulo joga, hogy tt$ekoztattrst kapjon:

. a szemelydt, illetve

. a kollegiumi dletdt drinto kerd6sekrol.

A pedagogusok es az intezmenyvezeto feladata, hogy gondoskodjanak arr6l, hogy a tanurl6k

ismerjdk meg a titjekoztatdsukra vonatkoz6 rendet, ati4ekoztat6s form6it.
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A tiLjekoztal,6s formai :

' szobeli t|jekoztatts,
. ir6sbeli t6jdkoztatas

Atttjekoztal:6s a t6j6koztat6s tartalm6nak, jellegdnek megfeleloen tdrtdnhet:

. kcizosen, kozossdgben illetve egy6nileg.

A tanul6val kapc s o I atb an t6j ekoztat6st adhat :

. az int6zm6nlvezeto,

. a nevelotesttilet,

. a csoportvezeto pedag6gus.

A tanul6t 6rtesiteni kell a szem6lydvel kapcsolatos biinteto 6s jutalmazo intdzked6sr6l. A
didkkcizrisstiget 6rinto dont6seket koll6giumi gyul6sen, valamint kiftiggesztett hirdet6s, hirport6l

form6j6ban kell a di6ksSg tudom6s6ra hozni. B6rmelyik diakunknak lehetos6ge van arra,hoq;y az

int6zmdnlvezetonek ir6sban vagy sz6ban k6rddst tegyen fel 6s arra 6rdemi villaszt kapjon 30

napon beltil az arra illetdkes szemdlytol.

x.3.4.

A sztil6k t4i 6koztat6sanak formdi :

. Sziiloi 6rtekezletek

o A kollegium tan6venkent legal6bb I sztiloi drtekezletet tart. Ennek id6pontja a

tan6vkezdes, bekoltozes. Ezen feliil a felmenilo probl6m6k megoldisfu'a az

int6zm6nyv ezeto, a csoportve zeto vagy a sztloi munkaktizdss6g elnoke rendkivtili

szi.iloi 6rtekezletet hivhat ossze. Osszevont sziiloi 6rtekezletet azintezmenyvezeto

hivhat 6,ssze.

Tantu\ fogad6or6k

o A kollegium valamennyi pedag6gusa az iskolai fogad66r6kkal vagy sziil6i

6rtekezletekkel azonos idopontban (utdna) tart fogad6orffi az 6rintett tanul6k

sztileinek. Amennyiben a sztilo, gondviselo ezen kiviili id6pontban lcivan

konzult6lni gyermeke tanfuf,,al, akkor erre szemdlyesen, telefonon vagy e-mailen

is megteheti.

A szi.ilok ir6sbeli r|jekoztatilsa

o Azintezmeny vezetoi, a csoportvezeto tantrok a rendszeresitett kimenofiizet vagy

lev6l form ajaban tilekoztatjdk a sziiloket. A sziilovel val6 kapcsolatfellv6tel

telefonon is megtortdnhet, amelyet a pedagogus rogzit a napl6ban.
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X.4. Kiils6 kapcsolatok rendszere, formrija m6dja

x.4.1.
Azintezmerny rendszeres kapcsolatot tart lfenn partneri kordvel.

Az egves ki*i*ffi'16 
I(TK Kap'sv6ri rankertileti Kozpont

' tital6nos ds kozdpiskol6k, ahol di6kjaink tanulnak

' gyermekjol6ti szolg6lat

. #ffi*]*h-Til:":*'^*:
x.4.2.
Azintezmeny 6s a fenntart6 kapcsolata fo

az intezmeny 6t s zer v e z6,ser e, m e gs ziintet6 s d re,

az intezmeny tev dk,ln y s d gi ko ren ek m6 do sit itstr a,

az intezmeny nev6rLek me gitllapitilsttr a,

az inlezmeny p6nidig y r- gazdiikod6si tev6kenys6 g6re (a kdlts6gvet6sre,

kdlts6gtdritdsekre, a szoci6lisan adhat6 kedvezm6nyekre,

az intezmeny e I I en6rze s dre

gazdillko dhs i, mukd d6 s i td rv6nye s sd gi szempontb 6 l,

szakmai munka eredmdnyess6ge tekintet6ben,

az ott foly6 gyermek- es ifiirs6gv6delmi tev6kenys6gre,

a tanul6- 6s gyerm.ekbalesetek megel6z6se 6rdek6ben tett intdzked6sekre

az intezmenyb en fo 1y6 szakmai munka 6rtekel 6 s6re.

A fenntartirval val6 kap c s o I attartaslflolmi].i :

' sz6beli t6j6koztat6r; ad6sa,

. ir6sbeli beszdmol6 ad6sa,

. egy eztelo t6rgyal6s;on, drtekezleten, gyul6sen val6 r6szv6tel,

. afenntarto 6ltal kiadott rendelkezds 6tvetele annak v6grehajt6sa c6lj6b61,

. speci6lis inform6r:i6 szolgirltat/s az intezmeny p6nztigyi-gazdillkodhsi,

val ami nt szakmai tevdkeny s6 gehez kapcsol6d6an'

szakmai,

kultur6lis,

sport ds eg'ydb jelleguek.

munkamegbeszdldsek,

rendezvdnyek,

a

a

a

a

a

a

a

a

a

I

I

I

I

I

x.4.3.
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. t ersenyek.

x.4.4.

AgygrmgklS 16ti szo I Stl attal val 6 kap c s o I a.ttart6s :

A kolldgium kapcsolatot tart a gyermekek. r,eszelyeztetettsdgdnek megelozdse ds megsziintetdse

6rdek6ben a:

t gyerrnekj6ldti szolgtilattal, iLlletve
. gyeffnekvedelmi rendszerhez kapcsolod6 feladatot ell6t6 tov6bbi m6s
. szemelyekkel, intdzm6nyekkel, hatos6gokkal tort6nik

A kolldgium segits6get kdr a gyermekj6ldti szolg6latt6l, ha a gyermeket vesz6lyezteto okokat
pedag6 giai eszkozrjkkel nem tudj a megsztintetni.

A kapcsolat ri:

. a gyermekj6ldti szolgtiat drtesitese, ha az rntezmeny a szolgillat
beav atkozhs6t sziiksdgesnel< l6tj a,

. esetmegbesz6lds - az rntezrndny r6szvdtel6vel a szolgillat felk6r6s6re,

. a gyermekj6ldti szolg6lat cimenek ds telefonsz6m6nak int6zm6nyben val6
kihelyez6se, lehetovd tdve a kdzvetlen eldrhetosdget,

. eload6sokon, rendezvdnyeken valo rdszvetel azrntezmdny kdr6s6re.

Srilyos vesz6lyhelyzet esetdben a tan,ul6ra vonatkoz6 adatszolg6ltat6si belegyez6s nem

sztiksdges. u\dattov6bbithst azigazgato vagy a meghatalmazott szemdly v6gezhet.

x.4.5.

Az eseszset ;olattart6s:

A kolldgium a tanul6k mindennapos, rendszeres egdszs6gtigyi feltigyelet6t eg6szsdgiigyi

szolgdltat6 (h6ziorvos) bevon6s6val oldja. meg. Az egdszsdgiigyi szolg6ltat6val a koll6giumnak

folyamatos kapcsolata van. A szolg6ltator,'al a kapcsolattartdst az igazgat6 biztositja.

A szolg6ltaf.atist a szolg6ltat6 szolgiitat6si szerzodds alapj6n biztositja a koll6giumnak.

A szolg6ltat6s dij6t az tntdzmeny kciltstigvetds6ben tewezni kell. A kapcsolattart6s r6szletes

form6j6t, m6dj6t a szeruodesben az intdzm6nyben jelentkezo jogos ig6nyek szerint kell rendezni.

x.4.6.

A pedagogi tcsolatlart6s:

A szakszolg6ltat6val valo kapcsolattart6s a tanulokat drinto szak6rt6i tigyek t6makdr6ben

tort6nik. A kdzvetlen szakmai megbeszdlelsre a gyogypedag6gusok is jogosultak.

A kapcsolitttart6s t6rt6nhet szem6lyes megkeresdssel, telefonon vagy hivatalos levelez6s

formdj 6ban a sztiksd ges helyzetek me goldl6s6ra, alkalomszeruen.

x.4.7.

A pedag6giai szakmai szolg6ltat6kkal valo kapcsolattart6s a tov6bbkdpzdsek szervez6s6vel, a

szakmai fejleszt6sek gener6l6s6val meSlbizott intdzmenyvezeto-helyettes feladata. Tdrt6nhet
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hivatalos levelezds ds szemelyes vagy telefonos megbeszdlds, e-mailes levelez6s form6j6ban, a
feladat j ellege szerinti iitemezessel.

x.4.8.

A kolldeium m6s t6moeat6 ds el ml6
kapcsolattart6sa:

A kolldgium egy6b szervezetekkel, kdzosrs6gekkel val6 kapcsolattart6sara a kdzdss6gi szewez6,
kultur6lis 6s sport tevdkenys6g jellemzo. A kiilso kapcsolattartds a hagyomrlnLyos

rendezvdnyekben, illetve m6s jellegu programokban jelenik meg.

A kolldgium ki.ilso kapcsolatait jelento szervezetek felsorol6s6t a partnerlista tartalmazza. A
kapcsolatok jellegdt es tartalm6t, lehetosdp;szerint, meg6llapod6sok rendezik.

x.4.9.

H6l6zati kapcsolatok:

A kolldgiumnak lehetos6ge van mhs h|llzatokhoz kapcsolodni, amennyiben szakmai munJk6ja

megkivanja. A hill6zatokhoz valo csatlal<ozds az intezmdnyvezetdssel tort6nt egyeztet6s utiin
tortdnik az rntezmeny nevdben

XI. Az elektronikus adatkezel6s rendlje

XI.l. A kezel6si rendje

Az oktat6si \gazat ir6nyit6si rendszerdvel a Kdzoktat6si Inform6ci6s Rendszer (KIR)
r6vdn tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan elodllitott, hitelesitett 6s tarolt

dokumentum rendszert alkalmazunk a22912012. (VIIL28.) Korm6nyrendelet eloir6sainak

megfeleloen.

A rendszerben alkalmazott fokozott triztons6gri elektronikus al6ir6st kizn6lag az

rntezmeny igazgatoj a alkalmazhatj a a d o k um e ntum o k h i t e I e s it6 s d re.

Az elektronikus rendszer haszn6lata sor6n feltdtleniil ki kell nyomtatni es aziratttrban kell

elhelyezni az alabbi dokumentumok papir alapir m6solat6t:

' M intdzmdny'tcirzsre vonatkoz6 adatok m6dosit6sa,

. az alkalmazott pedagogusokra, 6raad6 tanfrokra vonatkoz6

adatbejelent6sek,
. a tanul6i jogviszonyra vonatkoz6 bejelent6sek,

' az okt6ber 1-jei pedag6gus 6s tanul6i lista.

Az elektronikus riton elo6llitott fent felsorolt nyomtatv6nyokat az tntezm5ny pecs6tj6vel 6s az

intdzmenyv ezeto al6ir its6val hite I e s itett form 6ban ke I I t6ro lni.

Az egyeb elektronikusan megktildott adatok ir6sbeli t6rol6sa, hitelesit6se nem sztiks6ges.

A dokumentumokat a KIR rendszerdben, tov6bb6 az iskola informatikai hLl6zat6ban egy ktildn e
c6lra l6trehozott mapp6ban t6roljuk. lt mapp6hoz valo hozztfefts jogffi az informatikai
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rendszerben korl6tozni kell, ahhoz kizttrolag az intezntenyvezeto 6ltal felhatalmazott szem6lyek
(az i sko I atitk6r d s az rntezmenyvezeto -hel'yette s ) fdrhetnek hozz6.

XI.2. Az elektronikus riton el6rillitott, papiralapri nyomtatvfnyok hitelesit6si rendje

Szi.iks6g szerint ki kell nyomtatni a pedag6gusokra vonatkoz6 bent tart6zkod6si, kittdtt
munkaid6re vonatkoz6 adatokat. A pedag(igusok kcitelesek al6irni a kinyomtatott p6ldanyt.

A kdszitett kimutat6st az intezmeny vezelojdnek, vagy akadttlyoztat6sa esetdn int6zm6nyvezeto-
helyettes6nek a16 kell irnia, az intezmen'y korb6lyegzojevel le kell pecsdtelni 6s irattrirba kell
helyezni.

Eseti gyakoris6ggal kell kinyomtatni a temul6 kollegiumba 6s koll6giumb6l tclrt6n6 mozgdsil!
amennyiben valamilyen rendkivi.ili helyzel. megkiv6nj a (pl. rendorsdg).

Az egyeb elektronikusan megkiildott adatc,k irdsbeli t6rol6sa, hitelesit6se nem sziiks6ges.

A dokumentumokat a kolldgium informatikar hiiozatitban egy ktl6n e c6lra l6trehozott

mappdban taroljuk. A mapp6hoz valo hozzdferes jogifi az informatikai rendszerben korl6tozni
kell, ahhoz ktzir6Iag az inlezmenyvr:zeto itltal felhatalmazott szem6lyek (iskolatitkar,

int6zmdnyvezeto -helyette sek, int6zmdnyv ezeto) f6rhetnek hozzir.

Egydb elektronikus titon elodllitott nyomtatv6nyokat a drgrtahzalilst vegz6 szem6ly kciteles

papiralapi form6ban is el o6llitani.

A papiralapf nyomtatvanyt kinyo m tatisitt koveto en :

,/ el kell ltfint az int6zmdnyvezeto eredeti alitirt.stlal es az intezmeny belyegzojevel,

./ az iraton fel kell ttintetni a dokumentum eredeti adathordozojtra val6 utal6st,

elektronikus nyomtatv6ny"

,/ az elektronikus ds a nyomtatott (hitelesitett) ki6llit6s d6tum6t

,/ az vonatkozo jogszab6lyi ren,Celkezds szerint meghalilrozott ideig az irattirazilsi
szab 6ly zat alapj 6n i r att6ri do kurnentumk6nt ke I I I erakni.
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xII. szervezeti 6s Miikiid6si Szabilyzat mell6kleteinek listdja

l, sz. melldklet

Munkakiiri lefrfsok minta
- -Az intdzmdnyvezetd munkqk1ri leirdsa
- -Az intdzmdnyvezetd helyettes munkak1ri lefrdsa
- -Csoportvezet6k munkak1ri lelrdsai
- -Nem csoportvezetd pedag1gus mutnkakAri lefrdsa
- -Pedag6giai felilgyel1 munkakori le[rdsa mintai
- A kolldgiumi titkdr munkakdri lefrdsa
- Az adminisztrdtor munkakdri lefrdsa
- udvaros-portds munkakorilefrdsa
- takarito 8 6rds munkakori lelrdsa
- takarit6 4 oras munkakori leirasa
- A Didkdnkormdnyzat munkdjdt seg[tci pedagogus munkakori leirasa
- Az ifiilsdgvddelmi felelcis munkak()ri lefrdsa

2. sn melldklet

Az adatkezel6s 6s tov6bbitds rendie

3. sz. melldklet

Kdz6rdeku bejelent6sek 6s panaszok kezeldsdnek rendje

4. sn melldklet
Iratkeze I 6 s i szab fiy zat

5. sz. melldklet

Koznevel6si int6zm6ny 6ltal szervezettutirzhssal jaft programokkal kapcsolatos szab6lyok

6. sz. melldklet

Szabillyzat a koz6rdeku adatok megisrnerdsdre ir6nyul6 kdrelmek int6z6sdnek, tovdbb| a
kotelezo en klzzeteendo adatok ny i I v dno s s irgt a ho zatal 6nak rendj ero I

7. sz melldklet

Helyi 6rtdkel6si szabfllyzal

8. sz. melldklet

Es6lyegyenlos6gi terv

9.s+ melldklet

Elektronikus napl6 haszn6latdnak szabfiy oztsa

10. sz. melldklet

KRETA e - Ugyint6 zes szabiiyzata

11. sz. melliklet
Intdzmenyvezeto m6sodik vezetoi cil,rlus6nak nevelotestiileti vdlem6nyez6s eljrir6srendje
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ME[,LEKLETEK

I sz. mell6klet

Munkakiiri leirfsok minta
1. Intdzmdnyvezetf
Fizetett szab ads 6 g a_ki ad6s 6t a tanken il e ti i gazgal6 engedely ezi.

Munkaideje heti 8 6ra

a

a

A jogszab6lyoknak es szakmai kovetelmdnyeknek megfeleloenvezeti azintezmdnyt,

a jogszabdlyokban foglaltak szeriint gyakorolja a kiadm6nyozits jogot, kiilondsen az

intezmeny altal a tanul6i jogviszonnyal, sziilokkel val6 kapcsolattart6ssal

osszefligg6sben hozott dontdsek (is feladatkor6be talozo nyilatkozatok tekintet6ben; a

jogszabttlyban meghatdrozott lciadm6nyoz6si jog6t a k<iznevel6si intezmeny

kozalkalmazottjttra ittruhdzhatja, az:.|truhitzott kiadm6nyozitsijog tov6bb nem ruhilzhat6,

elok6sziti a nevelotesttilet feladatkorebe Iartozo dont6seket 6s int6zm6nyben

foglalkoztatott kozalkalmazottakkarl kapcsolatos munk6ltat6i dont6sek iratait,

elk6sziti a k6znevel6si int6zm6nyben foglalkoztatottak munkakciri leir6s6t,

j ovahagyj a az intezmdny alapdoku:mentumait,

ddnt minden olyan, az intezmeny mukodds6vel, feladatell6t6s6val kapcsolatos tigyben,

amelyet jogszab6ly nem utal m6s szerv vagy szemdly hat6sk6r6be, 6s ami az tnt6zmeny

jogi szemdlyisdg6bol fakad6 ddntdsi jogkordbe tartozlk,

szewezi es ellenorzi az intezmd:ny feladatainak vegrehajt6sit, biztositja a szak<rnai

kcivetelmdnyek 6rv6nystil6sdt,

kezdem6nyezi a munkavegzes szern6lyi ds t6rgyi felt6telei biztosit6s6hoz sziiks6ges-az

intdzked6si jogkdr6n belill eso- int,Szkeddsek megtdtel6t,

az adotl koznevelesi intezmdny alkalmazottai tekintet6ben-a b6rgazd6lkod6st 6rint6

dontesek, a kinevezes ds a kdzalkalmazotti jogviszony megsziintet6se kiv6tel6vel

gyakorolja a munk6ltat6i jogokat, valamint a KTK szabtiyzataiban rdruh6zott utasit6si 6s

e I len6 rz 6 s i j o g ot az rntdzmeny ko z al k almazottai fe I ett,

szakmai 6rtekezletet hiv ossze az intezmdny mtikod6s6vel kapcsolatos feladatok

megold6sfhoz sztiksdges szakmai velemdnyek, javaslatok megismet6se, az operativ

feladatok ir6nyit6sa celj6bol6s gyakoroljaaztnlezm6nyben avezellsi funkci6kat,

t6mogatja az intezmenyben a p|lytnati tevdkenys6get, a pilIyinatok megval6sitas6t,

fenntart6s 6t feltigye I i
az intezmeny k6pviseletdre hat6skoreben jogosult, a feliigyeleti szerv 6ltal elrendelt

esetekben adatot szol g6ltat besz6mol6, j elentds, ko ltsdgvetds form6j 6ban,

6vente tfijdkoztatitst ad a tankeri.ileti igazgato rcszere az tnlezmeny tev6kenysdg6r6l

intdzkedik rendkivtili esetek bekovetkezdsekor,

nevelo-oktat6 munkatervezdse, szervezdse, ellenorzese, drt6keldse, utnyithsa.

Felelos:

intdzmdny szakszeru 6s torv6nyes mukod6s66rt

az intlzmeny i szab tily zat ok e lkd s zi t d s 6rt,

t
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' nemzeti es kolltlgiumi iinnepek munkarendhez igazod6, m6lt6
megszeNezdseert,

gyermek- 6s i{ ris6gvddelmi feladatok megszerve zeseert 6s ell6t6s66rt,
a nevelo-oktat6 munka egdszsdges 6s biztons6gos felt6tele:inek
megteremtdsddrt,

az rntezmerryhez k61 o do k6zo s s d gekke I tdrtdno e gyiittmtikdd6sdrt,
tanul6 6s gyermekbarlesetek megelozdsddrt,

az intezmeny p edagii g i ai 6 s admini sztrativ fe ladatainak ell6t6s66rt,
a pedag6gus etikai normdk betart6s6ert ds betartat6siidrt.

2. Azintflzmfinyvezetl-helyettes munkakiiri lefr6sa:
Felel6ss6ge mindazon tertiletekre kiterjerJ, amelyet munkakori leir6sa tartalmaz. Szem6lyileg
f elelazintezmenyvezeto6ltalrttbizottfeladatokert.
Fizetett szabads6 ga ki ad6srit az rntezmeny\l ezeto engeddl yezi.
Munkaideje heti 12 ora
Munk6j6t az rntezmlnyvezetl irfinyitdsa szrerint vegz|

Feladatai:

' Az intdzmdnyvezeto tiryolldte es dkadtiyoztat6sa esetdben a helyettesit6si 6s k6pviseleti
rend szerint teljes felelossdggel es jogkonel helyettesiti.

' Az int6zmdnyvezeto irttnyitisdval tervezi, szervezi, ellenorzi ds 6rt6keli a koll6gium
pedag6 giai 6s tantigy-i gazgattsi munk6j 6t.

' Felkdsziilten 6s konstruktivan vesz r!,szt avezetoi megbeszdldseken.

' Segiti a nevelotestiiletet a szakrnai auton6mia gyakorlds6ban, innov6ci6t 6sztdnz6
felk6sziiltsd ggel d s magatarl6ssal motiv 6lj a a testtiletet.

' Peldamutat6an vdllal reszt a kolldgium kiildetdsdnek megval6sit6s6ban, az embei
kapcsolatok alakit6s6ban. Kezdemenyezi, gener6lja ds kontroll6lja a szakmai kihiv6sok
sikeres megval6sit6s6t.

. Segiti az rij kolldgak beilleszkeddsdit, szakmai-pedag6giai munk6j6t.

' Rdszt vesz a munkahelyi szemlebejdrdsokon, dszrev6teleket tesz a technikai dolgoz6k
tevdkenysdgdvel kapcsolatban, kezdem6nyezi az intezmeny mrik6d6si felt6telinek 6s

hat6konys6g6nak j avit6sat.

' 0n6ll6an rnlezi a pedag6gusok 6rarendjenek kralakitdsht, az i.igyelet szewezlsdt,
munkaido-beosztds6nak aktu6lis virltozdsait, errol vezetothrsait mindig id6ben
tdjlkozlatja.

' Kovetkezetes ds konzekvens a hatdridok ds feladatok betart6s6ban 6s betartat6s6ban.
ugyanakkor kolleg6inak saj 6t mozpl6steret ds felelossdget biztosit.

' Szervezi a munkaterv szerinti feladatok megval6sititsifi, az ertekezletek 6s int6zm6nyi
szintri rendezvdnyek me gtart6sat.

' Ellenorzi a pedag6gusok munk6j6t az ellenorzdsi terv szerint, tapasztalatair6l besz6mol,

f6l6vente ir6:sb an, aktu6li s an sz6 ban az intezmenyvezetonek.

' Az akturilis adminisztrrlcios feladatokat es szewezoi teend6ket egyeztetetten koordin6lja,
vagy leosztja.

' Aktivan reszt vesz az inteizmeny alapdokumentumainak elok6szit6s6ben 6s

feliilvizsg6latdban, azintezmenyvezetor felkerds szerint koordin6lja azokat.
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' Kiemelt hgyelmet fordit az tnrezmeny biztons6gos 6s gazdas6gos mtikod6s6re, a tulajrJon
vddelmdre, a balesetek megelozdsdrre, a k6rnyezetrcndjere 6s tisztasigfua.

. Szriksdg szerint rdsztvesz a tanul6i egyedi probldm6k megold6s6ban.

. A t6rsintdzmenyekkel egyiittmlikddik az aktu6lis k6rd6sekben.

' Elokdsziti a nevelotestUlet jogkordbe utalt dontdseket 6s azok szakszerivlgrehajtdsdt.
. Ir6nyitja a szakmai munkakozossegek, projektek munk6j6t.

' Szakmai kapcsolatokat kezdemenyez es tart fenn m6s koll6giumokkal, szakmai

szervezetekkel.

' Figyelemmel kisdri az oktatdspolitikai vdltoz6sokat, a p\lyizati lehet6sdgeket, sziiks6g

eset6ben helyi beavatkoz6sokat ke:zdem6nyez.
. Szervezi a kultur6lis jellegri, hagyom6nyteremto vagy sport intezmenyi szintri

programokat.
. Havonta elsz6molja a tirlmunkffi es az i.igyeleti dijakat.
. Elk6sziti az aktufllis statisztikai jelent6st.
. Megtervezi a csoportok kialakit6s6t, a hdl6k, a tantermek beoszt6s6t.

3, Csoportvezetdk munkakiiri le[rdsai (nem drintve u csoportvezetf nevelfmunka tartalmi
rdszeit):

Fizetett szabads6ga kiad6s6t az intezmenyvezeto enged6lyezi.

Munkaidejiik heti 40 6ra

Munk6jukat azrntezmenyvezeto, intdzmSnyvezeto helyettes ir6nyit6sa szerint v6gzik.

. Munk6j itt a Pedagogiai Program es az intdzmdnyi kiilso 6s bels6 elv6r6s-rendszer

szellemdben, az SZMSZ-ben e:; a Hdztrendben meghat6rozottak, 6s az iskolai
dokumentumok (pl. 6ves munkaterv) betartds|val vegzi.

. Munkavegzdse sor6n szem elott tarttjaazrntezmenyr ondrtdkel6s elv6r6s-rendszer6t.

. Szemdlyes felelosseggel tarto:zik a tanul6kkal kapcsolatos adatok, taniigyi
dokumentumok pontos vezet6s66rt.

. Nevelomunk6j6t folyamatosanlervezi, ennek ir6sos dokumentuma a foglalkoz6si terv.

. Felelos a tanul6i 6s sziiloi szemdlyis6gjogok maxim6lis tiszteletben l.artflsdert.

. Bizalmasan kezeli a kolleg6kkal es az oszt6lyokkal kapcsolatos inform6ci6kat.

. Marad6ktalanul betartia az adatkezL:lds 16 vonatkoz6 szabiiyart.

. Bizalmasan kezeli az ellenorzdsi tapasztalatokat (pl. oral6togat6s).
o I hataskordt meghalad6 probldmdkat haladektalanul jelzi az inlezmenyvezet6nek vagy

helyettes6nek.

I

. A tanul6k szemdlyi adatait beirja a d,rkumentumokba, dsszesitdseket kdszit, statisztikai

adatokat szolg6ltat.
. Kitdlti a torzslapot, drtesitoket.
. Dokument6lja a napi pedag6giai te,vdkenysdgdt, vezeti a torzskonyv tanul6ira vonatkoz6

16szeket, haszn|lj a munkaido-nyilvrintart6st.
. Egyiittmrikddik atitrsintezmenyek oszt6lyfonokeivel.
. Ell6tja a csoportj6t 6s munkatertiletr5t drinto dokument6cios kotelezettsdgeket.
. Nyomon koveti a tanul6k ellenorzo konyvdbe tort6nt bejegyz6seket, azok

kovetkezmdnyeit 6s ellenorzi a tanul6k 6ltal beirt erdemjegyeket.
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Rendszeresen drt6keli es ellenorzi csioportja tanul6inak tanulm6nyi 6s koz6ss6gi
teljesitm6nydt, amelyrol rendszeres idokdzdnkdnt beszdm ol az elizetes szempintok
alapjhn.
Ellenorzi a tanuloi hi6nyz6sok m6rtd,k6t, modj6t, valamint a lemorzsolod6ssal
veszelyeiletett tanulok tanulm6nyi eltrmenetel6t. sztiksdg esetdn elektronikus tizenetben vagy
levdlben 6rtesiti a sztiloket.
A H6zirendben leirtak szerint figyelemmel koveti a tanul6k k6sds6t, sztiks6g eset6n
elektronikus iizenetben vagy levdlben drtesiti a sztil6ket.
Elektronikus tizenetben, illetve ellenorzobe torteno beir6ssal, vagy egy6b m6don drtesiti a
sziiloket a tanul6val kapcsolatos proibldm6rol.
Felelosen ell6tja a tanul6k kozossdg,i szolgillatdval kapcsolatos r6h6rul6 teendoit.
Folyamatosan nyomon k<iveti ds aktualizdlja a kolldgist6k adataiban bekovetkez|
v6ltoz6sokat.
Nyilv6ntartdslvezet a h6tr6nyos helyzetu 6s a halmozottanh6tr6nyos tanul6kr6l.
Figyelemmel kis6ri az egeszsdgtigyi, s;zoci6lis, 6rzelmi gondokkal kiiszk<id6 tanul6kat,
segits6get nyirjt sz6mukra.
Minositi a tanul6k magatart6sdt, sz.orgalmitt, a veli.ik kapcsolatos 6szrev6teleit,
javaslatait a nevelot6rsai ele terjeszti.
Vezeti a tanul6k dicsdretdvel, elmarasztal6saval kapcsolatos bejegyz6seket.
Elv e gzi a csoportv ezeto e gy eb adm ini sztr6ci6 s feladatait.

toK;

V6grehajtja mindazokat a feladatokal., amelyeket a Pedagogiai Program hat6sk<ir6be utal.
Cdltudatosan torekszik a tanul6k szemdlyisdgdnek mindl teljesebb megismer6sdre,
egy6ni fejleszt6stikre, kozossdgi dlettik ttnyitdstra. cintevdkenys6gtik, 6nkorm6nyz6
kepessegtik fej leszt6s6re.

Egyiittmtikrjdve a csoport tanul6ival segiti a tanul6kozoss6g kialakul6sdt.
Minden tan6v elso hetdben ismertleti csoportj 6val az iskolai h6zirendet, felhivja a

figyelmet egyes eloir6saira.
A tanev elej6n csoportja szfimdra melgtartja atiz-, baleset- 6s munkav6delmi titj6koztat6t,
az oktatdsr6l s2616 feljegyzdst alfiratja a tanul6kkal.
Tanul6it rendszeresen thjekoztatja a kolldgium elott 6116 feladatokr6l, azok megoldrlsara
mozg6sit, valamint kozremtikodik a tan6r6n kiviili tevdkenysdgek szervez6s6ben.

Figyelemmel kisdri a tanul6k tanulm6nyi elomeneteldt, a csoport fegyelmi helyzetet.
Felk6sziti csoportj6t a kolldgium ha.gyom6nyos rendezvdnyeire, tinneps6geire, szervezi
osztfiya szabadidos fo glalkoz6sait.

Kirdndul6sokat, koz<js kultur6lis programokat szervez csoportja tanul6i szttmdra. Ezek
terv6rol, programj6r6l 6s tapasztdlatairol ti$ekoztatja az rntezmenyvezetlt vagy/6s
helyettes6t, valamint a sziiloket.
R6szt vesz a csoportj6t drinto kolklgiumi rendezvenyek elok6szfto munk6lataiban 6s

a rendezvlnyeken.
Folyamatos fi gyelmet fordit csoportj a dekor6ci6j 6ra, a falirij s6g karbantart tstra.
Javaslatot tesz a tanul6k jutalmazil*lra, kittintetds6re. A tanul6kat sajSt hataskdr6ben is
jutalmazza (pl. c soport v ezetot dic s dret).

Fegyelmezo int6zked6seket hoz, fegyslmi vets6g eset6n eljdr6st kezdem6nyezhet.

A tanul6k minden kolldgiumi tevdkenys6g6t, bele6rtve a szabadidos foglalkozdsokat
is 6rtekeli, kialakitja benniik a re6lis onerldkelds ig6nyet.
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t Segit abban, hogy a gyerek otthonosan 6s biztons6gban \rezze magtfi a koll6giumbem.
Ennek 6rdek6ben t6jdkozodik a rttbizon tanul6k neveltsdgi szinddr6[ csoportbin, egy6b
kdzdssdgben elfoglalt hely6rol, 6letvitelerol, kornyezetdrol.

o Munk6ja sor6n figyelembe veszi a DOK programjifi, felel5ss6ggel vesz r6szt annak
szervezdsdben, tervezdsdben, ir6nyit6s6ban.

o Koordin6lja a sajdtos neveldsi igeny'ri tanul6k ellitilstLt, segiti a tanul6sban lemarad6k
felzitrk6ztatdstfi.

o Gondot fordit a helyes tanul6si m6dszerek elsajitittatistna.
o A gyermekekrol gyujtott egyeni mergfigyeldsi tapasztalatait, az 6rv6nyes diagnosztikai

eredm6nyeket, valamint a Szakertoi Bizottsdg vdlemdnydt 6s javaslatit a csolortj6ban
tanito pedag6gusokkal kozcisen elemzik, 6s a tov6bbhaladdsi cdlokat meghatirozzik.

o Kapcsolatot tart a csoport sztiloi munkakozcjssdg6vel, a tanitv6nyaival foglalkoz6
nevelo tan6rokkal, a tanul6k dletdt, tanulm6nyait segfto szemdlyekkel (pl. logop6dus,
pszichol6gus, gy6gytestnevelo, kdzoss6gi szolgttlatkoordin6tor6val stb.).

o A hdtranyos helyzetti ds halmozottan h6tr6nyos helyzetri tanul6k segft6se 6rdek6ben
egyiittmtikodik a gyermekv6delmi feladatokkal megbizott koll6g6val, gondoskodik
sziimukra szoci6lis 6s tanulm6nyi se gi tsd g nyirj t6s6rol.

o Kapcsolatot tart a Gyermekj6ldti Sz:olgdlat munkat6rsaival, sztiks6g eset6n ft,szt vesz
esetmegbeszdl6seken.

Koordindlja 6s segiti a csoportj6ban tranit6 pedag6gusok munk6j6t, ds l6togatj a 6riikat.
Tev6kenyen rdszt vesz a csoportvezetoi munkakozdssdg munk6j6ban.
Sztiksdg eset6n - az int6zmdnyvezet(\ hozzftj6rul6s6val - a csoportj6ban tanft6 taniirokat
ds az 6rintett m6s pedagogusokat tan6cskozhsra hivja ossze.

Sztiks6 g szerint c s al6dl 6to gat6s okat,v e gez.
A Munkatervben meghat6rozottidok(izcjnk6nt sziiloi drtekezletet, illetve fogad66r6t tart.
Sztil6i 6rtekezletek, fogado6r6k k.eret6ben a gyermek pedag6giai jellemzeset a
gondvisel6kkel egyerteti, tov6bbtanulisi lehetosdgekrol ttlekoilatja 6ket, tandcsot ad ds
segftsdget nyrijt felvdteli jelentl:ezdsiikhoz, tudatosan fejleszti az eletpillya-
kompetenci6kat.
A sztiloi 6rtekezletek tapasztalatair6l ttilekoztatja azintezmenyvezetot vagy helyettes6t.
Torekszik a csaldd es az iskola nel'elomunkirj|nak osszehangolilsfura, egyiittmrikridik a
sziilokkel.
Tandv elej6n megismerteti a sztilokkel az iskola pedag6giai programj6t, hfnirendjet,
megbesz6li veltik a gyerekeket drint(r nevel6si elkdpzel6seiL az oszt6ly, illetve az egyes
tanul6k fej lesztes6re vonatkoz6an.
Kozremr.ikddik a vtiaszthaL6 foglalkoz6sok felvdtel6nek lebonyolit6s6ban.
Javaslatot tesz az iskolai munkaterv csoportj6t drinto pedag6giai, szewezdsi stb.
feladataira.

Nem csoportvezetd pedagdgus munkakdri lefrdsa:
F izetett szabads 6 g a k iadSsht az igazgat(r en ged6lyezi.

Munkaideje heti 40 6ra

Munkdj6t azinlezmenyvezeto ds intezrLenyvezeto helyettes irinyit6saszerint vegzi.

Oszinte, nyilt kapcsolat kialakit6s6ra torekszik didkokkal;
pedag6giailag felkdsztilten, felelossrdggel es cdltudatosan valasiljaki m6dszereit;
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' a tendelkezdsere 6116 alapdokurrLentumok ds tajekoztat6k alapjan felk6sztil a tan6v
tervszeni neve I omunkiti ar a;

' felk6sziil a tandvre, elkdsziti a tanul6k dves foglalkoz6si /szakkriri terv6t;

' egytittmtikddik a csoportvezetokkel, tarsintdzmenyek oszt6lyf6n6keivel;
. elldtja a munkateriiletdt erinto dokr.rmentaci6s kdtelezettsdgeket;

' egy6ni es kcizdss6gi fejlesztdse cisszhangban 6ll a kolldgium ert6krendj6vel;

' kOvetkezetes a hat6lyos szabtlyzo\;.6s meg6llapod6sok betart6s6ban 6s betartat6siiban,
. hat6skcir6n tirli probl6mdk dszleldsr5ndl kezdem6nyezi azokmegoldils6t felettes6n6l;

' aktfv reszt vtilal az intezmenyi sz,intri programok elok6szit6s6ben 6s megval6sft6s6tran,

felkdsziti a tanul6kat a kollegiumi szintri programokon val6 eredm6nyes r6szv6telre;

' egyiittmukddik a koll6giumon beltlLli egyes teriiletek felelos szakembereivel;
. iigyeletes tan6rkdnt felelosen vegzt az i.igyeletes tandri f'eladatokat;
, szakthrgy6b6l felzirk6zlatotehetseggondoz6 programot biztosit a dirikoknak;
. erdeklodesi vagy szaktertiletdnek rnegfeleloen szakkorvezetoi tev6kenys6get v6llal;
. pedag6giai felelossdggel tartozik a rttbizott szint, folyos6, szobdk iilag66rt, a kulcsok

kezel6sert;
. anyagi felelosseggel tartozik a leltririlag 6tvett eszkozokert;
. ellenorzi a tanul6k tital haszniilt helyisdgek rendj6t es tisztasdgitt, az eszkdztik

rendeltet6 s szerti haszn 6latat;
. a szem6lyisdgjogokat (tanul6i, sztiloi) erinto inform6ci6katmegorzi, bizalmasan kezeli, a

kozoktat6si trirv6nyben foglaltak srzerint jdr el.

5. Pedagdgiaifelilgyelfmunkakdritle[rdsa
Fizetett szabads6ga kiad6s6t az igazgato engeddlyezi.

Munkaideje heti 40 ora

Munk6j6t azrntezmenyvezeto es inte:zmdnyvezeto helyettes ir6nyit6sa szerint vegzi.

. 6szinte, nyilt kapcsolat kialakit6sAra torekszik diakokkal'

. Pedag6giailag felkdsztilten, felelos;sdggel ds cdltudatosan viiasztjaki m6dszereit.

. A rendelkez6s6re 6llo alapdokurnentumok ds tilekoztat6k alapj6n felk6sziil a tan6v

tervszerii nevelomunk6j 6ra.

. Felk6sztil a tanevre, elkdsziti a tanul6k eves foglalkoz6si /szakkciri tervdt.

. Egyiittmrikddik a csoportvezetokkel, tilrsintezmenyek oszt6lyfondkeivel.

. Ell6tja a munkateriilet6t 6rinto dok:ument6ci6s kotelezetts6geket.

. Egy6ni es kozossegi fejlesztdse dsszhangban 6ll a koll6gium 6rt6krendj6vel.

. K6vetkezetes a hatdlyos szabtiyzctk es meg6llapod6sok betart6s6ban 6s betartat6s6ban.

. Hat6skdr6n trili probl6m6k eszlel6s6n6l kezdem6nyezi azok megold6s6t felettes6n6l.

. Aktiv r6szt vfllal az intezmenyi szintti programok elokeszit6s6ben 6s megval6sit6sdban,

felk6sziti a tanul6kat a koll6giumi szintu programokon val6 eredm6nyes r6szv6telre.

. Egytittmukddik a kolldgiumon beli.ili egyes teri.iletek felelos szakembereivel.

. Ugyeletes tan6rk6nt felelosen veg.zi az tigyeletes taniri feladatokat.

. Szakt6rgy6b6l felz6rkoztat6-tehetseggondozo programot biztosft a diakoknak.

. Erdeklod6si vagy szaktertiletenek megfeleloen szal<kowezet6i tevdkenys6get v61la1.

. Pedag6giai feleloss6ggel tartozik a ritbizott szint, folyos6, szob6k b,llagtrctt, a kulcsok

kezeldsdrt. 
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' Anyagi felelossdggel tartozik a lelt6rilag 6tvett eszk6zok6rt.

' Ellenorzi a tanul6k altal haszniilt helyisegek rendidt 6s tisztasdgfit, M eszk6:z6k
rendeltetes szeni haszn iiatdt'

' A szemdlyisdgjogokat (tanul6i, szti.loi) drinto inform6ciokat megorzi, bizalmasankezeli,a
kozoktat6si tdrvdnyben foglaltak sizerint j6r el.

6. A koll4giumi titkdr munkakdri le{rdsa
A munkaidejdrol, t6volldteir6l (szabads6g, tftppenz. fizetds n6lkrili szabads6g) jelenl6ti

ivet kdteles vezetni.

Munkaideje: heti 40 6ra. Naponta reggel 8 6r6tol l6 ortig.
A munkaidejdrol, illetmeny n6lkiili szabads6g6r6l, t6ppdnzes idej6rSl 6s a kivett szabads6gr6l
jelenldti ivet k0teles vezetni

Fizetett szabadsiiga kiad6s6t az igazgato enged6lyezi.

Munk6jdt az rntezmenyvezeto es az rnlezmdnyvezeto ir6nyit6sa szerint vegzi.

' Hivatalos levelezest folytat az utaslt6sok szerint, adminisztr6ci6s feladatokat l6t el.
. Napi kapcsolatottart a KTK kijeldllt tigyint6zoj6vel.
. Telefoni.igyeletet 16t el 6s tov6bbitjre az eintettek szdmttra.
. Fogadja ds rendszerezi a naponta erkezo 6s kimen6 leveleket, e-mailelcet,

ktildemdnyeket, tov6bbitja azokat; naprakdszen vezeti az iktat6st 6s a postai

felad6konyvet, szakszenien vezeti ds t6rolja aztattitri anyagot;
o I koll6gium dolgozoinak szemdlyi anyagait naprakdszen ds felelosen rendszerezi.
. El6k6sziti a megbiz6si szerzodds,eket, begyrijti a szi.iks6ges nyilatkozatokat; elk6sziti

k<itelezetts6gvf llal6sokat.
. Munk6hoz sziiks6ges anyagokat, rneghiv6kat k6szit ds sokszorosit; elvdgzi a sziiks6ges

dokumentum-rendezdseket : v6g6s, spir6loz6s, lamin6l6s,
. Fogadja a vezet6shez erkezo vsni(:geket, igdny szerint reprezentii.
. Kiadja a kolldgiuml6togat6si igazol6sokat,vezeti a tanul6-nyilv6ntart6st;
. R6szt yesz a beiratkoz6si munk6latokban, intdzi a beiratkozds adminisztrativ tigyeit.
. Vezeti adolgoz6k szabads6g-nyilv6ntart6s6t.
. Tov6bbitja a dolgoz6i munkaiigyi rlokumentumokat az lrintetteknek.
. T6volmaradtsaesetdn azintezmenyvezetot,vagy azigazgat6helyettest 6rtesiti.
o I koll6giumi rendezv6nyek elokr5szit6sdben 6s megvalosit6sSban egyeztet6ssel killdn

feladatot v6llal.
. Aktivan reszt vesz az egyeb rendezvdnyek - ktildn megbizSssal 6s dijazdssal t<irt6n6 -

ell6t6s6ban.
. Az intdzmenyvezeto, illetve az rgazgatohelyettes irfuyitfsdval ellfltja a g6pel6si

feladatokat.

" Besegit a lelt6roz6si feladatokba, a lelt6rfelveteli iveket vezeti, 6s r6szt vesz a

lelt6rki6rt6kel6sben.
. A hivatali titkot koteles megtartani.

" Szabads6g6t tanit6si idon kiviil veheti igenybe, illetve tanit6si id6ben csak indokolt

esetben igdnyelhet szabads6got.
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" Munkaidejdn belul esetenkent, kiilcin utasit6sra elvdgzi mindazokat a feladatokat,
am e ly e k k e I az tnle zme ny v e zer6, a:z i gazgatoh e I y ett e s ek me gb izz6k.

7, Az udminisztrdtor munkakAri lefrdsa
Munkaideje: heti 40 6ra. Naponta reggel ti 6r6t6l 16 6r6ig.
A munkaidejdr6l, illetmdny n6lktili szabads6g6r6l, tdppenzes idej6rol 6s a kivett szabads6gr6l
jelenl6ti ivet koteles vezetni.
Fizetett szabads6ga kiad6s6 t az intezmeny v ezeto engeddlyezi.
Munk6ja kdzvetlen irinyitirsitt, ellenorzesdt a kollegiumi-titkar vegzi, t6voll6t6ben az
intdzmdnyvezeto ds az intezmenyvezeto helyettes feliigyelik a munkdj6t.

' Elvdgzi a napi adminisztr6ci6s feladatokat (ldtsz6mjelentds, szabads6gok kiir6sa, stb.),
r I beerkezo leveleket, bontja, erkez:.teti,v6logatja, szetosztja,tov6bbitja.

' Felveszi a telefonokat, a bejelentkezoket kapcsolja, vagy inform6ci6t nyrijt.
' Intezi az intezmeny ktilso ds belso levelezesdt, tov6bbitja a leveleket az illet6kesek felti.
' Sz6mitogdpet hasznitl, ismeri azirctdai szoftvereket, nyomtat, m6sol, scannel.
. Nyilvdntart6sokat vezet, adatok gyrijt ds foglal rendszerbe.

' Kapcsolatot tart azintezmdny dolg,cz6ival, a belso egysdgekkel 6s a ktils6 szervezetekkel.
. Iktat, rcndszerez es irattdraz
. Ertekezletekenjegyzokcinyvetkdszit.
. Elvlgzi a sziiks6ges archiv6l6si feladatokat.

' Szi.ikseg eseten intezkedik a meghilb6sodott irodatechnikai berendezdsek javittatrlsrir6l.

' Sziikseg eseten felettese utasitdLs6ra koteles ell6tni az iskolatitk6ri helvettesit6si
feladatokat.

. Fogadj a altfiogaI6kal

8. Az udvuros-portds munkakdri le{rdsa
Munkaideje: heti 40 6ra. Naponta reggel 6 o1616114 6raig.
A munkaidej6rol ds a kivett szabads6gr6l jelenldti ivet koteles vezetni.
Fizetett szabads 6 ge kiad6s6t az igazgato errge d6l yezi.

Munk6ja kdzvetlen nitnyitftsttt, ellenorz6sdt a kolldgiumi titkdr (gondnok) vegzi trivoll6t6ben a
rntezmenyv ezet6 hely ette s he lyette siti.
Kinevez6si st6tusza: a kozalkalmazotti torvdny 6s ennek alkalmazfusfura kiadott 138192
Korm6nyrend e I et al apj itn, hatitr o zatlan i d o re k i nev ezett ko zalk al m az o tt.
Munkakori feladatai:

a

o

a

a

a

Az rntenneny kiilso (utca) 6s belso (udvar) tertileteinek tiszttntartilsa.
A tdli honapokban a sikoss6g megszrintet6se, h6 seprds.

A c satorn6k fe ltileti tisztdn tartisa, ki sebb dugul 6s me gs ztintet6 se.

A feladatok rendszeresen ismdtlodti folyamatos munk6t igdnyelnek.
Ennek megfeleloen a munk6t fgy kell titemezni, hogy hetente vdgig kell a tertileteket
takaritani.

Munkav6gz6se sor6n kiiloncjs tekintettel betartja a trizrenddszeti eloir6sokat.
Munkaidejen beltil esetenk6nt, kiildn utasit6sra egy6b kiilcinf6le feladatok elv6gz6se.
Az intezm€ny nyit6s6val z6rts6val kapcsolatos teendok elv6gzdse.

Figyel es kdrdez, hogy illetdktelen szemelyek ne menjenek be azintlzm6nybe.

4I
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a

a
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n Az int6zrn6ny mukodesdvel osszeftiggo b6rmilyen probl6mifi 6szlel, azonnal6rtesiti a
titkarsAgot.

' Munkavdgz6se sor6n ktilonos tekirLtettel betartja a tuzrend6szeti eloir6sokat.

' Munkaidejdn beliil esetenkdnt, lkiil6,n utasit6sra elvegzi mindazokat a feladatokat,
amelyekkel az intezmenyvezeto, az, igazgatohelyettes a titk6rs6g megbizza.

9. A takar[td I drds munkukdri le[rdsa minta
Munkaideje: heti 40 6ra, hdtfo - pentekig 6 - 14 oraig
Elozetes egyeztetds alapjan a munka szi.iks6gess6gdt figyelembe v6ve d6lel6tt 6s d6lut*n is
munkara kotelezheto a 8 6r6s munkaidoben.

A munkaidej6rol, t6voll6teirol (szabadsiig, tdppenz, frzetds n6lkiili szabads6g) jelenl6ti ivet
koteles vezetni.

Fizetett szabads6ga kiad6s6t az inlezmenyv ezeto enged6l yezi.
Munk6j6t az iskolatitk6r (gondnok) irdnyit6sa szerint vegzi, t6voll6te esetdn a intdzmdnyvezetl
helyettes helyettesiti.

Munkakdri feladatai:

' Napi feladata az intdzmdny kijelolt helyisegeinek takarit6sa, lak6szob6k takarit6sa
folyoso sepr6se, felmosdsa, a butorok berendezdsek portalanit6sa, mosdok, zuhanyz6k
WC-dk lrsztdntarlilsa.

. Alkalmankdnt besegit az udvar 6s az utca takarit6s6ba.

. Evi h6rom alkalommal nagytakarititst vegez./a kijeliilt teriileten

. Az ajt6k 6s ablakok lemosdsa, padl6zatttsztitlsa, a padok lemos6sa

' .Munkavegzese sor6n koteles a munka 6s vddofelszerel6st haszn6lni. A tisztit6szereken
feltiintetett haszn6lati utasit6sokat, haszn6latuk alkalm6val szigonian be kell tartani.

. Ugyancsak elvdgzi az dptilet felirjit6si ds karbantart6si munk6latainak befejez6se utiin a

szi.iks6ges nagytakarit6st.

' Munkavdgzese sor6n kdteles be:tartani a munkav6delmi, baleseti 6s ttizrendlszeti
eloir6sokat.

. Munkaidejdn beltil esetenk6nt l<i.ilon utasit6sra elvegzi mindazokat a feladatokat

amelyekkel az rntezmdnyvezeto, a;z rgazgatohelyettesek 6s az iskolatitkin megbizza.

ru, A tukaritd 4 6rds munkakbri lefrd,sa minta
Munkaideje: heti 20 6ra, h6tfo - pdntekig tl - 12 6rhig
Elozetes egyeztetes alapjdn a munka sziiksdgess6g6t f,rgyelembe vdve ddlelott 6s d6lut6n is

munk6ra kdtelezheto a 4 orhs munkaidoben.

A munkaidej6rol, t6voll6teirol (szabadsrig, titppena fizetds ndlkiili szabads6g) jelenl6ti ivet
kciteles vezetni.

Fizetett szabads 6ga ki ad6s 6t az rntezmeny v ezeLo e nge de I yezi.

Munk6j6t az iskolatitk6r (gondnok) ir6nyit6sa szerint vegzi, t6vo116te eset6n a intdzm6nyvezeto
helyettes helyettesiti.

Munkakori feladatai:
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' Napi feladata az intezmdny kijr:lolt helyisdgeinek takarit6sa, lak6szobak takarft6sa
folyos6 seprdse, felmosdsa, a butorok berendez6sek portalanit6sa, mosd 6k, nthanyz6k
WC-6k tisztintartlsa.

. Alkalmank6nt besegit az udvar 6s az utca takarit6s6ba.

. Evi h6rom alkalommal nagytakaritdstvegez./a kijelolt tenileten

. Az ajt6k ds ablakok lemos6:sa, padlozat tisztit6sa, a padok lemos6sa

' .Munkavegzese sorfn kdteles a munka ds v6dofelszereldst haszn6lni. A trsztit6szereken
feltiintetett haszn|lati utasit6sokat, haszn6latuk alkalm6val szigonian be kell tarlari.

' Ugyancsak elv6gzi az epilet fehijft6si ds karbantart6si munkillatainak befeiez6se utiin a

szr.iksdges nagl'takarit6st.

' Munkavegzese sordn koteles betartani a munkavddelmi, baleseti 6s tizrendl:izeti
elofr6sokat.

' Munkaidejdn beliil esetenkent lciildn utasit6sra elvdgzi mindazokat a feladat,okat
amelyekkel az intezmenyvezeto, uz igazgatohelyettesek 6s az iskolatitkdr megbizza.

11. A didkiinkormdnyzatot segftd tanair munkukdrifeladata

' Az koll6gium rgazgat6jabizza merg, Megbizisahat|rozott id6re sz6l 6s a visszavon6sig
ervdnyes, Tevekenysdgddrt I 6ra 6:rakedvezmdnyben rdszestil.

' Feladata: a koll6gium tan6r6n kiviili munkaform6inak tervez6se, alakitilsa, irdnyithsa;
szakkori, di6kkori tevdkenysdg segit6se. t6mogatasa, koordin6l6sa; a nevel6testiilettel
egyiittmrikodve a kolldgiumi ilnnepsdgek, megeml6kezdsek elok6szitdse, szervezdse.

. Segiti a di6konkorminyzat megalakit6s6t ds mtikodeset,

' A kolldgium kultur6lis munk6j6nak ir6nyitoja. Osszehangolja a kirillitrisok, versenyek,
vetdlkedok idopontj6t. A di6konkormitnyzattal egyiittmukrjdve szewezimeg a di6knap
programj6t.

' Kapcsolatot teremt ds tart fenn a kijzmuveloddsi tev6kenyseget segit6 v6rosi 6s megye,i
intdzmeny ekke l. A szab ad id o s pro gramo k me gszerv ez6 seben fi gyel emb e veszi
szolgtitatttsaikat.

' Havi ,,rendezv6nynaptdr" kdszitdsdrvel rendszeresen t6j6koztatja a pedag6gusokat 6s a

tanulokat a szabadidos programokr6l.
. Tervezi 6s szervezi a koll6giumi tanulok kultur6lis programok rendj6t, megval6sit6s6t.
. A koll6gium belso kapcsolatrendsz:er6ben azigazgat6helyettes a kdzvetlen munkahelyi

vezetoje.
. Tan6v sor6n fdl6vkor ds ev vdgdn thjekoztatja az iskola vezet6s6t tev6kenys6g6r6l.
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12, A gyermek- ds ifitisrigvddetmifeterfis munkakiiri leirdsa:" Koordintija az intdzmenvei$::*il!i:T;:flH,Tl';Ilff;:l'iJrT,*11':lll, 
nu,.*uo,, :l"J;?:if fjil""',,1x)::il,:fffiflJl;ffifffe,t6r6sa

kezel6s6ben, tigyeinek intdzdseben.

" Naprak6sz kimutatdst vezet - az adarszolg6ltat6s drdekdben is - a h6trrlnyos, a
v eszely eztetett, a ci g6nytanul 6 k sz6rn6r6 l, hel yzetdro l, se 96l ye zeser ol.

" Kdpviseli a koll6giumot a gyermekvddelemmel kapcsolatos 6rtekezleteken, f6rumokon.
" Rdszt vesz a fegyelmi bizotts6g murLk6j6ban.

' Tattja a kapcsolatot az ifiirs6gvddelrni es gy6miigyi szervekkel, a gyermekj6l6ti
szol gillatta| a ren d o rs d g i { u s 6gv d de I m i o sztilly 6v al.

" Rdszt vesz szakmai tov6bbk6pzdsek,on, amelyek gyermek- 6s ifiris6gv6delemmel
foglalkoznak.

' Folyamatosan t6jdkozodik arr6l, hogy a gy6mhat6s6g, illetve a helyi onkorm6nyzat
(kisebbsdgi cinkorm6nyzat) szocittlis oszt6lya milyen t6mogat6si rendszereket dolgoz ki a
szoci6lisan r6szorul6 csalddok reszdre,6s errol folyamatosantdjekoztatjaanevel6ket.6s a
szi.iloket.

' Elkesziti fdldvenkent a kollegium g'yermekvddelmi jelentdset.
' T6mogatj a azokal a kolldgiumi-egdszsdgtigyi kezdem6nyezeseket, amelyek a tanul6k

ment6lhigidnds fejlod6sdt, illetve az egeszsegbiztositdsi tenyezokmegismer6 set cllozza
meg (kdtelezo szirovizsg6latok, dohrinyzhs, szexu6lis felvil6gosit6s, drogellenes
programok). Segit a kolldgium iskolrfn kiviili lehetosdgek felkutat6s6ban

sz. mell6klet
Az adatkezel6s 6s tovdbbit6s int6zm6nyi rendje a kolt6giumban

t Attahinos rendelkezdsek

Az Orszitggyrilds az informdci6s cinrendelkezdsi jog ds az informdci6szabads6g biztositasa
6rdek6ben, 6s a szemdlyes adatok v6delme drdek6ben megalkotta a20IL 6vi CXII. tdrvdnyt.

1.1. Adatkezeldsi szabdlyzatunk jogszabdlyi ulapja ds cdlja
Az int6zmenytnkben foly6 adatkezelds es tov6bbit6s rendj6t jelen adatkezerl6si

szabiiy zat hat6r ozza me g.

a.) Adatkezelesi szab6lyzatunk az althbij ogszab6lyok alapj 6n kdszrilt:
- Az inform6ci6s dnrendelkez(isi jogr6l es az inform6ci6s szabads6grSl 2011. 6vi

CXII. torv6ny.
- A 2003. dvi XLVIIL torveny a szemelyes adatok vddelm6rol 6s a koz6rdekri adatok

nyilv6nossitgtrol s2616 1992. (ivi LXIII. torvdny modosit6s6r6l.
- A nemzeti kdzneveldsrol sz6li, 2011, dvi CXC. t6rveny.

b.) Az adatkezeldsi szabiiyzat,legfontosa.bb cdljai az alihbiak:
- Az inform6cios onrendelkezdsri jogr6l es az inform6ci6szabads6gr6l20Il. 6vi C.XII.

tdrvdny es a2071. 6vi CXC ktizneveldsi torvdny vdgrehajt6sanak biztosit6sa.
- Az intezmenyi adatkezelds 6s rrdatfeldol goz6s szabily arnak rd gzit6se.
- Azon szemdlyes ds ktilonleges adatok kdrdnek megismertetlse az int6zm6nnyel

j o gviszonyban 6ll okkal, amelyeket a kol ldgium tanul6ir6l, kozalkalmazottair6.l az
tntdzmeny nyi lv 6ntar1.

- Az adattov6bbit6sra meghatalrnazott alkalm azottak korenek rO gzitdse.
- Az adatok tovabbitdsi szabtiyainak rogzitdse.
- A nyilv6ntart6si adatok helyeslbitdsi, torldsi rendj6nek meghatfrozisa.
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- Az adatnyilv6ntart6sban erintett szemdlyek jogai ds 6rv6nyesft6si.ik rendj,6nek
kOzlese.

Osszefoglalva teh6t szabillyzafiink cdlja: Az adatkezeldsben drintett szemdlyek
egydrtelmti ds r6szletes tdjekoztatdsa az adataik kezel6sdvel kapcsolatos minden t6nyr6l, igy
ktilonosen az adatkezelds cdli6r6l d,s jogalapj6rol, az ad,atkezel6sre 6s adatfeldolgoz:6sra
jogosult szemdlyerol, az adarkezeles idotartamdrol, illetve an6l, hogy kik ismerhetikmeg az
adatokat.

1.2 Az adatkezeldsi szabdlyzat elfogaaldsa, jdvrihagydsa
Jelen adatkezel6si szabftlyzatot a tanul6k, sziileik megtekinthetikaziskola titkrirs6grin.

1.3. Az adatkezeldsi szabdlyzat szemdllti ds iddbeli hatdlya:
a.) Az adatkezeldsi szabftlyzat betart6sa az tntezmeny vezetoj6re, valamennyi

kcj zalkalma zottj tr a d s tanul 6j 5r a n6zv e kcite lezo drvdnyri.
b.) Az adatkezeldsi szabalyzaLhatfirozaLlan idore sz6l.
c.) Adatkezelesi szabtiyzatunkat a j6vdhagy6st koveto d6tummal l6tesiitett

kdzalkalmazotti jogviszony esetdn a kozalkalmazolt kdteles tudom6sul venni,
erre a munka torvdnykoryveT6. $ alapj6n figyelmdt fel kell hivni.

2, Az intflzm6nyben nyilvdntartott adatok kiire
A nyilv6ntartott adatok kcjrdt a kdzoktatdsi tdrvdny 2. szdmi mell6klet6nek ,,A

ktizoktat6si tntezmenyekben nyilv6ntartott ds kezelt szem6lyes ds ktilcinleges adatok" fejezete
rogzitr. Ezek az adatok kdtelezoen nyiLv6ntartand6ak az all,bbrak szerint.

2.1. Az alkalmazottak nyilvdntartott ds kezelt adatai
A kdzoktat6si tdrv6ny alapjttn nyilvdntartott alkalmazotti adatok:

a.) n6v, sztilet6si hely 6s ido, 6llampolg6rs6g;
b.) 6lland6 lakcim 6s tart6zkod6si hely, telefonsz6m;
c.) munkaviszonyra, kozalkalmazotti jogviszonyravonatkoz6 adatok,

[gy ktilanOsen:
- iskolai vegzettsdg, szakk6pes.ltes, alkalmazdsi feltetelek igazol6sa,
- munk6ban toltott ido, kozalkalmazotti jogviszonyba beszdmithat6 ido,
- besorol6ssal kapcsolatos adatok, alkalmazott 6Ital kapott kitiintetdsek,
- dijak ds m6s elismer6sek, cimek, munkakor,
- munkakdrbe nem tartozo felaclatra tdrtdno megbizds,
- munkavegzesre ir6nyul6 tov6bbi jogviszony,
- fegyelmibiintetds,k6rt6ritdsrekotelezds,
- munkavegzes ideje, tulmunka ideje, munkabdr, illetmdny, tov6bb6 az azokat terhel6

tartozirs ds annak jogosultja,
- szabads6g, kiadott szabads6g, alkalmazott reszerc tort6nS kifizet6sek 6s 'azok

jogcimei,
- azalkalmazottrcszdre adott jurttat6sok ds azok jogcimei,
- az alkalmazotl munkav6llal6r,'al szemben fenn6ll6 :artozhsa| azokjogcimei, a tObbi

adat az eri ntett ho zzttj irul6s6v al.
A torvdny 6Jtal kotelezoen kezelendo adatokon kiviil az rnt6zm6ny az illetm6nyek

6tutal 6s a c 6 I i 6b6 I ke ze I i a kiizalkal m azotlak banksz6ml ii 6nak szitmifi .
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2.2 A tunuldk nyilvdntartott tlt; kezelt adutai
A kcizoktat6si torvdny alapj an n yi I r,6ntartott tanul 6 i adatok :

a.) a tanul6 neve, sztiletdsi hel,/e ds ideje, 6llampolgiirs6ga, rilland6 lak6srlnah 6s
tartozkod6si helyenek cime (!s telefonsz6ma, nem magyar 6llampolg6r esetrln a
tart6zkodds jogcime es atartozlcod6sra jogosit6 okirat megnevez6r., si6-L;

b.) szi.ilo neve, 6llando lak6s6nak ds tart6zkodrisi helydnek cime, telefonsz6ma;
c.) a tanul6i jogviszonnyal kapcsolatos adatok, igy ktikinosen felv6telivel kapcsolatos

adatok, a tanul6 magatart6s6nalk, szorgalm6nak ds tud6s6nak 6rt6kel6se 6s min6sit6se,
vizsgaadatok, a tanul6i fegyehni ds k6rterftdsi iigyekkel kapcsolatos adatok, a saj6t
nevel6si igdnyre vonatkoz6 adatok, beilleszkeddsi, tanul6si, magatart6si neh6zs6ggel
ktizdo gyermek, tanul6 rendellenes sd g6re vonatkoz6 adatok,

d.) a tanul6- ds gyermekbalesetekre vonatkoz6 adatok;
e.) a tanul6 di6kigazolv6ny6nak sorsz6ma; - a tanul6 azonosit6 sz6ma
f.) a tcibbi adat az 6rintett hozzitjinulfts6val.

3. Az adatok tovrlbbitisdnak rendje
3,1 A pedagdgusok adutainuk tovtibbiltdsa

Az intlzmdny neveloinek a 2.1. fejezet szerint nyilv6ntartott adatai tov6bbithat6k a
fenntart6nak, a kifizetohelynek, bir6s6gnak, rendorsegnek, Ugy6szs6gnek, krelyi
cinkorm6nyzatnak, d,llamigazgattni szervnek, a munkavegzesre vonatkoz6 rendelkezdsek
ellenorzds6re jogosultaknak, a nemzetbiz:tons6gi szol96latnak.

3.2. A tanuldk adatsinuk tovtibbftdsa

Az rntdzmdny csak azokal a tanulr5i adatokat tov6bbitja, amelyeket jogszab6ly rendel el.
Az elrendeldst a kdzoktat6si torvdny 2. szimu melldklet6nek ,,A kozoktat6si int6zmdnyekben
nyilv6ntartott ds kezelt szemdlyes ds ki.iliinleges adatok" fejezete rdgziti. Ennek legfontosabb 6s
a kolldgiumban leggyakoribb eseteit kozoljiik az alilbbrakban:
A tanulfk adatai tovdbb[thatfk:

a.) fenntart6, bir6s6g, rendors6g, tigydszseg, onkorm6nyzat, |Ilarnigazgatfusi szerv,
nemzetbtztons 6gi s zo I 96l at rd s z dre val amerury i adat,

b.) tanul6si neh6zs6gre, magalart6sii rendellenessdgre, a beilleszkeddsi zavarra, saj6tos
neveldsi igdnyre vonatkoz6 adatok a pedag6giai szakszolgalatintezmdnyeinek,

c.) amagatartits, szorgalom ds tud6r; ertekel6sevel kapcsolatos adatok az erintett csoporton
beltil, a nevelotestiileten beliil, a rsztiloknek, kollegium v6ltds esetdn az itj kollegiumnak,
a szakmai ellenorzes vdgzojdnek,

d.) a tanul6 kolldgiumi felvdtelevel, iitvdteldvel kapcsolatosan,
e.) az eg6szsegtigyi, kolldgium eg;6szsdgiigyi feladatot el16t6 int6zm6nynek a tanul6

egdszsd giigyi 6llapot6nak me gf llapit6sa c6l j dbol,
f.) a csaliidv6delemmel foglalkoz6 intdzmdnynek, szervezetnek, gyermek- 6s

ifirisrigv6delemmel foglalkoz6 szervezetnek, int6zmdnynek a gyermek, tanul6
v e szely eztetetts 6 ge nek f elt6r 6s a, me g s zi.intetd s e c 6 lj 6b 6 l,

g.) az intezmlny nyilv6ntartja tov6bb6 azokat az adatokat amelyek a jogszabilyokban
biztositott kedvezmdnyekre val<i igdnyjogosultsdg (pld: a tanul6k 50%-os 6tkez6si
kedvezmdnye) elbirdlas6hoz sizr.iksdgesek. E cdlbol azok az adatok kezeltret6,
amelyekbol megdllapfthat6 a jogosult szemdlye ds a kedvezm6nyre val6 jogosults6ga.

4 Azadotkezeldsselfoglalkozdalkulmazottakkdrdnekmeghatalmazdsa
Azintezmeny adatkezeldsi tev6kenLysegddrt, jelen adatkezel6si szabiiyzatkarbantartdsdefi

az rntlzmdny vezetoje az egyszem6lyi felelos. Jogkordnek gyakorl6s6ra az igyek altribb
szabfiyozott kordben helyetteset, az egyes pozici6kat betolto neveloket, a koll6giumrtitkirt 6s az
adminisztrdtort hatalm azza me s..
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A nem szabiiyozott lenileteken az adatkezeldssel kapcsolatos feladatokat azint6zrn6nyvezetoie szemdlyesen vagy - utasit6sijogkciret alkalmazva - saj6tfelel6ssdgdvel l6da el.

datai:
- a2.2. fejezet d.) ds e.) szakasz:dban
- a3.2. fejezet a.) ds b.) szakaszttban
- a 2.1. ds a 2.2. feiezeteliben

ellenorzdse,

me ghatdr ozott adatok tov6bbit6sa,
me ghatitr ozott adatok tov6bbitrisa,
meghatdrozott adatok kezel6s6nek rendszeres

- a 3.1 . ds a 3.2. fejezetekben meghat
- a 3.2. fejezet c.) szakaszfrban

tud6s drtdkeldsdvel kapcsolato
kolldgium, a szakmai ellenorzds ves;

- a2'2' fejezet f ') szakaszitban lnegha:t ilrozottegydb adatok kezel6sdnek elrendel6 se, az
drintettek ho zz6j 6rul6s6nak beszerzd s e.

Az intdzmdnyben "folyo adatkezeldt;i tevtlkenysdg sordn adatkezelfii feladatoknt ldtnak elaz al db b i ko z al kal m az o t t a k a b e o s z t iis' ut d n r d s' z I e t eL e t t"t e v d ke ny s r! gi kor b e n':

Int 6 zmd nltv e z e t rj he ht e tt e s ;

a munkakciri leirdsukban meghat6n>zott feloszt6s szerint felelos:- a 2.2.fejezet f.) i.) szakaszaiban meghat ilrozottadatok kezel6s66rt,- a3.2- fejezet e.) f.) g.) szakaszarbanszereplo adattov6bbit6s.

Iskolailrkdr.
- tanul6k adatainak kezel6se a2,,2. fejezet d.) e.) h.) szakaszai szerint,- adatok tov6bbit6sa a 3 .2, d.) szakaszitban me ghat6r ozottak szerint,- a nevelok ds alkalmazottak adartainakkezeldse a2.1. a) 6s b.) szakaszai szerint,- a nevelok 6s alkalmazottak s:zem6lyr anyagtnak kezel6se, a pedag6gusok erk<ilcsi

bizonyitv6ny6nak nyilviintaft 6sa,
- adatok tovabbftdsa 3.2. fejezet c.) szakaszdban szereptcik kdztil az aldbbiakat:- a magatartts, szorgalom 6s tud6s erldkelesdvel kapcsolatos adatok az &intetl

csoporton beliil, a nevelotestril:ten beliil,
- a sztilonek, a 2.2. fejezer g.) szakasz6ban meghatttrozott tanul6i baleseteket a

tudom6ssz erzes napjiln koteles tovdbbitani a munkavddelmi felel6snek.

- a2.2. fejezet d.) szakasz6ban s:zereplo adatok,
- a3.2. fejezet g.) szakasz6ban s:zereplo adattov6bbit6s.

5 Az adatkezelfls technikai lebonyolitfsa

5,1. Az adatkezelds dltaldnos mdtlszerei
Az intezm6nytinkben kezelt adatol,r nyilvantart6si m6dja a kovetkezo lehet: nyomtatott

irat, elektronikus adatok: KIR 3 az iskola u,eblapj6n elhelyezett (elektronikus) adat, fenytep

5,2. Az alkalmazottak szemdlyi iratainak vezetdse
5.2.1. Szemdlyi iratok Szemelyi irat minden - b6rmilyen anyagon, alakban 6s b6rmilyen

eszkoz felhaszn6l6s6val keletkezett adathordoz6, amely a 
'kizalkalmazotti 

jogviszony
l6tesit6sekor, fenn6ll6sa alatt, megszunesekor, illetve azt kovet6en keletkezik, 6s 'a

kozalkalmazott szem6lydvel cjsszefiiggdsben adatot, meg6llapit6st tartalmaz.
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A szemelyi iratok kore az alribbi: a kozalkalmazott szemdlyi anyaga, akozalkalmazott
t'jdkoztatasittol szSlo irat, a klzalkalmazotti jogviszonnyal 

-osszefuggO 
egy6b iriltok,

illetm6nysz6mfejtdssel kapcsolatos iralok, a kozalkalmazott bankszriml1ianai' szirma.. ;
kcizalkalmazott sai6t k6relm6re ki6llitott vagy onk6nt 6tadott adatokat tartalmaz6 iratok.

5.2.2. A szemdlyi iratolcra csak ol;van adat ds megdltapltds vezetheto, amelynek alapja: a
kozitatvagy a kcjzalkalmazott ir6sbeli nyilatkozata, a munk6ltat6i jogk6r gyakorlOj6nat< ira,sbeti
rendelkezdse, bfr6sdg, vagy m6s hat6s6g dontese, jogszab6lyi rendelkezds.

5.2.3. A szemdlyi iratokba val6 betekintdsre az al|bbi szemdlyek jogosultak: azintlzm1ny
vezetoje, helyettese, a kolldgiumi - titk6r, mint az adatkezeles vdgrehajtoji, a vonatkoz6 t6rv6ny
szerint jogosult szem6lyek (pld: ad6elllenor, tb-ellenor, revizor), saj6t kdr6s6re az 6rintett
kdzalkalmazott.

5.2.4. A szemdlyi iratokytldelme
A szemelyi iratok kezeloi kiz6rolag az al6bbi szemdlyek lehetnek: az intdzmdny vezetoje,

az adatok kezel6sdt vegz6 kolldgiumi titl,l6r. A szemdlyi iratokat 6s a szem6lyi adatokat v6deni
kell ktilcindsen a jogosulatlan hozz|ferds, megv6ltoztatls, tov6bbit6s, nyilv6nossirgra hozatal,
tdrlds vagy megsemmisit6s, valamint a vdletlen megsemmistil6s 6s sdrtil6s ellen.

Ha az adatok tov6bbit6sa httlozaton vagy egy6b informatikai eszkoz ftjan t6rt6nik, a
szemdlyes adatok technikai vddelmdnek biztosftS.sa 6rdekdben az adatkezel6nek 6s az adat
tovfbbit6jd'nak killon vddelmi int6zkeddseket - ellenorz6,s,jelszavas vddelem, az elkiildds utiin a
hii6zatrol val6 torles - kell lennie.

5.2.5. A szemdlyi anyagvezetdse ds tdroldsa
A kdzalkalmazotti jogviszony ldtesitdsekor

kozalkalma zott szemelyi any agdnak o ssztedll it/sir ol,
szab 6ly zat szerint keze I i.

az intezmeny vezet6je gondoskodik a
s azt a vonatkoz6 jogszabillyok 6s jelen

A szem6lyi anyagban az 5.2.1 . fejezetben fblsoroltakon kivUl m6s anyag nem tarolhat6. A
szem6lyi anyagot tartalmuknak megfeleloen csoporlositva, keletkezdsiik sonendj6ben, az e odlra
szem6lyenkent kialakitott gyrijtoben ',z6rt szekrdnyben kell orizni. A kozalkalmazotti
alapnyilv6ntart6s elso alkalommal papir alapon kdsziil, majd a tovdbbiakban szinnit6gdpes
m6dszerrel is vezetheto.

A szftmitogdpes vezetett k6zalkalnnzotti alapnyilv6ntart6st ki kell nyomtatni a kcivetkez6
esetekben: ak6zalkalmazotti jogviszony elso alkalommal val6 ldtesftdsekor, ak}zalkalmuott
6thelyezdsekor, a kozalkalmazollr jogviszony megszrindsekor, ha a kozalkalmazott aclatai
ldnyeges mertdkben megv6ltoztak.

A kozalkalmazott az adataiban bekdvetkezo v6ltoz6sokr6l 8 napon beliil kdteles
t|jlkoztatni a munk6ltatoi jogkor gyakorl6j6t, aki 8 napon beliil kciteles int6zkedni az adatok
f:ivezetdsdrol. Szemdlyi anyag vezeteseerL 6s rendszeres ellenorz6s6drt az intlzmdny vezetoje a
felelos.

5.-t. A tanulfk szemdlyi udatainak vezetdse

5.3. I . A tanul1k szemelyi adataina,k vddelme
A tanul6k szemelyi adatainak kezeloi krzir6Iag az alilbbiak lehetnek: az inteznreny

vezetoje, az rntezmenyvezeto helyettese, a kolldgiumi- titk6r, adminisztr6tor.
Az adatokat v6deni kell ktilonoserL a jogosulatlan hozzhferes, megviltoztatSs, tov6bbit6s,

nyilv6noss6gra hozatal, t6rlds, vagy megsemmisit6s, valamint a vdletlen megsemmisiilds 6s
s6rtlds ellen.

Ha az adatok tov6bbit6sa h6l6zaton vagy egy6b informatikai eszkoz ritjan tdrt6nik,
a szemelyes adatok technikai vddelmdne,k biztosit6sa drdekdben az adatkezellnek 6s az adat
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tov6bbft6j6nak ktilon vddelmi intdzkedes;eket (ellen6 rzes, jerszavas v6delem, az elktild6s utiin ah6lSzatr6l val6 torlds) kell tennie.

5.3.2. A tanul1k szemdryi adatainakvezetdse, tdrordsa
A kolldgiumi jogviszony ldtesit

tanul6k szemdlyi adatainak ossze6llit6s
szabtiyzat szerint kell kezelni. l\ di6k
felsoroltakon kivtil m6s anyag nem t
csoportositva az aldbbi nyilvdntart6sokb
KIR szemdlyi nyilv6ntart6s tdrzskr)nyv, csopoftnapl6, rigyleti napl6.

5.3.2.1. Az osszesftett tanul1i
Cdlja a kolldgiumban lak6 di6kok le ainak naprak esztirolina, a sztiksdges
adatok biztosit6sa, rgazollsok ki6,[it6sa , Zgat6si feladatok folyamatos elldfZsa
cdlj6b6l.

Az asszesftett tanul\i nyilvdntartds a kdvetkezT adatokat tartalmazhatja:

A tanul6 neve, osztillya, sziletdsi helye ds ideje, anyja neve, 6lland6 lakc:[me,
tartozko dtts i he I ye, te I efo ns z6m a, ar tanul 6 i sko l6j 6nak me gnevlz6 se.

A nyilv6ntartdsr az intdzmenyvezeto utasit6sait kovetve a koll6giumi-titkrir vezeti.A tanul6i nyilv6ntart6s minden ,jv szeptember l_jdig elso alkalommal papir alapon
kdsziil, majd a tov6bbiakban szlmit6gdpes m6dszerrel vezetheto. n szamitOg6ppel
vezetett tanul6i nyilv6ntart6s folyamatos pontos 6s teljes vezetds6,6rt a koll6giumi--titirir
felel6s.

T6rol6s6nak m6dj6val biztositani kell, hogy az adatokhoz illetdktelen szem6ly ne
fdrhessen hozzit. Az elektronikus lbrm6ban vezetett tanul6i nyilvantart6s m6sodp6ld6nyban
tcirtdno tarol6s6t biztositani kell. A tanul6 ds sziiloje a tanul6 adataiban bekOvetlezO
v6ltoz6sokr6l 8 napon belUl kciteles t6.jdkoztatni a csoportvezetot, aki 8 napon beliil k<jteles
intdzkedni az adatok az adatok 6tvezetdsdrol.

5.4. Az adatnyilvdntartdsban drintett alkttlmazottak, tanulhk ds sziitdk jogai ds drvdnyesitdsiik
rendje.

5.4.1. Az |rintettek tajdkoztatdsa, kdrelem az Lrintett adatainak mddos{tdsa
Az adatkezeles iital drintett szemellyel az adat felvdtele el6tt kozcjlni kell, hogy az

adatszolg6ltat6s dnk6ntes vagy kdtelezo. Kotelezo adatszolgiiltatas esetdn meg kell jelOlni az
adatkezelest elrendelo jogszabiiyt is. A ktizalkalmazolt, atanul6 vagy gondvisel6je tdjlkonatast
kdrhet szemdlyes adatainak kezelesdrol, valamint kerheti szemdlyi-adatainak heiyesbit6s6t,
illetve kijavit6s6t, amelyet az adatkezelo kiitelesen teljesiteni.

A klzalkalmazott, a tanul6, illletve gondviseloje jogosult megismerni, hogy az
adatkezeles sor6n adatait kinek, milyen cdlb6l es milyen terjedelemben tov6bbitottak.

A kozalkalmazott a kozokirat, ilk:tve a munk6ltat6 dcintdse alapjan bejegyzett adatok
helyesbitds6t vagy tcjrldset csak kcjzokirat, illetve a munk6ltat6 erre iranyutO nyilii1ozata vagy
dcintdsdnek az illetdkes szervek 6ltal tortdnt megvtitoztatilsa alapjinkdrheii.

Az etintett kcizalkalmazott, tanul6, illetve gondviseloje kdrdsere az intezm€ny veze1qe
tSjekoztatitst ad az intezmdny 6ltal kerzelt, illetoleg az Sltala megbizott feldolgoz6 61ial
feldolgozott adatair6l, az adatkezelds ceJtj6r6l, jogalapj6r6l, idotartu^6r61, az adatfeldolgozo
nev6rol, cfmdrol es az adatkezelessel osszefiiggo tev6kenys6 gdrol, tov6bbri arr6l, hogy nl es
milyen c6lb6l kapjak vagy kapt6k meg az ardalokat.

Az tntezmeny vezetoje a kerelem benyrijt6s6t6l sz6mitott 30 napon beltil ir6sban kdtdes
me gadni a tdj eko ztat6st.
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5. 4. 2.Az drintett szemdlyek tiltakoz:dsi joga
Az drintett tiltakozhat szemdlyes adat6nak kezelese ellen. ha
a.) A szemdlyes adatok kezeldse - tov6bbit6sa - kiz{r6lag az adatkezelo vagy az

adalifivevojog6nak vagyjogos erdekdnek ervdnyesitdsdhez szriks6ges, kiv6ve, haazadatkezel6st
t<irv6ny rendelte el.

b.) A szemdlyes adat. felhaszn6l6sa vagy tovdbbit6sa k<jzvetlen izletszerzls,
krjzv6lem6ny-kutat6s vagy tudom6nyos kr:tat6s cerjfratdrtdnik.

c.) A tiltakoz6s jog6nak gyakorl6s6t egydbkdnt torvdny lehetovd teszi Az int6zm6nyvezetoje az adatkezeles egyidejri fi:lftiggesztdsdvel a tlltakozitst kciteles a k6rolem
benyrijtris6t6l sz6mitott legrovidebb idon behil, de legfeljebb 15 nap alatt megvi zsg6lni,6s arurak
ere dmdny d ro I a kere I m e z6t ir 6sb an titj eko ztatni.

Amennyiben a tiltakoz6s indokolt, az adatkezel6 koteles az adatkezel6st - bele6rtve a
tovribbi adatfelv6telt es az adattov6bbit6st is - megsziintetni 6s az adatokat zirolni, valamint a
tiltakoz6sr6l, illetoleg az annak alapjin tett intezkeddsekr6l 6rtesfteni mindazokat, akik r6sz4re a
tiltakoz6ssal 6rintett szemdlyes adatot kor6bban tov6bbitotta, 6s akik k<itelesek int6zkedni a
tiltakoz6si jog 6rvdnyesitdse drdekdben.

Amennyiben az drintett a meghozott dcintdssel nem 6rt egyet, az ellen- annak kcjzl6s6t6l
szdmitott 30 napon beliil - adatvddelmi tdrvdny szerint bir6s6ghoz fordulhat. l6sd: adatv6delmi
tcirveny 16.$ (1) bekezddse.

5. 4. 3. A b ir 6 s dgi j o gdrv eny e s [t d s I e he t ri s d ge
Ha az int6zmdny adatkezeldsi tevrJkenysege sor6n az lrinrettjogait megsdrti, az lrintett

kozalkalmazott, tanul6 vagy annak gondviseloj e az adatkezelo ellen bir6s6ghoz fordulhat.

3. sz. mell6klet
Az ir atkezel6si sza b irly zat a koll6giu m ban

I. Altaldnos rendelkez6sek:
- akdziratokr6l, akcizlev6ltarakr6l6s amagrinleveltdianyagvddelmdrol 1995. 6vi LXVI. tdrv6ny
III. fejezete 11,12 $

- a kozfeladatot ell6to szervek iratkezelesdnek 6ltal6nos kovetelmdnyeirol sz6l5 33512005.
(XII. 29.) Korm. rendelet es

- a20120I2. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelesi-oktat6si intezmenyek mrikciddsr6l 6s a
kdzneveldsi int6zmdnyek ndvhaszntiattnol82.$, 116.$ ds az L sz. Mell6klet alapjdnk6sziilt"

1. Aziratkezel6siszab:llyzathatfllya
Az uatkezel6si szab6lyzathatttlya l<iterjed az rntdzmdnyben keletkez6, az oda 6rkezo,

illetve az onnan tov6bbitott valamennyi iratra.

2. Aziratkezelds szab:ilyozfsa
Aziratkezeldsi szab6lyzat az iratok. kezel6senek biztons6gos m6dj6t, rendszerez6s6t,

nyilv6ntartris6t, seg6dletekkel ellttttsifi,irattdrazisdt selejtezds6t ds lev6ltirbadtadisht
szabillyozza.

Az rntezmenyve zet dj e az intezmeny S zerv ezeti e s Muko dd s i S z ab 6ly zathban
hat6r ozza meg az iratke ze l 6 s szerve zeti rendj dt, az ir atkezel6 sre, valam int az azzal
dsszeftiggo tevdkenysdgekre vonatkoz6 feladat- es hatdskrjroket, tov6bbri kijel<lli az
iratkezelds feliigyeletet el16t6 szem6lyt,

3. Az iratkezel6s bels6 feliigyelete
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Aziratkezeldsi szab6lyzatban foglaltak vdgrehajt6s 6ert az 6s biztons6gos
megorzdsdre alkalmas tattir kialakit6s6drrt ds mtikodte;6sddrt, tov 6shez
sztiksdges egydb tirgyi, technikai es szenLdlyi feltdtelek biztositdsircrt, feltigyel et1ert az
intdzmeny vezetoj e felelos.

Azintezmeny.ftatkezeldsdt irgy ke,ll megszervezni, hogy az od,a lrkezett, ottkeletkezii,
illetve onnan tovdbbitott irat:

a) azonosithat6, fellel6si heliye, irtja kdvetheto, ellenorizhet| ds visszakereshet6
legyen;

b) tartalma csak az arra jogosult szilmilralegyen megismerhet6;
c) kezeldsddn fenn6ll6 szemdlyi felelosseg egy6rtelmrien meg6llapfthat6 legyen;d) szakszeni kezelesdhez, nyilv6ntart 6stri.oz, kdzbesites6hez, v6delm6he:r a

megfelel6
feltdtelek biztosftva legyenek;

e) abedrkezett iratok megvilltoztathatatlans6gabiztositva legyen;
0 a rendszeres selejtezds elv6gzdsdvei M ftattiri iratanyag felesleges

felhalmoz6d6sa megelozh<:to, a maradand6 6rt6kri iratok meg6rz6le biztosilott
legyen;

g) az igyintezeshez, a dontdsek elok6szitdsehez, a szervezet rendeltet6sszerii
mrikodesdhez megfelelo t6rnogat6st biztositson.

III. Az iratok kezel6s6nek dltaldnos l<iivetelm6nyei

1. Az iratok rendszerez6se
Az azonos iigyre - egy adott tttrgyra - vonatkoz6 iratokat egy irategysdgkdnt, tigyiratk6nt

kell kezelni. A tdbb f6zisban intezett iigyek egyes fdzisalban keletkezett iiatol tigyiraton beliili
irategysdgnek, tigyiratdarabnak (tigydarabnak) minostilnek.

Azigytatokat, valamint a kdzfeladatot ell6t6 szerv trattitri anyagitbatartoz6 egydb
m6s iratokat - mdg irattdrbahelyez6stik eliitt - aziratthri tervben meghatfurozott irattari
t6telekbe, atdrgyi alapon, indokolt esetben iratfajta alapj6n kialakitott irattilriegys6gekbe
kell besorolni.

2. Az iratok nyilvi{ntartrisa 6s az iratf<trgalom dokumentrilisa
Az iratot iktat6sz6mmal ell6tva az e ceha rendszeresitett, digit6lis iktat6programban kell

nyilv6ntartani (iktatni) 6s papir alapon azirattdrban elhelyezni.
Az iktat6st olyan m6don kell vdgezni, hogy azr az iigyint6zds hiteles dokumentumak6nt lehessen
haszn6lni. Az tratforgalom kereteben az irtadlst-tttvdtelt minden esetben rigy kell v6gezni, hogy
egydrtelmrien bizonyithat6 legyen, ki, mil,lor, kinek tov5bbitotta vagy adta 6t az iratot. Az iratok
iktat6s6val 6s az iratforgalom dokument6lt6s6val biztositani kell, hogy az igyintez6s folyarnata,
ds az iratok szervezeten beliili irtja pontorsan kovetheto ds ellenlrizheto, aziratokholl6te pedig
naprakdszen megdllapithat6 legyen,

III. Az iratkezel6s folyamata

I A ktildem6nyek 6tv6tele
A kaldemdny dtvdteldre jogosult;

a) a cimzett vagy az iitala megbizott szemdly;
b) az intezmeny vezeto.ie, helyettese vagy az iitala megbizolt szem6ly, azaz az

kolldgiumi titk6r;
c) a postai meghatalmazhssal rendelkezo szemely.

A killdemdnyt dnevd koteles ellenririzni;
a) a cimz6s alapj6n a kiildem6rny 6tv6teldre val6 jogosults6g6t;
b) akezbesito okm6nyon es a l<tldemenyen levb azonosit6si jel megegyez6s6g6t;
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c) az ftatottartalntazs zdrtboritek, vagy zitrt csomagol6s s6rtetlens6g6t.Az dtvevo kciteles gondoskodni az egyerl logszibalyban vagy a szerv bels6szabillyzatilban eloirt biztons6gi kovetelmdnyek sz#nti feiadatok elv6gz6s6rol.
Az ttvevo apapiralapri iratok esetriben a kdzbesito okm6nyon o'ivashat6 al6ir6s6val esi

li smeri. Az,,azonnal,, ds,,si.irg6 s', j elzds
al kell megjeldlni. Amennyiben iktat6sra
dteles haladektalanul, de legk6s6bb az

.1 . .. ettnek vagy az illetekes iktat6egys6gnek
rKtatasra atadnl.

Sdriilt kiildemdny dtvdtele esetdn a sdri.ilds tdnydt papiralapri iratok eset6ben az 6tv6teliokm6nyon jelcilni kell, ds soron kiviil ellenoizni teit a-tuto.-6.ry tartalm6nak megl6t6t. Ahianyz6 iratokr6l vagy melldkletekrol a ktildo szervet, szemdlyt drtesiteni kell.
A gyors elintdzest ,azontTal',,,,siirgos,' tovribb:itani

kell a cimzetthez. illetoleg n6l6sra jogosultak
Tdves cimzes vagy kdzbesitds esetdn ? ani kell a

cimzetthez, vagy ha ez nem lehetsdges, 
'7lss7a kell ktildeni a felad6nak. Amennyiben a feltad6

nem 6llapithat6 meg, a kiildem6nyr nattirtrzni es az irattari tervben meghatirozott
ido utrin selejtezni kell.

2 A kiildem6ny felbontrisa
Az intdzmdnyhez drkezett kuldemdnyt - a minds[tett iratok kivdteldvel

a) a cimzett, vagy
b) a szervezeti ds mtikcjddsi szabiiyzatban meghat6r ozotr szervezeti egys6g dolgoz6ja

bonthatja fel.
Felbontds ndlkil dokumentdltan a c{mzettnek kell tovabbftani azokat a kt)ldemdnyeket,

a) amelyek,,S. k." felbontdsra sz6lnak,
b) amelyeknel ezt az arra jogosult szerm6ly elrendelte, valamint
c) amelyek n6vre sz6l6ak 6s meg6llapithat6an mag6njelleguek.
A klildem6nyek cimzettje kdteles gon<loskodni az 6ltala tfivetthivatalos ktildem6ny

iratkeze 16 s i szabiiy zaI s zerinti i ktat6s 616 l.
A ktildemdnyek tdves f-elbont6sakon a felbont6 az iltvetel ds a felbont6s t6ny6t a d6tum

megielol6s6vel, dokument6ltan kcjteles rogziteni, majd gondoskodnia kell a ktldem6ny
cimzetthez val 6 e lj uttat6s6r6 L

A ktildem6ny felbont6sakor ellenorizni kell a jelzett melldkletek megl6t6t 6s
olvashat6s6gat' Az esetlegesen felmeriilo probldm6k tenyet iogziteni kell, ds err6l t6j?koztatni
kell a kiildot is.

Ha felbontd-s alkalm6val kidertil, hogy a kiildemdny penztvagy egy6b drt6ket tartalmuz, a
felbont6 az cisszeget, illetoleg a kiildemdny drt6ket kot.l.s az iritokon vagy feljegyz6s
form6j6ban az irathoz csatoltan feltrintetni, es a pdnzt, illetdkbdlyeget ds egy6b ertelet -
elismerv6ny ellendben - a penzkezelessel megbizott d,olgoz6nak 6tadni. Az elismerv6nyt az
irathoz kell csatolni.

Amennyiben az irat benyrijt6sanak idopontjdhoz jogkovetkezmeny f11z1dik vagy
flizodhet, gondoskodni kell, hogy annak idrSpontja harmadik fei attat meg6llapitirat6 legyen.

Papiralapri irat esetdben a benyrijtds idopontjdnak megfilapitirsa a 
-borit6k 

csatoliisdval
biztosithato. Amennyiben a bekiildo nevdt vagy pontos cimet az iratb6l nem lehet meg6llapitiuri,
az ezek igazollsitra szolg6l6 inform6ci6hordoz6kat az trathozkell csatolni.

Az irat munkahelyrol tortdno kiviteldrol, munkahelyen kiviili tanulmiinyozdsili6l,
feldo I goziis tu oI, tir olits 616 I b e I so szab 6ly zartban ke I I rendelkezni.

A szem6lyes adatok kezeldsehe z valo hozztf|rulilst tartalmaz6, illetve a kcjz6rdek-
adatok megismerdsdre ir6nyul6 kerelmek kezel6sdrol belso szab6lyzatihankell rendelkezni.
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3 Az iktat6szrim
AzitatoL el kell l6tni iktatoszitmmal es azirar egydb azonosit6 adataival Aziktatoszitm
feldpit6se a kdzponti tigyiratkezelds esetdn : dv-ir6ny/so r szttm.

4 Aziktatris
Az hatkezel6nek az iratokat a be6rkez6s napjin, de legk6sdbb az azt kcjvet6 munkanapon be kell
iktatni. Soron kiviil kell iktatni a hat6ridos iratokat, t6viratokat, expressz kiildem6nyeket, a
hivatalb6 I tett intdzkeddseket tartalmaz6,. srirg6 s " j e lzd sri iratokat.

Nem kell iktatni, de jogszabdlyban meghatdrozott esetekben nyilvdn kell tartani;
a) konyveket, tananyagokat;
b) rekl6manyagokat, tttjekoztart6kat;
c) meghiv6kat;
d) nem szigorri sz6mad6sir biz:onylatokat;
e) bemutatdsravagy jov6hagy6s celj6b6l visszavar6l ag erkezell iratokat;
0 p6nztigyi bizonylatokat, sz6rnl6kat (kiilon szabillyozfis szerint);
g) munkatigyi nyilv6ntartdsokat;
h) anyagkeze16ssel kapcsolatos nyilv6ntart6sokat;
i) kozldnydket, sajt6term6kek.et;
j) vissza6rkezett tdrtivevenyeJket 6s elektronikus visszaigazol6sokat.

Tdves iktat6s eset6n a megJegyzds rovatban fel kell ti.intetni a tdves iktat6s t6ny6t. A t6vesen
kiadott iktat6sz6m nem haszn6lhato fel rijra.

Az nat iktat6sa elott meg kell 6llapitani, hogy van-e elozmdnye . Az elozmenyt az irathoz kell
szerelni.

5 Szigndl6s
Az tratkezelo az erkezett iratot koteles az rntezmeny vezetojdnek vagy a vezeto

megbizottj6nak 6tadni, aki krjeldli az tigyintdz6st vegzo szem6lyt (szign6l6s). Az irat
szigniiflstra jogosult meghatdrozza az elirfiezdssel kapcsolatos esetleges ktildn utasit6sait
(feladatok, hat6rido, si.irgossdgi fok stb.). llzeket a szign6l6s idejdnek megjelcil6s6vel ir6sban
teszi meg. Az intezmeny vezetoje elrendelheti az tat bemutat6s elotti iktat6s6t.

6 Kiadmfnyozds
Ktilso szewhez vagy szemelyhez:, kiildendo iratot kiadmdnyk6nt csak a szervezeti 6s

muk<id6si szabitlyzatban, iigyrendben melghattrozotl, kiadm6nyoz6si joggal rendelkez6 szern6ly
irhat aI6. Kiilso szewhez vagy szemelyhez kiadm6nyt csak hitelesen lehet tov6bbitani. Nem
min6siil kiadm6nynak az elektronikus visszaigazolits, a fizetdsi azonosit6r6l6s az iktat6szrlmr6l
sz6l6 elektronikus titjekoztattts, valamint az batkezeldsi Szabtiyzatban meghatirozott egy6b
dokumentumok.
Az irqt akkor hiteles kiadmdny, ha:

- azt az illetdkes kiadm6nyozo salt\I kezileg al6irja, vagy a kiadmiinyozo neve mellefr. az

,,S. k." jelzes szerepel, a hitelesitdssel felhatalmazott szem6ly azt all,irishval igazolja,
tov6bb6

- a kiadmitnyozo, illetve a felhatalrnazott szemely al6ir6sa mellett a szerv hivatalos
bely e gzo lenyomata szerepel.

Nyomdai solrszorositds esetdn elegendS :

- a kiadmdnyozo neve mellett az ,,s. k." jelz6s, vagy a kiadm5nyoz6 alal<hi aliirds
mint6ja ds

- a kiadminyozo szerv b6lyegzolenyomata.
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Az intezmenyndl keletkezett iratokr6l az iralot Srzo szervezeti egysdg vezetbje, vagy igyintezi;je
hitelesitesi ziradekolitssal jogosult papirarlapri ds elektronikus m6solatot is kiadni.7 ExpedidL{s

A kiadmrinyozott iratokat az erintett cimzetthez. cimzettekh ez tovilbbitani kell. Az
iratkezelonek ellenoriznie kell, hogy a hil.elesitett iratokon v6grehajtottak-e minden kiad6i
utasitiist, 6s a melldkleteket csatolt6k-e.
A ktildem6nyeket a tov6bbit6s m6dja szerint kell csoportositani (posta, kiil<in k6zbesit6,
fut6rszol96lat stb.).

8 lrattirazfls
Az itattarba ad6st es az irattilri anyagkezeldsdt dokument6ltan, visszakereshetcjen kell

vdgezm.,
Atmeneti irattdrba (titk6rs6g) lehet elhelyezni az ehntdzett,tov6bbi 6rdemi int6zked6st

nem i gdnylo, kiadm6n y o zotr, tr attfri t6tel s z6mmal e ll6tott ti gyiratokat.
Iratt6rba helyezds elott az iigyintd:zonek az tigyirathoz - ha eddig nem tort6nt meg - hozzit

kell rendelnie (papiralapir irat esetdn riivezetnie) az irattini tdtelsz6mot, 6s meg kell vizsg6lni,
hogy az elofrt kezeldsi ds kiad6si utasit6sok teljesriltek-e. A feleslegess6 v6lt munkap6ldrinyokai
6s m6solatokat az iigyiratb6l ki kell enelni, ds a selejtezesi elj6r6s mell6z6sevel meg kell
semmisiteni' Ezt kovet6en be kell vez:etni az iktat6k<inyv megfelelo rovatiib a az iritt1rba
helyezds idopontjdt, 6s el kell helyezni az tattiri tdtelsz6mnak megfelel6 gyrijt6be.

9 Selejtez6s
Az igyiratok selejtezeset az intdzmdnyvezelo iital kijelcilt legal6bb 2 tagt selejtez6si

bizotts6g javaslata alapjin lehet elvdgezni azirattiri tervben rdgzitett orzlsi ido letelt6vel.
Az iratselejtezdsrol a selejtezdsi trizottsdg tagjai iltal aliirt, ds a szerv korb6lyegz6j6nek

lenyomatSval ell6tott selejtezdsi jegyzokdnyvet kell kdsziteni, melyet iktat6s uttn2 p6ldrinyban
az illet6kes levdltdrhoz kell tov6bbitani, a selejtezds engedelyezdse vegett.

A levdlt6r az iratok megsemmisitds6t a szi.iksdges ellenorzds ut6n a selejtez6si
j egyzokonyv visszakiildott pdld6n y 6ra irt ztn adeld<al engeddlyezi.

A megsemmisitdsrol a szerv vezetoje az adatvddelmi 6s biztons6gi el6ir6sok
fi gyelembevdteldvel gondoskodik.

10 Lev6ltfrba adds
A lev6lt6r szdmilra |tadando tigyiratokat az iigyviteli segddletekkel egyiitt nem fert6z6tt

6llapotban, lev6lt6ri orzesre alkalmas savmentes dobozokban az fiad6 kciltsdg6re az irattirt tew
szerint, fitadfs-itveteli jegyzokdnyv kisdretdben, annak mell6kletdt kdpezo ritad6si egys6g
szerinti (doboz, csomag stb.) teteljegyzdl&el egytitt, teljes, lezirt. dvfolyamokban kell ritadrri. A
visszatartott tigyiratokrol kiildn jegyzdket kell kdsziteni. Az iltadiLsi jegyzdket 6s a visszatartott
iratokr6l k6szitett jegyzeket - a lev6ltdrrel egyeztetett m6don - elektronikus form6ban is 5t kell
adni.

IY"Hozzff6r6s az iratokhoz. az iratok rz6delme

Az iratokkal es az azok kezeldsrdhez alkalmazott g6pi adathordoz6kkal kapcsolatban
minden esetben rendelkezni kell a sztikseges vedelmi intdzkeddsekrol. Biztositani kell az
illet6ktelen hozzifdres megakad6lyoztstfi mind a papiralapri, mind a g6pi adathordozo eset6bon.

Az intezmeny alkalmazottai csak azokhoz az - akdr papiralapir, ak6r glpi adathordoz6n
throlt - iratokhoz, illetoleg adatokhoz ferhetnek hozzir, amelyekre munkakdriik ellhthsahoz
sztiksdgtik van, vagy amelyre az illetekes; vezeto felhatalmaz6st ad. A hozzdfer6si jogosults6got
folyamatosan naprak6szen kell tartani.

Az iratokhoz a kiqdmdnyoz| ddntdse alap.,ifit az aldbbi kezeldsi utasitdsok alknlmazhatdk:
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a) ,,Saj6t kezu felbont6sra!",
b) ,,M6s szervnek nem adhat(i 6t!",
c) ,,Nem m6solhat6!",
d) ,,Kivonat nem k6szfthet_!",
e),,Elolvas6sut6nvisszakiildendo!",
D ,,ZirtboriIlkban t6roland6!" (a kezelds6re vonatkoz6 utasit6sok megjel6l6s6vel),
g) valamint mas, az adathordoz6 saj6toss6g6t6l ftigg_ egydb sziiks6ges utasit6s.

Az elozoekben meghaLttrozott kezeldsi utasitasok nem korl6tozhatjttk a kozdrdekti aclatok
megismerds6t.

1. Az elektronikus riton eldrillitott papfralapri nyomtatvrinyok hitelesit6se
Az adott targyban kiadm6nyoz6si joggal rendelkezok hitelesitik.
Az elektronikus rendszer haszndlata sord,n ki kell nyomtatni 6s az irattarban kell elhelyezni
az aldbbi dokumentumok pap[r alapu md:golatdt;

. az rntezmeny torzsre vonatkoz6 a<latok m6dosit6sa

. az alkalmazott pedag6gusokra, megbizttsi szeruoddsesekre vonatkoz6 adatbejelent6sek

. atanul6ijogviszonyra vonatkozo bejelentdsek

. az okt6ber 1-jei pedag6gus es tanul6i lista

Az elektronikus irton elo6llitott es fent felsorolt nyomtatv6nyokat az rntezmeny pecs6tj6vel 6s az

rgazgat6 aliir 6sdv aI hitel e s itett form6b an ke I I t6ro lni.

2 Az elektronikus riton el6:illitott, hitelesitett 6s tilrolt dokumentumok kezel6se
o I koll6giumi irodai sz|mit6gepes mapparendszer6ben kell t6rolni.
. Enol rendszeres idokozonkent (havonta) biztons6gi mSsolatot kell k6sziteni.

Yl. 2616 rendelkez6sek
Ez az iratkezel6si szabiiyzat

Irattdri terv

Neveldsi-ohatdsi ilwek

12 Neveldsi-oktatdsi kfserletek, ui itasc,k ] 0 L0
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Irattdri
Irattdri terv
tdtelszdm

Ug,ko, megneveztise

Orzdsi idd
(dv)

Vezeldsi, igazgatdsi ds szemdlyi ug,tek

I Int dzmdnyl d t e s [t d s, dt sz ert e z d s, fej I e s zt d s nem selejtezhetd

2 I kt at 6 ko nw e k, ir a t s e I e i t e z d s i i e gy z 5 ko nyv e k nem seleitezhetd
IJ Szemdlyzeti, bdr- ds munkailgy 50

4 Munkav d del em, t{izv d de I em, b al e s e tv d de I em, 10

5 Fenntartdi irdnvitds 10

6 Szakmai ellendrzds t0
7 Me gdll ap o dds o k, b [r 6 s d gi, dl I ami gaz gat d s i {i gy e k t0
8 Belsd szabdlyzatok 10

9 Polgdri v,!delem t0
10 Munkatervek, j elentdsek, statisztikdk 5 5

11 Panaszaigtek 5
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t?

I1
r urzstuporc, portorzsmpoK, berast naplok nem selejtezhet
f eweret. oryelel

nem selejtezhet6
20

15 Tanul6i fegyelmi ds kartdritdsi iigtek 5

16 Napl6k 5
ta

f/ D id konkor mdnyz at s z erv e z ri s e, miiko dd s e 5
]B P edag6 giai szalts zo I gal at 5
t9 Szillfi munkakozdsseg, isko|aszdk szervez6se, mtik\ddse 5
20 S z akt andc s ad6 i, s z akdr t ci i v d I e md ny e k, j av as I at o k d s aj dnt as o k 5
1tZI Gyakorlati kdpz 6s s z erve z d s e 5
22 Vizsgajegtzcikonyvek 5
aaZJ Tantarg,,felosztds 5
z1 Gyerme k- es rfi tisagvede lem 3

Gazdasdt 7i tigyek
25 Ingatlan-nyilvantartds, kezelds, fenntartds, 6pt)lettervrajzok,

he ly s z {nr aj z o k, ha s zndl at b av d t e I I e n ge dd Iy e k
50

26 Tdrsadalombiztos{tds 10
27 Leltdr, dlloe szk1z-nyilvdntartds, vagtonnyilvdntartds, s elej tezd s 8
28 Eves lilltsegvetds,

bizonylatok
kr;ltsdgvetdsi beszdmol1k, konyveldsi 5

29 A gyermekek, tanul1k ellatasa, juttatdsai, terftesi dtiak 5
30 Szakdr t 5i b izo tt s ag s zakdr t 6 i v 6 I e, me ny e 20
31

1.1

4. sz. mell6klet
1. Kiiz6rdekii bejelent6sek 6s panaszok kezel6s6nek rendje a koll6giumban
C6lja: A tanul6t, sztilot, pedag6gust, egydb alkalmazottat drinto probl6m6kat a legkor6bbi
id6pontban, a legmegfelelobb szinten lehessen feloldani vagy megoldani.

a

o

a

!

Alapvetf szabdlyai:
A koll6gium di6kjait, sztileiketigondviseloiket, valamint a koll6gium alkalmazottjait
panasztdteli jog illeti meg.
Panaszt lehet tenni minden olyan Ligyekben, melyekkel kapcsolatban a koll6gium kdteles,
ill. jogosult az intdzked6sre.
A panasz jogossdg6t, okdval kaprcselalsr kdri.ilmdnyeket a kolldgium intezmenyvezetl
helyettese kdteles kivizsg6lni.
Jogossriga esetdn kciteles az ok elh6rit6sdval kapcsolatban int6zkedni, vagy az intezmeny
v ezetojenel int6zkedest kezdemd ny ezni.
A Panaszkezelesi szabiiyzarr6l a kolldgiumi bekcjltozeskor aHiuirenddel egyiitt minden
tanul6t, sziileiket ds minden irj dolgoz6t tdjekozlatni kell.
A panaszos problemdj6val az drinl.etthez forduljon.
A panasz kezeleset a jelz6s pillanart6ban meg kell kezdeni.
A panaszosnak dreznie kell, hogy iigye nem csak neki fontos.
A tipikus probldm6k kiilon figyehnet igdnyelnek.
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.2 A punasz

A bejelent6s m6d iai

szribeli panasz

szemdlyesen

hdtfdtfll pdntekig 8.00-

16.00 kiiziitt a

meghatirozot't szintek
szerint.

telefonon
hdtfdtfl pdntekig 8.00-
16.00 kiiziitt 

^meghat6rozott szintek
szerint

Telz 82/222-914

lrfsbeli panasz

szemdlyesen

vagy mds

dltal
behozott irat
iltjdn

hdtf6t6l pdntekig 8.00-
16.00 kdzdtt 

^megh:rtfrozott szintek
szerint

postai ilton
bdrmi,kor

a koll6gium cim6re 7400

Kaposvfr, Cseri ft 14.

elektromos
levdlbe

bdrmi,kor cseriutikollegium@gmail.corm

Egy6b szinterek
a

panaszkezel6sre

- fog,adddrdk
- sziiilfii drtekezletek
- egJ'db drtekezletek,

megbeszdldsek

1.3 Panaszkezeldsieljdrds:
- A panasz jogoss6g6nak vrzsgflata.
- Jogos panasz esetdn egyeztetds az drintettekkel.
- A szi.ikseges int6zkedesek megtdtele.
- Az 6rintettek thjekoztatilsa.

Kcizdss6gek 6s egydnek egyar6nt tehetnelk panaszt. A kolldgiumi nevelok 6s egy6b alkalmazottak

a kdzalkalmazotti tan6cson, munkakozos;s6geken keresztiil, a sziilok a Sziiloi munkakdzdss6gen

kereszttil, a tanul6k a Di6kdnkormfinyzaton kereszti.il is tehetnek panaszt.

1.4 A panaszkezelds szintiei:
I. A tanul6 probldm6j6val elsosorban az i.igyeletes nevel6t keresheti.

il. Az iigyeletes nevelo, ha nem kompetens a parasz kezel6s6ben tov6bbitja azt a
csoportvezetonek.

ilI. Ha a csoporlvezeto nem tudja nLegoldani a probl6m6t, k<jzvetiti a panaszt a koll6gium
int6zmdnyv ezeto hely ette s 6nek.

IV. Sziiks6g esetdn a panaszkezeldrs drdekdben az intezmenyvezeto helyettes jelez az

intdzm6nyvezeto feld. Nem megnyugtato probl6makezelds esetdn a tanul6, sztil6 feln6tt
az intezmeny vezetoj dhez fordulh at.

V. A probl6ma tov6bbi fenn6ll6sa esetdn a panaszos a fenntart6n6l kdrhet jogorvoslatot.
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1.5 Panaszkezelds u tanuld esettiben:

- A panaszos probldmajaval az, ;jgyeletes nevelohoz fordul.
- Ha az igyeletes nevelo nem tudia megoldani a probldm6t, akkor a csoportvetlhdz

(oszt6lyfondkhoz) fordul.
- A csoportvezeto aznap vagy m6snap megvizsgalia a panaszjogoss6g6t, amennyiben az

nem jogos akkor IiszI|zza azigyel a panaszossal.
- Jogos panasz eset6n a csopoftvezeto 3 napon beltil egyeztet az 6rintettekkel. Ha

eredm6nyes, akkor a probldma lezitrul.
- Ha a csoportvezeto nem tudia megoldani a problem6t, kozvetiti azinlezmenyvezet6 fel6.
- Azintezmlnyvezetl 15 munkanapon beltil egyeztet a panaszosokkal.
- Az egyeztet6st, meg6llapod6st a panaszos es az erintettek sz6ban, vagy ir6sban rdgzitik 6s

elfogadj6k az abban foglaltakat, igy az egyeztetes eredm6nyes.
- Amennyiben a problema megold6s6ra tiirelmi idore van sziiksdg az eintettek 30 nap utrin

6rt6kelik az er edmdnyt.
- Ha a probl6ma tov6bbra is fenn6ll az rntdzmlny vetoje a fenntart6 bevon6s6val 15

munkanapon beltil megvizsg6lja a panaszt, kozos javaslatot tesz a prob[6ma
megold6sfra.

- A fenntarto egyeztet a panaszossal, amit ir6sban rdgzitenek.
- A folyamatot az rnlezmenyvezeto helyettes kezeli, aki a tandv vdgdn ellen6rzi a

panaszkezelds folyamat6t, dsszegzi a tapaszlalatokat. elkdsziti besz6mol6jrit az 6ves
6rt6kel6shez.

1.6. Panuszkezeldsi eljdrdsrend az alkalmazottuk rdszdre:

- A panaszkezeldsi elj6r6s celja, hogy a kollegiumban tortdnS munkav6gz6s soriin
felmeriilo problem6kat, vit6kat a legkordbbi idopontban a legmegfelelobb sziinten
lehessen feloldani, megoldani.

- Az alkalmazott panaszitL sz6ban vagy irdsban elj uttatj a ahhoz a szem6lyh ez, aki a felel6se
annak a tertiletnek, ahol a probldma felmeriilt.

- A felelos megvizsg6lja 3 munkanapon beliil a parraszjog6t. Ha a panasz nemjogos, akkor
a felelos tisztiuza azigyet a panaszossal.

- Ha a panasz jogosnak minostil, akkor a felelos 5 munkanapon beliil egyeztet a
panaszossal.

- Ezt k6vetoen a felelos 6s a panaszos az egyeztetest, meg6llapod6st ir6sban rogzitik 6s ha
a panaszos elfogadja az abban foglaltakat. Ebben az esetben a probldma megnyugtert6an
lezfurult. Amennyib e n a p anasz me go I d6s 6hoz ttire Imi i d6 sztikse ges,

I h6nap idotartam ut6n kdzosen drtdkeli a panaszos 6s a felelos a bev6l6st.
- Ha a tiirelmi id6 lej6rt6val a probldma nem old6dott ffieg, se a felel6s, se az

intezmenyvezeto kozremtikoddsdvel, akkor az intezmenyvezeto a fenntart6 fel6 jelez.
- 15 munkanapon beltil az intezmenyvezeto a f.enntart6 kepvisel6jdnek bevoniis6val kdz<is

javaslatot tesz a problema kezeldsdre-ir6sban is.
- EzutAn a fenntart6 kdpviseloje, es az intdzmdnyvezeto egyeztetnek a panaszossal, a

meg6llapod6st ir6sban rogzitik. amennyiben ttirelmi ido sziiks6ges, t h6nap idotartam
utdn kdz0sen drtdkelik a bevdl6st. Ha ekkor a probl6ma megnyugtat6an lezfralt, a

megold6st fr6sban rdgzitlk az drintettek.
- Ha a panaszos eddig nem fordult munkaiigyi bir6s6ghoz aprobllmhjtxal, akkor most mtlr

csak oda fordulhat. Az eljdrdsl tdrvenyi szabiiyozokhattrozzdkmeg.
- A folyamat szabirlyozoja az intezmeny igazgatohelyettese, aki tan6v v6gen ellenorzi a

panaszkezeles folyamatat, osszegzi a tapaszlalatokat. Elk6sziti a besz6mol6j6t az 6ves
6rt6kel6shez.
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1.7 Dokumentdcids elfitrdsok:
A panaszokr6l az intezmeny igazgat6helyettese ,,Panaszkezeldsi nyilvrintart6s"-t koteles vezetni,
amelyeknek a kovetkezo adatokat kell tartalmaznia:

1. A panasz t6tel6nek idopontja
2. A panasztev6 neve
3. apanasz leir6sa ( ha a panasz ir6sban tortenik)
4. A panasz az tntezmeny nevdben fogad6 szem6ly neve, beoszt6sa
5. A panasz kivizsg6l6s6nak m6dja, eredm6nye
6. A sztiksdges int6zkedds megnevez6se, v6rhat6 eredmdnye
7. Azintlzked6s v6grehajtdsadrt felel6s szem6ly neve.
8. A panasztevo tttjekoztat6s6nak idopontja
9. Ha a thjlkoztatdsir6sban tortdnt, annak dokumentuma
10. Ir6sban tett panasz esetdn a panasztevo nyilatkozata,hogy atdjekoztatdsban foglaltakat

elfogadja, illetve ennek hi6ny6banjegyzokcinyv indokl6ssal arr6l, hogy nem fogadja el.
11. A panasztevo a tdjekoztat6sban foglaltakat nem fogadja el, jegyz6kdnyv ut6iratk6nt

feljegyzds a tov6bbi teendo(k)rol.
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2 Panaszkezel6s mell6kletei

2.1. sz. Panaszkezelds szintiei

PANASZKEZELfrIS

iigyeletes nevel6

szint

I

ilI.

szintIV.

60

csoporwezet6

int6zm6nyvezet6
helvettes

int6zm6nwezet6

Kaposvdri Tankeriileti
Kdzpont

v.
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PANASZKEZELESI NYILVANTARTo LAP

Sorszdm:

P anasz benyirj t6s6nak idei e :

Panaszos adatai: Panasztevo neve. cime:

K6pviselet6ben elj616 szem6ly:

El6rhet6sdgek:

Panasz benyfj t6sanak modj a sz6beli : szemdlyes/telefon

ir6sbeli : postai lev6l/szemdlyesen iltadolt
lev6l/email

Panasz leir6sa

Kivizsg6l6s6rt 6s intezkedeserl

felelos szem6ly:

neve: kivizsg6l6s m6dja:

beoszt6sa: panaszlezfirhsfinak

hat6rideje:

A kivizsg6l6s sor6n beszerzett inform6ci6k,

szakvdlem6nyek stb rdvid leir6sa

Panasz orvosl6s6ra szolg6l6 intdzkedds rovid

leir6sa, elutasit6s eset6n annak indokl6sa

Panasz megv6laszol6s6nak idej e, m6dj a
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5 sz. mell6klet
1. Kiiznevel6si int6zm6ny :iltal szervezett utazdssal j1116 programokkal kapcsolatos
szabdlyok

A Pedag6giai programban r}gzitett, illetve pLlytzati, vagy egy6b t6mogat6ssal

megval6sitott tan6r6n kivi.ili szemelysztrllit6ssal jdr6 programokon r6sztvev6k biztons6gos

utazdsa erdekdben a kdvetkezo felt6teleknek kell teljesiilni:

' el kell kdsziteni a sztilittst vegzo c6g ds az utazdsert felelos szem6ly rlltal kitdltritt,

alairt nyilatkozatot (melleklet), melynek m6solat6t az intezmenyvezetonek 6t kell

adm az ttazds megkezddse elott; az eredeti pelditny az utazdslrt felelos szem6lyn6l

marad,

' a gepjitrmtivel tort6no ktilfdldi utazhs sordn, amennyiben azutazils nemfejezldik be

23 oriig, akkor 23 6r6t6l hajnali 4 Sraig a soforoknek pihenot kell tartaniuk,

ugyanott, ahol az, utaz6k is megpihennek,

. azrntezmeny vezetojetl|lekoztalni kell az utaz6sr6l: ftvonal, pontos 6s teljes kcini

utaslista a torvdnyes kdpviselok eldrhetosdgdvel (m6solat), melyet az utazils

megkezd6se elott azintezmenyvezetonek 6t kell adni az eredeti p6ld6ny azfiazislrt

felelos szem6lyndl marad,

. amennyiben az ttazds napj6n az utaslist6ban v6ltoz6s tortdnik (betegs6g,

tdvolmaradds), azt irdsban (e-mail) vagy telefonon az int6zm6nyvezet6nek

haladdktalanul j elezni kell,

. a kis6ro pedag6gusok felelosek a vonatkoz6 rendelkez6sek betart6s66rt.

6. sz. mell6klet

Szabillyzat a kiiz6rdekti adatok megismer6s6re irrinyul6 kdrelmek int6z6s6nek' tovfbbi a

kiitelezden kiizz6teend6 a datok nyilvf noss 69r a hozatal{nak rendj 616l

A kcizdrdekri adatokat a KIR - ben 6s a honlapon tesszi.ik kozre, mig a k6relmek intdzlse a
fenntarto ko zremuko dd s dvel, a fenntart6 szab ftly zata alapj an tort6nik.

7. sz, mell6klet

Helyi 6rt6kel6si szabflly zat

A szabtiyzat l6trehoz6s6nak jogalapj6t kepezi a 2 melldklet 23512016 (VII. 29.) K,orm.

rendelethez, ,,5 sz. melleklet a 32612013. (VIII. 30.) Korm. rendelethez" eloirisai szerint

k6sztilt, az inlezmeny nevelo-oktat6 munk6t kozvetleni.il segito, pedagogus szakklpzetts6ggel

rendelkez6 gyakornok munkav6l I al 6 inak mino sitd si szab 6ly ait tartalmazza.
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Jelen szabflyzat alkalm azisiiban
gyakornok: a 32612013, (VIII. 30.) Korm6nyrendelet alapjdn Gyakornok fokozatba besorolt

nevelo 6s oktat6 munk6t kcjzvetlenUl segito munkakorben fbglalkoztatottszem6ly,

int6zm6nyvezet6: a koznevel6si intdzmeny vezetoje, kozvetlen felettes: a kdznevel6si int6zm6ny

Szervezeti 6s Mtik<iddsi Szab6lyzata alapjdn a nevelo 6s oktato munk6t krizvetlentil segit6

munkakorben foglalkoztatott munkakdri leir6s6ban kozvetlen feletteskdnt megjeldlt szem6ly,

kiizvetlen felettes: a kozneveldsi intdzmdny Szervezeti 6s Mukdddsi Szabtiyzatdban a nevel6

oktat6 munk6t kdzvetleniil segito munkakdrben foglalkoztatott szemdly munkakdri leir6s6ban

k<izvetlen felettesk6nt megj elolt szemdly.

mentor: a gyakomok szakmai fejlod6sdt segito, az intezmenyvezeto 6ltal kijel<ilt, pedag6gus

vagy nevelo 6s oktato munk6t kozvetleni.il segito munkakorben foglalkoztatott szemdly.

1) A helyi 6rt6kel6si szabfllyzat teriileti, szem6lyi 6s id6beli hatflya 6s m6dositdsa
Intdzmenytink helyi ertdkel6si szabfiyzata a 326/2013. (WII. 30.) Kormiinyrendeletnek

tovdbbiakban (Korm6nyrendelet) a nevelo 6s oktat6 munk6t kdzvetlentil segit6 munkakrirben

foglalkoztatott, pedag6gus vdgzetts6ggel rendelkezo, gyakornoki fokozatban l6v6 munkavdllal6

szdmitra meghatfirozott eloir6sai alapjdn kdszi.ilt. A helyi drtdkel6si szab6lyok megalkot6sakor a

326/2013 Kormdnyrendelet 2016. julius 30-dn hatdlyba ldpert m1dositdsdrdl 8 $ (1a), 9$ (2)-(4),

I 0/G., 3 9/L. (2) bekezddseiben foglaltakat vetttik fig,,elembe.

Intdzm6nyiink helyi drtdkeldsi szabitlyzalilban-tekintettel az int6zmdnyben alkalmazott

munkav6llalok k<irdre - a Korm6nyrendelet 5 sz. melldkletdben meghatttrozott nevel6-oktat6

munkdt kozvetleni.il segito pedag6gus munkakorre vonatkoz6 szakmai kdvetelm6nyrendszert

hat6roztuk meg:

Helyi 6rt6kel6si szab|lyzatunkra vonatkoz6 javaslattfi azintezmeny vezetoje k6szftette el.

A helyi 6rt6kel6si szabfiyzatot az tntezmeny vezetoje ismertette a nevelotesttilettel.

Azintezmenyvezeto felkdrdsere a nevelotestiilet ir6sban vdlemenyezte aszabtlyzatot.

1t A szabdlyzat terilleti, szemdlyi hatdlya

Jelen szab6lyzat a Cseri Uti Koll6gium intdzmdnyben munkavdllal6i jogviszonyban 6116 nevel6

6s oktato munk6ban kozvetleniil segito pedagogus munkakorben foglalkoilatott, gyakornok

fokozatba besorolt kolldsiumi nevelore teried ki.

tov6bba kiterjed:

- az intdzmeny vezetojere

- a szakmaivezetore mentorra
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1.2 A szabdlyzat iddbeli hatdlya

Helyi drtdkeldsi szabiiyzatunk hat6lyba lepese 2018. szeptember l. napja.

1.3 A szabalyzat modos[tdsa

Szabillyzatunkat m6dositani kell, ha a Korm6nyrendeletnek a nevel6 6s oktat6 munk6t

kd,zvetlentil segito, pedag6gus szakkdpzettsdggel rendelkezo munkav6llal6kra vonatkoz6

szabillyainak megviitozlsa miatt ez sziiksdgessd v6lik. Szabillyzaturk m6dosftris6t

kezdemdnyezheti az intdzmdny vezetoje, az inlezmeny nevelotesti.ilete. A szabSlyzal

m6dosit6s6nak tigyrendje az elfogad6s rendj6vel azonos.

2) A gyakornokra vonatkoz6 min6sit6s alapjriul szolgfl6 kiivetelm6nyrendszer
2.1 A pedagdgus szakkdpzettsdghez kapcsol6d6 kdvetelmdny a hospitdlds

Neveldsi, vagy tanitilsi f6ldvenkdnt legal6bb ot, pedag6gus szakklpzettsegdnek megfebl6 tan6ra

vagy foglalkoz6st koteles ldtogatni, amelyrol a szakmar megallapitdsait is maghbafoglal6

hospit6l6si naplot vezet,

2.2 A nevelS ds oktat1 munkdt kdzvetlenill segitd munkakdrhoz kapcsol6d6 kdvetelmdnyek:

2.2.1 A gyakornok ismer.je meg:

. az rntezmlny hagyom6nyait, tortenetdt, szervezeti feldpit6s6t,

. az Int6zmdny dokumentumait:

- az intezmdny Pedag6giai Programj:it

- az rntezm6ny Szervezeti 6s Miikiid6siSzabiiyzatht

- Hhzirendj6t, Eves munkatervdt,

- a tantigy -igazgatdsi dokumentumokat, ezek alkalm azhsfnak m6dj 6t,

. a munkav6delemre, balesetvddelemre, trizv6delemre vonatkoz6 6ltalanos

szabtiyokat,

. a gyermek, tanul6k, sztilok. pedag6gusok tdrvenyv6nyben meghatfirozou jogait 6s

kcitelezetts6seit.

1ZOtZO,t3 (VIII.3) EMMI rendelet a nevel6si oktatdsi intdzm6nyek

mrikd de sdr 6l,1 9 9 2 evi XXXI I I. trv. a ko zalkalma zottak j o gitll6sar6 l)

A nemzeti koznevelesrol sz6lo 20Il.6vi CXC tdrvdny,

o fenntarto ir6nyit6ssal kapcsolatos 6ltal6nos rendelkez6sek

. az intezmdnyre vonatkoz6 f-obb jogszabdlyok (59/2013 (VIII. 9) EMMI rendelet a

kolldgiumok mrikod6sdrol).

2..2.2. A g,takornok a munkajogi szabdlyoknak meglfelelcien ldssa el munlmk1ri
kdtelessdgeit.
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3) A min6sit6s szempontjai 6s tetjesitm6ny m6r6s6nek m6dja
3.1 Hospitdlds

A hospit6l6son va16 r6szv6telt a meglittogatott tanordt vagy foglalkoz6st tart6

p ed a 96 gu s, v agy intezmeny v ezeto az aliir 6sdv aI i gazolj a.

3.1.2 A hospitdldsi napl6 tartalmazza

'/ atan6ra vagy foglalkoz6s idopontj6t, helydt, az azt tart6 pedag6gus nev6t,tdrgydt illetve

tdmajat.

./ atan6ra, foglakoz6s menetdnek leir6s6t

,/ atan6ra, foglakoz6s pedag6gus 6ltal megfo galmazott c6ljait

'/ atan6ra, foglakoz6s c6lj6nak megval6sul6s6val kapcsolatos gyakornoki 6rt6kel6st, a

tapasztalatok,tanuls6gokmegfogalmazhsitt.

3.1.3 A hospitdldsi napl6t, a tan6rdt, foglakozdst kovetd 30 napon belul el kell kdszlteni ds azt

a mentornak be kell mutatni.

JZ Sz akmai kov e t e I m d ny e k t e I i e s ft d s d ne k m,! r d s e

,/ A gyakornok koteles sz6mot adni a megismert dokumentumokr6l.

Munkateljesitm6ny6t a kovetkezo szempontok szerint kell drt6kelni:

/ A munkakor ell6t6sa szempontj6bol szi.ikseges szakmai ismeretek.

,/ A munkakor ell6t6sa sor6n vdgzett szakmai, gyakorlati munka

./ A szakmai munk6val kapcsolatos problemamegold6 k6pessdg

./ A munkavdgzdssel kapcsolatos felelossdg ds hivatdstudat

,/ A munkav6gzdssel kapcsolatos pontoss6g, szorgalom, igyekezet

A nevelci ,!s oktato munkdt kozvetlenill segltri gyakornok min1sitdsdnek o%-os mutat6jdt

egdszre kerek{tett %o-ban kell meghatdrozni ugy, hogy a szakmai kdvetelmdnyelcre kapott pontszdmot

ossze kell adni, azt az eldrhetd pontszdm maximumdval kell osztani, 100-zal meg kell szorozni ds

egesz szdmra kell kerek[teni.

Az egtes szempontokra adhat6 pontszdmok;

kiemelkedo

megfelelo

kevessd megfelelo lpont

nem megfelelo 0 pont

3 pont

2 pont
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A pontszdmok alapjdn a gyakornok munkdjdnak drtdkeldse;

kiv6l6an alkalmas 80-100%

alkalmas 60-79%

kev6ss6 alkalmas 30-59 %

alkalmatlan 30o/o alatti

4) A min6sit6si kiivetelm6nyek teljesit6s6vel 6s a teljesitm6ny m6r6s6vel kapcsolatos feladatok

A pedag6gus szakkdpzettsdggel rendelkezf, nevelS ohat6 munkdt k1zvetleniil segitd

munkakdrben alkalmazott, gyakornoki fokozatba sorolt munkavdllal| min6sit6 vizsgdjdnak

koll|giumunkban bevezetett eljdrdsi rendjdt a kdvetkez1kben hatdrozzuk meg.

o A nevel6 6s oktat6 munk6t kozvetlentil segito gyakomok bemutatja a hospitdldsi igazoldst, a

hospitdldsi napl1t az inrezmenyvezetonek. 8 nappal drt6kel6st megelozoen.

o A mentor frdsban beszdmol a gyakornok fejlod6sdrol, szovegesen drt6keli teljesitmenyet,

szervezetbe valo beilleszkeddsdnek sikeress6gdt, a sziiksdges dokumentumok megismer6s6t.

o A szakmai munka drtdkeldsdt az inrezmenyvezeto a mentor beszdmol6ja 6s a k,metlen vezetf

vdlemdnydneft kik6rdse alapjan {rasban vdgzi el a gyakornoki id6 lejdrta el6tt 60 napon belill,

o A minfsitd lapot az intdzmdnyvezetf es mentor irja al6.

o Az intdzmdnyvetd frdsos igazoldst kdszft, arr6l hogy a gyakornok a Pedagogus I. fokozatba

sorol6s felteteleit teljesitette es ezt tovdbb[tja az Oktatasi Hivatal rdszdre.

o Az 6tsorol6s az Oktatdsi Hivatql dltal kidllitott taruis[tvdny alapjfukell elv6gezni.

o Az intdzmenyvezeto apedagogus szakkepzetts6ggel rendelkezo nevelo 6s oktat6 munk6t

kdzvetlentil segito munkakdrben foglalkoztatotl minosito vizsgdjdnak eredmdnydt vagy

eredm6nytelens6get a vizsga iddpontjdtdl szdmftott ot munkanapon beltil rogzfti az informatikai

rendszerben - Ep.r. 10/A. $ (7).

o A minosito vizsg6val osszefiiggo iratokat - kozalkalmazott esetdn a kozalkalmazotti

alapnyilvdntart6s rdszekdnt - a munkdltat6 koteles megorizni.

A min6sitds eredmdnyeit tartalmazo mincis[tci dokumentumon szerepelnie kell:
) a minosito vrzsgfn minositett nevelo ds oktato munk6t kozvetlentil segito

munkav6llal6, pedag6 gus szakk6pzettsdggel is rendelkezo pedag6gus

- nevdnek, sziiletdsi helydnek ds idejenek, anyja nevdnek 6s lakcim6nek

- a minosito vizsg6t tevo 6ltal betciltott munkakor megnevezdsdnek

a minositett munkav6llal6 pedagogus szakkdpzettsege megnevez6s6nek
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) a minosito vizsga bizotts6g6ban kcizremrikdd6k nevdnek 6s beoszt6stlnak

D a minosito vizsg6n eldrheto maxim6lis pontsz6mnak

bej egyzesek egyik6nek.

A minositds eredmdnyeit tartalmazo, kdt p6ld6nyban elk6szitett dokumentumot az

intezmeny vezetoje irja al6, elldtja iktat6sz6mmal 6s az intezmeny kdrb6lyegzdj6vel. A

minosit6s eredm6nyeft 1zrtalmaz6 dokumentum egyik plldfuyat a min6sit6 vizsga napjiin a

minositett gyakornoknak kell ffiadni, m6sik p6ldany6t az tntezmlny iktatott iratanyagai kdzdtt

- kozalkalmazottak eset6ben a kozalkalmazottt alapnyilvdntart6s r6szekdnt - kell ofizni.

A neveldsben oktatdsban segftd pedagdgus munkukiirbenfoglalkoztatott gtakornok min6sft6
via g dj dn ak az elldto n dd fe ladato k v d g r e h aj tds rit d rtd k e 16 do k ume nt uma a kdv etkezfl :
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A neveldsben oktatdsban segftd pedagdgus munkukhrben foglalkoztatott gyskornok mindsftd
via gdj dnak az elldtandd feladato k vi gre h ajtds tit drtd ke 16 do k umentuma a kdvetkezfl:

nevelo 6s oktat6 munk6t kozvetlentil
nedve

sziilet6si helye, ideje

anyja neve

lakcime

bet6ltott munkakdre

vdgzetts6ge

A minosito vrzsga szakmai kovetelmenyre

A munkakiir szempontj6b6l

szakmai ismeretek.

A munkakiir ellit:isa
gyakorlati munka.

A szakmai munkfval
probl6mamegold6 k6pess69..

A munkav6gz6ssel kapcsolatos

hivatistudat.
A munkav6gz6ssel kaPcsola

szorgalom, igyekezet

osszesen

A gyakomok minosito vizsg6jfnak

6redm6nye:

A gyakornok minosito vtzsghjinak ered

iti\ 1_-" i

' ***.^***
t

ndszere I Pontszdm Max

;l 
*-fid6g*

aJ

figzett szakmai, a
J

kapcsolatos J

J

tos pontossfg,
a
J

tr-ban kifeiezett

menye

15

o/-/u

seg

soran v
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5. A differencirilt b6rez6shez kap csol6 d6 szemp onts or ok az int6zm6nyben

Pedagrigus neve

Ajfnlott szempontsorok kapott pont (1-10-ig)

S zakmai fe I adatok, szaktudo mdnyo s, szaktdr gy r, tantervi tud6s

Pedag6giai folyamatok, tevdkenysdgek tervezdse

Pedagogiai folyamatokhoz, tevdkenysdgekhez kapcsolodo
rinreflexi6k

A tanul6s tdmosat6sa

A tanul6 szemdlyisdgenek fej lesztese

Az egyeni b6n6sm6d ervenyestildse

Saj6tos nevel6si igenyti vagy beilleszkeddsi, tanul6si, magatartfsi

nehezsdggel ktizdo gyermek, tanul6 tdbbi gyermekkel, tanul6val

egyiitt tort6no sikeres nevelesdhez, oktat6s6hoz szi.ikseges

mesfelelo m6dszertani felkesztiltsde

A tanul6i csoportok, kozoss6gek alakulds6nak segitdse, fejleszt6se,

es6lyteremtds

Nyitotts6g a ki.ildnbdzo t6rsadalmi-kultur6lis sokf6lesdgre,

integr6cios tev6kenyseg

Osztdlyfonoki tevekenysdg

Pedag6giai folyamatok ds a tanulok szemdlyisdgfejlod6sdnek

folyamatos 6rt6keldse, elemzdse

Kommunik6ci6 6s szakmai e gyi.ittmukddes, probldmamegold6s

Elkotelezettsdg 6s szakmai feleloss6gv6llal6s a szakmai fejlodds6ft

iisszes pontszrim

8. sz mell6klet

Es6lyegyenl6s6gi terv
0n6116 terve az int6zmdnynek nincs, mert a fenntart6 gyakorolja 6s szabillyozza a

kapcsolodo jogokat, es az titala elkdszitett dokumentum kiterjed valamennyi int6zm6ny

valamennyi alkalmazottj6ra. a tanul6kra vonatkoz6 es6lyegyenlosdgi int6zked6seket a PP

tartalmazza.
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9.s2. mell6klet

Elektronikus n apki hasznillathn ak sza b 6l y oz6sa

I. Bevezetij

Bevezet6sre kertil a KRETA rendszer Elektronikus Napl6 Kolldgiumi modulja

Az elektronikus napl6 (tov6bbiakban e-napl6) az iskola 6,ltal izemeltett olyan adatb6zis- kezell

alkalmaz|s, amelynek felhasznril6s6val lehetovd v6lik azintdzmeny tani.igy igazgatilsi, adminisztrativ

ds oktatiismenedzsment jellegri feladatainak hatdkony ell6t6sa.

Elsodleges cdlja, hogy kiv5ltsa a papiralapir csoportnapl6, szakkori napl6 haszn6latSt, egyszeriisitse a

kolldgiumi nevel6k 6s a csoportvezetok sz6m6ra az adminisztr6ci6s folyamatokat, tov6bb6 vil6gos,

6ttekintheto feliiletet adjon ezeknek a feladatoknak a gyors ds hat6kony vdgrehajt6s6hoz.

Tov6bb6 megteremtjtik annak a feltdteldt,hogy a sziilok 6s gondvisel6k naprak6sz

informfci6kkal rendelkezzenek gyermeki.ik kolldgiumi munkijdval, 6let6vel kapcsolatosan.

Kezelofeltilete Web-alapir, hasznl,latirhozhti6zati kapcsolattal rendelkezo sz6mit6gdp, valamint

egy azon futtathat6 bongdszo program sziiks6ges.

il. Az elektronikus napl6 mtikiidds6nek jogszabflyi hittere
A neveldsi-oktat6si intdzmdnyek mLikoddsdrol sz616 2012012-es EMMI rendelet az iskol6k szhmfira

kotelezoen haszn6latos nyomtatv6nykdnt nevezi meg az osztiiynapl6 (csoportnapl6) haszn6lat6t. A

jogszab6ly a nyomtatv6ny kiviteldvel, form6j6val, tartalm6val kapcsolatos el6fr6st nem tartahnaz,

nincs teh6t kdzoktat6si jogszab6lyi akadSlya annak, hogy elektronikus oszt6lynapl6, csoportnapl6

bevezetdsdre kertili on sor.

il. Az e-nap16 felhasznfl6i csoportjai

l.Koll6giumvezet6s
A kolldgiumvezetdsnek automatiku s hozzdferese van az e-naplo teljes adatb 6zis6hoz, az iizenetel<hez

ds a hibabejelentdsekhez. A kolldgiumi titk6r, az e-naplo irn. intdzmdnyi adataihoz rendelkezik

hozzlferessel (ndvsor, al apadato k, O M azo n o s it6 k)'

2. Koll6giumi nevel6k
Feladatuk:

- a foglalkoz6si es szakkori napl6k vezetdse

- hiilnyzitsok, k6sesek rogzitese

- osztilIyzatok beir6sa

- neveloi tizenetek, bejegyz6sek rogzit6se

- a napl6 adataiban tortdnt v6ltoz6sok nyomon kovet6se
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- kapcsolattart6s a sztilokkel az e-ilgyintdzds felileteken keresztiil

3. Csoportvezetfik

Feladatuk:

- a csoportukba tartoz6 diSkok adatainak rogzitdse, sziiks6g szerint m6dosftdsa, az

adatv 6ltoz6sok bej e lentdse a titk6rs6gon

- a csoportjukra vonatkoz6, a kolldgiumi nevelok, oszt6lyfon6k6k 6ltal befrt

{. csoportnapl6

* hifinyzlsok, kdsdsek

.f. oszt6lyzatok

* szaktandri bejegyzdsek nyomon kdvet6se

- kapcsolattart6s a sziilokkel az e- i.igyintdzds feliileteken keresztiil

- feldvi, 6v v6gi 6sszesitdsek, pl. gyengdn/buk6sra 6ll6kr6l statisztika elk6szit6se

4. Sziil6k
- A szi.ilok saj6t gyermekiik napl6inform6ci6ihoz kapnak olvas6si jogot.

- A hozz|feresrol az inlezmdny automatikusan gondoskodik a sziilo beldpds6t lehetov6 tev6

felhaszndl6i ndv ds jelsz6 megad6s6val.

- Amennyiben a sziil6 elfelejti jelszav6t, gyermekdn kereszti.il ir6sban rij jelsz6t ig6nyelhet a

rcndszergazd6tol, aki 3 munkanapon beliil koteles aztbiztositani.

5. Dirikok

a) A di6kok a r6juk vonatkoz6 inform6ciokhoz kapnak olvas6sijogot'

b) Az int6zm6ny automatikusan gondoskodik a di6k beldpds6t lehetovd tevo felhaszn6l6i n6v 6s

jelszo megadris6r6l.

c) Amennyiben a di6k elfelejti jelszavfit, 6j jelsz6t igdnyelhet a koll6giumi titkSrt6l, aki 3

munkanapon bellil koteles azt biztositani.

6. Rendszergazda
d) A technikai eszkozok ds az informatikai infrastruktfra mtikdddsdrt, a rendszer frissitds66rt, a

napi mentdsek6rt felelos.
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IV. A KRETA rendszer mtikiidtet6si feladatai a tan6v sorin

1. A tan6v indftfsfnak id6szakfban

Elv6gzend6 feladat Hatfrid6 Felel6s

Uj oruran beiratkozott tanul6k
adatainak rcigzit6se a

KRETA rendszerbe

szeptember 15. kolldgiumi titkfir

A tandv

tant6rgyfel o szt5s 6nak

rdgzitese a KRETA
rendszerben

szeptember 15. kolldsiumi titkar

A tan6v rendidnek rogzitdse a

KRETA naptfrdban.
Szeptember i koll6siumi titkar

V6gleges 6rarend rogzitdse a

KRETA rendszerbe
Szeptember 15. koll6siumi titkar

V6gleges csoportbeoszt6sok
rogzit6se a KRETA
rendszerbe

Szeptember 20.
Kollegiumi nevel6k,

kolldsiumi titk6r.

2. A tan6v kiizbeni feladatok

Elv6gzend6 feladat Hat:irid6 Felel6s

Tanuloi alapadatokban

bekovetkezett v6ltoz6sok

m6dosit6sa, kimarad6s,

beiratkoz6s z6radekol6s

rogzit6se a KRETA-ban.

Bejelentest koveto harom

munkanap

Kollegiumi csoportvezetok

kezdemdnyezds6re,

rnt6zm6nyvezeto
jov6hagy6s6val, koll6giumi
titk6rnak

Tanul6k csoportba

soro l6s6nak me gv 6ltoztat6s a.

(kizar.6lag indokolt
esetekben)

Csoportcsere elott harom

munkanap

Koll6giumi nevelo, vagy

csoportvezet6

kezdem6nyezlsdre, M,

illetdkes intezmdnyvezetf
j6v6hagy6s6val, ko116giumi

titk6r

A KRETA vezetdse,

adatbeviteli (halad6si napl6,

szakkorok stb) feladatai

folyamatos
Koll6giumi nevelok,

kolld giumi, csoportve zet6k

Az ut6lagos adatbevitel

(napl6 zitris utfnr) igenyet az

intdzmenyvezetonek kell
jelezni.

Folyamatos
Koll6giumi nevelok,

csoportvezet6k

A hdzirend

osszhangban

oszt6lyfondkOk
rdgzitrk
k6sdsek rgazol6s6t

eloir6saival

AZ

folyamatosan
hianyzdsok,

Folyamatos
Koll6giumi nevel6k,

csoportvezetok
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Napl6 ellenorz6se. intezmenyvezeto,

tntezmenyvezet6h.
Folyamatos

Elv6gzend6 feladat Hatfrid6 Felel6s
Csoportndvsorok ellenorz6se. Fdlevi drlekezlet idopontja el6tt kdt hdttel. csoportvezet6k

3. F6l6vi 6s 6v v6gi zhris id6szakriban

5. A napl6 archivrlkisa, iratthrazis
Elv6gzend6 feladat Hatfrid6 Felel6s

A v6gleges csoportnapl6

foglalkoz6si 6s szakkcir

napl6k mentdse, trattttr

ds a titk6rs6s
archiv6l6sa.

Tanev vdge
Inlezmeny v ezet6, ko I 16 giumi
titk6r

V. Rendszeriizemeltet6si szabdlyok

1. A mtiszaki hibdk, rendkiviili esem6nyek kezel6se

A KRETA haszniiatfnak alapveto feltdtele a technikai eszkozcik iizembiztos mrikdd6se. A

technikai eszkozdk minden felhaszn6l6j6nak kotelessdge az eszkozok rendeltetdsszeni

haszniiata, a technikai eszkoz 6llapot6nak meg6v6sa.

A technikai rends zer muko dtete s dnek felel o se az intezm6ny rendsz er gazdf$ a.

2, A rendszer elemeinek meghibfsodrisa eset6n kiivetendd eljfrfsi szabilyok
6rv6nyesek:

A. A koll6giumi nevel6i feladatok munkafllomris meghibdsod6sa eset6n

a) Csoportvezeto feladata:

- A meghib6sod6s tdnydt jelenteni azrntlzmenyvezet6nek.

- A meghib6sod6s idotartama alatt az elektronikus rogzit6sre nem keriilt adatok,

papir alapri regisztrfl6sa 6s elektronikus rogzitese legfeljebb harom napon beliil a

krjelolt tartalek gdpek valamelyikdn. (pl. sz6mit6stechnikai terem gdpein)

4. Ev v6gi naplfiziris
Elv6gzend6 feladat Hatr{rid6 Felel6s

kolldgiumi nevel6k,

csoportvez elok napl6 z61 6s

feladatainak ellenorzds
elv6gzdse

Tanevzdro drtekezlet

Koll6giumi
nevelok,

csoportvezet6k
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B. Feladata a rendszer iizemeltet6knek

- A hiba behat6rol6sa (hardver ill, szoftver hiba feltdrk6pez6se)

- Jelzes a fenntarto feld

- A hiba elh6ritdstthoz sztikseges lepdsek megtdtele.

- Indokolt esetben szerviz szolgiitatilsok igdnybevdtele.

C. Illet6ktelen felhas zni.Ifk hozziffir 6se az adatbinishoz

Az illetdktelen napl6 hozzifereseket 100%-os biztons6ggal nem lehet kiz6rni.

A havi napIoz6,r6s rendszerdvel csak egy h6napon beli.il k6pzelheto el az illet6ktelenhozzdflr1s,

ami megfelelo figyelemmel felfedezheto. A felhaszn6l6k kotelesek a felhaszn6l6neviiket 6s

kiildnosen a jelszavaikat biztons6gosan t6rolni, rendszeres id6kozdnk6nt megvfultoztatni,

valamint i.igyelni arra, hogy jelszavukat m6sok ne ismerhess6k meg.

D. A felhasznfl6k jelszavaikat nem hozhatjrlk mfsok tudom6sira. Amennyiben gyanrl

mertil fel a jelszavak kitud6drisrit illet6en a felhasznfl6 kiiteles azonnal

megv illtoztatni j elszav 6t.

Ha egy koll6giumi nevelo vagy csoportvezeto a saj6t bejegyzdseinek ellenorzlse sor6n

illet6ktelen, nem azonositott bejegyz6sre utal6 nyomot tal6l, halad6ktalanul kdteles jelemi a

rendszer iizemeltetesd6rt felelos kolle giumi titk6rnak.

A KRETA rendszer minden mriveletrol napl6 feljegyzdst k6szit, teh6t utolag felt6rk6pezhet6

minden naplo muvelet.

\4. Zhr6 rendelkez6sek

A KRETA rendszer r6,sze az tntezmeny teljes informatikai rendszer6nek, ezdrt a rendszer

mrikodtetds6re kiterjed az intezmdny hatdlyos ,y'dan,ldelmi, adatbiztonsdgi szabdlyzata

( lnfo r matikai b iz t o ns d gi s z ab d lyz a t a)" .

Ezen szabillyzat a keltez6s napj6tol l6p hat6lyba, rendelkezeseit ezen id6pontt6l kezd6d6en kell

alkalmazni, visszavondsig (m6dosit6sig) marad drvdnyben.
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10. sz. mell6klet

KRETA e - Ugyint6 z6s szabilyzata
2019 . szeptember etol bevezetdsre kenil a KRETA rendszeren keresztul az e - Ugyint6z6s.

Aze - Ugyintdzds lehet6sdgei:

A Gondviseloi/Tanul6i jogosults6ggal rendelkezo felhaszn6l6k k6relmet (k6relmeket),

jelentkezdsi lapot, iratokat, igazol6sokat es egy6b dokumentumokat nyrijthatnak be azint6zm6ny

feld elektronikus form6ban a rendszeren keresztiil. Ehhez lehetos6giik van dokumentum

sablonok letoltdsdre, megszemdlyesitds6re, a dokumentumok mentdsdre 6s visszat6lt6s6re a

rendszerbe. A felhaszn6l6i feltileten kereszti.il iigyeik nyomon kovet6s6re.

Ho zzitfer 6s az e -IJ gy rntezeshez:

A Gondviselok r6sz6re kibovitett jogosults6got gener6l a rendszer, mellyel a gondvisel6 bel6p a

KRETA rendszer sziiloi feltiletdre. F.zen azoldalon kezdemdny ezheto az e-rJgyintezes.

Amennyiben a gondviselo megadta e-mail cimdt, s az a KRETA rendszerben rdgzit6sre kertlt,

rigy e-mailben 6rtesitdst kap a hozz|,ferdsrol, mely tarlalmazza az azonosit6t, 6s ideiglenes

jelsz6t, melyet csak az igdnylo ismer. A jelszot gondosan meg kell orizni.

S e gits6 g az e-IJ gy intdzes hasznalatithoz

A az e-IJgyrntdz6s menii alatt tal6lhat6 seg6danyag, illetve

vide6.
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11. sz. mell6klet

Int6zm6nyvezet6 miisodik vezetoi ciklusrinak neve16testtileti v6lemdnyez6s eljdrisrendje
202012021tan6v

Gdmesi Csaba Tam6s intezm5nyvezetor megbizdsinak m6sodik ciklusa lejfu 20201202I tanev

v6g6vel.

Az Nkt 675 Q. bekezdes) 6rtelmdben a ptlyhzat mellozheto, ha az intlzmenyvezet6 ism6telt

megbizhshval a fenntarto 6s a nevelotestiilet egyetdrt.

A kdzalkalmazottak jogtililstrol sz6l6 1992. Evi XXXIIL tv kdznevel6si int6zm6nyben t0rt6n6

v6grehat6sr6l sz6l6 32612013. (VIII.30.) Korm. rendelet 22 S Q) bekezd6se alapjtn pillyiu;at

kiirdsa n6lktil adhat6, ha azzal a nevelotestiilet legal6bb kdtharmada egyet6rt.

A fenntart6 2020, 10. 08. nappal kezdemdnyezte az intezmenyvezeto m6sodik ciklusri pillyi.zat

n6lkiili v ezetot me gbizdsdnak ne v e I ote sti.il eti v6 I e menye zeset.

NevelStesttllet tagjai: pedagogus munkak<irben foglalkoztatottak valamint fels6fokri

v egzettse ggel rendelkezo NO K S

Elj ar6srend kotelez6 elemei :

1. Elok6szito ertekezlet tartalmi elemei:

- Intezmenyvezeto az online elokdszito ertekezleten tfijekoztatja a nevel6testiiletet a

Fenntart6 kezdemdnyezdsdrol.

- A nevel6testiilet meghatttrozza es j6v6hagyia avdlemdnyezds eljhrdsrendj6t.

- Meghatfnozisrakertil a vdlemdnyezo online ertekezlet idopontja, a

v6lemdnyezo 6rtekezlet lebonyolitoja, az elokeszito bizotts6g tagSai, valamint a

szavazatszitml6lok

2.

- A v6lemenyezds online nevelotestiilet 6rtekezlet keret6ben tdrtdnik, melyre meghiv6st

kap a Kaposvdri Tankeri.ilet rgazgatoja, akit megbizott munkat6rsai is kdpviselhetnek.

- A fenntarto a vdlem'lnyek kialakitdsdra akdzlestol sz6mitott l5 napot biaosit.

- A v6lemenyezo 6rtekezlet lebonyolit6sifi az intezm6nyvezeto nem l6thatja el.

- Ertekezletrol jegyzok6nyv kesziil, melynek melldklete a rdszv6telt al6t6maszt6

elektronikus feli.ileten jelenldvok szfimdnakmegilllapititsdra alkalmas kdperny6kdp vagy

letoltheto r6sztvevoi ndvsor

- A v6lemdny kialakitdsa s'zemdlyes titkos, szavazilssal tortdnik. A szavazdsra a

t6vols6gtartis szab|lyai betart6s6nak biztosit6sa erdekdben megfelelo helysdget 6s

idotartamot kell biztositani. A szavazhst a szavazatszttmltio bizottsdgontril a Kaposv6ri

Tankertilet egy munkat6rsa is feliigyeli.
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A szavazdsnak arrol kell dontenie, hogy a ,,szavaz(rsra jogosult tdmogatja azt,hogy az

intdzmenyvezeto pitlyfuati eljdr6s ndlkiil a m6sodik vezetoi ciklusra megbizist

kaphasson".

A nevelotesti.ilet k6tharmad6nak t6mogat6sa sziiks6ges, ami azt jelenti hogy a szavazati

aritny az iilominytdbla alapjdn szavaztsra jogosultak osszes letszitma alapjan kertil

meg6llapit6sra.

Intdzmdnyvezeto a saj6t szemelydre nem szavazhat.

Szavazis eredm6nye alapjan el kell kdsziteni a nevel6testrilet ir6sos nyilatkozatit,

melynek mell6klete a szavaz6jelendti iv, amelyen a munkakor is feltiintetdsre keriil.

Hat6ridok:

Tev6kenys69 id6pont levezet6 meghivis
dokumentici6
6tad5s

Elok6szito

ertekezlel online
(google meet)

2020.t0.r2 rntezmenyvez

eto

jegyzokonyv

(2020.1 1.09.)

Vdrds Ivett

V6lemdnyez6s

eljar6srend

2020.t0.r2 kollegiumi
tik6r

taniigyi referens

V6lemdnyek

kialakit6sa

2020.10.27-ig
(15 nap)

V6lem6nyezo

drtekezlet online

(google meet)

2020.1r.03,

I 1:30 6rakor

elokdszito

bizotts69

elnoke

Kaposv6ri

Tankeri.ilet

igazgat6ja v
megbizott szem6ly

Szemdlyes

szavazds

2020.1 1.04,

14:00 6rakor

SZAYAZO

szdmlfllok,
tankertilet
munkat6rs

szavazo c6dul6k

szavazo ltsta

nevelotesttilet

nyilatkozat

Tanker0leti

munkatiirs

Eredeti

dokument6ci6
6tad6sa

2020.1r.09.

12:00 oraig

kolldgiumi
titk6r

jegyzokdnyv

szavazolista, lezftrt

boritdkban a szavMo

cddul6k, nevelotestiilet

nyilatkozat

V<irds Ivett r6sz6re
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30-i ii16s6n elfogadta. 
a.1-r:c;; _--

/:

_a ,
ZARADEK

NYTLATKOZAT
A Cseri Uti Koll6gium, szervezeti 6s mtikrid6si szabillyzatifia nevel6testiilet a 20Ig. augusztus
30-i ii16s6n elfosadta. .--- -;*:-:

NYILATKOZAT

A Szervezeti 6s Miik<id6si Szabilyzattal kapcsolatban a sziil6i szervezet k6pviselet6ben, 6s
felhatalmaz6sa alapj6n - a jogszab6lyban meghatirozottak rendelkez6seinek elfogad6sa el6tt -
v6lem6nyez6si jogukat gyakoroltuk, melynek t6ny6t al5ir6sunkkal tanrisitjuk.

Kaposvilr, 2018. szeptember 04.

Sztil6 Munkakdz<iss6s

k6pviselet6ben

NYILATKOZAT

A Szervezeti 6s Mtiktid6si Szab5lyzattal kapcsolatban a diikiinkorminyzat kepviselet6ben, 6s
felhatalmaz6sa alapjan - a jogszab6lyban megltatirozottak rendelkez6seinek elfogaddsa el6tt -
v6lem6nyez6si jogukat ryakoroltuk, melynek t6ny6t al6ir6sunkkal tanfsitjuk.

Kaposv6r, 2018. szeptember 04.

DOK kepviselet6ben

NYILATKOZAT

A Cseri Uti Koll6gium Szervezeti 6s Mrikctd6si Szabillyzat6t j6vrihagyom azzal. hogy a
megval6sithsiiltoz, a fenntart6ra hiirul6, a fenntart6 j6v6hagy6sahoz k<it<itt tobbletk<itelezetts6g,
,,Kiadiisi kdtelezetts6gv6llakis nyilv6ntartrisba v6teli bizonylatoko 6sra.

igazgat6

Il
Kaposv6r, 201 8. szeptember 10.

Kaposv6ri Tankenileti Kcizpont
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