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I. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja
A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó
rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat határozza meg.
Megalkotása a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. §-ában foglalt
felhatalmazás alapján történik. A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a
köznevelési intézmény szervezeti felépítését, továbbá a működésre vonatkozó mindazon
rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. A szervezeti és működési
szabályzat a kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékenység-csoportok és folyamatok
összehangolt működését, racionális és hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza.
A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi törvények,
kormányrendeletek és miniszteri rendeletek:
• Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.).
• 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről.
• 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről.
• 326/2013. (VIII.30.) 8. § (1b) a. pont Korm. rendelete pedagógusok előmeneteli
rendszeréről és a közalkalmazottak jogálásáról szóló 1992. évi. XXXIII. törvény
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
• 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.
• 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet az államháztartás működési rendjéről.
• 2003 évi CXXV. tv. az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
• 44/2007 (XII.29) OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és polgári védelem ágazati
feladatairól

• 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermék fogyasztásának,
forgalmazásának egyes szabályairól

• A munka új törvénykönyve 2012. évi I. törvény és az ezt módosító 2012. évi LXXXVI.
törvény.

• 26/1997. (IX.3.) NM. rendelet iskola-egészségügyi ellátásról.
• 2012. évi CLXXXVIII. törvény a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati
fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről.

• 1992.évi XXXIII. törvény: A közalkalmazottak jogállásáról.
• 59/2013 (VIII.9) EMMI rendelet a kollégiumi nevelés országos alapprogramjának
kiadásáról.
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I.1. A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, megtekintése
Jelen szervezeti és működési szabályzatot a tanulók, szüleik, a munkavállalók és más
érdeklődők megtekinthetik a kollégium irodájában. Jelen szervezeti szabályzatot az
intézmény nevelőtestülete 2018. szeptember 01-i határozatával fogadta el.
A szervezeti és működési szabályzat és mellékleteinek betartása az intézmény valamennyi
munkavállalójára, tanulójára nézve kötelező érvényű.

II. Az intézmény neve, alapító okirata
Az intézmény neve:

CSERI ÚTI KOLLÉGIUM

Címe:

7400 Kaposvár, Cseri út 14.

Oktatási azonosítója:
Helyrajzi száma:

034173
9341

Alapító okiratának száma:
Az Alapító Okirat kelte:

2016. november 30.

Az irányító, felügyeleti és fenntartó szerv megnevezése, székhelye:
Kaposvári Tankerületi Központ 7400 Kaposvár, Szántó utca 5
Képviseli: Stickel Péter tankerületi igazgató
A fenntartás szakmai együttműködést, irányítást és egyben vagyonhasználati jogot jelent.
Az intézmény jogi személyiségű szervezeti egység, képviseletét részleges hatáskörben az
irányító és felügyeleti szerv által megbízott intézményvezető látja el.
Az intézmény szervezeti egységgel, gazdálkodó szervezettel, hozzárendelt költségvetési
szervvel nem rendelkezik.
Az intézmény szakmai tekintetben önálló nevelési-oktatási intézmény.
Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak:
-

az igazgató és az igazgatóhelyettesek minden ügyben,
a kollégiumi titkár a munkaköri leírásában szereplő ügyekben.

A szervezeti és működési szabályzat az intézményvezető jóváhagyásának időpontjával lép
hatályba, és határozatlan időre szól.

III.

A kollégium feladatai
a.) Fő feladata:
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o a kollégiumi tanulók részére a szállás és a nyugodt pihenés feltételeinek
biztosítása.
b.) Kiemelt feladat:
o a kollégiumi tanulók - akik egyben a város, megye minőségi sportjának
kiválasztottjai - tanulmányi és sportbeli munkájának összehangolása, minél
szélesebb körű elősegítése.

c. )Járulékos feladata:
o a kollégiumi tanulók számára az általános művelődés, szabadidő tartalmas
eltöltése és a testedzés feltételeinek - lehetőség szerint - biztosítása, a
hagyományok ápolása.

III.1. Az intézményi működés alapdokumentumai
A törvényes működést az alábbi dokumentumok határozzák meg:
 az alapító okirat
 a pedagógiai program
 a tanév munkaterve
 a kollégium házirendje
 a szervezeti és működési szabályzat
Az intézmény alapdokumentumai: Alapító okirat, Pedagógiai program, SZMSZ,
Házirend megtalálhatók az intézmény irodájában. A házirendet minden tanulónak és
szülőjének, gondviselőjének szükséges megismerni, továbbá kifüggesztésre kerül a
lakószinteken.

IV. Az intézmény gazdálkodásának jellemzői
Az intézmény jogi személyiségű szervezeti egységként önálló gazdálkodási jogkörrel nem
rendelkezik. Az intézmény a gazdasági, pénzügyi, munkaügyi feladatait az intézmény
fenntartója a fenntartó székhelyén látja el, gazdálkodással összefüggő kötelezettséget a fenntartó
jóváhagyása nélkül nem vállalhat.
A kollégium alaptevékenységének ellátásához szükséges pénzeszközök biztosításáról a fenntartó
gondoskodik, a Kaposvári Tankerületi Központ belső szabályzatai szerint.
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V. Az intézmény szervezeti felépítése
V.1. Az intézmény vezetője
A köznevelési intézmény vezetője – a Köznevelési törvény előírásai szerint – felelős az
intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a
munkáltatói jogokat, és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. Az munkavállalók foglalkoztatására, élet- és
munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét jogszabályban előírt
egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja. A nevelési-oktatási intézmény vezetője
felel továbbá a pedagógiai munkáért, az intézmény belső ellenőrzési rendszerének
működtetéséért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a
nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanuló- és
gyermekbalesetek megelőzéséért, a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának
megszervezéséért.
A Köznevelési intézmény vezetője jogosult az intézmény hivatalos képviseletére. Jogkörét
esetenként, vagy az ügyet meghatározott körében helyettesére átruházhatja.
Feladatát munkaköri leírás alapján végzi.
V.1.1.
Az intézményvezető kiadmányozza a KTK utasítása szerint:
• a közalkalmazottakkal kapcsolatos munkáltatói intézkedések iratait, kivéve a kinevezés,
felmentés, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása;
• az egyéb szabályzatokban meghatározott, a szervezeti egység jogi személyiségével
kapcsolódó kötelezettségvállalásokat;
• a napi működéshez kapcsolódó döntéseket, tájékoztatókat, megkereséseket, egyéb
leveleket;
• a szakmai feladatok ellátásához kapcsolódó azon döntéseket, amelyek kiadmányozási
jogát az elnök a maga vagy a KTK központi szervezeti egysége, illetve tankerületi
igazgató számára tartotta fenn;
• a közbenső intézkedéseket;
• a rendszeres statisztikai jelentéseket, érdemi döntést nem igénylő továbbítandó iratokat, a
központi, illetve a tankerületi szerv által kért adatszolgáltatásokat.
• az intézmény által kiadott dokumentumok, levelek, kibocsátott iratok és szabályzatok
aláírása egy-személyben, illetve helyettesítés esetén a helyettesítési rend szerint.
V.1.2.
Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rend
Távollétében az intézményvezető-helyettes helyettesíti. Az intézményvezető-helyettes
hatásköre az intézményvezető helyettesítésekor:


saját munkaköri leírásában meghatározott feladatok mellett az azonnali
intézkedést igénylő döntések meghozatalára, az ilyen jellegű feladatok
végrehajtására terjed ki.
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Az intézményvezető döntési és egyéb jogait (pl. felvételi döntések esetén) részben vagy
egészben átruházhatja az intézményvezető - helyettesre. Az intézményvezető közvetlen
munkatársai felettesüknek tartoznak közvetlen felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel.
V.1.3.
Az intézményvezető által átadott feladat és hatáskörök helyettesítés esetén
Az intézményvezető a jogszabályok által számára biztosított feladat és hatásköreiből átadja az
alábbiakat:
Az intézményvezető-helyettes számára:





a tanulók felvételi ügyeiben való döntést,
az órarend készítésével kapcsolatos döntések jogát,
a választott foglalkozások meghirdetésének jogát,
a foglalkozásválasztással kapcsolatos tanulói módosítási kérelmekkel
kapcsolatos döntések jogát,
 a helyettesítések szervezésének jogát,
 az intézményvezető-helyettes számára az intézményi rendezvények
szervezésével kapcsolatos tárgyalásokon az intézmény képviseletét, és a
rendezvényekkel kapcsolatos döntés jogát,
 az információs rendszer (KIR adatszolgáltatás, beléptető rendszer)
működtetésének jogát,
 a munkaközösségek munkájának szakmai
segítését,
 a nevelőtestület vezetését,
 a szakmai munka, a fejlesztések szervezését,
 az intézmény önértékelési rendszerének szervezését, vezetését
Az éjszakai ügyeletes számára:
 az azonnali döntést igénylő, éjszaka felmerülő ügyek megoldását, vagy
intézkedést, különös tekintettel tűz és balesetvédelem, személyi és társadalmi
tulajdonvédelem, tanulói rendkívüli ügyek.
V.2. Az intézmény vezetősége
Az intézmény vezetőségének tagjai az intézményvezető és az intézményvezető-helyettes.
V.2.1.
Az intézmény vezetősége, mint testület konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal
rendelkezik.
V.2.2.
A kollégium vezetősége együttműködik az intézmény más közösségeinek képviselőivel, a szülői
munkaközösség választmányával, a diákönkormányzat vezetőjével. Az intézményvezető felelős
azért, hogy a diákönkormányzat és a szülői választmány jogainak érvényesítési lehetőségét
megteremtse, meghívja a képviselőjét mindazokra az értekezletekre, amelyekhez kapcsolódóan
a DÖK véleményét be kell szerezni.
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V.2.3.
Az intézményvezető közvetlen munkatársai
Az intézményvezető közvetlen munkatársai:
•
intézményvezető-helyettes
•
kollégiumi titkár
Az intézményvezető közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az
intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzik. Az intézményvezető közvetlen
munkatársai az intézményvezetőnek tartoznak közvetlen felelősséggel és beszámolási
kötelezettséggel.
A kollégiumi titkár tevékenységét az intézmény vezetőségének iránymutatásával végzi és segíti
egyben a kollégiumi nevelők feladatellátást.
V.2.4.
Az intézményvezető-helyettes megválasztása
Az intézményvezető-helyettes megbízása a tankerületi igazgató hatásköre a tantestület
véleményének kikérését követően. A megbízás határozott időre, 5 évre szól.
V.3.

A pedagógiai munka ellenőrzése

V.3.1.
Az intézményben folyó pedagógiai munka belső ellenőrzésének megszervezése, a szakmai
feladatok végrehajtásának ellenőrzése az igazgató feladata, felelőssége és kötelezettsége. A
rendszer alapjait a jelen szabályzatban foglaltak mellett az intézmény vezetőinek és
pedagógusainak munkaköri leírása, a tanév kiemelt feladatai, valamint a teljesítményértékelési
rendszer teremti meg.
V.3.2.
A munkaköri leírásokat legalább 3 évente frissíteni szükséges. Az érintettel alá kell íratni, egy
példányát az irattárban elkülönítetten kell kezelni. A vezetőség tagjainak munkaköri leírásában
szerepeltetni kell az ellenőrzési feladatokat.

V.3.3.
Az ellenőrzés tartalma az intézmény valamennyi pedagógiai tevékenységére kiterjed. A
pedagógiai munka belső, bármely szakmai témájában vonatkozó ellenőrzésre az intézmény
valamennyi pedagógusa javaslatot tehet. Aktuális megtervezése az éves munkatervben történik.
Minden tanévben ellenőrzési kötelezettséggel bírnak a következő területek:
 Tanügyi dokumentumok ellenőrzése (törzskönyv, nevelői feljegyzések, tanulói és
tanári munkanaplók, szakköri naplók).
 Az SZMSZ-ben előírtak betartásának ellenőrzése a csoportvezetői, nevelői
intézkedések kapcsán.
 Foglalkozások ellenőrzése.
 Szintügyeletek, nappali és éjszakai ügyeletek ellenőrzése.
 Aktuális projektek ellenőrzése.
V.3.4.
9
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Az ellenőrzés célja a pedagógiai munka hatékonyságának feltárása, a hatékonyság fokozása. Az
előforduló hibák mielőbbi feltárása segíti a helyes gyakorlat megteremtését. A pedagógiai
munka ellenőrzése az intézmény célkitűzéseivel, minőségi mutatóival összhangban valósul meg.
Támogatja az egyes pedagógiai folyamatok legcélszerűbb és leghatékonyabb, tanulóbarát
ellátását. Biztosítja és elősegíti a fegyelmezett munkát. Támogatja a különféle vezetői
utasítások, rendelkezések következetes végrehajtását és megtartását.
V.3.5.
A pedagógiai munka belső ellenőrzésének formái különösen a következők lehetnek:
• szóbeli beszámoltatás (negyedéves beszámoló, munkaértekezlet)
• írásbeli beszámoltatás (félévi, év végi)
• speciális mérések, értékelések alkalma
• foglalkozáslátogatás szemle
V.4.

Az intézmény szervezeti összessége – kapcsolódási pontok

V.4.1.
A szervezet találkozási pontjai:
• A vezetés tagjai: intézményvezető, intézményvezető-helyettes,
•
•

•

A nevelőtestület tagjai: pedagógusok, hetente munkaértekezleteken, évi 2 alkalom
nevelőtestületi nevelési értekezlet, évi 2 alkalom: félévi és év végi értekezlet;
Egyéni beszámolók, megbeszélések, tájékozatók rendje: továbbképzések alkalmával,
egyéni, személye
szóló felkérésekkor,
személyes
kérések
egyeztetésében,
teljesítményértékelési megbeszélésen;
Egyéb írásbeli kapcsolattartás ideje, rendszeressége: félévente írásos beszámolók,
továbbá egyedi megkeresések, hivatalos bejelentések alkalmával.

V.4.2.
Hivatalos kérésnek, bejelentésnek számít:
•
gyermekápolási nap igénybevételének kérelme
•
a másodállásról való tájékoztatás kötelessége
•
továbbképzési igény bejelentése
•
munkaidő változtatással, nyilvántartásával kapcsolatos kérelmek
V.4.3.
A nevelőtestület
A nevelőtestület a kollégium legfontosabb tanácskozó és döntéshozó szerve. A nevelőtestület
döntési, véleményezési és javaslattevő jogkörrel rendelkezik.
Döntési jogkör:
Minden döntési ügyben a nevelőtestület egészének kell meghoznia a döntést, 50%+1 fő
egyöntetű határozatával.
•

a pedagógiai program és módosításának elfogadása,

10

Cseri Úti Kollégium SZMSZ
•

a szervezeti és működési szabályzat és módosításának elfogadása,

•

az éves munkaterv elkészítése, jóváhagyása, a tanév rendjének meghatározása,a
házirend elfogadása,

•

az intézmény munkáját átfogó elemzések, összefoglaló értékelések, beszámolók
elfogadása,

•

az intézmény teljes nevelő-oktató tevékenységére kiterjedő kutatások, kísérletek
indítására és értékelésére

•

a tanulók fegyelmi ügyeiben döntés;

•

a tanulók kollégiumi jogviszonyának megújítása;

•

a testület képviseletében eljáró pedagógusok megválasztása;

•

az intézményvezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai
vélemény kialakítása,

•

a továbbképzési program elfogadása,

•

dönt a jogszabályokban meghatározott más ügyekben.

A nevelőtestület döntést igénylő értekezletein jegyzőkönyv készült az elhangzottakról, amelyet
az értekezletet vezető személy, a jegyzőkönyv-vezető, valamint egy az értekezleten végig jelen
lévő személy (hitelesítő) ír alá.
V.4.4.
A nevelőtestület átadhatja jogkörét jogszabályban meghatározott esetekben. Az átruházott
jogkör gyakorlója a nevelőtestületet köteles tájékoztatni azokról az ügyekről, melyekben a
nevelőtestület megbízásából eljár. Ennek időpontja a következő munkaértekezlet.
V.4.5.
A nevelőtestület munkaterv szerinti munkaértekezleteket, nevelőtestületi értekezleteket
(tanévnyitó, tanévzáró, nevelési) tart. Az értekezlet elnöke az intézményvezető. Az értekezletről
jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvet az intézményvezető által megbízott pedagógus
vezeti. A jegyzőkönyv hitelesítése után megőrzésre kerül az irattárba.
Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet:
 Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze az intézmény lényeges
problémáinak (fontos oktatási kérdések, különleges nevelési helyzetek megítélése, a
kollégiumi életet átalakító, megváltoztató rendeletek és utasítások értelmezése
céljából), ha azt a nevelőtestület tagjainak legalább 50 %-a vagy az intézményvezető
szükségesnek látja.
V.4.6.
A köznevelési törvény 71.§ szerint a szakmai munkaközösség részt vesz az intézmény szakmai
munkájának irányításában, tervezésében és ellenőrzésében. A munkaközösségek segítséget
adnak az intézmény pedagógusainak szakmai, módszertani kérdésekben.
A nevelőtestület munkaközösségeket (min. 5 fő) vagy projekteket hozhat létre egy kialakított és
meghatározott feladatra. Az adott közösség vezetője mindig a nevelőtestület által elfogadott
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személy, akire az intézményvezető tesz javaslatot. A közösségek meghatározzák programjukat,
felelősségi és határköreiket, összhangban az intézmény más szabályzóival.
V.5

Az alkalmazotti közösség munkarendje

V.6.1.
A közalkalmazottak a munkarendjüknek megfelelő időszakban tartózkodhatnak az épületben. A
munkarendjükön kívüli intézményen belüli tartózkodás alapját valamilyen más elrendelt vagy
támogatott tevékenység végzése teszi lehetővé.
Az intézmény szabad sportkapacitását munkaidőn kívül hétköznapokon használhatja az
alkalmazottak közössége, minden más esetben külön engedélyeztetés szükséges.
V.6.2.
A közalkalmazottak munkaideje 40 órás munkahét. A pedagógusok 32 órás kötött munkaidőben
dolgoznak az intézményben. A pedagógusok teljes munkaideje a kötelező órákból, a nevelőoktató munkával vagy a tanulókkal a szakfeladatának megfelelő foglalkozások megtartásából, és
az ezekkel összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll.
A pedagógus munkaideje tehát két részre oszlik:
o a kötelező óraszámuk (30 óra)
o a kötött munkaidejük (32 óra)
Az intézményen kívül végezhető feladatok ellátásakor (kötött munkaidőn felül) a pedagógus
munkaidejének felhasználásáról (köznev.tv.62.§ (5.)bekezdés) maga dönt.
V.6.3.
A munkakörön belüli egyéni feladatok és tevékenységek megnevezése a munkaköri leírásban
kerül meghatározásra minden dolgozó esetében. Évente felülvizsgált, egyedi munkaidő
beosztást kap minden dolgozó.
V.6.4.
Pedagógusok munkarendjével kapcsolatos szabályok.
V.6.5.
A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az intézményvezetőhelyettes állapítja meg az intézmény feladatainak függvényében. A konkrét napi
munkabeosztások összeállításánál az intézmény feladatellátásának és zavartalan működésének
biztosítását elsődlegesen kell figyelembe venni.
V.6.6.
A pedagógus köteles 5 perccel foglalkozási, ügyeleti beosztása előtt a munkahelyén megjelenni.
A pedagógus a munkával való távolmaradását, annak okát lehetőleg előző nap, de legkésőbb az
adott munkanapon reggel 9 óráig, köteles jelenteni az intézmény vezetőjének vagy
helyettesének, hogy intézkedni tudjon a helyettesítéséről. A hiányzó pedagógus köteles
tájékoztatást adni a hiányzása alatt felmerülő feladatokról, hogy biztosítsa a zökkenőmentes
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haladást. A táppénzes papírokat legkésőbb a táppénz napját követő 3. munkanapon le kell adni a
titkárságon.
V.6.7.
Rendkívüli esetben a pedagógus a délutános vezetés tagjától kérhet engedélyt legalább 1 nappal
előbb, a foglalkozás elhagyására, összevonására, a tanmenettől eltérő tartalmú foglalkozás
megtartására.
V.6.8
A pedagógusok számára a kötelező órán felüli, a nevelő-oktató munkával összefüggő rendszeres
vagy esetenkénti feladatokra a megbízást vagy kijelölést (többletmunka elrendelést) az
intézményvezető adja az intézményvezető-helyettessel történt egyeztetés után.
V.6.9.
A közalkalmazottak munkaidejének nyilvántartása: Jelenléti ív alapján.
V.6.10.
A munkaidő-elszámolás technikai menete:
Az egyéni havi összesítő tartalmazza heti bontásban a pedagógus által végzett kötött és azon
felüli ügyeleti, helyettesítési és egyéb rendkívüli megbízatások összesítését. A nyilvántartást a
pedagógus hetente összesíti, a hó végén leadja a felelősen kitöltött összesítő lapot határidőre az
intézményvezető-helyettesnek.
V.6.11.
A pedagógusok munkaidejének hossza, beosztása:
A heti munkaidőkeret első napja (ellenkező írásos hirdetmény hiányában) mindenkor a hét első
munkanapja, utolsó napja a hét utolsó munkanapja. Az ötnél kevesebb munkanapot tartalmazó
hetek heti munkaideje a munkanapok számával arányosan számítandó ki. Szombati és vasárnapi
napokon, ünnepnapokon munkavégzés csak ügyeleti rend szerinti esetben lehetséges.
Munkanapokon a rendes munkaidő hossza átlag 6 óra, de nem haladhatja meg a 12 órát.
V.6.12.
A pedagógus munkaidején felül külön díjazás ellenében látja el éjszakai ügyeletesi vagy
készenléti feladatait.
V.6.13.
A kollégium intézményvezetője vagy intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetére a
következő a helyettesítés rendje:
•

az intézményvezető a szükséges vezetői intézkedések akadályoztatása (pl. betegsége,
egyéb távolléte stb.) miatt nem tudja megtenni a vezetői feladatokat, az intézményvezető
- helyettesnek kell ellátnia azokat,
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•

amennyiben vezető nem tartózkodik az épületben (pl. éjszaka, hétvége) a mindenkori
ügyeletes nevelők felelnek a rendért, kiemelten a „rangidős” ügyeletes (legtöbb
tapasztalattal rendelkező) pedagógus.

V.6.14.
Az intézményvezető, ill. az intézményvezető-helyettes helyettesítésére vonatkozó további
elvárások:
•

•

•

a helyettes csak a napi, zökkenőmentes működés biztosítására vonatkozó intézkedéseket,
és az átadott feladatok tekintetében végzett tevékenységeket, döntéseket hozhatják meg
az intézményvezető helyett;
a helyettes csak olyan ügyekben járhatnak el, melyek gyors intézkedést igényelnek,
halaszthatatlanok, s amelyeknek a helyettesítése során történő ellátására a munkaköri
leírásban felhatalmazást kaptak;
a helyettesítés során a helyettes a jogszabály, illetve az intézmény belső szabályzataiban,
rendelkezéseiben kizárólag a vezető jogkörében utalt ügyekben dönthet.

V.6.15.
A pedagógusok helyettesítése:
Miután a pedagógusok azonos idősávban dolgoznak,
ezért
helyettesítésre
csak
csoportösszevonással van lehetőség rövidtávon. A helyettesítő kijelölése a tanév elején
kialakított rend alapján történik. Tartós távollét kilátásában, esetében (1 hónap) külső személy
határozott idejű foglalkoztatása szükséges.
V.6.16.
A pedagógusok számára a helyettesítésből és többletfeladatból adódó túlmunka, munkaidőn
felüli munkavégzés finanszírozására a hatályos rendeletek szerint kell eljárni.
V.7. Hivatalos ügyek intézésének rendje
Szorgalmi időben a nevelői és a tanulói hivatalos ügyek intézése a kollégium titkári irodájában
történik 8 óra és 16 óra között.
A kollégium a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint
tart nyitva.
Az ügyeleti rendet a kollégium intézményvezetője határozza meg, és azt a szünet megkezdése
előtt a szülők, a tanulók és a nevelők tudomására hozza.
A nyári szünetben az irodai ügyeletet a fenntartó előírása szerint (hetente egy nap) kell
megszervezni.
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VI.

A működés rendje

VI.1. Általános szabályok
VI.1.1.
A kollégiumi tanév helyi rendjét a kollégiumi éves munkaterve határozza meg.
A munkatervhez ki kell kérni a kollégiumi szülői szervezet (közösség), a tanulókat érintő
programokat illetően a kollégiumi diákönkormányzat véleményét.
Az éves munkatervben meghatározásra kerül:
• a társintézményekkel egyeztetett rendkívüli alkalmakat
• a szünetek időtartamát,
• a megemlékezések, a nemzeti, a kollégiumi ünnepek megünneplésének időpontját,
• az évi rendes diákközgyűlés idejét,
• a nevelőtestületi értekezletek időpontját.
VI.1.2.
A társintézményekkel egyeztetett rendkívüli alkalmak esetében a tanulói felügyeletet szükséges
megszervezni. Ezt az éves munkatervben kell rögzíteni. Előre nem tervezhető esetben a
társintézmény írásos kérelme vagy a fenntartó és egyéb magasabb szervek elrendelése szükséges
a nyitva tartáshoz. . A hét végén itt maradók részére pedagógusi felügyelet biztosítása szükséges.
VI.1.3.
A kollégium általános nyitva tartása 0 órától 24 óráig tart. A tanulók fogadásának és távozásának
ideje behatárolt: vasárnap 15 órától folyamatosan, péntek 22 óráig biztosítjuk a tanulók
elhelyezését a kollégiumban, ezen túlmenően /hétvégi mérkőzések, edzések, stb/ is nevelői
felügyeletet tudunk biztosítani. A tanulók a délelőtti időszakban (8-13között) többnyire az
iskolákban tartózkodnak. Délelőtti bent tartózkodásra betegség, versenyfelkészülés, normál
iskolai munkarendtől való eltérés, iskolai programban történt változás esetében van lehetőség.
VI.1.4.
A tanulók a társintézmény szervezett tanóráin kívüli időt a kollégiumban töltik. A tanuló minden
nap – tanítás után -, a délutáni labdarúgó edzések kezdetéig szabadon rendelkezik az idejével.
VI.1.5.
További kimenő a csoportvezető engedélyével, konkrét tevékenység érdekében kérhető.
A csoportvezető tanárnak rendszeresen tájékozódnia kell a tanuló kollégiumon kívüli
tevékenységéről, szükség esetén tapasztalatairól értesítenie kell a tanuló osztályfőnökét, szüleit,
nevelőtestületet, igazgatót. A tanuló szülője köteles a tanuló rendszeres elfoglaltságait írásban
előre jelezni, ami alapján a tanuló engedélyt kap a rendszeres távolmaradásra.

VI.1.6.
Hétközi hazautazásra engedély adható:
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•

a szülő kérésére; írásban előre jelezve vagy
telefonon egyeztetve
• betegség esetében, az orvos javaslata alapján,
• tanítási szünet esetén.

VI.1.7.
Hét végén történő megbetegedésekről vagy vissza nem érkezésről a szülőnek a pedagógust
értesíteni kell. Ennek elmulasztása esetében a pedagógus köteles tájékozódni a tanuló hol létéről.

VI.3. Elhelyezés a kollégiumban
VI.3.1.
A tanuló kollégiumi férőhelyének elfoglalásához szükséges:
 kollégiumi felvételt igazoló befogadó nyilatkozat,
 l hétnél nem régebbi orvosi igazolás,
 a szükségesnek tartott- előzetesen írásban felsorolt- tárgyak, eszközök listája.
Az elhelyezést nyert tanulók csoportba sorolása az igazgató feladata, aki előzetesen kikéri a
nevelőtestület és a diákönkormányzat véleményét. A csoportlétszám nem haladhatja meg a
hatályos létszámot.(legalább 18 fő - legfeljebb 26 fő).
A csoportba sorolásnál törekedni kell az egy évfolyamon tanulók egy csoportba sorolására.
A csoportok vezetését csoportvezető tanár látja el, aki pedagógiai munkáját a munkaköri leírás
alapján végzi.
A tanulók az iskolai tanévkezdés előtti napon, az értesítésnek megfelelően költözhetnek be a
kollégiumba.
A tanulók kiköltözése a kollégiumi tagsághoz kapcsolódó mindennemű elszámolás ellenében
lehetséges (leltár, állagmegőrzés, kulcsok leadása vagy megtérítése. Ellenkező eset jogi
következménnyel jár).

VI.3.2.
Az intézményben a vagyonvédelmet és a tanulók védelmét portaszolgálat segíti.
VI.4. Foglalkozások, tevékenységek rendje
VI.4.1.
A kollégiumban tanórai foglalkozásnak számít: heti 15 óra keretében (tanulói leterhelés)
•
•
•
•

napi felkészülés (heti 12 óra)
csoportfoglalkozás (heti1 óra)
kötelező jellegű felkészítő foglalkozás (1 óra)
szabadon választható kötelező foglalkozás (heti 1 óra)

VI.4.2.
A kollégium a kollégiumba felvett tanulók részére:
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•
•
•
•
•

felzárkóztató,
tehetség-kibontakoztató,
speciális ismereteket adó felkészítő,
szabadidő eltöltését szolgáló foglalkozásokat
a tanulóval való egyéni törődést biztosító foglalkozásokat szervez.

VI.4.3.
A foglalkozások általában 45 percesek, a foglalkozások meghosszabbítására csak
kifejezett tanulói igény esetében van mód. A foglalkozások közti szünetek 10 percesek
VI.5. A szabadidő eltöltését szolgáló foglalkozások formái:
VI.5.1.
A szakkör, önképzőkör, művészeti csoport [a továbbiakban együtt: diákkör]:
• a diákkörök közül a szakköröknek kiemelt jelentősége van, megkülönböztetésben
részesülnek:
• a tanulók igényeinek, érdeklődési körének megfelelően szerveződnek,
• a vezetőket az intézményvezető bízza meg,
• a foglalkozások meghatározott rendben, tematika szerint történnek,
• a foglalkozásokról naplót kell vezetni;
• vezetését az intézmény pedagógusa, vagy más külső szakember végzi az
intézményvezető engedélyével.
VI.5.2.
A kulturális programok, tömegsport lehetőségek, házi bajnokságok, kollégiumok közötti
versenyek, diáknap:
• e foglalkozásokon való részvétel jobbára önkéntes alapon történik,
• a részvétellel a tanulók a kollégiumon belül, illetve a kollégiumok között bizonyíthatják,
mérhetik meg tudásukat, teljesítményeiket,
• az egyes tevékenységek a pedagógusok felkészítő közreműködésével valósulnak meg.
A kollégium által, adott tanítási évben, ténylegesen szervezett tanórán kívüli foglalkozások
formáit és szervezeti kereteit az éves munkaterv tartalmazza.
VI.6. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolása
Az intézményben az ünnepélyek, megemlékezések rendje évenként ismétlődő jelleggel, a
korábbi hagyományokat ápolva kerül megrendezésre.
A hagyományápolás az intézmény valamennyi dolgozójának, illetve diákjának feladata. A
hagyományápolással kapcsolatos feladatok célja az intézmény meglévő hírnevének megőrzése,
illetve növelése.
A hagyományápolás elsősorban a nevelőtestület feladata, mely tagjai közreműködése révén
gondoskodik arról, hogy az intézmény hagyományai fennmaradjanak.
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VI.6.1.
Az ünnepélyek, megemlékezések rendjét az ünnepély, megemlékezés nevének és az irányadó,
hozzávetőleges időpontjának megnevezése a következők szerint:

Az ünnepély, megemlékezés neve

Az ünnepély, megemlékezés
(irányadó) időpontja

Tanévnyitó ünnepély a 9. évfolyam részére
Az aradi vértanúk emléknapja
1956-os forradalom és szabadságharc / Nemzeti ünnep
A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja
1848-as forradalom és szabadságharc / Nemzeti ünnep
A holocaust áldozatainak emléknapja
Ballagási ünnepély

Szeptember 1.
Október 6.
Október 23.
Február 25.
Március 15.
Április 16.
Április utolsó hete

Trianoni megemlékezés

Június 4.

VI.6.2.
Az ünnepélyek, megemlékezések pontos időpontját, a rendezvényekkel kapcsolatos feladatokat
és felelősöket a nevelőtestület az éves munkatervében határozza meg.
VI.6.3.
A hagyományápolás eszközei:
• ünnepségek, rendezvények,
• egyéb kulturális versenyek,
• egyéb sport versenyek,
VI.6.4.
Az intézmény hagyományápolása körébe tartozó konkrét rendezvények neve, a rendezvénnyel
érintettek köre, valamint a rendezvény várható időpontja

A rendezvény neve
Mikulás-kupa, terem labdarúgó bajnokság
Kollégiumi Karácsony-est
Magyar Kultúra Napja
Farsangi télbúcsúztató
Diákközgyűlés és diáknapok
Egészséghét programjai
Év végi asztalitenisz, asztali foci és darts bajnokságok

A rendezvénnyel
érintettek köre
Tanulók, dolgozók
Tanulók, dolgozók
Tanulók
Tanulók
Tanulók
Tanulók
Tanulók, dolgozók

A rendezvény
(hozzávetőleges)
időpontja
December
December
Január
Február
Április
Március
Május
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VII. Tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályai
VII.1. Fegyelmező intézkedések
Ha a tanuló a kötelességeit enyhébb formában megszegi, ellene fegyelmező intézkedéseket
kell alkalmazni.
A fegyelmező intézkedések formái:
•
•

nevelői (csoportvezetői) szóbeli figyelmeztetés,
nevelői (csoportvezetői) írásbeli figyelmeztetés,

•

nevelői (csoportvezetői) intés,

•

igazgatói figyelmeztetés

•

igazgatói intés

•

ideiglenes eltanácsolás a kollégiumból

•

végleges – kizárás a kollégiumból

VII.2. Fegyelmi bizottság
Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárást kell
lefolytatni. A fegyelmi eljárás lefolytatására a nevelőtestület fegyelmi bizottságot hoz
létre, amely 3 tagú, mindenkori tagja a kollégium szakmai igazgatóhelyettese és a
kollégium gyermek-és ifjúságvédelmi felelőse. A további 1 tag az adott fegyelmi
vétségbeli érintettség szerint kerül kijelölésére. A fegyelmi eljárás lebonyolítását a
törvényes szabályzók figyelembevételével kell megvalósítani.
VII.3. Fegyelmi eljárás kimenete
A fegyelmi eljárás eredményeképpen írásbeli határozattal lehet a fegyelmi büntetést kiszabni,
amelynek formái és fokozatai:
•
•
•
•
•

megrovás,
szigorú megrovás,
meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása;
áthelyezés másik szobába, tanulócsoportba;
kizárás a kollégiumból (nem lehet alkalmazni abban az esetben, ha a kollégiumi
tagsági viszony fennállása nélkül a tanuló nem tudja teljesíteni
tankötelezettségét).
VII.4. A tanulóval lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályai
A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 4.§ (1)/q szakaszában foglaltak alapján a tanulóval
szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályait az alábbiakban határozzuk meg.
•

•

A fegyelmi eljárás megindítása a tanuló terhére rótt kötelességszegést követő 30 napon
belül történik meg, kivételt képez, azaz eset, amikor a kötelességszegés ténye nem derül
ki azonnal. Ebben az esetben a kötelességszegésről szóló információ megszerzését követő
30. nap a fegyelmi eljárás megindításának határnapja.
A fegyelmi eljárás megindításakor az érintett tanulót és szülőt személyes megbeszélés
révén kell tájékoztatni az elkövetett kötelességszegés tényéről, valamint a fegyelmi
eljárás megindításáról és a fegyelmi eljárás lehetséges kimeneteléről.
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•
•
•

A legalább háromtagú fegyelmi bizottságot a nevelőtestület bízza meg, a nevelőtestület
ezzel kapcsolatos döntését jegyzőkönyvezni kell.
A nevelőtestület nem jogosult a bizottság elnökének megválasztására, de arra
vonatkozóan javaslatot tehet.
A fegyelmi tárgyaláson felvett jegyzőkönyvet a fegyelmi határozat tárgyalását napirendre
tűző nevelőtestületi értekezletet megelőzően legalább két nappal szóban ismertetni kell a
fegyelmi jogkört gyakorló nevelőtestülettel. A jegyzőkönyv ismertetését követő
2kérdésekre, javaslatokra és észrevételekre a fegyelmi bizottság tagjai válaszolnak, az
észrevételeket és javaslatokat - mérlegelésük után a szükséges mértékben - a határozati
javaslatba beépítik.

VII.5. Fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályai
A fegyelmi eljárást a köznevelési törvény 53. §-ában szereplő felhatalmazás alapján egyeztető
eljárás előzheti meg, amelynek célja a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása,
értékelése, ennek alapján a kötelességszegéssel gyanúsított és a sérelmet elszenvedő közötti
megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében.
Az egyeztető eljárás célja a kötelességét megszegő és a sértett közötti megállapodás létrehozása a
sérelem orvoslása érdekében.
Az egyeztető eljárás részletes szabályait az alábbiak szerint határozzuk meg:
•

•

•

•

•
•

•

•

az intézmény vezetője a fegyelmi eljárás megindítását megelőzően személyes találkozó
révén ad információt a fegyelmi eljárás várható menetéről, valamint a fegyelmi eljárást
megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről,
a fegyelmi eljárást megindító határozatban tájékoztatni kell a tanulót és a szülőt a
fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről, a tájékoztatásban meg kell
jelölni az egyeztető eljárásban történő megállapodás határidejét, az egyeztető eljárás
kezdeményezése az intézményvezető kötelezettsége,
a harmadik kötelezettségszegéskor indított fegyelmi eljárásban az iskola a fegyelmi
eljárást megelőző egyeztető eljárást nem alkalmazza, ebben az esetben erről a tanulót és a
szülőt nem kell értesíteni,
az egyeztető eljárás időpontját – az érdekeltekkel egyeztetve – az intézmény vezetője tűzi
ki, az egyeztető eljárás időpontjáról és helyszínéről, az egyeztető eljárás vezetésével
megbízott pedagógus személyéről elektronikus úton és írásban értesíti az érintett feleket,
az egyeztető eljárás lefolytatására az intézmény vezetője olyan helyiséget jelöl ki, ahol
biztosíthatók a zavartalan tárgyalás feltételei,
az intézmény vezetője az egyeztető eljárás lebonyolítására írásos megbízásban az
intézmény bármely pedagógusát felkérheti, az egyeztető eljárás vezetőjének0kijelöléséhez
a sértett és a sérelmet elszenvedett tanuló vagy szülőjének egyetértése szükséges,
az egyeztető személy az egyeztető eljárás előtt legalább egy alkalommal a sértett és a
sérelmet elszenvedő féllel külön-külön egyeztetést folytatni, amelynek célja az
álláspontok tisztázása és közelítése,
ha az egyeztető eljárás alkalmazásával a sértett és a sérelmet elszenvedő fél azzal
egyetért, az intézmény vezetője a fegyelmi eljárást a szükséges időre, de legföljebb
három hónapra felfüggeszti,
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•
•
•

•
•

az egyeztetést vezetőnek és az intézmény vezetőjének arra kell törekednie, hogy az
egyeztető eljárás – lehetőség szerint – 30 napon belül írásos megállapodással lezáruljon,
az egyeztető eljárás lezárásakor a sérelem orvoslásáról írásos megállapodás készül,
amelyet az érdekelt felek és az egyeztetést vezető pedagógus írnak alá,
az egyeztető eljárás időszakában annak folyamatáról a sértett és a sérelmet okozó tanuló
osztályközösségében kizárólag tájékoztatási céllal és az ennek megfelelő mélységben
lehet információt adni, hogy elkerülhető legyen a két fél közötti nézetkülönbség
fokozódása,
az egyeztető eljárás során jegyzőkönyv vezetésétől el lehet tekinteni, ha a
jegyzőkönyvezéshez egyik fél sem ragaszkodik,
a sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő
tanuló osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli megállapodásban
meghatározott körben nyilvánosságra lehet hozni.

Intézményi védő-óvó előírások, balesetvédelem, tűzvédelem, egészségvédelem

VIII.

VIII.1. A kollégiumi-egészségügyi ellátás rendje:
Megbetegedés esetén a kollégium megbízási szerződésben foglalkoztatott orvosa kezeli a
betegeket, aki az Erdősor utcában rendel minden hétköznap 8.00-12.00 óráig.
A tanulót - egészségügyi problémájának súlyosságától függően, - vagy a kollégium
betegszobájában, vagy – a szülő értesítése után- otthoni ellátásban kell részesíteni. A betegellátás
szokásos helyi rendjéről és feladatairól külön eljárás rendelkezik.
Sportsérülések esetén a BFLA sportorvosa nyújt segítséget, aki hetente egy délután az akadémia
területén rendel.
VIII.2. Az intézményi védő, óvó előírások
A tanulókkal a kollégiumi év, valamint szükség szerint a foglalkozás, kirándulás stb. előtt
ismertetni kell a következő védő-óvó előírásokat:
•
•
•
•
•
•

egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírás (balesetvédelmi)
a kollégiumi élettel együtt járó veszélyforrások,
a tilos és az elvárható magatartásforma
kondicionálóterem és a sportpályák használata
tűzvédelmi előírások meghatározása, ismertetése
nem dohányzók védelme érdekében tilos dohányzás

A védő-óvó előírásokat a tanulók életkorának és fejlettségi szintjének megfelelően kell
ismertetni. Az ismertetés tényét és tartalmát dokumentálni kell.
A Házirendben kell meghatározni azokat a védő, óvó előírásokat, amelyeket a tanulóknak az
intézményben való tartózkodás során meg kell tartaniuk.
Az ismertetést és dokumentálást a pedagógusoknak kell elvégeznie.
A pedagógusok és az egyéb munkavállalók számára minden tanév elején tűz-, baleset-,
munkavédelmi tájékoztatót tart az intézmény munkavédelmi felelőse.
A tájékoztató tényét és tartalmát dokumentálni kell. Az oktatáson való részvételt a
munkavállalók aláírásukkal igazolják.
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A tanulóbalesetek megelőzése esetén ellátandó feladatok

VIII.3.

Az intézmény vezetőjének feladata, hogy ellenőrizze, ill. ellenőriztesse:
•
•

elektromos eszközök rendeltetésszerű használatának felügyeletét,
számítógép használat csak pedagógus tudtával, illetve a tanuló személyes
felelősségével együtt történhet;
a krónikusan beteg, valamint a testi, értelmi és érzékszervi fogyatékos tanulók
esetében az iskolaorvos véleményezése alapján a biztonsági előírások kibővítését,
annak szervezettségét, valamint betartását, ill. betartatását.

•

A pedagógusok feladata, hogy:
•
•

haladéktalanul jelezzék az intézményvezető, vagy helyettese felé azokat a
helyzeteket, melynek ellenőrzésére az intézményvezető vagy a gondnok a felelős,
gondoskodjanak a tanulók biztonságáról.

A kollégium nem pedagógus alkalmazottjainak feladata, hogy:
•
•
•

munkaterületükön fokozott óvatossággal járjanak el, ügyelve a gyermekek
biztonságára és testi épségére,
a veszélyforrást jelentő munkahelyüket mindig zárják,
haladéktalanul jelezzék az intézményvezető, vagy helyettese felé azokat a
helyzeteket, melynek ellenőrzésére az intézményvezető vagy a gondnok a felelős.

Az intézményvezető feladata, hogy kijelölje azt a személyt, aki a tanulóbaleseteket nyilvántartja.
A tanuló- és gyermekbalesetek nyilvántartása előírt nyomtatványokon történik.
Az intézményvezető feladatai a balesetekkel kapcsolatban
•

•
•
•
•

intézkedik a három napon túl gyógyuló sérülést okozó tanulóbalesetek haladéktalan
kivizsgálásáról, e balesetekről jegyzőkönyvet vetet fel, majd a kivizsgálást követően, de
legkésőbb a tárgyhót követő hónap 8. napjáig megküldi a fenntartónak, valamint átadja
a tanuló szülőjének (nagykorú tanuló esetén a tanulónak) – egy példány megőrzéséről
gondoskodik,
ha a kivizsgálás elhúzódása miatt az adatszolgáltatás határideje nem tartható, akkor e
tényről az okok ismertetésével jegyzőkönyvet készíttet,
súlyos baleset esetén azonnal jelenti a balesetet az intézmény fenntartója felé;
gondoskodik a baleset legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező
személy bevonásával történő kivizsgálásáról;
lehetővé teszi a kollégiumi szülői szervezet részvételét a tanulóbalesetek
kivizsgálásában.

Az intézményvezető intézkedik minden tanulóbalesetet követően a megelőzésről, azaz arról,
hogy a megtörtént balesethez hasonló eset ne történhessen meg.
A pedagógus a balesetet azonnal jelenti az intézményvezetőnek, illetve az intézményvezető
távolléte esetében a helyettesítési rendnek megfelelően teszi ezt meg, továbbá
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•

szükség szerint részt vesz a baleset kivizsgálásában;

•

közreműködik a kollégiumi szülői szervezet és a diákönkormányzat
tájékoztatásában, és a tanulóbalesetek kivizsgálásában való részvétele
biztosításában.

•

intézkedést javasol minden tanulóbalesetet követően a megelőzésre,

•

az intézményvezető megelőzéssel kapcsolatos utasításait végrehajtja.
Dohányzással és más élvezeti szerekkel kapcsolatos előírások

VIII.4.

Az intézményben-ide értve a kollégium udvarát, a főbejárat előtti 5 m sugarú területrészt és az
iskola parkolóját is- a tanulók, a munkavállalók és az intézménybe látogatók nem
dohányozhatnak. Az intézményben és az intézményen kívül tartott kollégiumi rendezvényeken
tilos a dohányzás és az egészségre káros élvezeti cikkek fogyasztása a tanulóknak. Aki
egészségre ártalmas szerek (alkohol, drog) hatása alatt áll, azt az intézménybe nem engedjük be

IX.

Rendkívüli helyzetek

IX.1. A rendkívüli esemény, bombariadó stb. esetén szükséges teendők
Rendkívüli eseménynek számít különösen:
 a tűz, az árvíz, a földrengés, bombariadó, egyéb veszélyes helyzet, illetve a
nevelőmunkát más módon akadályozó, nehezítő körülmény.
IX.2. Rendkívüli esemény észlelése
A rendkívüli esemény észlelésekor, tudomásra jutásakor haladéktalanul tájékoztatni kell az
intézményvezetőt.
Az intézményvezető a rendkívüli esemény jellegének megfelelően
•
•

haladéktalanul értesíti az érintett hatóságokat, a fenntartót, szükség szerint a
szülőket;
megtesz minden olyan szükséges intézkedést, amelyek a gyermekek, tanulók
védelmét, biztonságát szolgálják.

Amennyiben a rendkívüli esemény jellege indokolja, gondoskodni kell az intézmény:
• kiürítéséről, amely a tűzvédelmi szabályzat szerinti terv szerint kell, hogy
történjen. Az egyéb intézkedést követelő rendkívüli események bekövetkeztekor
az intézményvezető a pedagógusok bevonásával a legjobb belátása szerint dönt.
IX.3. Rendkívüli esemény megelőzése
Az intézmény vezetője esetenként, az ügyeletesek, a takarító személyzet mindig, ellenőrzi, hogy
rendkívüli tárgy, szokatlan jelenség (betelefonálás) nem tapasztalható-e az épületben.
Amennyiben rendellenességet tapasztalnak, haladéktalanuk kötelesek jelenteni felettesüknek. Az
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értesített, a bomba elhelyezésre utaló jel esetében további vizsgálat nélkül köteles a bombariadót
elrendelni. A bombariadó elrendelése a tűzriadóhoz hasonlóan történik.
A bombariadó tényét a rendőrségnek is haladéktalanul be kell jelenteni.
IX.4. Tűzriadó szervezése
Kizárólag a megelőzést szolgáló, gyakorlati céllal történik. Tűzriadó esetén az épületben
tartózkodó tanulók, dolgozók és külsősök a tűzriadó terv szerint kötelesek az épületet elhagyni.
A felügyelő tanárok kötelesek meggyőződni arról, hogy az épületet mindenki elhagyta, kötelesek
a csoportokat a gyülekezőhelyen sorakoztatni, a tanulók felügyeletét ellátni további intézkedésig.
IX.5. Létesítmény használat
A tanulók az intézmény létesítményeit, helyiségeit, eszközeit csak pedagógiai felügyelettel
használhatják, elsősorban a kötelező és választható foglalkozásokon. Az egyes helyiségek
berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni, máshol használni csak az épületen belül lehet,
úgy hogy a leltárilag érintettel egyeztetés történik. Vagyonvédelmi és nevelési okokból az üresen
hagyott tantermeket, helyiségeket zárni kell, a bezárás az ott foglalkozást tartott vagy termet
nyitott pedagógus feladata és felelőssége.
IX.6. Saját készítésű eszközök bevitele a kollégiumba
A pedagógusok által készített illetve használt pedagógiai eszközök kollégiumi foglalkozásokra
történő bevitele abban az esetben lehetséges, amennyiben a pedagógus azt előzetesen bejelenti az
intézményvezetőnek és engedélyezteti azt.
IX.7. Az intézmény biztonságos működését garantáló szabályok megtartása
Az intézmény biztonságos működését garantáló szabályok megtartása kötelező az intézmény
területén tartózkodó szülőknek, az intézménnyel kapcsolatban nem álló más személyek számára
is. Különös tekintettel a következőkre:
•
•
•
•

X.

Tűzvédelemi szabályok betartása, tűzriadó esetében az épület azonnali elhagyása.
Dohányzással kapcsolatos szabályok megtartása.
Az egészséget veszélyeztető helyzetek észlelésének azonnali jelzése a kollégium
alkalmazottjának.
A kollégiumban tartózkodás helye a kollégiummal nem jogviszonyban állók részére

Kollégium közösségeinek kapcsolata

X.1. A szülői szervezet
Az intézményben a szülők jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében szülői
szervezetet, munkaközösséget (SZM) hoztak létre.
A szülői munkaközösség döntési jogkörébe tartozik:
•
•
•

a saját működési rendjének, munkaprogramjának megállapítása,
a képviseletét az intézményi tanácsban ellátó személy megválasztása,
a szülők körében társadalmi munka szervezése,
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•
•

a rendelkezésre álló pénzeszközökből az intézménynek nyújtandó anyagi
támogatás mértékének, felhasználási módjának megállapítása
a szülői munkaközösség tevékenységének szervezés A szülői szervezettel az
intézményvezető tart kapcsolatot.

X.1.1.
A szülői szervezetnek biztosított, hogy:
• a kollégium szervezeti és működési szabályzatát, pedagógiai programját,
házirendjét, nevelési év rendjét annak elfogadása előtt véleményezze,
• ennek érdekében úgy kapja meg a dokumentumokat, hogy legalább 7 nap
rendelkezésre álljon a véleményalkotásra.
A szülői szervezet köteles a véleményezési jogkörében eljárva írásban nyilatkozni.
X.2. A diákönkormányzat
A diák-önkormányzati szerv, a diákképviselők, valamint az iskolai vezetők közötti
kapcsolattartás formája és rendje, a diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételek
(helyiségek, berendezések használata, költségvetési támogatás biztosítása)
X.2.1.
A diák-önkormányzati szerv, a diákképviselő, valamint az iskolai vezetők közötti kapcsolattartás
formája és rendje:
•
•
•
•
•

a vezetés részéről kapcsolattartó személy igazgatóhelyettes,
a kapcsolattartás formái: személyes megbeszélés, tárgyalás, értekezlet, gyűlés;
diákközgyűlés minden érintett részére nyilvános esemény,
eszközei: írásos tájékoztatók, dokumentumok átadása.
Rendje: DÖK SZMSZ alapján ill. bármelyik fél megkeresése esetében.

X.2.2.
A kollégiumi vezetők a kapcsolattartás során:
•

•
•
•

átadják a diák-önkormányzati szervnek, illetve képviselőjének a diákönkormányzat
véleményezési, egyetértési, illetve javaslattételi joga gyakorlásához szükséges
dokumentumokat;
a dokumentumok értelmezéséhez szükséges tájékoztatást, felvilágosítást kérésre
biztosítják;
megjelennek a diákközgyűlésen, válaszolnak a nekik az intézményműködésével
kapcsolatban feltett kérdésekre;
a diákönkormányzat javaslatait, véleményét figyelembe veszik az intézmény
működtetése, illetve a tanulókkal kapcsolatos döntések során.

A diákönkormányzat, illetve diákképviselők a kapcsolattartás során:
•

gondoskodnak a véleményezési, döntési, illetve javaslattételi jog gyakorlása miatt átvett
dokumentumok áttekintéséről, és az érintett jog gyakorlásáról;
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•

DÖK javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény működésével és a tanulókkal
kapcsolatos valamennyi kérdésben (pl.: tanulói pályázatok, versenyek meghirdetése,
intézmény működése);
véleményezési joga van az intézményi Házirend, az SZMSZ jogszabályban
meghatározott elfogadásakor;
döntési jogkörrel rendelkezik saját közösségi életük tervezésében, szervezésében,
tisztségviselőik megválasztásában, és jogosultak képviseltetni magukat a
diákönkormányzatban;
a DÖK SZMSZ-ét a nevelőtestület hagyja jóvá, de a diákönkormányzat készíti el. A
szervezeti és működési szabályzat jóváhagyása csak akkor tagadható meg, ha az
jogszabálysértő, vagy ellentétes az iskola szervezeti és működési szabályzatával, illetve
házirendjével. A szervezeti és működési szabályzat jóváhagyásáról a nevelőtestületnek
beterjesztést követő harminc napon belül nyilatkoznia kell.
aktívan részt vesznek azokon a fórumokon, melyekre megjelenni jogosultak, illetve
ahová meghívták, s az intézmény működésével, illetve a tanulókkal kapcsolatos
kérdéseket érint;
gondoskodnak az intézményvezetők megfelelő tájékoztatásáról (írásbeli meghívó) a
diákönkormányzat gyűléseire, illetve egyéb programjairól.

•
•

•

•

•

X.2.3.
A diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételek:
diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételeket.
•
•
•

a

kollégium

biztosítja

a

a diákönkormányzat működéséhez szükséges helyiséget,
a diákönkormányzat működéséhez szükséges berendezési tárgyakat,
illetve a működés anyagi támogatását (éves megállapodás szerint) az adott tanévben
biztosított feltételeket az együttműködési megállapodás tartalmazza, a mely a DÖK éves
munkatervének része.

A diákönkormányzatnak biztosított működési feltételek listája:
•
•
•

A diákönkormányzat működéséhez biztosított helyiség a tanuló terem.
A helyiség igénybevétele időben korlátozott: amikor nincs kollégiumi foglalkozás.
A diákönkormányzat működéséhez rendelkezésre bocsátott berendezések: egyeztetve.
állnak rendelkezésre. A berendezések használatával kapcsolatos egyéb korlátozások: csak
pedagógus felügyelettel használhat.

X.2.4.
A diákönkormányzat támogatása:
•
•

a diákönkormányzat az intézmény által a számára kijelölt helyiséget és berendezésit a
működése erejéig térítés nélkül használhatja,
a diákönkormányzat kérésre, az intézményvezető beleegyezésével jogosult térítés nélkül
használni az intézmény egyéb helyiségeit is (pl. közgyűlés, egyéb rendezvény stb.).
26

Cseri Úti Kollégium SZMSZ
•

X.3.

A programok támogatása az éves tervezés alapján
tevékenységekre lehet igényelni, és egyeztetetten lehetséges.

történik,

A tanulók véleménynyilvánításának,
tájékoztatásának rendje és formái:

és

a

tanulók

amit,

szülők

konkrét

rendszeres

X.3.1.
A tanuló joga, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson:
•
•

az oktatási intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos minden kérdésről,
az őt nevelő és oktató pedagógus munkájáról, az iskola, kollégium működéséről.

X.3.2.
A tanulónak be kell tartania a véleménynyilvánítása során a házirend, illetve egyéb belső
szabályokban foglaltakat. A tanuló a véleményét:
•
•

önállóan, saját maga, illetve
a tanulók képviselete útján is elmondhatja.

A tanuló képviselő útján nyilváníthatja ki véleményét, pl:
•
•

a diákönkormányzat,
egyéb iskolai közösség működése során.

Az önálló véleménynyilvánításra az egyes iskolai fórumok a működési rendjük szerint adnak
teret.
A véleménynyilvánítás formái különösen:
• személyes megbeszélés,
• gyűlésen, fórumon való felszólalás, véleményközlés,
• írásos megkeresés, véleménynyilvánítás.
A pedagógusok és az intézményvezetők
nyilvánítási szabadságát.

feladata, hogy biztosítsák a tanulók vélemény-

X.3.3.
A tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formája:
A tanuló joga, hogy tájékoztatást kapjon:
•
•

a személyét, illetve
a kollégiumi életét érintő kérdésekről.

A pedagógusok és az intézményvezető feladata, hogy gondoskodjanak arról, hogy a tanulók
ismerjék meg a tájékoztatásukra vonatkozó rendet, a tájékoztatás formáit.
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A tájékoztatás formái:
• szóbeli tájékoztatás,
• írásbeli tájékoztatás
A tájékoztatás a tájékoztatás tartalmának, jellegének megfelelően történhet:
• közösen, közösségben illetve egyénileg.
A tanulóval kapcsolatban tájékoztatást adhat:
•
•
•

az intézményvezető,
a nevelőtestület,
a csoportvezető pedagógus.

A tanulót értesíteni kell a személyével kapcsolatos büntető és jutalmazó intézkedésről. A
diákközösséget érintő döntéseket kollégiumi gyűlésen, valamint kifüggesztett hirdetés, hírportál
formájában kell a diákság tudomására hozni. Bármelyik diákunknak lehetősége van arra, hogy az
intézményvezetőnek írásban vagy szóban kérdést tegyen fel és arra érdemi választ kapjon 30
napon belül az arra illetékes személytől.

X.3.4.
A szülők tájékoztatásának formái:
 Szülői értekezletek
o A kollégium tanévenként legalább 1 szülői értekezletet tart. Ennek időpontja a
tanévkezdés, beköltözés. Ezen felül a felmerülő problémák megoldására az
intézményvezető, a csoportvezető vagy a szülői munkaközösség elnöke rendkívüli
szülői értekezletet hívhat össze. Összevont szülői értekezletet az intézményvezető
hívhat össze.
 Tanári fogadóórák
o A kollégium valamennyi pedagógusa az iskolai fogadóórákkal vagy szülői
értekezletekkel azonos időpontban (utána) tart fogadóórát az érintett tanulók
szüleinek. Amennyiben a szülő, gondviselő ezen kívüli időpontban kíván
konzultálni gyermeke tanárával, akkor erre személyesen, telefonon vagy e-mailen
is megteheti.
 A szülők írásbeli tájékoztatása
o Az intézmény vezetői, a csoportvezető tanárok a rendszeresített kimenőfüzet vagy
levél formájában tájékoztatják a szülőket. A szülővel való kapcsolatfelvétel
telefonon is megtörténhet, amelyet a pedagógus rögzít a naplóban.

28

Cseri Úti Kollégium SZMSZ
X.4.

Külső kapcsolatok rendszere, formája módja

X.4.1.
Az intézmény rendszeres kapcsolatot tart fenn partneri körével.
Az egyes kiemelt szervekkel:
•
•
•
•
•
•
•
•

fenntartó KTK Kaposvári Tankerületi Központ
általános és középiskolák, ahol diákjaink tanulnak
gyermekjóléti szolgálat
iskola-egészségügyi ellátást biztosító szolgálat
pedagógiai szakszolgálatokkal
pedagógiai szakmai szolgáltatókkal
más támogató és együttműködő szervezetek
hálózati kapcsolatok

X.4.2.
Az intézmény és a fenntartó kapcsolata folyamatos, a következő területekre terjed:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

az intézmény átszervezésére, megszüntetésére,
az intézmény tevékenységi körének módosítására,
az intézmény nevének megállapítására,
az intézmény pénzügyi-gazdálkodási tevékenységére (a költségvetésre,
költségtérítésekre, a szociálisan adható kedvezményekre,
az intézmény ellenőrzésére
gazdálkodási, működési törvényességi szempontból,
szakmai munka eredményessége tekintetében,
az ott folyó gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységre,
a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzése érdekében tett intézkedésekre
az intézményben folyó szakmai munka értékelésére.

A fenntartóval való kapcsolattartás formái:
•
•
•
•
•

szóbeli tájékoztatás adása,
írásbeli beszámoló adása,
egyeztető tárgyaláson, értekezleten, gyűlésen való részvétel,
a fenntartó által kiadott rendelkezés átvétele annak végrehajtása céljából,
speciális információszolgáltatás az intézmény pénzügyi-gazdálkodási,
valamint szakmai tevékenységéhez kapcsolódóan.

X.4.3.
Más oktatási és társ-oktatási intézményekkel való kapcsolat formái lehetnek:






szakmai,
kulturális,
sport és egyéb jellegűek.
munkamegbeszélések,
rendezvények,
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versenyek.

X.4.4.
A gyermekjóléti szolgálattal való kapcsolattartás:
A kollégium kapcsolatot tart a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése
érdekében a:
•
•
•

gyermekjóléti szolgálattal, illetve
gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó további más
személyekkel, intézményekkel, hatóságokkal történik

A kollégium segítséget kér a gyermekjóléti szolgálattól, ha a gyermeket veszélyeztető okokat
pedagógiai eszközökkel nem tudja megszüntetni.
A kapcsolattartás formái, lehetséges módjai:

•
•
•

•
a gyermekjóléti szolgálat értesítése, ha az intézmény a szolgálat
beavatkozását szükségesnek látja,
esetmegbeszélés – az intézmény részvételével a szolgálat felkérésére,
a gyermekjóléti szolgálat címének és telefonszámának intézményben való
kihelyezése, lehetővé téve a közvetlen elérhetőséget,
előadásokon, rendezvényeken való részvétel az intézmény kérésére.

Súlyos veszélyhelyzet esetében a tanulóra vonatkozó adatszolgáltatási belegyezés nem
szükséges. Adattovábbítást az igazgató vagy a meghatalmazott személy végezhet.
X.4.5.
Az egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartás:
A kollégium a tanulók mindennapos, rendszeres egészségügyi felügyeletét egészségügyi
szolgáltató (háziorvos) bevonásával oldja meg. Az egészségügyi szolgáltatóval a kollégiumnak
folyamatos kapcsolata van. A szolgáltatóval a kapcsolattartást az igazgató biztosítja.
A szolgáltatatást a szolgáltató szolgáltatási szerződés alapján biztosítja a kollégiumnak.0
A szolgáltatás díját az intézmény költségvetésében tervezni kell. A kapcsolattartás részletes
formáját, módját a szerződésben az intézményben jelentkező jogos igények szerint kell rendezni.
X.4.6.
A pedagógiai szakszolgáltatókkal való kapcsolattartás:
A szakszolgáltatóval való kapcsolattartás a tanulókat érintő szakértői ügyek témakörében
történik. A közvetlen szakmai megbeszélésre a gyógypedagógusok is jogosultak.
A kapcsolattartás történhet személyes megkereséssel, telefonon vagy hivatalos levelezés
formájában a szükséges helyzetek megoldására, alkalomszerűen.
X.4.7.
A pedagógiai szakmai szolgáltatókkal való kapcsolattartás a továbbképzések szervezésével, a
szakmai fejlesztések generálásával megbízott intézményvezető-helyettes feladata. Történhet
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hivatalos levelezés és személyes vagy telefonos megbeszélés, e-mailes levelezés formájában, a
feladat jellege szerinti ütemezéssel.
X.4.8.
A kollégium más támogató és együttműködő szervezetekkel, közösségekkel való
kapcsolattartása:
A kollégium egyéb szervezetekkel, közösségekkel való kapcsolattartására a közösségi szervező,
kulturális és sport tevékenység jellemző. A külső kapcsolattartás a hagyományos
rendezvényekben, illetve más jellegű programokban jelenik meg.
A kollégium külső kapcsolatait jelentő szervezetek felsorolását a partnerlista tartalmazza. A
kapcsolatok jellegét és tartalmát, lehetőség szerint, megállapodások rendezik.
X.4.9.
Hálózati kapcsolatok:
A kollégiumnak lehetősége van más hálózatokhoz kapcsolódni, amennyiben szakmai munkája
megkívánja. A hálózatokhoz való csatlakozás az intézményvezetéssel történt egyeztetés után
történik az intézmény nevében

XI. Az elektronikus adatkezelés rendje
XI.1.

A kezelési rendje

Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR)
révén tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt
dokumentum rendszert alkalmazunk a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet előírásainak
megfelelően.
A rendszerben alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást kizárólag az
intézmény igazgatója alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére.
Az elektronikus rendszer használata során feltétlenül ki kell nyomtatni és az irattárban kell
elhelyezni az alábbi dokumentumok papír alapú másolatát:
•
•
•
•

az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása,
az alkalmazott pedagógusokra, óraadó tanárokra vonatkozó
adatbejelentések,
a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések,
az október 1-jei pedagógus és tanulói lista.

Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és az
intézményvezető aláírásával hitelesített formában kell tárolni.
Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem szükséges.
A dokumentumokat a KIR rendszerében, továbbá az iskola informatikai hálózatában egy külön e
célra létrehozott mappában tároljuk. A mappához való hozzáférés jogát az informatikai
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rendszerben korlátozni kell, ahhoz kizárólag az intézményvezető által felhatalmazott személyek
(az iskolatitkár és az intézményvezető-helyettes) férhetnek hozzá.
XI.2. Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje
Szükség szerint ki kell nyomtatni a pedagógusokra vonatkozó bent tartózkodási, kötött
munkaidőre vonatkozó adatokat. A pedagógusok kötelesek aláírni a kinyomtatott példányt.
A készített kimutatást az intézmény vezetőjének, vagy akadályoztatása esetén intézményvezetőhelyettesének alá kell írnia, az intézmény körbélyegzőjével le kell pecsételni és irattárba kell
helyezni.
Eseti gyakorisággal kell kinyomtatni a tanuló kollégiumba és kollégiumból történő mozgását,
amennyiben valamilyen rendkívüli helyzet megkívánja (pl. rendőrség).
Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem szükséges.
A dokumentumokat a kollégium informatikai hálózatában egy külön e célra létrehozott
mappában tároljuk. A mappához való hozzáférés jogát az informatikai rendszerben korlátozni
kell, ahhoz kizárólag az intézményvezető által felhatalmazott személyek (iskolatitkár,
intézményvezető-helyettesek, intézményvezető) férhetnek hozzá.
Egyéb elektronikus úton előállított nyomtatványokat a digitalizálást végző személy köteles
papíralapú formában is előállítani.
A papíralapú nyomtatványt kinyomtatását követően:
 el kell látni az intézményvezető eredeti aláírásával és az intézmény bélyegzőjével,
 az iraton fel kell tüntetni a dokumentum eredeti adathordozójára való utalást,
elektronikus nyomtatvány”
 az elektronikus és a nyomtatott (hitelesített) kiállítás dátumát
 az vonatkozó jogszabályi rendelkezés szerint meghatározott ideig az irattárazási
szabályzat alapján irattári dokumentumként kell lerakni.
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XII. Szervezeti és Működési Szabályzat mellékleteinek listája
1.
sz. melléklet
Munkaköri leírások minta
- -Az intézményvezető munkaköri leírása
- -Az intézményvezető helyettes munkaköri leírása
- -Csoportvezetők munkaköri leírásai
- -Nem csoportvezető pedagógus munkaköri leírása
- -Pedagógiai felügyelő munkaköri leírása mintai
- A kollégiumi titkár munkaköri leírása
- Az adminisztrátor munkaköri leírása
- udvaros-portás munkaköri leírása
- takarító 8 órás munkaköri leírása
- takarító 4 órás munkaköri leírása
- A Diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus munkaköri leírása
- Az ifjúságvédelmi felelős munkaköri leírása
2.
sz. melléklet
Az adatkezelés és továbbítás rendje
3.
sz. melléklet
Közérdekű bejelentések és panaszok kezelésének rendje
4.
sz. melléklet
Iratkezelési szabályzat
5.
sz. melléklet
Köznevelési intézmény által szervezett utazással járó programokkal kapcsolatos szabályok
6.
sz. melléklet
Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a
kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről
7.
sz melléklet
Helyi értékelési szabályzat
8. sz. melléklet
Esélyegyenlőségi terv
9.sz. melléklet
Elektronikus napló használatának szabályozása
10. sz. melléklet
KRÉTA e - Ügyintézés szabályzata
11. sz. melléklet
Intézményvezető második vezetői ciklusának nevelőtestületi véleményezés eljárásrendje
2020/2021 tanév
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MELLÉKLETEK
1
sz. melléklet
Munkaköri leírások minta
1.
Intézményvezető
Fizetett szabadsága kiadását a tankerületi igazgató engedélyezi.
Munkaideje heti 8 óra
• A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően vezeti az intézményt,
• a jogszabályokban foglaltak szerint gyakorolja a kiadmányozás jogot, különösen az
intézmény által a tanulói jogviszonnyal, szülőkkel való kapcsolattartással
összefüggésben hozott döntések és feladatkörébe tatozó nyilatkozatok tekintetében; a
jogszabályban meghatározott kiadmányozási jogát a köznevelési intézmény
közalkalmazottjára átruházhatja, az átruházott kiadmányozási jog tovább nem ruházható,
• előkészíti a nevelőtestület feladatkörébe tartozó döntéseket és intézményben
foglalkoztatott közalkalmazottakkal kapcsolatos munkáltatói döntések iratait,
• elkészíti a köznevelési intézményben foglalkoztatottak munkaköri leírását,
• jóváhagyja az intézmény alapdokumentumait,
• dönt minden olyan, az intézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben,
amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe, és ami az intézmény
jogi személyiségéből fakadó döntési jogkörébe tartozik,
• szervezi és ellenőrzi az intézmény feladatainak végrehajtását, biztosítja a szakmai
követelmények érvénysülését,
• kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához szükséges-az
intézkedési jogkörén belül eső- intézkedések megtételét,
• az adott köznevelési intézmény alkalmazottai tekintetében-a bérgazdálkodást érintő
döntések, a kinevezés és a közalkalmazotti jogviszony megszüntetése kivételével
gyakorolja a munkáltatói jogokat, valamint a KTK szabályzataiban ráruházott utasítási és
ellenőrzési jogot az intézmény közalkalmazottai felett,
• szakmai értekezletet hív össze az intézmény működésével kapcsolatos feladatok
megoldásához szükséges szakmai vélemények, javaslatok megismerése, az operatív
feladatok irányítása céljából és gyakorolja az intézményben a vezetési funkciókat,
• támogatja az intézményben a pályázati tevékenységet, a pályázatok megvalósítását,
fenntartását felügyeli
• az intézmény képviseletére hatáskörében jogosult, a felügyeleti szerv által elrendelt
esetekben adatot szolgáltat beszámoló, jelentés, költségvetés formájában,
• évente tájékoztatást ad a tankerületi igazgató részére az intézmény tevékenységéről
• intézkedik rendkívüli esetek bekövetkezésekor,
• nevelő-oktató munkatervezése, szervezése, ellenőrzése, értékelése, irányítása.
Felelős:
▪ intézmény szakszerű és törvényes működéséért
▪ az intézményi szabályzatok elkészítésért,
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▪ nemzeti és kollégiumi ünnepek munkarendhez igazodó, méltó
megszervezéséért,
▪ gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért,
▪ a nevelő-oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek
megteremtéséért,
▪ az intézményhez kötődő közösségekkel történő együttműködésért,
▪ tanuló és gyermekbalesetek megelőzéséért,
▪ az intézmény pedagógiai és adminisztratív feladatainak ellátásáért,
▪ a pedagógus etikai normák betartásáért és betartatásáért.
2.
Az intézményvezető-helyettes munkaköri leírása:
Felelőssége mindazon területekre kiterjed, amelyet munkaköri leírása tartalmaz. Személyileg
felel az intézményvezető által rábízott feladatokért.
Fizetett szabadsága kiadását az intézményvezető engedélyezi.
Munkaideje heti 12 óra
Munkáját az intézményvezető irányítása szerint végzi.
Feladatai:
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•
•
•

Az intézményvezető távolléte és akadályoztatása esetében a helyettesítési és képviseleti
rend szerint teljes felelősséggel és jogkörrel helyettesíti.
Az intézményvezető irányításával tervezi, szervezi, ellenőrzi és értékeli a kollégium
pedagógiai és tanügy-igazgatási munkáját.
Felkészülten és konstruktívan vesz részt a vezetői megbeszéléseken.
Segíti a nevelőtestületet a szakmai autonómia gyakorlásában, innovációt ösztönző
felkészültséggel és magatartással motiválja a testületet.
Példamutatóan vállal részt a kollégium küldetésének megvalósításában, az emberi
kapcsolatok alakításában. Kezdeményezi, generálja és kontrollálja a szakmai kihívások
sikeres megvalósítását.
Segíti az új kollégák beilleszkedését, szakmai-pedagógiai munkáját.
Részt vesz a munkahelyi szemlebejárásokon, észrevételeket tesz a technikai dolgozók
tevékenységével kapcsolatban, kezdeményezi az intézmény működési feltételinek és
hatékonyságának javítását.
Önállóan intézi a pedagógusok órarendjének kialakítását, az ügyelet szervezését,
munkaidő-beosztásának aktuális változásait, erről vezetőtársait mindig időben
tájékoztatja.
Következetes és konzekvens a határidők és feladatok betartásában és betartatásában,
ugyanakkor kollégáinak saját mozgásteret és felelősséget biztosít.
Szervezi a munkaterv szerinti feladatok megvalósítását, az értekezletek és intézményi
szintű rendezvények megtartását.
Ellenőrzi a pedagógusok munkáját az ellenőrzési terv szerint, tapasztalatairól beszámol,
félévente írásban, aktuálisan szóban az intézményvezetőnek.
Az aktuális adminisztrációs feladatokat és szervezői teendőket egyeztetetten koordinálja,
vagy leosztja.
Aktívan részt vesz az intézmény alapdokumentumainak előkészítésében és
felülvizsgálatában, az intézményvezetői felkérés szerint koordinálja azokat.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kiemelt figyelmet fordít az intézmény biztonságos és gazdaságos működésére, a tulajdon
védelmére, a balesetek megelőzésére, a környezet rendjére és tisztaságára.
Szükség szerint részt vesz a tanulói egyedi problémák megoldásában.
A társintézményekkel együttműködik az aktuális kérdésekben.
Előkészíti a nevelőtestület jogkörébe utalt döntéseket és azok szakszerű végrehajtását.
Irányítja a szakmai munkaközösségek, projektek munkáját.
Szakmai kapcsolatokat kezdeményez és tart fenn más kollégiumokkal, szakmai
szervezetekkel.
Figyelemmel kíséri az oktatáspolitikai változásokat, a pályázati lehetőségeket, szükség
esetében helyi beavatkozásokat kezdeményez.
Szervezi a kulturális jellegű, hagyományteremtő vagy sport intézményi szintű
programokat.
Havonta elszámolja a túlmunkát és az ügyeleti díjakat.
Elkészíti az aktuális statisztikai jelentést.
Megtervezi a csoportok kialakítását, a hálók, a tantermek beosztását.

3.
Csoportvezetők munkaköri leírásai (nem érintve a csoportvezető nevelőmunka tartalmi
részeit):
Fizetett szabadsága kiadását az intézményvezető engedélyezi.
Munkaidejük heti 40 óra
Munkájukat az intézményvezető, intézményvezető helyettes irányítása szerint végzik.
•

Munkáját a Pedagógiai Program és az intézményi külső és belső elvárás-rendszer
szellemében, az SZMSZ-ben és a Házirendben meghatározottak, és az iskolai
dokumentumok (pl. éves munkaterv) betartásával végzi.
Munkavégzése során szem előtt tartja az intézményi önértékelés elvárás-rendszerét.
Személyes felelősséggel tartozik a tanulókkal kapcsolatos adatok, tanügyi
dokumentumok pontos vezetéséért.
Nevelőmunkáját folyamatosan tervezi, ennek írásos dokumentuma a foglalkozási terv.
Felelős a tanulói és szülői személyiségjogok maximális tiszteletben tartásáért.
Bizalmasan kezeli a kollégákkal és az osztályokkal kapcsolatos információkat.
Maradéktalanul betartja az adatkezelés rá vonatkozó szabályait.
Bizalmasan kezeli az ellenőrzési tapasztalatokat (pl. óralátogatás).
A hatáskörét meghaladó problémákat haladéktalanul jelzi az intézményvezetőnek vagy
helyettesének.

•
•
•
•
•
•
•
•

I.
•
•
•
•
•
•

Adminisztrációs jellegű feladatok.
A tanulók személyi adatait beírja a dokumentumokba, összesítéseket készít, statisztikai
adatokat szolgáltat.
Kitölti a törzslapot, értesítőket.
Dokumentálja a napi pedagógiai tevékenységét, vezeti a törzskönyv tanulóira vonatkozó
részeket, használja munkaidő-nyilvántartást.
Együttműködik a társintézmények osztályfőnökeivel.
Ellátja a csoportját és munkaterületét érintő dokumentációs kötelezettségeket.
Nyomon követi a tanulók ellenőrző könyvébe történt bejegyzéseket, azok
következményeit és ellenőrzi a tanulók által beírt érdemjegyeket.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
II.

Rendszeresen értékeli és ellenőrzi csoportja tanulóinak tanulmányi és közösségi
teljesítményét, amelyről rendszeres időközönként beszámol az előzetes szempontok
alapján.
Ellenőrzi a tanulói hiányzások mértékét, módját, valamint a lemorzsolódással
veszélyeztetett tanulók tanulmányi előmenetelét. szükség esetén elektronikus üzenetben vagy
levélben értesíti a szülőket.
A Házirendben leírtak szerint figyelemmel követi a tanulók késését, szükség esetén
elektronikus üzenetben vagy levélben értesíti a szülőket.
Elektronikus üzenetben, illetve ellenőrzőbe történő beírással, vagy egyéb módon értesíti a
szülőket a tanulóval kapcsolatos problémáról.
Felelősen ellátja a tanulók közösségi szolgálatával kapcsolatos ráháruló teendőit.
Folyamatosan nyomon követi és aktualizálja a kollégisták adataiban bekövetkező
változásokat.
Nyilvántartást vezet a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos tanulókról.
Figyelemmel kíséri az egészségügyi, szociális, érzelmi gondokkal küszködő tanulókat,
segítséget nyújt számukra.
Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, a velük kapcsolatos észrevételeit,
javaslatait a nevelőtársai elé terjeszti.
Vezeti a tanulók dicséretével, elmarasztalásával kapcsolatos bejegyzéseket.
Elvégzi a csoportvezető egyéb adminisztrációs feladatait.
Irányító, vezető jellegű feladatok:

 Végrehajtja mindazokat a feladatokat, amelyeket a Pedagógiai Program hatáskörébe utal.
 Céltudatosan törekszik a tanulók személyiségének minél teljesebb megismerésére,
egyéni fejlesztésükre, közösségi életük irányítására, öntevékenységük, önkormányzó
képességük fejlesztésére.
 Együttműködve a csoport tanulóival segíti a tanulóközösség kialakulását.
 Minden tanév első hetében ismerteti csoportjával az iskolai házirendet, felhívja a
figyelmet egyes előírásaira.
 A tanév elején csoportja számára megtartja a tűz-, baleset- és munkavédelmi tájékoztatót,
az oktatásról szóló feljegyzést aláíratja a tanulókkal.
 Tanulóit rendszeresen tájékoztatja a kollégium előtt álló feladatokról, azok megoldására
mozgósít, valamint közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében.
 Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, a csoport fegyelmi helyzetét.
 Felkészíti csoportját a kollégium hagyományos rendezvényeire, ünnepségeire, szervezi
osztálya szabadidős foglalkozásait.
 Kirándulásokat, közös kulturális programokat szervez csoportja tanulói számára. Ezek
tervéről, programjáról és tapasztalatairól tájékoztatja az intézményvezetőt vagy/és
helyettesét, valamint a szülőket.
 Részt vesz a csoportját érintő kollégiumi rendezvények előkészítő munkálataiban és
a rendezvényeken.
 Folyamatos figyelmet fordít csoportja dekorációjára, a faliújság karbantartására.
 Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, kitüntetésére. A tanulókat saját hatáskörében is
jutalmazza (pl. csoportvezetői dicséret).
 Fegyelmező intézkedéseket hoz, fegyelmi vétség esetén eljárást kezdeményezhet.
 A tanulók minden kollégiumi tevékenységét, beleértve a szabadidős foglalkozásokat
is értékeli, kialakítja bennük a reális önértékelés igényét.
III.

Szervező, összehangoló jellegű feladatok:
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 Segít abban, hogy a gyerek otthonosan és biztonságban érezze magát a kollégiumban.
Ennek érdekében tájékozódik a rábízott tanulók neveltségi szintjéről, csoportban, egyéb
közösségben elfoglalt helyéről, életviteléről, környezetéről.
 Munkája során figyelembe veszi a DÖK programját, felelősséggel vesz részt annak
szervezésében, tervezésében, irányításában.
 Koordinálja a sajátos nevelési igényű tanulók ellátását, segíti a tanulásban lemaradók
felzárkóztatását.
 Gondot fordít a helyes tanulási módszerek elsajátíttatására.
 A gyermekekről gyűjtött egyéni megfigyelési tapasztalatait, az érvényes diagnosztikai
eredményeket, valamint a Szakértői Bizottság véleményét és javaslatát a csoportjában
tanító pedagógusokkal közösen elemzik, és a továbbhaladási célokat meghatározzák.
 Kapcsolatot tart a csoport szülői munkaközösségével, a tanítványaival foglalkozó
nevelő tanárokkal, a tanulók életét, tanulmányait segítő személyekkel (pl. logopédus,
pszichológus, gyógytestnevelő, közösségi szolgálat koordinátorával stb.).
 A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók segítése érdekében
együttműködik a gyermekvédelmi feladatokkal megbízott kollégával, gondoskodik
számukra szociális és tanulmányi segítség nyújtásáról.
 Kapcsolatot tart a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival, szükség esetén részt vesz
esetmegbeszéléseken.
 Koordinálja és segíti a csoportjában tanító pedagógusok munkáját, és látogatja óráikat.
 Tevékenyen részt vesz a csoportvezetői munkaközösség munkájában.
 Szükség esetén — az intézményvezető hozzájárulásával — a csoportjában tanító tanárokat
és az érintett más pedagógusokat tanácskozásra hívja össze.
 Szükség szerint családlátogatásokat végez.
 A Munkatervben meghatározott időközönként szülői értekezletet, illetve fogadóórát tart.
 Szülői értekezletek, fogadóórák keretében a gyermek pedagógiai jellemzését a
gondviselőkkel egyezteti, továbbtanulási lehetőségekről tájékoztatja őket, tanácsot ad és
segítséget nyújt felvételi jelentkezésükhöz, tudatosan fejleszti az életpálya kompetenciákat.
 A szülői értekezletek tapasztalatairól tájékoztatja az intézményvezetőt vagy helyettesét.
 Törekszik a család és az iskola nevelőmunkájának összehangolására, együttműködik a
szülőkkel.
 Tanév elején megismerteti a szülőkkel az iskola pedagógiai programját, házirendjét,
megbeszéli velük a gyerekeket érintő nevelési elképzeléseit az osztály, illetve az egyes
tanulók fejlesztésére vonatkozóan.
 Közreműködik a választható foglalkozások felvételének lebonyolításában.
 Javaslatot tesz az iskolai munkaterv csoportját érintő pedagógiai, szervezési stb.
feladataira.
4.

Nem csoportvezető pedagógus munkaköri leírása:
Fizetett szabadsága kiadását az igazgató engedélyezi.
Munkaideje heti 40 óra
Munkáját az intézményvezető és intézményvezető helyettes irányítása szerint végzi.
•
•

Őszinte, nyílt kapcsolat kialakítására törekszik diákokkal;
pedagógiailag felkészülten, felelősséggel és céltudatosan választja ki módszereit;
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5.

a rendelkezésére álló alapdokumentumok és tájékoztatók alapján felkészül a tanév
tervszerű nevelőmunkájára;
felkészül a tanévre, elkészíti a tanulók éves foglalkozási /szakköri tervét;
együttműködik a csoportvezetőkkel, társintézmények osztályfőnökeivel;
ellátja a munkaterületét érintő dokumentációs kötelezettségeket;
egyéni és közösségi fejlesztése összhangban áll a kollégium értékrendjével;
következetes a hatályos szabályzók és megállapodások betartásában és betartatásában,
hatáskörén túli problémák észlelésénél kezdeményezi azok megoldását felettesénél;
aktív részt vállal az intézményi szintű programok előkészítésében és megvalósításában,
felkészíti a tanulókat a kollégiumi szintű programokon való eredményes részvételre;
együttműködik a kollégiumon belüli egyes területek felelős szakembereivel;
ügyeletes tanárként felelősen végzi az ügyeletes tanári feladatokat;
szaktárgyából felzárkóztató-tehetséggondozó programot biztosít a diákoknak;
érdeklődési vagy szakterületének megfelelően szakkörvezetői tevékenységet vállal;
pedagógiai felelősséggel tartozik a rábízott szint, folyosó, szobák állagáért, a kulcsok
kezelésért;
anyagi felelősséggel tartozik a leltárilag átvett eszközökért;
ellenőrzi a tanulók által használt helyiségek rendjét és tisztaságát, az eszközök
rendeltetésszerű használatát;
a személyiségjogokat (tanulói, szülői) érintő információkat megőrzi, bizalmasan kezeli, a
közoktatási törvényben foglaltak szerint jár el.

Pedagógiai felügyelő munkaköri leírása
Fizetett szabadsága kiadását az igazgató engedélyezi.
Munkaideje heti 40 óra
Munkáját az intézményvezető és intézményvezető helyettes irányítása szerint végzi.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Őszinte, nyílt kapcsolat kialakítására törekszik diákokkal.
Pedagógiailag felkészülten, felelősséggel és céltudatosan választja ki módszereit.
A rendelkezésére álló alapdokumentumok és tájékoztatók alapján felkészül a tanév
tervszerű nevelőmunkájára.
Felkészül a tanévre, elkészíti a tanulók éves foglalkozási /szakköri tervét.
Együttműködik a csoportvezetőkkel, társintézmények osztályfőnökeivel.
Ellátja a munkaterületét érintő dokumentációs kötelezettségeket.
Egyéni és közösségi fejlesztése összhangban áll a kollégium értékrendjével.
Következetes a hatályos szabályzók és megállapodások betartásában és betartatásában.
Hatáskörén túli problémák észlelésénél kezdeményezi azok megoldását felettesénél.
Aktív részt vállal az intézményi szintű programok előkészítésében és megvalósításában,
felkészíti a tanulókat a kollégiumi szintű programokon való eredményes részvételre.
Együttműködik a kollégiumon belüli egyes területek felelős szakembereivel.
Ügyeletes tanárként felelősen végzi az ügyeletes tanári feladatokat.
Szaktárgyából felzárkóztató-tehetséggondozó programot biztosít a diákoknak.
Érdeklődési vagy szakterületének megfelelően szakkörvezetői tevékenységet vállal.
Pedagógiai felelősséggel tartozik a rábízott szint, folyosó, szobák állagáért, a kulcsok
kezelésért.
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Anyagi felelősséggel tartozik a leltárilag átvett eszközökért.
Ellenőrzi a tanulók által használt helyiségek rendjét és tisztaságát, az eszközök
rendeltetésszerű használatát.
A személyiségjogokat (tanulói, szülői) érintő információkat megőrzi, bizalmasan kezeli, a
közoktatási törvényben foglaltak szerint jár el.

A kollégiumi titkár munkaköri leírása
A munkaidejéről, távolléteiről (szabadság, táppénz, fizetés nélküli szabadság) jelenléti
ívet köteles vezetni.
Munkaideje: heti 40 óra. Naponta reggel 8 órától 16 óráig.
A munkaidejéről, illetmény nélküli szabadságáról, táppénzes idejéről és a kivett szabadságról
jelenléti ívet köteles vezetni
Fizetett szabadsága kiadását az igazgató engedélyezi.
6.

Munkáját az intézményvezető és az intézményvezető irányítása szerint végzi.
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hivatalos levelezést folytat az utasítások szerint, adminisztrációs feladatokat lát el.
Napi kapcsolatot tart a KTK kijelölt ügyintézőjével.
Telefonügyeletet lát el és továbbítja az érintettek számára.
Fogadja és rendszerezi a naponta érkező és kimenő leveleket, e-maileket,
küldeményeket, továbbítja azokat; naprakészen vezeti az iktatást és a postai
feladókönyvet, szakszerűen vezeti és tárolja az irattári anyagot;
A kollégium dolgozóinak személyi anyagait naprakészen és felelősen rendszerezi.
Előkészíti a megbízási szerződéseket, begyűjti a szükséges nyilatkozatokat; elkészíti
kötelezettségvállalásokat.
Munkához szükséges anyagokat, meghívókat készít és sokszorosít; elvégzi a szükséges
dokumentum-rendezéseket: vágás, spirálozás, laminálás.
Fogadja a vezetéshez érkező vendégeket, igény szerint reprezentál.
Kiadja a kollégiumlátogatási igazolásokat, vezeti a tanuló-nyilvántartást;
Részt vesz a beiratkozási munkálatokban, intézi a beiratkozás adminisztratív ügyeit.
Vezeti a dolgozók szabadság-nyilvántartását.
Továbbítja a dolgozói munkaügyi dokumentumokat az érintetteknek.
Távolmaradása esetén az intézményvezetőt, vagy az igazgatóhelyettest értesíti.
A kollégiumi rendezvények előkészítésében és megvalósításában egyeztetéssel külön
feladatot vállal.
Aktívan részt vesz az egyéb rendezvények - külön megbízással és díjazással történő –
ellátásában.
Az intézményvezető, illetve az igazgatóhelyettes irányításával ellátja a gépelési
feladatokat.
Besegít a leltározási feladatokba, a leltárfelvételi íveket vezeti, és részt vesz a
leltárkiértékelésben.
A hivatali titkot köteles megtartani.
Szabadságát tanítási időn kívül veheti igénybe, illetve tanítási időben csak indokolt
esetben igényelhet szabadságot.
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Munkaidején belül esetenként, külön utasításra elvégzi mindazokat a feladatokat,
amelyekkel az intézményvezető, az igazgatóhelyettesek megbízzák.

7.
Az adminisztrátor munkaköri leírása
Munkaideje: heti 40 óra. Naponta reggel 8 órától 16 óráig.
A munkaidejéről, illetmény nélküli szabadságáról, táppénzes idejéről és a kivett szabadságról
jelenléti ívet köteles vezetni.
Fizetett szabadsága kiadását az intézményvezető engedélyezi.
Munkája közvetlen irányítását, ellenőrzését a kollégiumi-titkár végzi, távollétében az
intézményvezető és az intézményvezető helyettes felügyelik a munkáját.
• Elvégzi a napi adminisztrációs feladatokat (létszámjelentés, szabadságok kiírása, stb.).
• A beérkező leveleket, bontja, érkezteti, válogatja, szétosztja, továbbítja.
• Felveszi a telefonokat, a bejelentkezőket kapcsolja, vagy információt nyújt.
• Intézi az intézmény külső és belső levelezését, továbbítja a leveleket az illetékesek felé.
• Számítógépet használ, ismeri az irodai szoftvereket, nyomtat, másol, scannel.
• Nyilvántartásokat vezet, adatok gyűjt és foglal rendszerbe.
• Kapcsolatot tart az intézmény dolgozóival, a belső egységekkel és a külső szervezetekkel.
• Iktat, rendszerez és irattáraz
• Értekezleteken jegyzőkönyvet készít.
• Elvégzi a szükséges archiválási feladatokat.
• Szükség esetén intézkedik a meghibásodott irodatechnikai berendezések javíttatásáról.
• Szükség esetén felettese utasítására köteles ellátni az iskolatitkári helyettesítési
feladatokat.
• Fogadja a látogatókat.
8.
Az udvaros-portás munkaköri leírása
Munkaideje: heti 40 óra. Naponta reggel 6 órától 14 óráig.
A munkaidejéről és a kivett szabadságról jelenléti ívet köteles vezetni.
Fizetett szabadsága kiadását az igazgató engedélyezi.
Munkája közvetlen irányítását, ellenőrzését a kollégiumi titkár (gondnok) végzi távollétében a
intézményvezető helyettes helyettesíti.
Kinevezési státusza: a közalkalmazotti törvény és ennek alkalmazására kiadott 138/92
Kormányrendelet alapján, határozatlan időre kinevezett közalkalmazott.
Munkaköri feladatai:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Az intézmény külső (utca) és belső (udvar) területeinek tisztán tartása.
A téli hónapokban a síkosság megszüntetése, hó seprés.
A csatornák felületi tisztán tartása, kisebb dugulás megszüntetése.
A feladatok rendszeresen ismétlődő folyamatos munkát igényelnek.
Ennek megfelelően a munkát úgy kell ütemezni, hogy hetente végig kell a területeket
takarítani.
Munkavégzése során különös tekintettel betartja a tűzrendészeti előírásokat.
Munkaidején belül esetenként, külön utasításra egyéb különféle feladatok elvégzése.
Az intézmény nyitásával zárásával kapcsolatos teendők elvégzése.
Figyel és kérdez, hogy illetéktelen személyek ne menjenek be az intézménybe.
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Az intézmény működésével összefüggő bármilyen problémát észlel, azonnal értesíti a
titkárságot.
Munkavégzése során különös tekintettel betartja a tűzrendészeti előírásokat.
Munkaidején belül esetenként, külön utasításra elvégzi mindazokat a feladatokat,
amelyekkel az intézményvezető, az igazgatóhelyettes a titkárság megbízza.

9.
A takarító 8 órás munkaköri leírása minta
Munkaideje: heti 40 óra, hétfő - péntekig 6 – 14 óráig
Előzetes egyeztetés alapján a munka szükségességét figyelembe véve délelőtt és délután is
munkára kötelezhető a 8 órás munkaidőben.
A munkaidejéről, távolléteiről (szabadság, táppénz, fizetés nélküli szabadság) jelenléti ívet
köteles vezetni.
Fizetett szabadsága kiadását az intézményvezető engedélyezi.
Munkáját az iskolatitkár (gondnok) irányítása szerint végzi, távolléte esetén a intézményvezető
helyettes helyettesíti.
Munkaköri feladatai:
•

•
•
•
•
•
•
•

Napi feladata az intézmény kijelölt helyiségeinek takarítása, lakószobák takarítása
folyosó seprése, felmosása, a bútorok berendezések portalanítása, mosdók, zuhanyzók
WC-ék tisztántartása.
Alkalmanként besegít az udvar és az utca takarításába.
Évi három alkalommal nagytakarítást végez./a kijelölt területen
Az ajtók és ablakok lemosása, padlózat tisztítása, a padok lemosása
.Munkavégzése során köteles a munka és védőfelszerelést használni. A tisztítószereken
feltüntetett használati utasításokat, használatuk alkalmával szigorúan be kell tartani.
Ugyancsak elvégzi az épület felújítási és karbantartási munkálatainak befejezése után a
szükséges nagytakarítást.
Munkavégzése során köteles betartani a munkavédelmi, baleseti és tűzrendészeti
előírásokat.
Munkaidején belül esetenként külön utasításra elvégzi mindazokat a feladatokat
amelyekkel az intézményvezető, az igazgatóhelyettesek és az iskolatitkár megbízza.

10.
A takarító 4 órás munkaköri leírása minta
Munkaideje: heti 20 óra, hétfő - péntekig 8 – 12 óráig
Előzetes egyeztetés alapján a munka szükségességét figyelembe véve délelőtt és délután is
munkára kötelezhető a 4 órás munkaidőben.
A munkaidejéről, távolléteiről (szabadság, táppénz, fizetés nélküli szabadság) jelenléti ívet
köteles vezetni.
Fizetett szabadsága kiadását az intézményvezető engedélyezi.
Munkáját az iskolatitkár (gondnok) irányítása szerint végzi, távolléte esetén a intézményvezető
helyettes helyettesíti.
Munkaköri feladatai:
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11.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Napi feladata az intézmény kijelölt helyiségeinek takarítása, lakószobák takarítása
folyosó seprése, felmosása, a bútorok berendezések portalanítása, mosdók, zuhanyzók
WC-ék tisztántartása.
Alkalmanként besegít az udvar és az utca takarításába.
Évi három alkalommal nagytakarítást végez./a kijelölt területen
Az ajtók és ablakok lemosása, padlózat tisztítása, a padok lemosása
.Munkavégzése során köteles a munka és védőfelszerelést használni. A tisztítószereken
feltüntetett használati utasításokat, használatuk alkalmával szigorúan be kell tartani.
Ugyancsak elvégzi az épület felújítási és karbantartási munkálatainak befejezése után a
szükséges nagytakarítást.
Munkavégzése során köteles betartani a munkavédelmi, baleseti és tűzrendészeti
előírásokat.
Munkaidején belül esetenként külön utasításra elvégzi mindazokat a feladatokat
amelyekkel az intézményvezető, az igazgatóhelyettesek és az iskolatitkár megbízza.
A diákönkormányzatot segítő tanár munkaköri feladata
Az kollégium igazgatója bízza meg. Megbízása határozott időre szól és a visszavonásig
érvényes. Tevékenységéért 1 óra órakedvezményben részesül.
Feladata: a kollégium tanórán kívüli munkaformáinak tervezése, alakítása, irányítása;
szakköri, diákköri tevékenység segítése, támogatása, koordinálása; a nevelőtestülettel
együttműködve a kollégiumi ünnepségek, megemlékezések előkészítése, szervezése.
Segíti a diákönkormányzat megalakítását és működését.
A kollégium kulturális munkájának irányítója. Összehangolja a kiállítások, versenyek,
vetélkedők időpontját. A diákönkormányzattal együttműködve szervezi meg a diáknap
programját.
Kapcsolatot teremt és tart fenn a közművelődési tevékenységet segítő városi és megyei
intézményekkel. A szabadidős programok megszervezésében figyelembe veszi
szolgáltatásaikat.
Havi „rendezvénynaptár” készítésével rendszeresen tájékoztatja a pedagógusokat és a
tanulókat a szabadidős programokról.
Tervezi és szervezi a kollégiumi tanulók kulturális programok rendjét, megvalósítását.
A kollégium belső kapcsolatrendszerében az igazgatóhelyettes a közvetlen munkahelyi
vezetője.
Tanév során félévkor és év végén tájékoztatja az iskola vezetését tevékenységéről.
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12.
A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős munkaköri leírása:
• Koordinálja az intézményen belül az ifjúságvédelemhez kapcsolódó feladatokat.
• Feladata – a nevelőtanárok bevonásával – a kollégium hátrányos és halmozottan hátrányos
helyzetű és kiemelt bánásmódot igénylő (SNI, BTM) tanulóinak folyamatos feltárása.
• Segítséget nyújt a nevelőknek a fentebb felsorolt helyzetű tanulók problémáinak
kezelésében, ügyeinek intézésében.
• Naprakész kimutatást vezet – az adatszolgáltatás érdekében is – a hátrányos, a
veszélyeztetett, a cigánytanulók számáról, helyzetéről, segélyezéséről.
• Képviseli a kollégiumot a gyermekvédelemmel kapcsolatos értekezleteken, fórumokon.
• Részt vesz a fegyelmi bizottság munkájában.
• Tartja a kapcsolatot az ifjúságvédelmi és gyámügyi szervekkel, a gyermekjóléti
szolgálattal, a rendőrség ifjúságvédelmi osztályával.
• Részt vesz szakmai továbbképzéseken, amelyek gyermek- és ifjúságvédelemmel
foglalkoznak.
• Folyamatosan tájékozódik arról, hogy a gyámhatóság, illetve a helyi önkormányzat
(kisebbségi önkormányzat) szociális osztálya milyen támogatási rendszereket dolgoz ki a
szociálisan rászoruló családok részére, és erről folyamatosan tájékoztatja a nevelőket. és a
szülőket.
• Elkészíti félévenként a kollégium gyermekvédelmi jelentését.
• Támogatja azokat a kollégiumi-egészségügyi kezdeményezéseket, amelyek a tanulók
mentálhigiénés fejlődését, illetve az egészségbiztosítási tényezők megismerését célozza
meg (kötelező szűrővizsgálatok, dohányzás, szexuális felvilágosítás, drogellenes
programok). Segít a kollégium iskolán kívüli lehetőségek felkutatásában

2

sz. melléklet
Az adatkezelés és továbbítás intézményi rendje a kollégiumban
Általános rendelkezések
Az Országgyűlés az információs önrendelkezési jog és az információszabadság biztosítása
érdekében, és a személyes adatok védelme érdekében megalkotta a 2011. évi CXII. törvényt.

1

Adatkezelési szabályzatunk jogszabályi alapja és célja
Az intézményünkben folyó adatkezelés és továbbítás rendjét jelen adatkezelési
szabályzat határozza meg.
a.) Adatkezelési szabályzatunk az alábbi jogszabályok alapján készült:
- Az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról 2011. évi
CXII. törvény.
- A 2003. évi XLVIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény módosításáról.
- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény.
b.) Az adatkezelési szabályzat legfontosabb céljai az alábbiak:
- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII.
törvény és a 2011. évi CXC köznevelési törvény végrehajtásának biztosítása.
- Az intézményi adatkezelés és adatfeldolgozás szabályainak rögzítése.
- Azon személyes és különleges adatok körének megismertetése az intézménnyel
jogviszonyban állókkal, amelyeket a kollégium tanulóiról, közalkalmazottairól az
intézmény nyilvántart.
- Az adattovábbításra meghatalmazott alkalmazottak körének rögzítése.
- Az adatok továbbítási szabályainak rögzítése.
- A nyilvántartási adatok helyesbítési, törlési rendjének meghatározása.

1.1.
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-

Az adatnyilvántartásban érintett személyek jogai és érvényesítésük rendjének
közlése.

Összefoglalva tehát szabályzatunk célja: Az adatkezelésben érintett személyek
egyértelmű és részletes tájékoztatása az adataik kezelésével kapcsolatos minden tényről, így
különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és adatfeldolgozásra
jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az
adatokat.
1.2

Az adatkezelési szabályzat elfogadása, jóváhagyása
Jelen adatkezelési szabályzatot a tanulók, szüleik megtekinthetik az iskola titkárságán.

1.3.

2.

Az adatkezelési szabályzat személyi és időbeli hatálya:
a.)
Az adatkezelési szabályzat betartása az intézmény vezetőjére, valamennyi
közalkalmazottjára és tanulójára nézve kötelező érvényű.
b.)
Az adatkezelési szabályzat határozatlan időre szól.
c.) Adatkezelési szabályzatunkat a jóváhagyást követő dátummal létesített
közalkalmazotti jogviszony esetén a közalkalmazott köteles tudomásul venni,
erre a munka törvénykönyve 76. § alapján figyelmét fel kell hívni.

Az intézményben nyilvántartott adatok köre
A nyilvántartott adatok körét a közoktatási törvény 2. számú mellékletének „A
közoktatási intézményekben nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok” fejezete
rögzíti. Ezek az adatok kötelezően nyilvántartandóak az alábbiak szerint.

2.1.
Az alkalmazottak nyilvántartott és kezelt adatai
A közoktatási törvény alapján nyilvántartott alkalmazotti adatok:
a.)
név, születési hely és idő, állampolgárság;
b.)
állandó lakcím és tartózkodási hely, telefonszám;
c.)
munkaviszonyra, közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó adatok,
így különösen:
- iskolai végzettség, szakképesítés, alkalmazási feltételek igazolása,
- munkában töltött idő, közalkalmazotti jogviszonyba beszámítható idő,
- besorolással kapcsolatos adatok, alkalmazott által kapott kitüntetések,
- díjak és más elismerések, címek, munkakör,
- munkakörbe nem tartozó feladatra történő megbízás,
- munkavégzésre irányuló további jogviszony,
- fegyelmi büntetés, kártérítésre kötelezés,
- munkavégzés ideje, túlmunka ideje, munkabér, illetmény, továbbá az azokat terhelő
tartozás és annak jogosultja,
- szabadság, kiadott szabadság, alkalmazott részére történő kifizetések és azok
jogcímei,
- az alkalmazott részére adott juttatások és azok jogcímei,
- az alkalmazott munkavállalóval szemben fennálló tartozásai, azok jogcímei, a többi
adat az érintett hozzájárulásával.
A törvény által kötelezően kezelendő adatokon kívül az intézmény az illetmények
átutalása céljából kezeli a közalkalmazottak bankszámlájának számát.
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2.2
A tanulók nyilvántartott és kezelt adatai
A közoktatási törvény alapján nyilvántartott tanulói adatok:
a.) a tanuló neve, születési helye és ideje, állampolgársága, állandó lakásának és
tartózkodási helyének címe és telefonszáma, nem magyar állampolgár esetén a
tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma;
b.) szülő neve, állandó lakásának és tartózkodási helyének címe, telefonszáma;
c.) a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok, így különösen felvételivel kapcsolatos
adatok, a tanuló magatartásának, szorgalmának és tudásának értékelése és minősítése,
vizsgaadatok, a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok, a saját
nevelési igényre vonatkozó adatok, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel
küzdő gyermek, tanuló rendellenességére vonatkozó adatok,
d.)
a tanuló- és gyermekbalesetekre vonatkozó adatok;
e.)
a tanuló diákigazolványának sorszáma; - a tanuló azonosító száma
f.)
a többi adat az érintett hozzájárulásával.
Az adatok továbbításának rendje
A pedagógusok adatainak továbbítása
Az intézmény nevelőinek a 2.1. fejezet szerint nyilvántartott adatai továbbíthatók a
fenntartónak, a kifizetőhelynek, bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, helyi
önkormányzatnak, államigazgatási szervnek, a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések
ellenőrzésére jogosultaknak, a nemzetbiztonsági szolgálatnak.

3.
3.1

A tanulók adatainak továbbítása
Az intézmény csak azokat a tanulói adatokat továbbítja, amelyeket jogszabály rendel el.
Az elrendelést a közoktatási törvény 2. számú mellékletének „A közoktatási intézményekben
nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok” fejezete rögzíti. Ennek legfontosabb és
a kollégiumban leggyakoribb eseteit közöljük az alábbiakban:
A tanulók adatai továbbíthatók:
a.) fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, önkormányzat, államigazgatási szerv,
nemzetbiztonsági szolgálat részére valamennyi adat,
b.) tanulási nehézségre, magatartási rendellenességre, a beilleszkedési zavarra, sajátos
nevelési igényre vonatkozó adatok a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek,
c.) a magatartás, szorgalom és tudás értékelésével kapcsolatos adatok az érintett csoporton
belül, a nevelőtestületen belül, a szülőknek, kollégium váltás esetén az új kollégiumnak,
a szakmai ellenőrzés végzőjének,
d.) a tanuló kollégiumi felvételével, átvételével kapcsolatosan,
e.) az egészségügyi, kollégium egészségügyi feladatot ellátó intézménynek a tanuló
egészségügyi állapotának megállapítása céljából,
f.) a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermek- és
ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek, intézménynek a gyermek, tanuló
veszélyeztetettségének feltárása, megszüntetése céljából,
g.) az intézmény nyilvántartja továbbá azokat az adatokat, amelyek a jogszabályokban
biztosított kedvezményekre való igényjogosultság (pld: a tanulók 50%-os étkezési
kedvezménye) elbírálásához szükségesek. E célból azok az adatok kezelhető,
amelyekből megállapítható a jogosult személye és a kedvezményre való jogosultsága.

3.2.

Az adatkezeléssel foglalkozó alkalmazottak körének meghatalmazása
Az intézmény adatkezelési tevékenységéért, jelen adatkezelési szabályzat karbantartásáért
az intézmény vezetője az egyszemélyi felelős. Jogkörének gyakorlására az ügyek alább
szabályozott körében helyettesét, az egyes pozíciókat betöltő nevelőket, a kollégiumi titkárt és az
adminisztrátort hatalmazza meg.
4
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A nem szabályozott területeken az adatkezeléssel kapcsolatos feladatokat az intézmény
vezetője személyesen vagy – utasítási jogkörét alkalmazva – saját felelősségével látja el.
Az intézményvezető személyes feladatai:
- a 2.2. fejezet d.) és e.) szakaszában meghatározott adatok továbbítása,
- a 3.2. fejezet a.) és b.) szakaszában meghatározott adatok továbbítása,
- a 2.1. és a 2.2. fejezetekben meghatározott adatok kezelésének rendszeres
ellenőrzése,
- a 3.1. és a 3.2. fejezetekben meghatározott adattovábbítás rendszeres ellenőrzése,
- a 3.2. fejezet c.) szakaszában meghatározottak közül a magatartás, szorgalom és
tudás értékelésével kapcsolatos adatok továbbítása, kollégiumváltás esetén az új
kollégium, a szakmai ellenőrzés végzőjének,
- a 2.2. fejezet f.) szakaszában meghatározott egyéb adatok kezelésének elrendelése, az
érintettek hozzájárulásának beszerzése.
Az intézményben folyó adatkezelési tevékenység során adatkezelői feladatokat látnak el
az alábbi közalkalmazottak a beosztás után részletezett tevékenységi körben:
Intézményvezető helyettes:
a munkaköri leírásukban meghatározott felosztás szerint felelős:
- a 2.2.fejezet f.) i.) szakaszaiban meghatározott adatok kezeléséért,
- a 3.2. fejezet e.) f.) g.) szakaszaiban szereplő adattovábbítás.
Iskolatitkár:
- tanulók adatainak kezelése a 2.2. fejezet d.) e.) h.) szakaszai szerint,
- adatok továbbítása a 3.2. d.) szakaszában meghatározottak szerint,
- a nevelők és alkalmazottak adatainak kezelése a 2.1. a.) és b.) szakaszai szerint,
- a nevelők és alkalmazottak személyi anyagának kezelése, a pedagógusok erkölcsi
bizonyítványának nyilvántartása,
- adatok továbbítása 3.2. fejezet c.) szakaszában szereplők közül az alábbiakat:
- a magatartás, szorgalom és tudás értékelésével kapcsolatos adatok az érintett
csoporton belül, a nevelőtestületen belül,
- a szülőnek, a 2.2. fejezet g.) szakaszában meghatározott tanulói baleseteket a
tudomásszerzés napján köteles továbbítani a munkavédelmi felelősnek.
Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős:
- a 2.2. fejezet d.) szakaszában szereplő adatok,
- a 3.2. fejezet g.) szakaszában szereplő adattovábbítás.
5

Az adatkezelés technikai lebonyolítása

Az adatkezelés általános módszerei
Az intézményünkben kezelt adatok nyilvántartási módja a következő lehet: nyomtatott
irat, elektronikus adatok: KIR 3 az iskola weblapján elhelyezett (elektronikus) adat, fénykép
5.1.

Az alkalmazottak személyi iratainak vezetése
5.2.1. Személyi iratok Személyi irat minden – bármilyen anyagon, alakban és bármilyen
eszköz felhasználásával keletkezett – adathordozó, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítésekor, fennállása alatt, megszűnésekor, illetve azt követően keletkezik, és a
közalkalmazott személyével összefüggésben adatot, megállapítást tartalmaz.
5.2.
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A személyi iratok köre az alábbi: a közalkalmazott személyi anyaga, a közalkalmazott
tájékoztatásáról szóló irat, a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő egyéb iratok,
illetményszámfejtéssel kapcsolatos iratok, a közalkalmazott bankszámlájának száma, a
közalkalmazott saját kérelmére kiállított vagy önként átadott adatokat tartalmazó iratok.
5.2.2. A személyi iratokra csak olyan adat és megállapítás vezethető, amelynek alapja: a
közirat vagy a közalkalmazott írásbeli nyilatkozata, a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásbeli
rendelkezése, bíróság, vagy más hatóság döntése, jogszabályi rendelkezés.
5.2.3. A személyi iratokba való betekintésre az alábbi személyek jogosultak: az intézmény
vezetője, helyettese, a kollégiumi - titkár, mint az adatkezelés végrehajtója, a vonatkozó törvény
szerint jogosult személyek (pld: adóellenőr, tb-ellenőr, revizor), saját kérésére az érintett
közalkalmazott.
5.2.4. A személyi iratok védelme
A személyi iratok kezelői kizárólag az alábbi személyek lehetnek: az intézmény vezetője,
az adatok kezelését végző kollégiumi titkár. A személyi iratokat és a személyi adatokat védeni
kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal,
törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.
Ha az adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján történik, a
személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében az adatkezelőnek és az adat
továbbítójának külön védelmi intézkedéseket - ellenőrzés, jelszavas védelem, az elküldés után a
hálózatról való törlés - kell lennie.
5.2.5. A személyi anyag vezetése és tárolása
A közalkalmazotti jogviszony létesítésekor az intézmény vezetője gondoskodik a
közalkalmazott személyi anyagának összeállításáról, s azt a vonatkozó jogszabályok és jelen
szabályzat szerint kezeli.
A személyi anyagban az 5.2.1. fejezetben felsoroltakon kívül más anyag nem tárolható. A
személyi anyagot tartalmuknak megfelelően csoportosítva, keletkezésük sorrendjében, az e célra
személyenként kialakított gyűjtőben zárt szekrényben kell őrizni. A közalkalmazotti
alapnyilvántartás első alkalommal papír alapon készül, majd a továbbiakban számítógépes
módszerrel is vezethető.
A számítógépes vezetett közalkalmazotti alapnyilvántartást ki kell nyomtatni a következő
esetekben: a közalkalmazotti jogviszony első alkalommal való létesítésekor, a közalkalmazott
áthelyezésekor, a közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor, ha a közalkalmazott adatai
lényeges mértékben megváltoztak.
A közalkalmazott az adataiban bekövetkező változásokról 8 napon belül köteles
tájékoztatni a munkáltatói jogkör gyakorlóját, aki 8 napon belül köteles intézkedni az adatok
átvezetéséről. Személyi anyag vezetéséért és rendszeres ellenőrzéséért az intézmény vezetője a
felelős.
A tanulók személyi adatainak vezetése
5.3.1. A tanulók személyi adatainak védelme
A tanulók személyi adatainak kezelői kizárólag az alábbiak lehetnek: az intézmény
vezetője, az intézményvezető helyettese, a kollégiumi- titkár, adminisztrátor.
Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,
nyilvánosságra hozatal, törlés, vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és
sérülés ellen.
Ha az adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján történik,
a személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében az adatkezelőnek és az adat
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továbbítójának külön védelmi intézkedéseket (ellenőrzés, jelszavas védelem, az elküldés után a
hálózatról való törlés) kell tennie.
5.3.2. A tanulók személyi adatainak vezetése, tárolása
A kollégiumi jogviszony létesítésekor az intézmény vezetője gondoskodik a
tanulók személyi adatainak összeállításáról, s azt a vonatkozó jogszabályok és jelen
szabályzat szerint kell kezelni. A diákok személyi adatai között a 2.2. fejezet – ben
felsoroltakon kívül más anyag nem tárolható. A személyi adatokat csoportonként
csoportosítva az alábbi nyilvántartásokban kell őrizni: összesített tanulói nyilvántartás,
KIR személyi nyilvántartás törzskönyv, csoportnapló, ügyleti napló.
5.3.2.1. Az összesített tanulói nyilvántartás
Célja a kollégiumban lakó diákok legfontosabb adatainak naprakész tárolása, a szükséges
adatok biztosítása, igazolások kiállítása, tanügy-igazgatási feladatok folyamatos ellátása
céljából.
Az összesített tanulói nyilvántartás a következő adatokat tartalmazhatja:
A tanuló neve, osztálya, születési helye és ideje, anyja neve, állandó lakcíme,
tartózkodási helye, telefonszáma, a tanuló iskolájának megnevezése.
A nyilvántartást az intézményvezető utasításait követve a kollégiumi-titkár vezeti.
A tanulói nyilvántartás minden év szeptember 1-jéig első alkalommal papír alapon
készül, majd a továbbiakban számítógépes módszerrel vezethető. A számítógéppel
vezetett tanulói nyilvántartás folyamatos pontos és teljes vezetéséért a kollégiumi-titkár
felelős.
Tárolásának módjával biztosítani kell, hogy az adatokhoz illetéktelen személy ne
férhessen hozzá. Az elektronikus formában vezetett tanulói nyilvántartás másodpéldányban
történő tárolását biztosítani kell. A tanuló és szülője a tanuló adataiban bekövetkező
változásokról 8 napon belül köteles tájékoztatni a csoportvezetőt, aki 8 napon belül köteles
intézkedni az adatok az adatok átvezetéséről.
5.4. Az adatnyilvántartásban érintett alkalmazottak, tanulók és szülők jogai és érvényesítésük
rendje.
5.4.1. Az érintettek tájékoztatása, kérelem az érintett adatainak módosítása
Az adatkezelés által érintett személlyel az adat felvétele előtt közölni kell, hogy az
adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az
adatkezelést elrendelő jogszabályt is. A közalkalmazott, a tanuló vagy gondviselője tájékoztatást
kérhet személyes adatainak kezeléséről, valamint kérheti személyi adatainak helyesbítését,
illetve kijavítását, amelyet az adatkezelő kötelesen teljesíteni.
A közalkalmazott, a tanuló, illetve gondviselője jogosult megismerni, hogy az
adatkezelés során adatait kinek, milyen célból és milyen terjedelemben továbbították.
A közalkalmazott a közokirat, illetve a munkáltató döntése alapján bejegyzett adatok
helyesbítését vagy törlését csak közokirat, illetve a munkáltató erre irányuló nyilatkozata vagy
döntésének az illetékes szervek által történt megváltoztatása alapján kérheti.
Az érintett közalkalmazott, tanuló, illetve gondviselője kérésére az intézmény vezetője
tájékoztatást ad az intézmény által kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által
feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó
nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és
milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
Az intézmény vezetője a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban köteles
megadni a tájékoztatást.
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5.4.2.Az érintett személyek tiltakozási joga
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a.) A személyes adatok kezelése – továbbítása – kizárólag az adatkezelő vagy az
adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést
törvény rendelte el.
b.) A személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.
c.) A tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi Az intézmény
vezetője – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem
benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak
eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.
Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a
további adatfelvételt és az adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a
tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a
tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a
tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben az érintett a meghozott döntéssel nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől
számított 30 napon belül – adatvédelmi törvény szerint bírósághoz fordulhat. lásd: adatvédelmi
törvény 16.§ (1) bekezdése.
5.4.3.A bírósági jogérvényesítés lehetősége
Ha az intézmény adatkezelési tevékenysége során az érintett jogait megsérti, az érintett
közalkalmazott, tanuló vagy annak gondviselője az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

3.
sz. melléklet
Az iratkezelési szabályzat a kollégiumban
I.
Általános rendelkezések:
- a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről 1995. évi LXVI. törvény
III. fejezete 11, 12 §
- a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005.
(XII. 29.) Korm. rendelet és
- a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működésről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról 82.§, 116.§ és az 1. sz. Melléklet alapján készült.
Az iratkezelési szabályzat hatálya
Az iratkezelési szabályzat hatálya kiterjed az intézményben keletkező, az oda érkező,
illetve az onnan továbbított valamennyi iratra.
1.

Az iratkezelés szabályozása
Az iratkezelési szabályzat az iratok kezelésének biztonságos módját, rendszerezését,
nyilvántartását, segédletekkel ellátását, irattárazását, selejtezését és levéltárba átadását
szabályozza.
Az intézményvezetője az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában
határozza meg az iratkezelés szervezeti rendjét, az iratkezelésre, valamint az azzal
összefüggő tevékenységekre vonatkozó feladat- és hatásköröket, továbbá kijelöli az
iratkezelés felügyeletét ellátó személyt.
2.

3.

Az iratkezelés belső felügyelete
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Az iratkezelési szabályzatban foglaltak végrehajtásáért az iratok szakszerű és biztonságos
megőrzésére alkalmas irattár kialakításáért és működtetéséért, továbbá az iratkezeléshez
szükséges egyéb tárgyi, technikai és személyi feltételek biztosításáért, felügyeletéért az
intézmény vezetője felelős.
Az intézmény iratkezelését úgy kell megszervezni, hogy az oda érkezett, ott keletkező,
illetve onnan továbbított irat:
a)
azonosítható, fellelési helye, útja követhető, ellenőrizhető és visszakereshető
legyen;
b)
tartalma csak az arra jogosult számára legyen megismerhető;
c)
kezeléséért fennálló személyi felelősség egyértelműen megállapítható legyen;
d)
szakszerű kezeléséhez, nyilvántartásához, kézbesítéséhez, védelméhez a
megfelelő
feltételek biztosítva legyenek;
e)
a beérkezett iratok megváltoztathatatlansága biztosítva legyen;
f)
a rendszeres selejtezés elvégzésével az irattári iratanyag felesleges
felhalmozódása megelőzhető, a maradandó értékű iratok megőrzése biztosított
legyen;
g)
az ügyintézéshez, a döntések előkészítéséhez, a szervezet rendeltetésszerű
működéséhez megfelelő támogatást biztosítson.
II.

Az iratok kezelésének általános követelményei

Az iratok rendszerezése
Az azonos ügyre - egy adott tárgyra - vonatkozó iratokat egy irategységként, ügyiratként
kell kezelni. A több fázisban intézett ügyek egyes fázisaiban keletkezett iratok ügyiraton belüli
irategységnek, ügyiratdarabnak (ügydarabnak) minősülnek.
Az ügyiratokat, valamint a közfeladatot ellátó szerv irattári anyagába tartozó egyéb
más iratokat - még irattárba helyezésük előtt - az irattári tervben meghatározott irattári
tételekbe, a tárgyi alapon, indokolt esetben iratfajta alapján kialakított irattári egységekbe
kell besorolni.
1.

Az iratok nyilvántartása és az iratforgalom dokumentálása
Az iratot iktatószámmal ellátva az e célra rendszeresített, digitális iktatóprogramban kell
nyilvántartani (iktatni) és papír alapon az irattárban elhelyezni.
Az iktatást olyan módon kell végezni, hogy azt az ügyintézés hiteles dokumentumaként lehessen
használni. Az iratforgalom keretében az átadást-átvételt minden esetben úgy kell végezni, hogy
egyértelműen bizonyítható legyen, ki, mikor, kinek továbbította vagy adta át az iratot. Az iratok
iktatásával és az iratforgalom dokumentálásával biztosítani kell, hogy az ügyintézés folyamata,
és az iratok szervezeten belüli útja pontosan követhető és ellenőrizhető, az iratok holléte pedig
naprakészen megállapítható legyen.
2.

III. Az iratkezelés folyamata
1 A küldemények átvétele
A küldemény átvételére jogosult:
a)
a címzett vagy az általa megbízott személy;
b)
az intézmény vezetője, helyettese vagy az általa megbízott személy, azaz az
kollégiumi titkár;
c)
a postai meghatalmazással rendelkező személy.
A küldeményt átvevő köteles ellenőrizni:
a)
a címzés alapján a küldemény átvételére való jogosultságát;
b)
a kézbesítő okmányon és a küldeményen lévő azonosítási jel megegyezőségét;
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c)
az iratot tartalmazó zárt boríték, vagy zárt csomagolás sértetlenségét.
Az átvevő köteles gondoskodni az egyéb jogszabályban vagy a szerv belső
szabályzatában előírt biztonsági követelmények szerinti feladatok elvégzéséről.
Az átvevő a papíralapú iratok esetében a kézbesítő okmányon olvasható aláírásával és
az átvétel dátumának feltüntetésével az átvételt elismeri. Az „azonnal” és „sürgős” jelzés
küldemények átvételi idejét óra, perc pontossággal kell megjelölni. Amennyiben iktatásra
nem jogosult személy veszi át az iratot, úgy azt köteles haladéktalanul, de legkésőbb az
érkezést követő első munkanap kezdetén a címzettnek vagy az illetékes iktatóegységnek
iktatásra átadni.
Sérült küldemény átvétele esetén a sérülés tényét papíralapú iratok esetében az átvételi
okmányon jelölni kell, és soron kívül ellenőrizni kell a küldemény tartalmának meglétét. A
hiányzó iratokról vagy mellékletekről a küldő szervet, személyt értesíteni kell.
A gyors elintézést igénylő („azonnal”, „sürgős” jelzés-) küldeményt azonnal továbbítani
kell a címzetthez, illetőleg azt a szignálásra jogosultnak soron kívül be kell mutatni.
Téves címzés vagy helytelen kézbesítés esetén a küldeményt azonnal továbbítani kell a
címzetthez, vagy ha ez nem lehetséges, vissza kell küldeni a feladónak. Amennyiben a feladó
nem állapítható meg, a küldeményt irattárazni és az irattári tervben meghatározott
idő után selejtezni kell.
2 A küldemény felbontása
Az intézményhez érkezett küldeményt - a minősített iratok kivételével
a) a címzett, vagy
b) a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott szervezeti egység dolgozója
bonthatja fel.
Felbontás nélkül dokumentáltan a címzettnek kell továbbítani azokat a küldeményeket,
a) amelyek „s. k.” felbontásra szólnak,
b) amelyeknél ezt az arra jogosult személy elrendelte, valamint
c) amelyek névre szólóak és megállapíthatóan magánjellegűek.
A küldemények címzettje köteles gondoskodni az általa átvett hivatalos küldemény
iratkezelési szabályzat szerinti iktatásáról.
A küldemények téves felbontásakor a felbontó az átvétel és a felbontás tényét a dátum
megjelölésével, dokumentáltan köteles rögzíteni, majd gondoskodnia kell a küldemény
címzetthez való eljuttatásáról.
A küldemény felbontásakor ellenőrizni kell a jelzett mellékletek meglétét és
olvashatóságát. Az esetlegesen felmerülő problémák tényét rögzíteni kell, és erről tájékoztatni
kell a küldőt is.
Ha felbontás alkalmával kiderül, hogy a küldemény pénzt vagy egyéb értéket tartalmaz, a
felbontó az összeget, illetőleg a küldemény értékét köteles az iratokon vagy feljegyzés
formájában az irathoz csatoltan feltüntetni, és a pénzt, illetékbélyeget és egyéb értéket elismervény ellenében - a pénzkezeléssel megbízott dolgozónak átadni. Az elismervényt az
irathoz kell csatolni.
Amennyiben az irat benyújtásának időpontjához jogkövetkezmény fűződik vagy
fűződhet, gondoskodni kell, hogy annak időpontja harmadik fél által megállapítható legyen.
Papíralapú irat esetében a benyújtás időpontjának megállapítása a boríték csatolásával
biztosítható. Amennyiben a beküldő nevét vagy pontos címét az iratból nem lehet megállapítani,
az ezek igazolására szolgáló információhordozókat az irathoz kell csatolni.
Az irat munkahelyről történő kiviteléről, munkahelyen kívüli tanulmányozásáról,
feldolgozásáról, tárolásáról belső szabályzatban kell rendelkezni.
A személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulást tartalmazó, illetve a közérdekadatok megismerésére irányuló kérelmek kezeléséről belső szabályzatban kell rendelkezni.
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3 Az iktatószám
Az iratot el kell látni iktatószámmal és az irat egyéb azonosító adataival Az iktatószám
felépítése a központi ügyiratkezelés esetén: év-irány/sorszám.
4 Az iktatás
Az iratkezelőnek az iratokat a beérkezés napján, de legkésőbb az azt követő munkanapon be kell
iktatni. Soron kívül kell iktatni a határidős iratokat, táviratokat, expressz küldeményeket, a
hivatalból tett intézkedéseket tartalmazó „sürgős” jelzésű iratokat.
Nem kell iktatni, de jogszabályban meghatározott esetekben nyilván kell tartani:
a) könyveket, tananyagokat;
b) reklámanyagokat, tájékoztatókat;
c) meghívókat;
d) nem szigorú számadású bizonylatokat;
e) bemutatásra vagy jóváhagyás céljából visszavárólag érkezett iratokat;
f) pénzügyi bizonylatokat, számlákat (külön szabályozás szerint);
g) munkaügyi nyilvántartásokat;
h) anyagkezeléssel kapcsolatos nyilvántartásokat;
i) közlönyöket, sajtótermékeket;
j) visszaérkezett tértivevényeket és elektronikus visszaigazolásokat.
Téves iktatás esetén a megjegyzés rovatban fel kell tüntetni a téves iktatás tényét. A tévesen
kiadott iktatószám nem használható fel újra.
Az irat iktatása előtt meg kell állapítani, hogy van-e előzménye. Az előzményt az irathoz kell
szerelni.
5 Szignálás
Az iratkezelő az érkezett iratot köteles az intézmény vezetőjének vagy a vezető
megbízottjának átadni, aki kijelöli az ügyintézést végző személyt (szignálás). Az irat
szignálására jogosult meghatározza az elintézéssel kapcsolatos esetleges külön utasításait
(feladatok, határidő, sürgősségi fok stb.). Ezeket a szignálás idejének megjelölésével írásban
teszi meg. Az intézmény vezetője elrendelheti az irat bemutatás előtti iktatását.
6 Kiadmányozás
Külső szervhez vagy személyhez küldendő iratot kiadmányként csak a szervezeti és
működési szabályzatban, ügyrendben meghatározott, kiadmányozási joggal rendelkező személy
írhat alá. Külső szervhez vagy személyhez kiadmányt csak hitelesen lehet továbbítani. Nem
minősül kiadmánynak az elektronikus visszaigazolás, a fizetési azonosítóról és az iktatószámról
szóló elektronikus tájékoztatás, valamint az Iratkezelési Szabályzatban meghatározott egyéb
dokumentumok.
Az irat akkor hiteles kiadmány, ha:
- azt az illetékes kiadmányozó saját kezűleg aláírja, vagy a kiadmányozó neve mellett az
„s. k.” jelzés szerepel, a hitelesítéssel felhatalmazott személy azt aláírásával igazolja,
továbbá
- a kiadmányozó, illetve a felhatalmazott személy aláírása mellett a szerv hivatalos
bélyegző lenyomata szerepel.
Nyomdai sokszorosítás esetén elegendő:
- a kiadmányozó neve mellett az „s. k.” jelzés, vagy a kiadmányozó alakhű aláírás
mintája és
- a kiadmányozó szerv bélyegzőlenyomata.
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Az intézménynél keletkezett iratokról az iratot őrző szervezeti egység vezetője, vagy ügyintézője
hitelesítési záradékolással jogosult papíralapú és elektronikus másolatot is kiadni.
7 Expediálás
A kiadmányozott iratokat az érintett címzetthez, címzettekhez továbbítani kell. Az
iratkezelőnek ellenőriznie kell, hogy a hitelesített iratokon végrehajtottak-e minden kiadói
utasítást, és a mellékleteket csatolták-e.
A küldeményeket a továbbítás módja szerint kell csoportosítani (posta, külön kézbesítő,
futárszolgálat stb.).
8 Irattárazás
Az irattárba adást és az irattári anyag kezelését dokumentáltan, visszakereshetően kell
végezni.
Átmeneti irattárba (titkárság) lehet elhelyezni az elintézett, további érdemi intézkedést
nem igénylő, kiadmányozott, irattári tételszámmal ellátott ügyiratokat.
Irattárba helyezés előtt az ügyintézőnek az ügyirathoz - ha eddig nem történt meg - hozzá
kell rendelnie (papíralapú irat esetén rávezetnie) az irattári tételszámot, és meg kell vizsgálni,
hogy az előírt kezelési és kiadási utasítások teljesültek-e. A feleslegessé vált munkapéldányokat
és másolatokat az ügyiratból ki kell emelni, és a selejtezési eljárás mellőzésével meg kell
semmisíteni. Ezt követően be kell vezetni az iktatókönyv megfelelő rovatába az irattárba
helyezés időpontját, és el kell helyezni az irattári tételszámnak megfelelő gyűjtőbe.
9 Selejtezés
Az ügyiratok selejtezését az intézményvezető által kijelölt legalább 2 tagú selejtezési
bizottság javaslata alapján lehet elvégezni az irattári tervben rögzített őrzési idő leteltével.
Az iratselejtezésről a selejtezési bizottság tagjai által aláírt, és a szerv körbélyegzőjének
lenyomatával ellátott selejtezési jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet iktatás után 2 példányban
az illetékes levéltárhoz kell továbbítani, a selejtezés engedélyezése végett.
A levéltár az iratok megsemmisítését a szükséges ellenőrzés után a selejtezési
jegyzőkönyv visszaküldött példányára írt záradékkal engedélyezi.
A megsemmisítésről a szerv vezetője az adatvédelmi és biztonsági előírások
figyelembevételével gondoskodik.
10 Levéltárba adás
A levéltár számára átadandó ügyiratokat az ügyviteli segédletekkel együtt nem fertőzött
állapotban, levéltári őrzésre alkalmas savmentes dobozokban az átadó költségére az irattári terv
szerint, átadás-átvételi jegyzőkönyv kíséretében, annak mellékletét képező átadási egység
szerinti (doboz, csomag stb.) tételjegyzékkel együtt, teljes, lezárt évfolyamokban kell átadni. A
visszatartott ügyiratokról külön jegyzéket kell készíteni. Az átadási jegyzéket és a visszatartott
iratokról készített jegyzéket - a levéltárral egyeztetett módon - elektronikus formában is át kell
adni.
IV. Hozzáférés az iratokhoz, az iratok védelme
Az iratokkal és az azok kezeléséhez alkalmazott gépi adathordozókkal kapcsolatban
minden esetben rendelkezni kell a szükséges védelmi intézkedésekről. Biztosítani kell az
illetéktelen hozzáférés megakadályozását mind a papíralapú, mind a gépi adathordozó esetében.
Az intézmény alkalmazottai csak azokhoz az - akár papíralapú, akár gépi adathordozón
tárolt - iratokhoz, illetőleg adatokhoz férhetnek hozzá, amelyekre munkakörük ellátásához
szükségük van, vagy amelyre az illetékes vezető felhatalmazást ad. A hozzáférési jogosultságot
folyamatosan naprakészen kell tartani.
Az iratokhoz a kiadmányozó döntése alapján az alábbi kezelési utasítások alkalmazhatók:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

„Saját kezű felbontásra!”,
„Más szervnek nem adható át!”,
„Nem másolható!”,
„Kivonat nem készíthet_!”,
„Elolvasás után visszaküldendő!”,
„Zárt borítékban tárolandó!” (a kezelésére vonatkozó utasítások megjelölésével),
valamint más, az adathordozó sajátosságától függ_ egyéb szükséges utasítás.

Az előzőekben meghatározott kezelési utasítások nem korlátozhatják a közérdekű adatok
megismerését.
1.
Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítése
Az adott tárgyban kiadmányozási joggal rendelkezők hitelesítik.
Az elektronikus rendszer használata során ki kell nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni
az alábbi dokumentumok papír alapú másolatát:
• az intézmény törzsre vonatkozó adatok módosítása
• az alkalmazott pedagógusokra, megbízási szerződésesekre vonatkozó adatbejelentések
• a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések
• az október 1-jei pedagógus es tanulói lista
Az elektronikus úton előállított és fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és az
igazgató aláírásával hitelesített formában kell tárolni.
2
•
•

Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelése
A kollégiumi irodai számítógépes mapparendszerében kell tárolni.
Erről rendszeres időközönként (havonta) biztonsági másolatot kell készíteni.

VI. Záró rendelkezések
Ez az iratkezelési szabályzat

Irattári terv
Irattári
Irattári terv
Ügykör megnevezése
tételszám
Vezetési, igazgatási és személyi ügyek

Őrzési
(év)

1
2
3

Intézménylétesítés, átszervezés, fejlesztés

nem selejtezhető

Iktatókönyvek, iratselejtezési jegyzőkönyvek
Személyzeti, bér- és munkaügy

nem selejtezhető
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4
5
6
7
8
9
10
11

Munkavédelem, tűzvédelem, balesetvédelem,
Fenntartói irányítás
Szakmai ellenőrzés
Megállapodások, bírósági, államigazgatási ügyek
Belső szabályzatok
Polgári védelem
Munkatervek, jelentések, statisztikák 5
Panaszügyek

10
10
10
10
10
10
5
5

idő

Nevelési-oktatási ügyek

12

Nevelési-oktatási kísérletek, újítások 10

10
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13
14
15

Törzslapok, póttörzslapok, beírási naplók nem selejtezhet_
Felvétel, átvétel
Tanulói fegyelmi és kártérítési ügyek

nem selejtezhető
20
5

16
17
18
19
20
21
22
23
24

Naplók
Diákönkormányzat szervezése, működése
Pedagógiai szakszolgálat
Szülői munkaközösség, iskolaszék szervezése, működése
Szaktanácsadói, szakértői vélemények, javaslatok és ajánlások
Gyakorlati képzés szervezése
Vizsgajegyzőkönyvek
Tantárgyfelosztás
Gyermek- és ifjúságvédelem

5
5
5
5
5
5
5
5
3

Gazdasági ügyek
25
Ingatlan-nyilvántartás, kezelés, fenntartás, épülettervrajzok,
helyszínrajzok, használatbavételi engedélyek
26
Társadalombiztosítás
27
Leltár, állóeszköz-nyilvántartás, vagyonnyilvántartás, selejtezés
28
Éves költségvetés, költségvetési beszámolók, könyvelési
bizonylatok
A gyermekek, tanulók ellátása, juttatásai, térítési díjak
29
30
Szakértői bizottság szakértői véleménye
31

50
10
8
5
5
20

sz. melléklet

4.

1.
Közérdekű bejelentések és panaszok kezelésének rendje a kollégiumban
Célja: A tanulót, szülőt, pedagógust, egyéb alkalmazottat érintő problémákat a legkorábbi
időpontban, a legmegfelelőbb szinten lehessen feloldani vagy megoldani.
1.1
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alapvető szabályai:
A kollégium diákjait, szüleiket/gondviselőiket, valamint a kollégium alkalmazottjait
panasztételi jog illeti meg.
Panaszt lehet tenni minden olyan ügyekben, melyekkel kapcsolatban a kollégium köteles,
ill. jogosult az intézkedésre.
A panasz jogosságát, okával kapcsolatos körülményeket a kollégium intézményvezető
helyettese köteles kivizsgálni.
Jogossága esetén köteles az ok elhárításával kapcsolatban intézkedni, vagy az intézmény
vezetőjénél intézkedést kezdeményezni.
A Panaszkezelési szabályzatról a kollégiumi beköltözéskor a Házirenddel együtt minden
tanulót, szüleiket és minden új dolgozót tájékoztatni kell.
A panaszos problémájával az érintetthez forduljon.
A panasz kezelését a jelzés pillanatában meg kell kezdeni.
A panaszosnak éreznie kell, hogy ügye nem csak neki fontos.
A tipikus problémák külön figyelmet igényelnek.
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1.2
A panasz bejelentése:
A bejelentés módjai

személyesen

hétfőtől péntekig 8.0016.00
között
a
meghatározott szintek
szerint.

szóbeli panasz
telefonon

Írásbeli panasz

személyesen
vagy
más
által
behozott irat
útján
postai úton
elektromos
levélbe

Egyéb színterek
a
panaszkezelésre
1.3
-

hétfőtől péntekig 8.0016.00
között
a
meghatározott szintek
Tel: 82/222-914
szerint
hétfőtől péntekig 8.0016.00
között
a
meghatározott szintek
szerint
bármikor

a kollégium címére
Kaposvár, Cseri út 14.

7400

bármikor

cseriutikollegium@gmail.com

- fogadóórák
- szülői értekezletek
- egyéb értekezletek,
megbeszélések

Panaszkezelési eljárás:
A panasz jogosságának vizsgálata.
Jogos panasz esetén egyeztetés az érintettekkel.
A szükséges intézkedések megtétele.
Az érintettek tájékoztatása.

Közösségek és egyének egyaránt tehetnek panaszt. A kollégiumi nevelők és egyéb alkalmazottak
a közalkalmazotti tanácson, munkaközösségeken keresztül, a szülők a Szülői munkaközösségen
keresztül, a tanulók a Diákönkormányzaton keresztül is tehetnek panaszt.
1.4
I.
II.
III.
IV.

V.

A panaszkezelés szintjei:
A tanuló problémájával elsősorban az ügyeletes nevelőt keresheti.
Az ügyeletes nevelő, ha nem kompetens a panasz kezelésében továbbítja azt a
csoportvezetőnek.
Ha a csoportvezető nem tudja megoldani a problémát, közvetíti a panaszt a kollégium
intézményvezető helyettesének.
Szükség esetén a panaszkezelés érdekében az intézményvezető helyettes jelez az
intézményvezető felé. Nem megnyugtató problémakezelés esetén a tanuló, szülő felnőtt
az intézmény vezetőjéhez fordulhat.
A probléma további fennállása esetén a panaszos a fenntartónál kérhet jogorvoslatot.
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1.5
-

-

1.6.
-

-

-

-

Panaszkezelés a tanuló esetében:
A panaszos problémájával az ügyeletes nevelőhöz fordul.
Ha az ügyeletes nevelő nem tudja megoldani a problémát, akkor a csoportvetőhöz
(osztályfőnökhöz) fordul.
A csoportvezető aznap vagy másnap megvizsgálja a panasz jogosságát, amennyiben az
nem jogos akkor tisztázza az ügyet a panaszossal.
Jogos panasz esetén a csoportvezető 3 napon belül egyeztet az érintettekkel. Ha
eredményes, akkor a probléma lezárul.
Ha a csoportvezető nem tudja megoldani a problémát, közvetíti az intézményvezető felé.
Az intézményvezető 15 munkanapon belül egyeztet a panaszosokkal.
Az egyeztetést, megállapodást a panaszos és az érintettek szóban, vagy írásban rögzítik és
elfogadják az abban foglaltakat, így az egyeztetés eredményes.
Amennyiben a probléma megoldására türelmi időre van szükség az érintettek 30 nap után
értékelik az eredményt.
Ha a probléma továbbra is fennáll az intézmény vetője a fenntartó bevonásával 15
munkanapon belül megvizsgálja a panaszt, közös javaslatot tesz a probléma
megoldására.
A fenntartó egyeztet a panaszossal, amit írásban rögzítenek.
A folyamatot az intézményvezető helyettes kezeli, aki a tanév végén ellenőrzi a
panaszkezelés folyamatát, összegzi a tapasztalatokat. elkészíti beszámolóját az éves
értékeléshez.
Panaszkezelési eljárásrend az alkalmazottak részére:
A panaszkezelési eljárás célja, hogy a kollégiumban történő munkavégzés során
felmerülő problémákat, vitákat a legkorábbi időpontban a legmegfelelőbb szinten
lehessen feloldani, megoldani.
Az alkalmazott panaszát szóban vagy írásban eljuttatja ahhoz a személyhez, aki a felelőse
annak a területnek, ahol a probléma felmerült.
A felelős megvizsgálja 3 munkanapon belül a panasz jogát. Ha a panasz nem jogos, akkor
a felelős tisztázza az ügyet a panaszossal.
Ha a panasz jogosnak minősül, akkor a felelős 5 munkanapon belül egyeztet a
panaszossal.
Ezt követően a felelős és a panaszos az egyeztetést, megállapodást írásban rögzítik és ha
a panaszos elfogadja az abban foglaltakat. Ebben az esetben a probléma megnyugtatóan
lezárult. Amennyiben a panasz megoldásához türelmi idő szükséges,
1 hónap időtartam után közösen értékeli a panaszos és a felelős a beválást.
Ha a türelmi idő lejártával a probléma nem oldódott meg, se a felelős, se az
intézményvezető közreműködésével, akkor az intézményvezető a fenntartó felé jelez.
15 munkanapon belül az intézményvezető a fenntartó képviselőjének bevonásával közös
javaslatot tesz a probléma kezelésére-írásban is.
Ezután a fenntartó képviselője, és az intézményvezető egyeztetnek a panaszossal, a
megállapodást írásban rögzítik. amennyiben türelmi idő szükséges, 1 hónap időtartam
után közösen értékelik a beválást. Ha ekkor a probléma megnyugtatóan lezárult, a
megoldást írásban rögzítik az érintettek.
Ha a panaszos eddig nem fordult munkaügyi bírósághoz a problémájával, akkor most már
csak oda fordulhat. Az eljárást törvényi szabályozók határozzák meg.
A folyamat szabályozója az intézmény igazgatóhelyettese, aki tanév végen ellenőrzi a
panaszkezelés folyamatát, összegzi a tapasztalatokat. Elkészíti a beszámolóját az éves
értékeléshez.
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1.7
Dokumentációs előírások:
A panaszokról az intézmény igazgatóhelyettese „Panaszkezelési nyilvántartás”-t köteles vezetni,
amelyeknek a következő adatokat kell tartalmaznia:
1. A panasz tételének időpontja
2. A panasztevő neve
3. a panasz leírása ( ha a panasz írásban történik)
4. A panasz az intézmény nevében fogadó személy neve, beosztása
5. A panasz kivizsgálásának módja, eredménye
6. A szükséges intézkedés megnevezése, várható eredménye
7. Az intézkedés végrehajtásáért felelős személy neve.
8. A panasztevő tájékoztatásának időpontja
9. Ha a tájékoztatásírásban történt, annak dokumentuma
10. Írásban tett panasz esetén a panasztevő nyilatkozata, hogy a tájékoztatásban foglaltakat
elfogadja, illetve ennek hiányában jegyzőkönyv indoklással arról, hogy nem fogadja el.
11. A panasztevő a tájékoztatásban foglaltakat nem fogadja el, jegyzőkönyv utóiratként
feljegyzés a további teendő(k)ről.
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2

Panaszkezelés mellékletei

2.1. sz. Panaszkezelés szintjei

PANASZKEZELÉS

ügyeletes nevelő
I.

szint

II.

szint

III.

szint

IV.

szint

V.

szint

csoportvezető

intézményvezető
helyettes

intézményvezető

Kaposvári Tankerületi
Központ
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PANASZKEZELÉSI NYILVÁNTARTÓ LAP
Sorszám:
Panasz benyújtásának ideje:
Panaszos adatai:

Panasztevő neve. címe:
Képviseletében eljáró személy:
Elérhetőségek:

Panasz benyújtásának módja

szóbeli: személyes/telefon
írásbeli: postai levél/személyesen átadott
levél/email

Panasz leírása
Kivizsgálásért és intézkedésért
felelős személy:

neve:

kivizsgálás módja:

beosztása:

panasz lezárásának
határideje:

A kivizsgálás során beszerzett információk,
szakvélemények stb rövid leírása

Panasz orvoslására szolgáló intézkedés rövid
leírása, elutasítás esetén annak indoklása
Panasz megválaszolásának ideje, módja
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5

sz. melléklet

1.
Köznevelési intézmény által szervezett utazással járó programokkal kapcsolatos
szabályok

A Pedagógiai programban rögzített, illetve pályázati, vagy egyéb támogatással
megvalósított tanórán kívüli személyszállítással járó programokon résztvevők biztonságos
utazása érdekében a következő feltételeknek kell teljesülni:
• el kell készíteni a szállítást végző cég és az utazásért felelős személy által kitöltött,
aláírt nyilatkozatot (melléklet), melynek másolatát az intézményvezetőnek át kell
adni az utazás megkezdése előtt; az eredeti példány az utazásért felelős személynél
marad,
• a gépjárművel történő külföldi utazás során, amennyiben az utazás nem fejeződik be
23 óráig, akkor 23 órától hajnali 4 óráig a sofőröknek pihenőt kell tartaniuk,
ugyanott, ahol az utazók is megpihennek,
•

az intézmény vezetőjét tájékoztatni kell az utazásról: útvonal, pontos és teljes körű
utaslista a törvényes képviselők elérhetőségével (másolat), melyet az utazás
megkezdése előtt az intézményvezetőnek át kell adni; az eredeti példány az utazásért
felelős személynél marad,

• amennyiben az utazás napján az utaslistában változás történik (betegség,
távolmaradás), azt írásban (e-mail) vagy telefonon az intézményvezetőnek
haladéktalanul jelezni kell,
• a kísérő pedagógusok felelősek a vonatkozó rendelkezések betartásáért.
6.
sz. melléklet
Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a
kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről
A közérdekű adatokat a KIR - ben és a honlapon tesszük közre, míg a kérelmek intézése a
fenntartó közreműködésével, a fenntartó szabályzata alapján történik.

7. sz. melléklet
Helyi értékelési szabályzat
A szabályzat létrehozásának jogalapját képezi a 2 melléklet 235/2016 (VII. 29.) Korm.
rendelethez, „5 sz. melléklet a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelethez” előírásai szerint
készült, az intézmény nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő, pedagógus szakképzettséggel
rendelkező gyakornok munkavállalóinak minősítési szabályait tartalmazza.
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Jelen szabályzat alkalmazásában

gyakornok: a 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet alapján Gyakornok fokozatba besorolt
nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy,
intézményvezető: a köznevelési intézmény vezetője, közvetlen felettes: a köznevelési intézmény
Szervezeti és Működési Szabályzata alapján a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő
munkakörben foglalkoztatott munkaköri leírásában közvetlen felettesként megjelölt személy,
közvetlen felettes: a köznevelési intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában a nevelő
oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy munkaköri leírásában
közvetlen felettesként megjelölt személy.
mentor: a gyakornok szakmai fejlődését segítő, az intézményvezető által kijelölt, pedagógus
vagy nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy.
1) A helyi értékelési szabályzat területi, személyi és időbeli hatálya és módosítása
Intézményünk helyi értékelési szabályzata a 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendeletnek
továbbiakban (Kormányrendelet) a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben
foglalkoztatott, pedagógus végzettséggel rendelkező, gyakornoki fokozatban lévő munkavállaló
számára meghatározott előírásai alapján készült. A helyi értékelési szabályok megalkotásakor a
326/2013 Kormányrendelet 2016. július 30-án hatályba lépett módosításáról 8 § (1a), 9§ (2)-(4),
10/G., 39/L.(2) bekezdéseiben foglaltakat vettük figyelembe.
Intézményünk helyi értékelési szabályzatában-tekintettel az intézményben alkalmazott
munkavállalók körére – a Kormányrendelet 5 sz. mellékletében meghatározott nevelő-oktató
munkát közvetlenül segítő pedagógus munkakörre vonatkozó szakmai követelményrendszert
határoztuk meg:
Helyi értékelési szabályzatunkra vonatkozó javaslatát az intézmény vezetője készítette el.
A helyi értékelési szabályzatot az intézmény vezetője ismertette a nevelőtestülettel.
Az intézményvezető felkérésére a nevelőtestület írásban véleményezte a szabályzatot.
A szabályzat területi, személyi hatálya

1.1

Jelen szabályzat a Cseri Úti Kollégium intézményben munkavállalói jogviszonyban álló nevelő
és oktató munkában közvetlenül segítő pedagógus munkakörben foglalkoztatott, gyakornok
fokozatba besorolt kollégiumi nevelőre terjed ki.
továbbá kiterjed:
-

az intézmény vezetőjére

-

a szakmai vezetőre mentorra
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1.2

A szabályzat időbeli hatálya
Helyi értékelési szabályzatunk hatályba lépése 2018. szeptember 1. napja.

1.3

A szabályzat módosítása
Szabályzatunkat módosítani kell, ha a Kormányrendeletnek a nevelő és oktató munkát
közvetlenül segítő, pedagógus szakképzettséggel rendelkező munkavállalókra vonatkozó
szabályainak megváltozása miatt ez szükségessé válik. Szabályzatunk módosítását
kezdeményezheti az intézmény vezetője, az intézmény nevelőtestülete. A szabályzat
módosításának ügyrendje az elfogadás rendjével azonos.

2) A gyakornokra vonatkozó minősítés alapjául szolgáló követelményrendszer
2.1
A pedagógus szakképzettséghez kapcsolódó követelmény a hospitálás
Nevelési, vagy tanítási félévenként legalább öt, pedagógus szakképzettségének megfelelő tanóra
vagy foglalkozást köteles látogatni, amelyről a szakmai megállapításait is magába foglaló
hospitálási naplót vezet.

2.2

A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörhöz kapcsolódó követelmények:
2.2.1


A gyakornok ismerje meg:
az intézmény hagyományait, történetét, szervezeti felépítését,



az Intézmény dokumentumait:
- az intézmény Pedagógiai Programját
- az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát
- Házirendjét, Éves munkatervét,
- a tanügy-igazgatási dokumentumokat, ezek alkalmazásának módját,



a

munkavédelemre,

balesetvédelemre,

tűzvédelemre

vonatkozó

általános

szabályokat,


a gyermek, tanulók, szülők, pedagógusok törvényvényben meghatározott jogait és
kötelezettségeit,
-

(20/2013 (VIII.3) EMMI rendelet a nevelési oktatási intézmények

működéséről,1992 évi XXXIII. trv. a közalkalmazottak jogállásáról)
-

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény,



fenntartó irányítással kapcsolatos általános rendelkezések



az intézményre vonatkozó főbb jogszabályok (59/2013 (VIII. 9) EMMI rendelet a
kollégiumok működéséről).

2..2.2.
A gyakornok a munkajogi szabályoknak megfelelően lássa el munkaköri
kötelességeit.
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3)
A minősítés szempontjai és teljesítmény mérésének módja
3.1 Hospitálás
A hospitáláson való részvételt a meglátogatott tanórát vagy foglalkozást tartó
pedagógus, vagy intézményvezető az aláírásával igazolja.
3.1.2 A hospitálási napló tartalmazza
 a tanóra vagy foglalkozás időpontját, helyét, az azt tartó pedagógus nevét, tárgyát illetve
témáját.
 a tanóra, foglakozás menetének leírását
 a tanóra, foglakozás pedagógus által megfogalmazott céljait
 a tanóra, foglakozás céljának megvalósulásával kapcsolatos gyakornoki értékelést, a
tapasztalatok, tanulságok megfogalmazását.
3.1.3 A hospitálási naplót, a tanórát, foglakozást követő 30 napon belül el kell készíteni és azt
a mentornak be kell mutatni.

3.2

Szakmai követelmények teljesítésének mérése
 A gyakornok köteles számot adni a megismert dokumentumokról.

Munkateljesítményét a következő szempontok szerint kell értékelni:
 A munkakör ellátása szempontjából szükséges szakmai ismeretek.
 A munkakör ellátása során végzett szakmai, gyakorlati munka
 A szakmai munkával kapcsolatos problémamegoldó képesség
 A munkavégzéssel kapcsolatos felelősség és hivatástudat
 A munkavégzéssel kapcsolatos pontosság, szorgalom, igyekezet
A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő gyakornok minősítésének %-os mutatóját
egészre kerekített %-ban kell meghatározni úgy, hogy a szakmai követelményekre kapott pontszámot
össze kell adni, azt az elérhető pontszám maximumával kell osztani, 100-zal meg kell szorozni és
egész számra kell kerekíteni.
Az egyes szempontokra adható pontszámok:
kiemelkedő

3 pont

megfelelő

2 pont

kevéssé megfelelő

1pont

nem megfelelő

0 pont
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A pontszámok alapján a gyakornok munkájának értékelése:
kiválóan alkalmas

80-100%

alkalmas

60-79%

kevéssé alkalmas

30-59 %

alkalmatlan

30% alatti

4) A minősítési követelmények teljesítésével és a teljesítmény mérésével kapcsolatos feladatok
A pedagógus szakképzettséggel rendelkező, nevelő oktató munkát közvetlenül segítő
munkakörben alkalmazott, gyakornoki fokozatba sorolt munkavállaló minősítő vizsgájának
kollégiumunkban bevezetett eljárási rendjét a következőkben határozzuk meg.
 A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő gyakornok bemutatja a hospitálási igazolást, a
hospitálási naplót az intézményvezetőnek, 8 nappal értékelést megelőzően.
 A mentor írásban beszámol a gyakornok fejlődéséről, szövegesen értékeli teljesítményét,
szervezetbe való beilleszkedésének sikerességét, a szükséges dokumentumok megismerését.
 A szakmai munka értékelését az intézményvezető a mentor beszámolója és a közvetlen vezető
véleményének kikérése alapján írásban végzi el a gyakornoki idő lejárta előtt 60 napon belül.
 A minősítő lapot az intézményvezető és mentor írja alá.
 Az intézményvető írásos igazolást készít, arról hogy a gyakornok a Pedagógus I. fokozatba
sorolás feltételeit teljesítette és ezt továbbítja az Oktatási Hivatal részére.
 Az átsorolás az Oktatási Hivatal által kiállított tanúsítvány alapján kell elvégezni.
 Az intézményvezető a pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát
közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott minősítő vizsgájának eredményét vagy
eredménytelenségét a vizsga időpontjától számított öt munkanapon belül rögzíti az informatikai
rendszerben – Ép.r. 10/A. § (7).
 A minősítő vizsgával összefüggő iratokat – közalkalmazott esetén a közalkalmazotti
alapnyilvántartás részeként – a munkáltató köteles megőrizni.
A minősítés eredményeit tartalmazó minősítő dokumentumon szerepelnie kell:
 a minősítő vizsgán minősített nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő
munkavállaló, pedagógus szakképzettséggel is rendelkező pedagógus
-

nevének, születési helyének és idejének, anyja nevének és lakcímének

-

a minősítő vizsgát tevő által betöltött munkakör megnevezésének

-

a minősített munkavállaló pedagógus szakképzettsége megnevezésének
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 a minősítő vizsga bizottságában közreműködők nevének és beosztásának
 a szakmai követelmények mindegyikét értékelő pontszámoknak
 a minősítő vizsgán elérhető maximális pontszámnak
 a gyakornok által elért összes pontszámnak
 a gyakornok által elért %-os pontszámnak
 a „kiválóan alkalmas”, „alkalmas”, „kevéssé alkalmas”, „alkalmatlan” minősítő
bejegyzések egyikének.
A minősítés eredményeit tartalmazó, két példányban elkészített dokumentumot az
intézmény vezetője írja alá, ellátja iktatószámmal és az intézmény körbélyegzőjével. A
minősítés eredményeit tartalmazó dokumentum egyik példányát a minősítő vizsga napján a
minősített gyakornoknak kell átadni, másik példányát az intézmény iktatott iratanyagai között
– közalkalmazottak esetében a közalkalmazotti alapnyilvántartás részeként – kell őrizni.
A nevelésben oktatásban segítő pedagógus munkakörben foglalkoztatott gyakornok minősítő
vizsgájának az ellátandó feladatok végrehajtását értékelő dokumentuma a következő:
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A nevelésben oktatásban segítő pedagógus munkakörben foglalkoztatott gyakornok minősítő
vizsgájának az ellátandó feladatok végrehajtását értékelő dokumentuma a következő:
nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő
neéve
születési helye, ideje
anyja neve
lakcíme
betöltött munkaköre
végzettsége
A minősítő vizsga szakmai követelményrendszere
Pontszám
1.
A munkakör szempontjából szükséges
szakmai ismeretek.
2.
A munkakör ellátása során végzett szakmai,
gyakorlati munka.
3.
A
szakmai
munkával
kapcsolatos
problémamegoldó képesség..
4.
A munkavégzéssel kapcsolatos felelősség és
hivatástudat.
5.
A munkavégzéssel kapcsolatos pontosság,
szorgalom, igyekezet

összesen

Max
3
3
3
3
3
15

%
A gyakornok minősítő vizsgájának %-ban kifejezett
éredménye:

A gyakornok minősítő vizsgájának eredménye
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5. A differenciált bérezéshez kapcsolódó szempontsorok az intézményben
Pedagógus neve
Ajánlott szempontsorok
kapott pont (1-10-ig)
Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás
Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése
Pedagógiai
folyamatokhoz,
tevékenységekhez
kapcsolódó
önreflexiók
A tanulás támogatása
A tanuló személyiségének fejlesztése
Az egyéni bánásmód érvényesülése
Sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval
együtt

történő

sikeres

neveléséhez,

oktatásához

szükséges

megfelelő módszertani felkészültség
A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése,
esélyteremtés
Nyitottság

a

különböző

társadalmi-kulturális

sokféleségre,

integrációs tevékenység
Osztályfőnöki tevékenység
Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének
folyamatos értékelése, elemzése
Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás
Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért
összes pontszám
8. sz melléklet
Esélyegyenlőségi terv
Önálló terve az intézménynek nincs, mert a fenntartó gyakorolja és szabályozza a
kapcsolódó jogokat, és az általa elkészített dokumentum kiterjed valamennyi intézmény
valamennyi alkalmazottjára. a tanulókra vonatkozó esélyegyenlőségi intézkedéseket a PP
tartalmazza.
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9.sz. melléklet
Elektronikus napló használatának szabályozása
I.
Bevezető
Bevezetésre kerül a KRÉTA rendszer Elektronikus Napló Kollégiumi modulja
Az elektronikus napló (továbbiakban e-napló) az iskola által üzemeltett olyan adatbázis- kezelő
alkalmazás, amelynek felhasználásával lehetővé válik az intézmény tanügy igazgatási, adminisztratív
és oktatásmenedzsment jellegű feladatainak hatékony ellátása.
Elsődleges célja, hogy kiváltsa a papíralapú csoportnapló, szakköri napló használatát, egyszerűsítse a
kollégiumi nevelők és a csoportvezetők számára az adminisztrációs folyamatokat, továbbá világos,
áttekinthető felületet adjon ezeknek a feladatoknak a gyors és hatékony végrehajtásához.

Továbbá megteremtjük annak a feltételét,hogy a szülők és gondviselők naprakész
információkkal rendelkezzenek gyermekük kollégiumi munkájával, életével kapcsolatosan.
Kezelőfelülete Web-alapú, használatához hálózati kapcsolattal rendelkező számítógép, valamint
egy azon futtatható böngésző program szükséges.
II.
Az elektronikus napló működésének jogszabályi háttere
A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012-es EMMI rendelet az iskolák számára
kötelezően használatos nyomtatványként nevezi meg az osztálynapló (csoportnapló) használatát. A
jogszabály a nyomtatvány kivitelével, formájával, tartalmával kapcsolatos előírást nem tartalmaz,
nincs tehát közoktatási jogszabályi akadálya annak, hogy elektronikus osztálynapló, csoportnapló
bevezetésére kerüljön sor.

III.

Az e-napló felhasználói csoportjai

1.Kollégiumvezetés
A kollégiumvezetésnek automatikus hozzáférése van az e-napló teljes adatbázisához, az üzenetekhez
és a hibabejelentésekhez. A kollégiumi titkár, az e-napló ún. intézményi adataihoz rendelkezik
hozzáféréssel (névsor, alapadatok, OM azonosítók).

2. Kollégiumi nevelők
Feladatuk:
- a foglalkozási és szakköri naplók vezetése
- hiányzások, késések rögzítése
- osztályzatok beírása
- nevelői üzenetek, bejegyzések rögzítése
- a napló adataiban történt változások nyomon követése
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- kapcsolattartás a szülőkkel az e-ügyintézés felületeken keresztül
3. Csoportvezetők
Feladatuk:

-

a csoportukba tartozó diákok adatainak rögzítése, szükség szerint módosítása, az
adatváltozások bejelentése a titkárságon

-

a csoportjukra vonatkozó, a kollégiumi nevelők, osztályfőnökök által beírt

 csoportnapló
 hiányzások, késések
 osztályzatok
 szaktanári bejegyzések nyomon követése
-

kapcsolattartás a szülőkkel az e- ügyintézés felületeken keresztül

-

félévi, év végi összesítések, pl. gyengén/bukásra állókról statisztika elkészítése

4. Szülők
- A szülők saját gyermekük naplóinformációihoz kapnak olvasási jogot.
-

A hozzáférésről az intézmény automatikusan gondoskodik a szülő belépését lehetővé tevő
felhasználói név és jelszó megadásával.

-

Amennyiben a szülő elfelejti jelszavát, gyermekén keresztül írásban új jelszót igényelhet a
rendszergazdától, aki 3 munkanapon belül köteles azt biztosítani.

5. Diákok
a) A diákok a rájuk vonatkozó információkhoz kapnak olvasási jogot.
b) Az intézmény automatikusan gondoskodik a diák belépését lehetővé tevő felhasználói név és
jelszó megadásáról.

c) Amennyiben a diák elfelejti jelszavát, új jelszót igényelhet a kollégiumi titkártól, aki 3
munkanapon belül köteles azt biztosítani.

6. Rendszergazda
d) A technikai eszközök és az informatikai infrastruktúra működésért, a rendszer frissítéséért, a
napi mentésekért felelős.
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IV.

A KRÉTA rendszer működtetési feladatai a tanév során

1. A tanév indításának időszakában
Elvégzendő feladat
Határidő
Újonnan beiratkozott tanulók
adatainak
rögzítése
a
szeptember 15.
KRÉTA rendszerbe
A
tanév
tantárgyfelosztásának
szeptember 15.
rögzítése
a
KRÉTA
rendszerben
A tanév rendjének rögzítése a
Szeptember 1.
KRÉTA naptárában.
Végleges órarend rögzítése a
Szeptember 15.
KRÉTA rendszerbe.
Végleges csoportbeosztások
rögzítése
a
KRÉTA
Szeptember 20.
rendszerbe

Felelős
kollégiumi titkár

kollégiumi titkár

kollégiumi titkár
kollégiumi titkár
Kollégiumi nevelők,
kollégiumi titkár.

2. A tanév közbeni feladatok
Elvégzendő feladat

Határidő

Tanulói
alapadatokban
bekövetkezett
változások
módosítása,
kimaradás,
beiratkozás
záradékolás
rögzítése a KRÉTA-ban.

Bejelentést követő három
munkanap

Tanulók csoportba
sorolásának megváltoztatása.
(kizárólag indokolt
esetekben)

Csoportcsere előtt három
munkanap

A
KRÉTA
vezetése,
adatbeviteli (haladási napló,
szakkörök stb) feladatai
Az
utólagos
adatbevitel
(napló zárás utáni) igényét az
intézményvezetőnek
kell
jelezni.
A
házirend
előírásaival
összhangban
az
osztályfőnökök folyamatosan
rögzítik
a
hiányzások,
késések igazolását

Felelős
Kollégiumi csoportvezetők
kezdeményezésére,
intézményvezető
jóváhagyásával, kollégiumi
titkárnak
Kollégiumi nevelő, vagy
csoportvezető
kezdeményezésére,
az
illetékes intézményvezető
jóváhagyásával, kollégiumi
titkár

folyamatos

Kollégiumi nevelők,
kollégiumi, csoportvezetők

Folyamatos

Kollégiumi nevelők,
csoportvezetők

Folyamatos

Kollégiumi nevelők,
csoportvezetők
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Napló ellenőrzése.

Folyamatos

intézményvezető,
intézményvezető h.

3. Félévi és év végi zárás időszakában
Elvégzendő feladat
Határidő
Felelős
Csoportnévsorok ellenőrzése. Félévi értekezlet időpontja előtt két héttel. csoportvezetők
4. Év végi naplózárás
Elvégzendő feladat
kollégiumi
nevelők,
csoportvezetők napló zárás
feladatainak
ellenőrzés
elvégzése

Határidő

Kollégiumi
nevelők,
csoportvezetők

Tanévzáró értekezlet

5. A napló archiválása, irattárazás
Elvégzendő feladat
Határidő
A végleges csoportnapló,
foglalkozási és szakköri
naplók mentése, irattári
Tanév vége
és
a
titkársági
archiválása.
V.

Felelős

Felelős
Intézményvezető, kollégiumi
titkár

Rendszerüzemeltetési szabályok
1. A műszaki hibák, rendkívüli események kezelése

A KRÉTA használatának alapvető feltétele a technikai eszközök üzembiztos működése. A
technikai eszközök minden felhasználójának kötelessége az eszközök rendeltetésszerű
használata, a technikai eszköz állapotának megóvása.
A technikai rendszer működtetésének felelőse az intézmény rendszergazdája.
2. A rendszer elemeinek meghibásodása esetén követendő eljárási szabályok
érvényesek:
A. A kollégiumi nevelői feladatok munkaállomás meghibásodása esetén
Csoportvezető feladata:

a)
-

A meghibásodás tényét jelenteni az intézményvezetőnek.

-

A meghibásodás időtartama alatt az elektronikus rögzítésre nem került adatok,

papír alapú regisztrálása és elektronikus rögzítése legfeljebb három napon belül a
kijelölt tartalék gépek valamelyikén. (pl. számítástechnikai terem gépein)
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B. Feladata a rendszer üzemeltetőknek
-

A hiba behatárolása (hardver ill. szoftver hiba feltérképezése)

-

Jelzés a fenntartó felé

-

A hiba elhárításához szükséges lépések megtétele.

-

Indokolt esetben szerviz szolgáltatások igénybevétele.

C. Illetéktelen felhasználók hozzáférése az adatbázishoz
Az illetéktelen napló hozzáféréseket 100%-os biztonsággal nem lehet kizárni.
A havi naplózárás rendszerével csak egy hónapon belül képzelhető el az illetéktelen hozzáférés,
ami megfelelő figyelemmel felfedezhető. A felhasználók kötelesek a felhasználónevüket és
különösen a jelszavaikat biztonságosan tárolni, rendszeres időközönként megváltoztatni,
valamint ügyelni arra, hogy jelszavukat mások ne ismerhessék meg.
D. A felhasználók jelszavaikat nem hozhatják mások tudomására. Amennyiben gyanú
merül fel a jelszavak kitudódását illetően a felhasználó köteles azonnal
megváltoztatni jelszavát.
Ha egy kollégiumi nevelő vagy csoportvezető a saját bejegyzéseinek ellenőrzése során
illetéktelen, nem azonosított bejegyzésre utaló nyomot talál, haladéktalanul köteles jelezni a
rendszer üzemeltetéséért felelős kollégiumi titkárnak.
A KRÉTA rendszer minden műveletről napló feljegyzést készít, tehát utólag feltérképezhető
minden napló művelet.
VI.

Záró rendelkezések

A KRÉTA rendszer része az intézmény teljes informatikai rendszerének, ezért a rendszer
működtetésére kiterjed az intézmény hatályos „Adatvédelmi, adatbiztonsági szabályzata
(Informatikai biztonsági szabályzata)”.
Ezen szabályzat a keltezés napjától lép hatályba, rendelkezéseit ezen időponttól kezdődően kell
alkalmazni, visszavonásig (módosításig) marad érvényben.
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10. sz. melléklet
KRÉTA e - Ügyintézés szabályzata
2019. szeptemberétől bevezetésre kerül a KRÉTA rendszeren keresztül az e - Ügyintézés.
Az e - Ügyintézés lehetőségei:
A Gondviselői/Tanulói jogosultsággal rendelkező felhasználók kérelmet (kérelmeket),
jelentkezési lapot, iratokat, igazolásokat és egyéb dokumentumokat nyújthatnak be az intézmény
felé elektronikus formában a rendszeren keresztül. Ehhez lehetőségük van dokumentum
sablonok letöltésére, megszemélyesítésére, a dokumentumok mentésére és visszatöltésére a
rendszerbe. A felhasználói felületen keresztül ügyeik nyomon követésére.
Hozzáférés az e-Ügyintézéshez:
A Gondviselők részére kibővített jogosultságot generál a rendszer, mellyel a gondviselő belép a
KRÉTA rendszer szülői felületére. Ezen az oldalon kezdeményezhető az e-Ügyintézés.
Amennyiben a gondviselő megadta e-mail címét, s az a KRÉTA rendszerben rögzítésre került,
úgy e-mailben értesítést kap a hozzáférésről, mely tartalmazza az azonosítót, és ideiglenes
jelszót, melyet csak az igénylő ismer. A jelszót gondosan meg kell őrizni.
Segítség az e-Ügyintézés használatához
A https://tudasbazis.ekreta.hu/oldalon az e-Ügyintézés menü alatt található segédanyag, illetve
videó.
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11. sz. melléklet
Intézményvezető második vezetői ciklusának nevelőtestületi véleményezés eljárásrendje
2020/2021 tanév
Gémesi Csaba Tamás intézményvezetői megbízásának második ciklusa lejár 2020/2021 tanév
végével.
Az Nkt 67§ (7. bekezdés) értelmében a pályázat mellőzhető, ha az intézményvezető ismételt
megbízásával a fenntartó és a nevelőtestület egyetért.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. Évi XXXIII. tv köznevelési intézményben történő
végrehatásról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 22 § (3) bekezdése alapján pályázat
kiírása nélkül adható, ha azzal a nevelőtestület legalább kétharmada egyetért.
A fenntartó 2020. 10. 08. nappal kezdeményezte az intézményvezető második ciklusú pályázat
nélküli vezetői megbízásának nevelőtestületi véleményezését.
Nevelőtestület

tagjai:

pedagógus

munkakörben

foglalkoztatottak

valamint

felsőfokú

végzettséggel rendelkező NOKS
Eljárásrend kötelező elemei:
1.
-

Előkészítő értekezlet tartalmi elemei:
Intézményvezető az online előkészítő értekezleten tájékoztatja a nevelőtestületet a
Fenntartó kezdeményezéséről.

-

A nevelőtestület meghatározza és jóváhagyja a véleményezés eljárásrendjét.

-

Meghatározásra kerül a véleményező online értekezlet időpontja, a
véleményező értekezlet lebonyolítója, az előkészítő bizottság tagjai, valamint a
szavazatszámlálók

2. Véleményező értekezlet tartalmi elemei:
-

A véleményezés online nevelőtestület értekezlet keretében történik, melyre meghívást
kap a Kaposvári Tankerület igazgatója, akit megbízott munkatársai is képviselhetnek.

-

A fenntartó a vélemények kialakítására a közléstől számított 15 napot biztosít.

-

A véleményező értekezlet lebonyolítását az intézményvezető nem láthatja el.

-

Értekezletről jegyzőkönyv készül, melynek melléklete a részvételt alátámasztó
elektronikus felületen jelenlévők számának megállapítására alkalmas képernyőkép vagy
letölthető résztvevői névsor

-

A vélemény kialakítása személyes titkos, szavazással történik. A szavazásra a
távolságtartás szabályai betartásának biztosítása érdekében megfelelő helységet és
időtartamot kell biztosítani. A szavazást a szavazatszámláló bizottságon túl a Kaposvári
Tankerület egy munkatársa is felügyeli.
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-

A szavazásnak arról kell döntenie, hogy a „szavazásra jogosult támogatja azt, hogy az
intézményvezető pályázati eljárás nélkül a második vezetői ciklusra megbízást
kaphasson”.

-

A nevelőtestület kétharmadának támogatása szükséges, ami azt jelenti hogy a szavazati
arány az állománytábla alapján szavazásra jogosultak összes létszáma alapján kerül
megállapításra.

-

Intézményvezető a saját személyére nem szavazhat.

-

Szavazás eredménye alapján el kell készíteni a nevelőtestület írásos nyilatkozatát,
melynek melléklete a szavazó jelenéti ív, amelyen a munkakör is feltüntetésre kerül.

Határidők:
Tevékenység

időpont

levezető

Előkészítő
értekezlet online
(google meet)
Véleményezés
eljárásrend
Vélemények
kialakítása
Véleményező
értekezlet online
(google meet)

2020.10.12

intézményvez
ető

2020.10.12

kollégiumi
tikár

tanügyi referens

Személyes
szavazás

2020.11.04.
14:00 órakor

Kaposvári
Tankerület
igazgatója
v
megbízott személy
Tankerületi
munkatárs

Eredeti
dokumentáció
átadása

2020.11.09.
12:00 óráig

előkészítő
bizottság
elnöke
.
szavazó
számlálók,
tankerület
munkatárs
kollégiumi
titkár

2020.10.27-ig
(15 nap)
2020.11.03.
11:30 órakor

jegyzőkönyv
(2020.11.09.)

meghívás
dokumentáció
átadás
Vörös Ivett

szavazó cédulák
szavazó lista
nevelőtestület
nyilatkozat
jegyzőkönyv
Vörös Ivett részére
szavazólista,
lezárt
borítékban a szavazó
cédulák, nevelőtestület
nyilatkozat
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