
  
 

3300 Eger, Rákóczi út 48.  tel.: (36) 536-070  fax: (36) 325-311  www.nejanet.hu 

 

 

 

A Neumann János Középiskola és Kollégium 

Szervezeti és működési szabályzata 

 

2013 





Neumann János Középiskola és Kollégium  

3 

 

1. VÉLEMÉNYEZÉS, ELFOGADÁS, JÓVÁHAGYÁS, MEGTEKINTÉS 

 

Jelen szervezeti és működési szabályzatot a tanulók, szüleik, az munkavállalók és más 

érdeklődők megtekinthetik az igazgatói irodában munkaidőben, továbbá az intézmény 

honlapján. 

 

A szervezeti és működési szabályzat és mellékleteinek betartása kötelező érvényű az intéz-

mény valamennyi munkavállalójára, tanulójára, valamint azokra a személyekre, akik 

munkájukat az iskola területén, de nem az intézménnyel munkaviszonyban végzik. A 

szervezeti és működési szabályzat az intézményvezető jóváhagyásának időpontjával lép ha-

tályba, és határozatlan időre szól. 

 

A SZMSZ hatálybalépése 

 

A SZMSZ 2013. év augusztus hó 30. napján a nevelőtestület általi elfogadásával lép hatályba, 

és visszavonásig érvényes. A felülvizsgált szervezeti és működési szabályzat 

hatálybalépésével egyidejűleg érvényét veszti a 2012. év március hó  31. napján készített 

(előző) SZMSZ. 

 

Az SZMSZ felülvizsgálata 

 

A SZMSZ felülvizsgálatára sor kerül jogszabályi előírás alapján, illetve jogszabályváltozás 

esetén, vagy ha módosítását kezdeményezi az intézmény nevelőtestülete, a  

diákönkormányzat, a szülői választmány. A kezdeményezést és a javasolt módosítást az in-

tézményvezetőhöz kell beterjeszteni. A SZMSZ módosítási eljárása megegyezik 

megalkotásának szabályaival. 

 

 

Kelt: Eger, 2013. év augusztus hónap 30. nap 

 

 

............................................. 

igazgató 

 

 

 

P.H. 
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Az intézményben működő egyeztető fórumok nyilatkozatai: 

 

A szervezeti és működési szabályzatot az intézmény diákönkormányzata 2013. év augusztus 

hó 30. napján tartott ülésén megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy a diákönkormányzat 

véleményezési jogát jelen SZMSZ felülvizsgálata során, a jogszabályban meghatározott 

ügyekben gyakorolta. A tanulók tankönyvtámogatásának megállapítása, az iskolai tankönyv-

ellátás megszervezése, a tankönyvrendelés elkészítésének helyi rendje vonatkozásában a di-

ákönkormányzat egyetértési jogkört gyakorolt, nevezett rendelkezésekkel egyetért. 

 

Kelt: Eger, 2013. év augusztus hónap 30. nap 

 

 

............................................. 

diákönkormányzat vezetője 

 

A szervezeti és működési szabályzatot a szülői szervezet (közösség) 2013. év szeptember hó 

6. napján tartott ülésén megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy a szülői választmány 

véleményezési jogát jelen SZMSZ felülvizsgálata során, a jogszabályban meghatározott 

ügyekben gyakorolta. A tanulók tankönyvtámogatásának megállapítása, az iskolai tankönyv-

ellátás megszervezése, a tankönyvrendelés elkészítésének helyi rendje vonatkozásában a szü-

lői szervezet egyetértési jogkört gyakorolt, nevezett rendelkezésekkel egyetért. 

 

Kelt: Eger, 2013.  év szeptember hónap 6. nap 

 

 

............................................. 

szülői választmány elnöke 

 

 

A szervezeti és működési szabályzatot az intézmény nevelőtestülete 2013. év augusztus hó 

30. napján tartott értekezletén elfogadta. 

 

 

............................................. 

érdekvédelmi csoport vezetője 

 

 

Fenntartói és működtetői nyilatkozat 

 

Aláírásommal tanúsítom, hogy a fenntartó, működtető Neumann Iskola Alapítvány döntésre 

jogosult kuratóriuma az SZMSZ fenntartóra, működtetőre többletkötelezettséget rovó rendel-

kezéseivel (6. Tanulói közösségek; 7.3 Szakmai és sportrendezvények; 9. Tanórán kívüli fog-

lalkozások; 11. Iskolai könyvtár) egyetért.  

 

Kelt: Eger, 2013. év szeptember hónap 30. nap 

............................................. 

 Leitner György 

 kuratóriumi elnök 
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2. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 

A szervezeti és működési szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) megalkotása a Nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. §-ában foglalt felhatalmazás alapján törté-

nik. 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 feladat-

rendszerek, tevékenység-csoportok és folyamatok összehangolt működését, racionális és ha-

tékony kapcsolati rendszerét tartalmazza. 

 

A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi törvé-

nyek, kormányrendeletek és miniszteri rendeletek: 

 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.)  

 a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 

 a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Tpr.) 

 az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. ren-

delet (a továbbiakban: Ámr.)  

 a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási in-

tézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) 

 a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasznála-

táról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.)  

 a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rend-

jéről szóló 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet 

  

 az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.) 

OM rendelet 

 a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól szóló 44/2007. 

(XII. 29.) OKM rendelet 
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3. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. Az intézmény neve és címe 

Neumann János Középiskola és Kollégium 

Eger 3300 

Rákóczi út 48. 

Telefon: 36-536-070, 36-325-311 

Fax: 36-325-311 

E-mail: siposm@nejanet.hu; neumann@nejanet.hu 

OM azonosító: 031603 

2. Az intézmény alapító és fenntartó szerve 

Neumann Iskola Alapítvány 

Eger 3300 

Rákóczi út 48. 

Telefon: 36-536-070, 36-325-311 

Fax: 36-325-311 

3. Az intézmény felügyeleti szerve 

A Neumann Iskola Alapítvány Kuratóriuma 

4. Az intézmény vezetője  

A kuratórium által pályázat útján határozatlan időre megbízott igazgató. 

5. Az intézmény típusa 

Szakképzési és gimnáziumi nevelési és oktatási feladatot ellátó közoktatási intézmény. 

6. Az intézmény gazdálkodási jogköre 

Önállóan gazdálkodó, bankszámlával rendelkező szerv. Az intézmény a mindenkor ér-

vényben levő alapítványi gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok előírása alapján köte-

les ellátni az önálló gazdálkodással kapcsolatos feladatokat. Az éves jóváhagyott költ-

ségvetési keretével önállóan gazdálkodik.  

7. Az ellátandó alaptevékenység megnevezése 

 gimnáziumi nevelés-oktatás 

 szakközépiskolai nevelés-oktatás 

 kollégiumi ellátás 

 érettségi utáni szakképzés 

 felnőttoktatás 

 

Az intézmény a feladatkörét csak a Neumann Iskola Alapítvány Kuratóriumának 

a hozzájárulásával változtathatja meg.  

 

8. Vállalkozásként végezhető tevékenységek 

 Alapfeladaton kívüli oktatás és ezzel összefüggő szolgáltatás. 

 Sportlétesítmény- és terem-bérbeadás.  

 Számítástechnikai alkalmazási szolgáltatások. 

 Kereskedelmi szálláshely szolgáltatása.  

 Felesleges vagyontárgyak értékesítése. 

E tevékenység figyelembevételénél a mindenkor hatályos jogszabályban foglaltak, 

valamint a Ta. törvény előírásai szerint kell eljárni. Veszteségesen, az alapfeladatok elő-

irányzatai rovására e tevékenységek nem folytathatók. 

A kiegészítő (vállalkozási) tevékenység, a szabad kapacitások hasznosításának 

mértéke csak olyan részarányt képviselhet, amely nem zavarja az alapfeladatok szaksze-

mailto:siposm@nejanet.hu
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rű ellátását. E tevékenységet eredmény centrikusan folytathatja, az alapellátási feladatok 

színvonalát szolgáló előirányzatai kiegészítése céljából. Veszteségesen, az alapfeladatok 

előirányzatainak rovására a kiegészítő tevékenység nem folytatható.  

Az intézmény a bevételi előirányzatait éves költségvetésében rögzíti, többletbevé-

teleit és tőkéjét szabadon felhasználhatja. Erről a vonatkozó törvényi előírásoknak meg-

felelően köteles az éves mérlegbeszámolójában számot adni. Az éves költségvetést és a 

mérlegbeszámolót a Neumann Iskola Alapítvány Kuratóriuma fogadja el. 

Az intézmény a belső felépítését, működésének rendjét az SZMSZ-ben, a gazdál-

kodás bonyolításával, számvitel rendjével, leltározás, selejtezés, pénzkezelés anyag- és 

készletgazdálkodás stb. lebonyolításának rendjét köteles belső szabályzatban rögzíteni, 

azokat a mindenkori hatályos jogszabályi előírások alapján aktualizálni. 
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4. AZ ISKOLA SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE, VEZETÉSI SZERKEZETE, A VEZETŐK 

KÖZÖTTI MUNKAMEGOSZTÁS  

 

1. Az iskola szervezeti felépítése 

IGAZGATÓ 

 

 

                   

                        
IGAZGATÓHELYETTESEK    SZAKMACSOPORT VEZETŐK    KOLLÉGIUM VEZETŐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

szabadidő, 

művészetek 

 humán természettudományos idegen nyelvi szakmai 

testnevelés magyar matematika angol inf. 

művészetek történelem fizika német közg. 

könyvtáros filozófia kémia francia 

 művészeti biológia olasz 

  földrajz spanyol 

   

 

 

4.1. Az iskolavezetés szerkezete, a vezetők közötti munkamegosztás 

Az iskola fenntartója a Neumann Iskola Alapítvány. Az alapítvány kilencfős kuratóriu-

mának tagjait az alapítók, Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Neumann Alapítvány 

Kuratóriuma bízzák meg. Feladata: az alapítvány vagyonának megőrzése, illetve alapítványi 

célú hasznosítása, és annak biztosítása, hogy az alapítvány mindenkor hatályos jogszabályok 

szerint, céljának megfelelően működjön és gazdálkodjék. Ellátja a hatályos törvények alapján 

a Neumann János Középiskola és Kollégium, mint köznevelési intézmény fenntartásával és 

működtetésével összefüggő feladatokat. 

A kuratórium az alapítvány operatív teendőinek intézésére az iskola pedagógusközössé-

gének ajánlására igazgatót nevez ki. Az igazgató az intézmény egyszemélyi felelős vezetője. 

A kuratóriumnak nem tagja, de ülésein állandó meghívottként jelen van. 

Az iskolavezetés állandó tagjai: 

 igazgató 

 igazgatóhelyettesek (általános igazgatóhelyettes, szakmai-minőségbiztosítási igazgatóhe-

lyettes, nevelési igazgatóhelyettes kollégiumvezető, gazdasági igazgatóhelyettes) 

 szakmacsoport vezetők 

 

Az iskolavezetőség hetente, lehetőség szerint hétfőn 8.00-10.00 óra között ülésezik. Rendkí-

vüli esetekben az igazgató összehívhatja a vezetőséget hosszabb megbeszélésekre. A tárgyalt 
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napirend függvényében a vezetőségi ülésekre meghívhatók a tantestület, a diákönkormányzat 

vagy a szülők képviselői. 

 

A vezetők közötti helyettesítés rendje 

 Az igazgatót távollétében, illetve akadályoztatása esetén az azonnali döntést igénylő va-

lamennyi ügyben az általános igazgatóhelyettese teljes jogkörrel és felelősséggel helyette-

síti.  

 Az igazgató tartós távolléte esetén a helyettesítésről az intézményvezető vagy a kuratóri-

um intézkedik a teljes intézményvezetői jogkörre vonatkozóan. 

 Az igazgató vagy igazgatóhelyettese, vagy megbízásuk alapján valamelyik szakmacso-

port-vezető a kötelező iskolai foglalkozások kezdetétől azok befejezéséig az intézmény-

ben tartózkodik.  Rendkívüli helyzetben a helyszínen tartózkodó legmagasabb szintű ve-

zető jogosult képviseletre, szükség esetén intézkedésre. 

 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 

Az iskola vezetése meghatározza, és az Éves Munkatervben nyilvánossá teszi az intéz-

mény működésével, folyamatainak ellenőrzésével kapcsolatos hatásköröket. Ennek keretében 

megjelöli a működés azon területeit, amelyeket ellenőrzése során vizsgálni kíván, meghatá-

rozza az ehhez alkalmazandó módszereket. 

Egyértelművé teszi, hogy a folyamatok mely szakaszait kívánja ellenőrizni. Meghatározza 

a vezetői ellenőrzés során nyert információk felhasználási módját és az ellenőrzést követő 

intézkedés lépéseit. Az ellenőrzést végzők  

A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésére jogosult: 

 igazgató, 

 igazgatóhelyettes, 

 szakmacsoport-vezetők 

Az oktató-nevelő munka belső ellenőrzésének rendjét az igazgatóhelyettes és a szakma-

csoport-vezetők szervezik meg. 

Az ellenőrzés módszerei:  

 tanórák és a tanórán kívüli foglalkozások látogatása, 

 a tanulók írásbeli munkáinak vizsgálata, 

 beszámoltatás szóban vagy írásban. 

Az ellenőrzés tapasztalatait a pedagógusokkal egyénileg, illetve szükség szerint az ille-

tékes szakmacsoportokkal kell megbeszélni. A tapasztalatokról az intézmény vezetőjét tájé-

koztatni kell, aki az általánosítható információkat nevelőtestületi értekezleten összegzi és ér-

tékeli. 
 

 

4.2. A vezetők feladatai és hatásköre 

4.2.1. Az igazgató 
Az iskola egyszemélyi felelős vezetője. Felelőssége kiterjed az iskola, kollégium, ifjú-

sági vállalkozói központ működtetésére, a nevelő-oktató munka tartalmára és az intézmény 

gazdasági tevékenységére.  

Felel az intézmény ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségbiztosítási rendszerének 

működéséért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a neve-

lő-és oktatómunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanuló- és 

gyermekbaleset megelőzéséért, a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának 

megszervezéséért. Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos 
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gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, dönt az intézmény működésével kapcsolat-

ban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. Az alkalmazottak 

foglalkoztatására, élet-és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét jog-

szabályban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja. 

Képviseli az intézményt a különböző irányító szervek, hatóságok, intézmények, mun-

káltatók, egyéb szervezetek és magánszemélyek előtt. A képviselettel alkalmanként vezető 

társait is megbízhatja.  

Feladatait az intézmény vezető beosztású dolgozóival és az intézmény közösségeivel 

megosztva, azok bevonásával látja el. Közvetlen vezetőtársait maga választja ki a tantestület 

véleményének kikérése után. 

 

Feladata 

 A nevelőtestület vezetése, az iskola pedagógiai irányítása. 

 A nevelő-oktató munka tervezése (pedagógiai program, szervezeti és működési szabály-

zat, helyi tantervek, stb.) 

 Az iskolai tanítás (7-12. évfolyamig) és a 13-14. évfolyamon folyó képzés megszervezé-

se, irányítása, illetve ezek feltételeinek biztosítása. (személyi, tárgyi) 

 Az intézményben folyó nevelő-oktató munka tartalmának ellenőrzése, és megfelelő szín-

vonalának biztosítása.  

 A tanórán kívüli tevékenység segítése, illetve ehhez a feltételek biztosítása. 

 A diákmozgalom működésének elősegítése, tevékenységének kontrolálása. 

 A lehető legszélesebb körű közvetlen és közvetett kapcsolatok kialakítása a művelődési 

intézményekkel és társintézetekkel, a képzésben érintett szervezetekkel, vállalatokkal, tár-

sulásokkal, vállalkozókkal. 

 A szülői munkaközösség (választmány) megszervezése, megfelelő működtetése. 

 A nevelő testület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, döntés után azok végrehajtása, 

illetve a megvalósulás ellenőrzése.  

 A nevelőtestület továbbképzési tervének elkészítése. 

Az igazgató tevékenysége során a következő feladatokat végzi: 

 Előkészíti (módosítja) az iskola szervezeti és működési szabályzatát, pedagógiai program-

ját, helyi tantervét. 

 Az óraszükséglet ismeretében az igazgatóhelyettessel és a szakmacsoport vezetőkkel 

egyetértésben dönt a tantárgy-, illetve órafelosztásról és a megfelelő számú pedagógus 

felvételről vagy elbocsátásról. 

 Helyettesével és a tankönyvfelelőssel gondoskodik a tanításhoz szükséges tankönyvek, 

egyéb segédletek és taneszközök biztosításáról. 

 Az igazgató helyettesekkel és a minőségirányítási csoport vezetőjével közösen megterve-

zik az intézmény belső ellenőrzési szabályzatát. Közvetlen munkatársaival és a szakma-

csoportok vezetőivel megosztva gondoskodik a nevelő-oktató munka ellenőrzéséről, az 

órák és a foglalkozások látogatásáról, valamint a tapasztalatok értékeléséről.  

 Ellenőrzi a korrepetálásokat, a szakkörök tevékenységét, a sportszakosztályi munkát, va-

lamint a tömegsport foglalkozásokat. 

 Felügyeli az OSZTV, SZÉTV, valamint OKTV, egyéb tanulmányi és sportversenyek 

szervezését. 

 Kidolgoztatja a diákmozgalom célrendszerét, tevékenységi körét. 

 A szülői választmány létrehozásáról, működtetéséről a megtervezett program alapján 

gondoskodik. 
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 Az intézmény gazdasági igazgató helyettesével egyeztetve gondoskodik az évi költségve-

tés elkészítéséről, a rendelkezésre álló anyagi eszközök célszerű felhasználásáról és fo-

lyamatosan vizsgálja (vizsgáltatja) a rendelkezésre álló anyagi fedezet alakulását. 

 A tantestület elé terjeszti véleményezési, elfogadási, illetve döntési célból 

 a szervezeti és működési szabályzatot, 

 az éves munkatervet, 

 módosítás esetén a házirendet és 

 minden olyan lényeges kérdést, amely a képzés tartalmát, az iskola jövőjét vagy a 

tantestület tagjait közvetlenül érinti. 

 Rendkívüli szünetet rendelhet el, ha rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy 

más elháríthatatlan ok miatt a nevelési-oktatási intézmény működése nem biztosítható, 

vagy az intézkedés elmaradása jelentős veszéllyel, illetve helyrehozhatatlan kárral járna. 

Intézkedéséhez be kell szerezni a fenntartó egyetértését, illetve ha ez nem lehetséges a 

fenntartót haladéktalanul értesíteni kell.  

 

Az igazgató a tevékenysége során a következőket a döntési jogkörében tartja: 

 A költségvetés megtervezését, a gazdálkodás irányítását, a jóváhagyott kiadási előirány-

zatokra vonatkozó felhasználási, utalványozási, valamint bérgazdálkodási jogkört.  

 Személyzeti munkában a pedagógusokra és egyéb alkalmazottakra vonatkozó kinevezési, 

felmentési és a fegyelmi ügyeket. 

 Kitüntetést, jutalmazást, a bérügyekben való döntést; ezeket előzetesen egyezteti az isko-

lavezetés tagjaival. 

 Helyettes(ek), szakmacsoport-vezetők és minőségirányítási csoportvezető megbízatását, 

felmentését, a rájuk vonatkozó fegyelmi határozatok meghozatalát. 

 A tanulói és kollégiumi jogviszony létesítésével illetve megszűntetésével kapcsolatos 

ügyeket. 

 

Az általános igazgatóhelyettes 
 

Igazgató közvetlen segítője az iskola nevelő-oktató munkájának irányításában. 

Az igazgatót akadályoztatása esetén teljes felelősséggel és jogkörrel helyettesíti.  

Banki aláírási jogkörrel rendelkezik, az igazgató távollétében utalványozási jogot gyakorol. 

Felelős a tanulók jogainak érvényesüléséért. 

Tevékenyen részt vállal az iskola oktatási koncepciójának a kialakításában. 

Felelős az iskola tanügy-igazgatási dokumentumainak elkészítéséért és folyamatos vezetésé-

ért, ellenőrzéséért. 

Részt vesz a tantárgyfelosztás elkészítésében, felelős az órarend összeállításáért, valamint a 

folyamatos karbantartásáért. Elkészíti az órarendnek megfelelő terembeosztást. Gondos-

kodik a foglalkozások tantermi rendjéről. 

Megszervezi a távollévő pedagógusok tanórai helyettesítését. 

Közvetlenül irányítja, koordinálja az iskolatitkár tevékenységét. 

Megszervezi a tanári ügyeleti rendszert.  

A tanulók és a tanárok széleskörű bevonásával gondoskodik a fakultációk, a szakkörök, kor-

repetálások, felzárkóztató foglalkozások, érdeklődési körök, klubok megszervezéséről.  

Felelős az országos valamint a városi, megyei és területi tanulmányi versenyek iskolai fordu-

lóinak megszervezéséért, valamint a továbbjutók versenyen való részvételéért.  

Munkakapcsolatot tart a pedagógiai intézetekkel. 

Rendszeres kapcsolatot tart a kollégiumokkal.  

Felelős az iskolában folyó pályaválasztási munkáért.  
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a. Az iskolában folyó munkát megismerteti az általános iskolásokkal. Megszervezi 

számukra a nyílt hetet, lebonyolítja a felvételijüket. 

Szervezi iskolánk tanulóinak pályára irányítását.  

Felelős az osztályozó vizsgák, különbözeti vizsgák, javítóvizsgák valamint az érettségi vizsga 

megszervezéséért és lebonyolításáért. 

 

Nevelési igazgatóhelyettes kollégiumvezető 
 

- Az igazgató közvetlen segítője az iskola oktató-nevelő munkájának irányításában. 

- Az igazgatót akadályoztatása esetén megbízással helyettesítheti. 

- Felelős a tanulói és szülői jogok érvényesüléséért. 

- Tevékeny részt vállal az iskola oktatási-nevelési koncepciójának alakításában. 

- Közvetlenül irányítja, koordinálja az ifjúságvédelmi felelősök, az IDÖ segítő pedagó-

gus, szabadidő szervező pedagógusok tevékenységét, valamint az iskolapszichológus 

munkáját. 

- Szervezi, koordinálja, felügyeli és szakmailag segíti az osztályfőnökök nevelőmunká-

ját és gyakorlati tevékenységét. Ellenőrzi az osztályfőnökök tevékenységét. 

- Szervezi a tanulói ügyeleti rendszert. 

- Felelős a szülők és a szaktanárok rendszeres találkozásainak (fogadóórák, szülői érte-

kezletek és egyéb fórumok) szervezéséért. 

- Az iskola kollégiumi hálózatának felelős vezetője 

  

- Felel a kollégium üzemeltetéséért, a nevelőmunka megszervezéséért, irányításáért és 

zavartalan megvalósításáért.  

- Szervezi, irányítja és ellenőrzi a nevelőtanárok pedagógiai tevékenységét. Biztosítja a 

minőségi munkavégzés feltételeit. 

- Elkészíti a kollégium házirendjét, a nevelőtanár munkaidő beosztását.  

  Felelős a kollégium tanügy-igazgatási dokumentumainak elkészítéséért és folyamatos 

 vezetéséért, ellenőrzéséért. 

- Megszervezi a tanulók számára a munkavédelmi, tűzvédelmi és baleset megelőzési 

oktatást.  

- Gondoskodik a kollégium berendezési tárgyainak, eszközeinek védelméről. Anyagi és 

erkölcsi felelősségre vonja a károkozókat és rongálókat. 

- Javaslatot tesz a kollégiumi épületek, berendezési tárgyak, felszerelések javítására, 

karbantartására, új eszközök beszerzésére. 

- Az AJTP iskolai felelőse, melynek kapcsán  

~ felelős a beiskolázások megszervezéséért 

~ kapcsolatot tart az AJTP-s programirodával 

~ szervezi, koordinálja és ellenőrzi a programban dolgozók munkáját 

~ felelős a szükséges szakmai jelentések elkészítéséért, a speciális nyilvántar-

tások naprakészségéért 

- Felelős a hátrányos helyzetű (AJTP-n kívüli) tanulók iskolai programjának elkészíté-

séért és megvalósításáért, koordinálja a programban részt vállaló tanárok munkáját. 

- Rendszeres kapcsolatot tart az iskolai egészségügyi szolgálattal. 

- Szervezi a nevelési értekezleteket. 

- Felelős az iskolai ünnepélyek, megemlékezések és egyéb iskolai rendezvények meg-

szervezéséért.  
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Szakmai-minőségbiztosítási igazgatóhelyettes 
 

 Irányítja és koordinálja a Neumann János Középiskola és Kollégium minőségirányítási 

programjának működtetését, a minőségirányítási folyamatok és az intézményi minőség-

célok időszakos felülvizsgálatát, az intézményi minőségirányítási program jogszabályi 

előírásoknak megfelelő átalakítását. 

 Vezeti és szervezi a minőségirányítási csoport munkáját. 

 Koordinálja és figyelemmel kíséri a Neumann János Középiskola és Kollégium pedagó-

gus- és vezetőértékelésének folyamatát. 

 Koordinálja az iskolát érintő külső és belső méréseket: tanulói elégedettség mérés, klíma 

mérések, szülői elégedettség mérés, partneri mérések, pedagógus önértékelés. 

 Felelős az Országos Kompetenciamérés előkészítéséért, a mérési biztosok felkészítéséért, 

valamint a mérés lebonyolításáért. Figyelemmel kíséri az intézményi eredményeket. 

 Felelős a hátrányos helyzetű tanulók tehetséggondozását, hátránykompenzációs progra-

mok működését célzó pályázat nyilvántartásáért, az egyéni fejlesztési lapok és a csoport-

fejlesztő lapok elkészítéséért, a folyamat minőségbiztosításáért.  

 Segíti a szakmacsoport vezetők munkáját.  

 A mérések, valamint a belső értékelések tapasztalatainak összegzése alapján javaslatot 

tesz az iskolavezetésnek a javítandó, fejlesztendő folyamatok és területek meghatározásá-

ra, amelyek esetében vezetői beavatkozásra van szükség. Segíti az intézményi folyama-

tok, tevékenységek folyamatos fejlesztését. 

 Feladata speciális szakmai pályázatok figyelése. 

 Feladata a pedagógus életpályamodellel és előmeneteli rendszerrel kapcsolatos előkészítő 

munka, szervezés, lebonyolítás. 

 Feladata a közösségi szolgálattal kapcsolatos koordináció. 

 Felelős a két tanítási nyelvű képzés szakmai munkájának koordinálásáért, figyelemmel 

kíséri a jogszabályi változásokat, a tantervek készítését. 

 Segíti az angol célnyelven tanító pedagógusok munkáját, együttműködését. 

 Szorosan együttműködik az idegen nyelvi szakmacsoport vezetőjével a két tanítási nyel-

vű osztályokban folyó oktatás koordinálásában, monitoring tevékenységében.  

 Kapcsolatot tart a Kéttannyelvű Iskoláért Egyesülettel. 

 Figyelemmel kíséri a két tanítási nyelvű érettségit, tájékoztatja a tanulókat, a szülőket és 

a pedagógusokat az egyedi szabályozásról. 

 Segíti az általános igazgatóhelyettes munkáját a specialitások, a nyelvi vonatkozások te-

kintetében.  

 Segíti a két tanítási nyelvű osztályok osztályfőnökeinek tevékenységét, adminisztrációs 

munkáját. 

 Figyelemmel kíséri és ellenőrzi a hat évfolyamos gimnáziumi osztályban folyó nevelő-

oktató munkát, koordinálja, támogatja a szakmacsoport vezetők, az osztályfőnök és a 

szaktanárok munkáját, segíti együttműködésüket. 

 Koordinálja a hat évfolyamos és a két tanítási nyelvű gimnáziumi oktatás tantárgyfelosz-

tását. 

 Fórumokat szervez a hat évfolyamos gimnáziumi osztályban tanító pedagógusok számára 

tapasztalataik megosztására, a tantervek és haladási ütemtervek megbeszélésére, szükség 

esetén a tapasztalatok alapján módosításukra. Figyelemmel kíséri a jogszabályi változá-

sokat. 
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 Feladata a hat évfolyamos gimnáziumi képzésre való beiskolázás folyamatának előkészí-

tése, irányítása, a tanulók és szülők tájékoztatása, a jelentkezés jogszabályoknak megfe-

lelő lebonyolítása, az igazgató döntésének segítése. A beiskolázás során szorosan 

együttműködik az általános igazgatóhelyettessel. 

 

4.2.2. Pedagógusok 
 

Gimnáziumban vagy szakközépiskolában osztályoknak, tanulócsoportoknak oktat egy 

vagy több tantárgyat tanítási órák és egyéb foglalkozások keretében. 

Az előírt tanterv alapján elkészíti az egyes tantárgyak éves oktatási programját az adott 

tanévre. A tananyag szóbeli  átadásával, magyarázatokkal, beszélgetésekkel, irányított,  át-

gondolt óravezetéssel, szaktantermi, laboratóriumi foglalkozásokkal, valamint audiovizuális 

eszközök, s egyéb szemléltetőeszközök, számítógépes programok, demonstrációs kísérletek 

bemutatásával segíti a tantárgy anyagának elsajátítását. Széles körű szakmai és  általános mű-

veltségbeli ismereteket nyújt a tanulóknak. Kiemelten foglalkozik a tehetséges tanulókkal. 

Segíti a gyengébb tanulók felzárkózását. Problémamegoldó gondolkodást, kreativitást igénylő 

feladatok adásával járul hozzá az egész személyiség fejlesztéséhez. Kijelöli és ellenőrzi a házi 

feladatot, kijavítja az írásbeli munkákat, és meghallgatja a szóbeli feleleteket, beszámolókat. 

Előkészíti, megíratja és értékeli a dolgozatokat. A szóbeli, írásbeli és egyéb tanulói megnyil-

vánulások alapján értékel, osztályoz, majd a félév és év végén megállapítja a tanulók érdem-

jegyeit. A naplóban, fakultációs naplóban jegyzi az érdemjegyeket, az egyes tanárok anyagát 

és a hiányzókat. Kulturált magatartást kíván meg, fegyelmet tart az osztálytermekben és az 

iskola egyéb területein. Tanácsokat ad a tanulóknak tanulmányi és személyes problémáikkal 

kapcsolatban. Szülői értekezletek, fogadóórák keretében folyamatosan tartja a kapcsolatot a 

szülőkkel. Folyamatosan képzi magát szaktárgyában és pedagógia, pszichológiai, szociológiai 

ismeretei terén. Részt vesz a tantestületi üléseken, szakmai munkaközösségi összejöveteleken, 

a nevelési értekezleteken, osztálykirándulások szervezésében, vezetésében, iskolai munka-

tervben elfogadott ünnepélyeken, rendezvényeken. Felügyeletet lát el foglalkozásokon, ren-

dezvényeken, tanulmányi versenyeken. Megbízás alapján osztályfőnöki teendőket lát el. Részt 

vesz az iskolai sport-, kulturális és egyéb rendezvények szervezésében. Szaktárgyához kap-

csolódó szakköröket vezet. Felkészíti a tanulókat az érettségi vizsgára, érettségiztet. Támogat-

ja a diákönkormányzat munkáját.  

A pedagógus anyagi és fegyelmi felelősséggel tartozik az osztálya tantermének rendjé-

ért, felszereléséért és a tanterem állapotáért. A pedagógus teljes felelősséggel tartozik az osz-

tályával kapcsolatos adatszolgáltatásért. 

Példamutató magatartásával aktív tagja a tantestületnek, a szakmai közösségének. 

 

5. AZ INTÉZMÉNYI KÖZÖSSÉGEK  

5.1. Az iskolaközösség 

Az alkalmazotti, szülői és tanulói közösségek összessége. 

 

5.2. Az alkalmazotti közösség 

Az iskola nevelőtestületéből és az intézménynél alkalmazotti jogviszonyban álló technikai, 

adminisztratív dolgozókból áll. 
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5.3. A nevelőtestület 

A nevelőtestület a nevelési-oktatási intézmény pedagógusainak közössége, nevelési és 

oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A neve-

lőtestület tagja a nevelési-oktatási intézmény valamennyi pedagógusa, igazgatója, valamint a 

nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő felsőfokú végzettségű alkalmazottja. A nevelőtes-

tület véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet a nevelési-oktatási intézmény működésével 

kapcsolatos valamennyi kérdésben. Nevelési és oktatási kérdésekben, az intézmény működé-

sével kapcsolatos ügyekben, valamint a köznevelési törvényben és más jogszabályokban 

meghatározott kérdésekben döntési, egyébként pedig véleményező és javaslattevő jogkörrel 

rendelkezik. Ki kell kérni a nevelőtestület véleményét a tantárgyfelosztás elfogadása előtt, az 

egyes pedagógusok külön megbízásainak elosztása során, valamint az igazgatóhelyettes(ek), 

szakmacsoport vezetők megbízása, illetve a megbízás visszavonása előtt. 

A műveltségi területeknek megfelelően a nevelőtestületben szakmacsoportok működ-

nek, amely szakmai, módszertani kérdésekben segítséget ad a nevelési-oktatási intézményben 

folyó nevelő és oktató munka tervezéséhez, megszervezéséhez, ellenőrzéséhez.  

A nevelőtestület feladata az iskola szakmai koncepciójának a megvitatása és elfogadása, 

a szakmacsoportok vezetőinek, az igazgatónak, az igazgatóhelyettesnek beszámoltatása a fe-

ladataik teljesítéséről. 

 

A nevelőtestület döntési jogkörébe tartozik 

A pedagógiai program és módosításának, a szervezeti és működési szabályzat és módo-

sításának elfogadása, a továbbképzési program elfogadása, a nevelési és oktatási intézmény 

éves munkatervének elkészítése. A nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, 

értékelések, beszámolók elfogadása, a bérezési elvek meghatározása, a nevelőtestület képvise-

letében eljáró pedagógus kiválasztása. A házirend elfogadása, a tanulók magasabb évfolyam-

ba lépésének a megállapítása, a tanulók fegyelmi ügyeiben való döntés, a tanulók osztályozó-

vizsgára való bocsátása, a tanulók felvételével kapcsolatos elvek megfogalmazása. Az intéz-

ményvezetői, pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai vélemény kiala-

kítása, az egyhangú döntés szükségességének a meghatározása, illetve jogszabályban megha-

tározott más ügyek. 

A nevelőtestület határoz a pedagógiai program valamint az SZMSZ jóváhagyásának 

megtagadása esetén, a döntés ellen a bírósághoz történő kereset benyújtásáról. 

A felsorolt kérdésekben a nevelőtestület minősített többségű (2/3 arányú) döntésére van 

szükség. A kollektív döntéseket az igazgató, igazgatóhelyettes(ek) vagy a szakmacsoport ve-

zető(k) készítik elő. 

 

A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása 

A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból 

– meghatározott időre vagy alkalmilag – bizottságot hozhat létre, illetve egyes jogköreinek 

gyakorlását átruházhatja a szakmacsoportra, szakmai közösségekre, a szülői választmányra 
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vagy más szülői közösségre, illetve a diákönkormányzatra. Az átruházott jogkör gyakorlója a 

nevelőtestületet tájékoztatni köteles – a nevelőtestület által meghatározott időközönként és 

módon – azokról az ügyekről, amelyekben a nevelőtestület megbízásából eljár. E rendelkezé-

seket nem lehet alkalmazni a foglalkozási, illetve a pedagógiai program és az SZMSZ elfoga-

dásánál. 

A nevelőtestület a pedagógiai programmal és az éves munkatervvel összhangban átru-

házhatja a következő feladatokat a szakmacsoportokra: 

  a fakultációs irányok meghatározását és megválasztását, 

  a tantárgyaikkal kapcsolatos pályázatok, tanulmányi versenyek kiírását, lebonyolítását, 

elbírálását, valamint az eredmények kihirdetését, 

 a tanulók ismeretszintjének felmérését és értékelését, 

 a pedagógiai kutatás és kísérlet szervezését, lebonyolítását, 

 a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok felhasználását, 

 a pályakezdő pedagógusok munkájának támogatását, 

 a munkatársi közösség fejlesztését. 

 

A nevelőtestület fórumai 

 A nevelőtestület a tanév folyamán rendes és rendkívüli értekezletet tart. A szorgalmi idő-

szakban lehetőleg minden hétfőn a harmadik (húszperces) szünetben információs értekez-

letet tart. 

 A nevelőtestület rendes értekezletei a tanévnyitó, tanévzáró és nevelési értekezletek. A 

tanévnyitó értekezlet dönt az éves munkaterv összeállításáról, illetve elfogadásáról. A ne-

velőtestület értekezletét az iskola munkatervében meghatározott napirenddel és időpont-

ban az igazgató hívja össze.  

 Az igazgató a rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásáról a napirend három nap-

pal előbb történő kihirdetésével intézkedik 

 A rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásának nevelőtestületi kezdeményezésé-

hez a pedagógusok 1/6-odának aláírása, valamint az ok megjelölése szükséges. Az érte-

kezletet tanítási időn kívül a kezdeményezés írásbeli átadásától számított nyolc napon be-

lül össze kell hívni.  

 A nevelőtestületi értekezletet az igazgató készíti elő. A nevelőtestület írásos előterjesztés 

alapján tárgyalja a pedagógiai program, az SZMSZ, a házirend, a munkaterv, az iskolai 

munkára irányuló átfogó elemzés, beszámoló elfogadásával, valamint a diákönkormány-

zat SZMSZ-ének jóváhagyásával kapcsolatos napirendi pontokat. Az igazgató az előter-

jesztés írásos anyagát a nevelőtestületi értekezlet előtt legalább nyolc nappal korábban a 

tantestület rendelkezésére bocsátja. A belső szabályzatok megváltoztatására is hasonló 

körülmények között kerül sor. 

 A nevelőtestület vonatkozó napirendi pontjához az egyetértései vagy véleményezési jogot 

gyakorló szülői közösség képviselőjét meg kell hívni. Hasonlóképpen a vonatkozó napi-

rendi ponthoz a véleményezési jogkört gyakorló diákönkormányzat képviselőjét kell 

meghívni.  

 A nevelőtestületi értekezlet levezetője az igazgató. 
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 Ha a nevelőtestület egyszerű szótöbbséggel hozható döntésénél szavazategyenlőség ke-

letkezik, a határozatot az igazgató szavazata dönti el. A nevelőtestület döntéseit határoza-

tok formájában kell megszövegezni. A határozatokat sorszámozni kell, és azokat nyilván-

tartásba kell venni.  

 A nevelőtestületi értekezleten jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvet az értekezleten kije-

lölt személy vezeti. A jegyzőkönyv hitelesítésére a nevelőtestület két tagot választ. A 

jegyzőkönyvet az igazgató, a jegyzőkönyvvezető és a két hitelesítő írja alá. 

 

A szakmai munkaközösségek – szakmacsoportok 

 

 A pedagógusok szakmai munkáját a szakmacsoportok fogják össze és koordinálják. 

Az iskola minden pedagógusa tagja valamely szakmacsoportnak. Ha egy pedagógus képesíté-

se alapján több szakmacsoporthoz tartozna, abban az esetben a magasabb óraszámban tanított 

tantárgya alapján kerül egy adott szakmacsoportba. Ekkor a másik szakmacsoportban felme-

rülő feladatokat is elvégzi. A szakmai munkaközösség részt vesz a nevelési-oktatási intéz-

mény szakmai munkájának irányításában, tervezésében, szervezésében és ellenőrzésében, 

összegző véleménye figyelembe vehető a pedagógusok minősítési eljárásában. Az intézmény-

ben öt szakmacsoport van, a szakmacsoportok a műveltségi területeknek megfelelően működ-

nek: 

- humán  

- természettudományi 

- idegen nyelvi 

- informatikai és közgazdasági 

- művészet és sport 

A szakmacsoportok munkáját a szakmacsoport vezetők irányítják. A szakmacsoport vezetőket 

a munkaközösség véleményének kikérésével az igazgató bízza meg. A szakmai munkaközös-

ség vezetője részt vesz a belső értékelésben és ellenőrzésben. A szakmai munkaközösség ve-

zetője gondoskodik a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak nevelő-oktató munkájának 

szakmai segítéséről és koordinálásáról. Képviseli a szakmacsoportot az iskolavezetésben. 

Szakmai, módszertani kérdésekben segítséget ad a nevelési-oktatási intézményben folyó ne-

velő és oktató munka tervezéséhez, megszervezéséhez, ellenőrzéséhez. Vezetői tevékenysé-

güket munkaköri leírás tartalmazza. 

 

5.4. Az osztályfőnökök közössége 

Az osztályközösség élén, mint pedagógusvezető, az osztályfőnök áll. Az osztályfőnö-

köt az igazgatóhelyettes(ek) javaslata alapján az igazgató bízza meg. Az osztályára, illetve 

annak tanulóira vonatkozóan intézkedéseket csak az osztályfőnök tudtával, illetve előzetes 

tájékoztatása vagy véleményének meghallgatása alapján lehet tenni. Az osztályfőnöki közös-

ségnek minden osztályfőnök tagja. Az osztályfőnöki közösség vezetője az intézmény nevelési 

igazgatóhelyettese. Az igazgatóhelyettes munkáját évfolyamfelelős osztályfőnökök segítik. 
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Az osztályfőnök  

- koordinálja az osztályában tanító szaktanárok munkáját, céltudatosan összehangolja a 

nevelési tényezőket, fejleszti tanítványai személyiségét, segíti hivatástudatuk kialakí-

tását,  

- az igazgatóhelyettes utasításai szerint a tanév elején felméri a tanulók neveltségi szint-

jét és osztályfőnöki nevelési tervet készít, 

- elvégzi az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket, az osztálynapló vezetését, elle-

nőrzését. Kitölti a bizonyítványokat, anyakönyvi lapokat, bevezeti a módosításokat,  

- vezeti a tanulói hiányzásokról a statisztikát, elbírálja a hiányzások igazolását. Szülői 

kérésre engedélyt adhat arra, hogy az osztályában járó tanuló egy tanévben maximum 

három napot hiányozhasson, 

- figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét. 

Törekszik az indokolatlan mulasztások és késések megelőzésére, illetve csökkentésé-

re. A fegyelmi eljárásoknál a szervezeti és működési szabályzat szerint jár el, 

- nyomon követi a tanulók személyiségének a fejlődését. Osztályfőnökváltás esetén tá-

jékoztatja az új osztályfőnököt a tanulók személyiségéről. A félévi és év végi osztá-

lyozó értekezlet előtt elemzi a tanulók személyiségfejlődését. Dönt – az osztályában 

oktató-nevelő munkát végző pedagógusok javaslata alapján – a tanulók magatartásá-

nak és szorgalmának minősítéséről,  

- az osztály közösségi életének kialakításában és fejlesztésében együttműködik az osz-

tály diákönkormányzatával, a szabadidő szervező tanárral, gyermek- és ifjúságvédelmi 

felelőssel és az osztályban tanító tanárokkal,  

- látogatja az osztálya tanítási óráit. Gondot fordít a dolgozatírás, a házi feladatok és 

egyéb tanulmányi elfoglaltságok egyenletes elosztására. Tapasztalatait és észrevételeit 

az egységes követelmények, és eljárások érdekében megbeszéli az érintett tanárokkal, 

a tanulók szüleivel, gondozójával, nevelőjével, törvényes képviselőjével. Szükség ese-

tén az osztályban tanító tanárokat tanácskozásra hívja össze, 

- aktív pedagógiai kapcsolatot épít ki és tart fenn a szülőkkel és a tanulók oktatásában, 

nevelésében közreműködő kollégiumi nevelőtanárokkal. A kapcsolatteremtés formái: 

fogadóóra, osztály szülői értekezlet, családlátogatás, szülői fórum, ellenőrző könyv út-

ján tájékoztatás a tanuló magatartásáról és általános tanulmányi előmeneteléről,  

- szervezi és segíti az osztály szülői munkaközösségének munkáját. A szülői értekezle-

teken beszámol az osztály neveltségi és tanulmányi helyzetéről, ismerteti a soron kö-

vetkező feladatokat. Bővíti az egyes nevelési kérdések megvitatásával a szülők és a sa-

ját ismereteit. Nevelési és tanulási kérdésekben tanácsokat ad. Törekszik a család és az 

iskola nevelő munkájának összekapcsolására. Lehetővé teszi, hogy az osztályközössé-

get érintő kérdésekben a tanulók képviselői kifejthessék véleményüket a szülői érte-

kezleten,  

- különös gondot fordít a hátrányos helyzetű tanulók segítésére,  

- segíti a tehetséggondozást, mozgósítja osztályának tanulóit a szakkörökön, versenye-

ken, iskolai és városi versenyeken való részvételre. A rászorulókat ösztönzi a korrepe-

tálásokon való részvételre. Figyelemmel kíséri az osztálya tanulóinak tanórán kívüli 

elfoglaltságát, és őrködik azon, hogy mindez a tanulók teherbírását ne haladja meg, 
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- figyelemmel kíséri a tanulók egészségi állapotát. Egészségi rendellenesség esetén fel-

veszi a kapcsolatot az iskolaorvossal. Ellenőrzi, hogy a tanulók megjelentek-e a köte-

lező orvosi vizsgálaton. Gondoskodik a beteg tanulók meglátogatásáról, a tanulásban 

való elmaradás pótlásáról. Fertőző betegségből felépült tanulónak csak orvosi igazolás 

alapján engedélyezi az iskola látogatását, 

- részt vesz az osztályfőnökök közösségének munkájában. A számára kijelölt feladato-

kat teljesíti, észrevételeivel, javaslataival elősegíti az eredményes tevékenységet. 

- az osztályára, illetve annak tanulóira vonatkozóan intézkedéseket csak tudtával, illetve 

előzetes tájékoztatása vagy véleményének meghallgatása alapján lehet tenni, 

- osztálya tanulóit jutalmazhatja, büntetheti, vagy ezekre vonatkozóan javaslatokat tehet 

az iskola vezetésének és a tantestületnek,  

- az osztályfőnök anyagi és fegyelmi felelősséggel tartozik az osztálya tantermének 

rendjéért, felszereléséért és a tanterem állapotáért,  

- az osztályfőnök teljes felelősséggel tartozik az osztályával kapcsolatos adatszolgálta-

tásért. 

 

Az évfolyamfelelős osztályfőnök továbbá 

- koordinálja az adott évfolyamhoz tartozó osztályfőnökök munkáját, 

- céltudatosan összehangolja az évfolyamon adódó nevelési tényezőket, 

- szervezi az évfolyam által vállalt rendezvények lebonyolítását, figyelemmel kíséri 

megvalósításukat, 

- vezetésével megbeszélik a közös előadások, tanfolyamok, szervezését. Megszervezi az 

óralátogatásokat, 

- éves, évfolyamra vonatkozó osztályfőnöki nevelési tervet készít, 

- az adott évfolyamhoz tartozó osztályok közösségi életének kialakításában és fejleszté-

sében együttműködik a nevelési igazgatóhelyettessel, a diákönkormányzattal, a sza-

badidő szervező tanárral, gyermek- és ifjúságvédelmi felelőssel és az évfolyam osz-

tályfőnökeivel,  

- ellenőrzi az évfolyam osztályfőnökeinek ügyviteli munkáját, a naplók, törzskönyvek 

vezetését, a hiányzásokról készült nyilvántartásokat 

 

Az évfolyam felelős osztályfőnököt minden tanév elején az iskola igazgatója jelöli ki. Köz-

vetlen vezetője a mindenkori nevelési igazgató helyettes. 

 

5.5. A szülői munkaközösség 

A Köznevelési Törvény (2011. évi CXC. törvény) 73. § alapján az iskolában a szülők 

meghatározott jogaik érvényesítésére, a kötelességük teljesítése érdekében osztályonként 

munkaközösséget alkotnak. A szülői munkaközösségek osztályonként három főt delegálnak 

az iskolai szülői választmányba. Az iskolai szülői közösség élén így a szülői választmány áll, 

amely tagjai közül megválasztja a választmány elnökét, valamint további 12 tagját, akik az 

operatív vezetés feladatait látják el. A választmány, illetve az operatív testület működését sa-

ját SZMSZ-ük tartalmazza.  
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A szülői választmány igyekszik jó munkakapcsolatot fenntartani az osztályfőnöki mun-

kaközösséggel. A szülők véleményüknek a szülői választmányon keresztül, valamint közvet-

lenül is hangot adhatnak. A hagyományoknak megfelelően szülői választmányi ülés évente 

legalább kétszer összeül, és ezeken az üléseken az iskolavezetés is képviselteti magát. A kap-

csolattartás fő célja egyrészt az iskolai célkitűzések tudatosítása a szülőkben, másrészt a szü-

lői kontroll biztosítása a nevelőtestület tevékenységét illetően. A szülők részvétele biztosított 

az iskolai fejlesztésekre, a képzési célokra és feladatokra vonatkozó döntések előkészítésében. 

Képviselőik jelen vannak a Neumann Iskola Alapítvány és a Neumann Alapítvány Kuratóri-

umában is. 

A szülői munkaközösség az iskola közösségének szerves részeként segíti az iskolai és 

családi nevelés összehangolását, biztosítja a szülők részvételét az ifjúság nevelésében.  

Az iskolai szülői választmány döntési jogkörébe tartozik saját működési rendjének és 

munkaprogramjának a meghatározása, illetve a képviseletében eljáró személyek megválasztá-

sa. 

Az iskolai szülői választmány véleményezési jogkört gyakorol az iskolai munkarend, 

ezen belül a tanév rendjének meghatározásában, a szervezeti és működési szabályzat szülőket 

is érintő rendelkezéseiben, a házirenddel kapcsolatban, az iskola és a család közötti kapcsolat-

tartás rendjének a kialakításában és az iskolai hagyományok továbbfejlesztésének kérdései-

ben. A tankönyvtámogatás és a tankönyvrendelés helyi rendje vonatkozásában, a tandíjjal 

kapcsolatos kérdésekben, valamint a tanulók fegyelmi ügyeit érintő szabályozásban. 

Az osztályok szülői közösségének tevékenységét az osztályfőnökök segítik. A szülői 

közösségek véleményeiket, állásfoglalásaikat, javaslataikat a választott szülői választmányi 

elnök vagy az osztályfőnök közvetítésével juttatják el az igazgatóhoz és az iskolavezetéshez. 

 

A szülők tájékoztatása 

A Köznevelési Törvénynek (2011. évi CXC. törvény) 72. §-nak megfelelően az iskola a 

tanév során szóbeli tájékoztatást tart a szülők számára. Formái: szülői értekezletek (legkeve-

sebb kettő évenként), és fogadóórák. Ezeket a tájékoztatókat az általános munkaidőn túl kell 

megszervezni. Az iskola írásban, a tanulók ellenőrző könyvében, rendszeresen tájékoztatást 

ad a tanulók előmeneteléről és magatartásáról. 

 

Szülői értekezletek 

 Iskolai szülői értekezletet az iskola igazgatója hívhat össze. Az összehívást kezdemé-

nyezheti a szülői választmány vagy a tantestület többségi szavazással.  

 Az osztályok szülői közössége számára a szülői értekezletet az osztályfőnök hívja össze. 

A rendes szülői értekezlet időpontjai: szeptember, ahol a szülőket a tanév rendjéről, fela-

datairól tájékoztatjuk, valamint február, amelynek témája az első félév általános és konk-

rét értékelése. Rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze az igazgató engedélyével az 

osztályfőnök saját kezdeményezésére vagy az osztály szülői munkaközössége egy harma-

dának kérésére. 
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Szülői fogadóórák 

 A fogadóórák rendjét a tanév rendjében az iskola igazgatója határozza meg. A fogadóórát 

az iskola valamennyi pedagógusa ugyanazon az előre meghatározott időpontban tartja, le-

hetőleg minden olyan hónapban, amikor nincs szülői értekezlet. 

 A tanuló szülője, gondviselője vagy törvényes képviselője a fogadóórákon kívül is talál-

kozhat az iskola nevelőivel. A találkozást telefonon vagy írásban egyezteti az érintett pe-

dagógussal. 

 

Rendszeres írásbeli tájékoztatás 

 A pedagógus dátummal és kézjeggyel ellátott bejegyzést tehet a tanuló ellenőrző könyvé-

be a tanuló magatartásával és tanulmányi munkájával kapcsolatban. Ugyancsak ellenőrző 

útján juttathat el információkat a szülőknek.  

 Az osztályzatok beírásáról és aláíratásáról a tanuló gondoskodik. Az osztályzatok valódi-

ságáról az osztályfőnök havonta egy alkalommal megbizonyosodik. 

 

Jogorvoslati lehetőség az iskolai döntések ellen 

 

A nevelési-oktatási intézmény a gyermekkel, a tanulóval kapcsolatos döntéseit - jogsza-

bályban meghatározott esetben és formában - írásban közli a tanulóval, a szülővel. 

Az iskola, a kollégium döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása ellen a ta-

nuló, a szülő a Köznevelési Törvény (2011. évi CXC. törvény) 37-38. §-ában meghatáro-

zott módon járhat el.  

 

6. TANULÓI KÖZÖSSÉGEK  

A tanulók felvétele az iskolába 

A tanulói jogviszony létesítéséről (felvétel vagy átvétel útján) az iskola igazgatója 

dönt. A felvételi rendjét, az iskolai jogviszony és a kollégiumi tagsági viszony létrejöttét a 

Köznevelési Törvény (2011. évi CXC. törvény) 50-53. §-a szabályozza. A felvételi eljárások-

kal kapcsolatos határidőket az oktatásért felelős miniszter évente, a tanév rendjéről szóló mi-

niszteri rendeletben határozza meg a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI Rendelet alapján. 

A Köznevelési Törvény 50. §- a szerint az iskola meghatározhatja a tanulói jogviszony 

létesítésének tanulmányi feltételeit. Az iskola a felvételi követelményeket a felvételi tájékoz-

tatóban, a tanév rendjében a meghatározott időben köteles nyilvánosságra hozni. Iskolánk a 

tanév elején felvételi tájékoztatót készít, amelyben többek között a felvételi követelményeket 

a tanév rendjében a meghatározott időben honlapján nyilvánosságra hozza, valamint a KIFIR 

rendszerében október 31-éig elhelyezi. Az intézmény november hónapban nyílt hét keretében 

is tájékoztatja az általános iskolásokat, a szülőket és pedagógusokat az iskolában folyó kép-

zésről és annak feltételeiről. 

Iskolánkba történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait a 20/2012. (VIII. 

31.) EMMI rendelet határozza meg. 

Az általános iskolai tanuló a középfokú iskolába az általános vagy a rendkívüli felvételi 

eljárás keretében vehető fel.  
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A felvételi kérelmek elbírálása iskolánkban az általános felvételi eljárásban alábbi 

szempontok alapján történik: 

a) az általános iskolai tanulmányi eredmények (7. év végi és 8. félévi eredmények, hat 

osztályos képzés esetén 5. év végi és 6. félévi eredmények) és a 

b) a központilag kiadott egységes feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga ered-

ménye. (50-50 pont) 

Tanulmányi eredmények 8. osztályosoknál: kötelezően magyar és matematika; választ-

ható történelem, idegen nyelv, fizika, biológia, kémia, földrajz tantárgyak közül három ered-

ménye. (50 pont) 

Tanulmányi eredmények 6. osztályosoknál: kötelezően magyar és matematika duplázva 

és idegen nyelv. (50 pont) 

Szóbeli felvételi vizsga nincs, a beszélgetés a tanulóval és szüleivel az alapítványi mű-

ködés sajátosságairól a felvételi pontszámot nem befolyásolja. 

 

Az osztályközösség 

Az azonos évfolyamra járó és közös tanulócsoportot alkotó tanulók egy osztályközössé-

get alkotnak. Az osztályközösségek diákjai a tanórák (foglalkozások) túlnyomó többségét az 

órarend szerint közösen látogatják. Az osztályközösségek kijelölt tanteremmel rendelkeznek. 

A tanterem berendezéséért, rendjéért az osztályközösség felelős. Az tantermet a saját igényeik 

szerint rendezhetik, díszíthetik. 

Az osztályközösség vezetője az osztályfőnök. Az osztályközösség saját ügyeinek inté-

zésére felelősöket választhat (például osztálytitkár, gazdasági felelős, menzafelelős stb.) 

Megválasztja az iskolai diákönkormányzatba delegált képviselőjét. Ezáltal az osztályközösség 

önmaga diákképviseletéről dönt.  

 

Diákkörök 

 Szakkörök: a tanulók szakmai és egyéb érdeklődésének kielégítése, tanórán kívüli önmű-

velődésük elősegítése céljából szakkörök szervezhetők. A szervezést kezdeményezhetik a 

diákok, szülők és pedagógusok egyaránt. A szervezés menete: szeptember 15-ig a szakkö-

rök meghirdetése, szeptember 28-ig jelentkezés a szakkörökre, október 1-ig igazgatói 

döntés a szakkörök indíthatóságáról, órakeretéről, valamint a szakköri tagságról. A szak-

körvezetőket a szakmacsoport vezető javaslatára az igazgató bízza meg. A szakkör veze-

tője külön díjazásban részesülhet. A szakkörök munkaterv alapján működnek, a foglalko-

zásokról szakköri naplót kell vezetni. A szakkörvezető rendszeresen tájékoztatja a szak-

macsoport vezetőjét a szakkör működéséről. 

 Sportkörök: az iskolában iskolai sportkör működik a tanulók testedzési és sportolási igé-

nyeinek kielégítésére, a testnevelési órákon tanult mozgásformák begyakoroltatására és a 

minőségi sport utánpótlásának nevelése érdekében. A tanulók részvétele a sportkör és a 

szabadidő sport munkájában önkéntes. A sportkörök munkájában, valamint a tömegsport 

foglalkozásokon való rendszeres és ellenőrzött részvétellel a tanulók teljesíthetik a min-

dennapos testneveléssel összefüggő kötelezettségüket. 
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A diákönkormányzat 

A tanulók, a tanulóközösségek a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot 

hoznak létre. A neve: iskolai diákönkormányzat (IDŐ). A diákönkormányzat az osztályok 

által delegált tanulói képviselőkből álló diákvezetői közösség. Élén az önmaguk közül évente 

választott elnök, elnökhelyettes, két gazdasági vezető és az ügyvivői testület áll. Az ügyvivői 

testület a diákönkormányzat ügyintézői és képviseleti szerve. Az ügyvivők száma négy. Min-

den évfolyamról egy fő. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi 

kérdésre kiterjed. Munkáját e feladatra kijelölt, felsőfokú végzettségű és pedagógus szakkép-

zettségű személy segíti, akit a diákönkormányzat javaslatára az intézményvezető bíz meg. A 

diákönkormányzat megbízása alapján, eljárhat a diákönkormányzat képviseletében is.  

A diákönkormányzat – a nevelőtestület véleményének a kikérésével – dönt saját műkö-

déséről, a működésükhöz biztosított anyagi eszközök felhasználásáról, hatáskörei gyakorlásá-

ról, a diáknapok programjáról, a saját tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és működteté-

séről, valamint a tájékoztatási rendszer (iskolaújság, iskolarádió, iskola tv) szerkesztősége 

tanulói vezetőjének, munkatársainak megbízásáról.  

A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a választó tanulóközösség fo-

gadja el és a nevelőtestület hagyja jóvá. Az SZMSZ jóváhagyása csak akkor tagadható meg, 

ha jogszabálysértő vagy ellentétes az iskola SZMSZ-ével, illetve házirendjével.  

A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet az intézmény működésé-

vel és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

A diákönkormányzat feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az intéz-

mény helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem korlátozza az intézmény működését.  

Az intézményben évente legalább egy alkalommal diákparlamentet kell szervezni a di-

ákönkormányzat működésének és a tanulói jogok érvényesülésének áttekintése céljából. Meg-

tartásának idejét a tanév helyi rendje tartalmazza. A diákparlament napirendjét az igazgató és 

az iskolai diákönkormányzat elnöke közösen állapítja meg. A napirend nyilvánosságra hoza-

tala az osztályokban való kifüggesztéssel történik. A diákparlamenten jelen vannak: a tanulók 

választott képviselői, a diákönkormányzat tagjai, az intézmény igazgatója, vezetősége, a neve-

lőtestület tagjai, a szülői választmány elnöke, a szülők képviselői. 

Rendkívüli diákközgyűlés összehívását a diákönkormányzat vezetője a javasolt napi-

rend megjelölésével kezdeményezheti az intézmény igazgatójánál. Az igazgató a kezdemé-

nyezéstől számított 15 napon belül intézkedik a rendkívüli diákközgyűlés összehívásáról és 

közzé teszi annak napirendjét. Ha a rendkívüli diákközgyűlés összehívását nem tartja szüksé-

gesnek, gondoskodik a kezdeményezést kiváltó kérdés más úton való megnyugtató rendezésé-

ről. 

A diákönkormányzat véleményezési jogot gyakorol a tanulókat érintő kérdésekben 

 az iskolai SZMSZ elfogadásakor és módosításakor, 

 a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározásakor, 

 az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, 

 a házirend elfogadásakor, illetve módosításakor. 
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Tanulókat érintő döntések 

A tanulókat érintő kérdésekben a nevelőtestület jogosítványait a tanévnyitó értekezleten ho-

zott határozata alapján, az adott tanév időtartamára megalakított állandó bizottságokon keresz-

tül gyakorolhatja. 

 

 

7. AZ ISKOLAI MUNKAREND 

7.1. A tanév helyi rendje 

 

A tanév szeptember elsejétől (illetve az köznevelésért felelős miniszter által meghatá-

rozott időponttól) a következő év augusztus 31-éig (illetve az köznevelésért felelős miniszter 

által meghatározott időpontig) tart. A tanítási év szorgalmi ideje minden évfolyamon az köz-

nevelésért felelős miniszter által, az adott tanévre kiadott, a tanév rendjéről szóló rendeletben 

határozza meg. A tanítási év szorgalmi ideje csak azokon az évfolyamokon rövidebb, ahol a 

szorgalmi időszakot vizsgák (alap-, érettségi, szakmai vizsgák) követik. A szorgalmi idő tan-

évnyitóval kezdődik és a tanévzáró ünnepéllyel fejeződik be.  

A tanév helyi rendjét, programjait a nevelőtestület határozza meg és rögzíti az éves 

munkatervben. Ennek megfelelően a tanévnyitó értekezlet az alábbiakról dönt: 

a nevelő-oktató munka lényeges tartalmi változásairól (pedagógiai program módosításáról, az 

új tanév feladatairól, az oktató-nevelő munka prioritásairól); 

az iskolai szintű rendezvények és ünnepélyek tartalmáról és időpontjáról, a tanítás nélküli 

munkanapok időpontjáról és programjáról, a vizsgák rendjéről, a tanév tanórán kívüli fog-

lalkozásairól, az éves munkaterv jóváhagyásáról, a házirend módosításáról. 

Az intézményi rendezvényekre (ünnepélyekre, tanulmányi és sportrendezvényekre) 

való megfelelő színvonalú felkészítés és felkészülés a pedagógusok és a tanulók számára 

egyenletes, képességeket és a rátermettséget figyelembe vevő terhelést adjon. Az intézményi 

szintű ünnepélyeken, rendezvényeken a pedagógusok és a tanulók részvétele kötelező. Öltö-

zékük az alkalomhoz illő legyen. 

Az intézményi vizsgarendet a munkatervben kell rögzíteni (felvételi, érettségi, osztá-

lyozó, javító stb. vizsgák). 

A tanév helyi rendjét, az intézmény rendszabályait (házirend), balesetvédelmi, tűzvé-

delmi előírásokat, a bombariadó tervét az osztályfőnökök az első tanítási héten ismertetik a 

tanulókkal, melynek tudomásul vételéről a tanulók nyilatkozatot tesznek. Az első szülői érte-

kezleten az intézmény házirendjét a szülőkkel is ismertetjük. Az intézmény belső rendszabá-

lyait mindenki számára látható helyen ki kell függeszteni. 
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7.2.  Az ünnepélyek, megemlékezések, rendezvények rendje, a hagyomá-

nyok ápolásával kapcsolatos feladatok 

Az iskola hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az iskola jó 

hírnevének megőrzése, öregbítése az iskolaközösség minden tagjának joga és kötelessége. 

Az ünnepélyek, megemlékezések éves rendjét a tanév elején összeállított tanév rend-

jében rögzítjük. A megemlékezéseket, rendezvényeket az osztályfőnöki munkaközösség szer-

vezi, hagyomány és egyéni vállalás alapján. Az ünnepélyek, megemlékezések rendjét, a ha-

gyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat a nevelési igazgatóhelyettes koordinálja, a 

technikai kivitelezést, archiválást az oktatástechnológus segíti. 

A hagyománnyá vált ünnepélyek, megemlékezések, emléknapok és rendezvények az is-

kolánkban: 

Tanévnyitó ünnepség 

Diáknapok 

Megemlékezés az aradi vértanúkról (október 6.) 

Az elsősök bemutatkozása 

Gólyabál 

Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharcról (október 23.) 

Nyílt hét általános iskolásoknak 

Mikulás ünnepség a dolgozók gyermekei számára 

Fenyőünnep 

Gombavató 

Neumann-bál  

Farsangi bál  

Megemlékezés a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emlékéről (február 25.) 

Az 1848. évi polgári forradalom évfordulójának emlékünnepsége (március 15.) 

Neumann-napok 

A költészet napja 

Megemlékezés a holocaust áldozatairól (április 16.)  

A Föld napja 

Ballagás 

Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.) 

Tanévzáró ünnepség 

Gólyatábor 
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7.3.  Szakmai és sportrendezvények 

Tanulmányi versenyek 

 

Az iskolában kiemelt szerepet kap a tehetséggondozás, tanulóink felkészítése a külön-

böző tanulmányi versenyekre. Az iskola struktúrájából adódóan széles körű versenyez-

tetésre van lehetőség, melyre egyéni és csoportos speciális foglalkozások keretében 

készülhetnek a diákok. A meghirdetett versenyekre a felkészítésért, a szervezésért, a 

nevezésért a szakmacsoport vezetők és az általános igazgatóhelyettes felelős. 

Hagyománnyá vált versenyek: 

Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyek  

Nemes Tihamér Országos Informatikai Tanulmányi Verseny (programozás, alkalma-

zás) 

Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tantárgyak Versenye (SZÉTV) 

Országos Szakmai Tanulmányi Verseny 

Általános iskolások számára rendezett Neumann tantárgyi és levelezős versenyek 

(magyar nyelv és irodalom, angol nyelv, német nyelv, matematika, fizika, informa-

tika) 

Arany Dániel Matematika Verseny  

Kenguru Nemzetközi Versenyek (matematika, idegen nyelvek) 

Zrínyi Ilona Matematika verseny 

Bolyai Matematika Csapatverseny 

Kertész Andor Matematika Verseny 

Palotás József Matematika Verseny 

Varga Tamás Matematika Verseny 

Kalmár László Matematika Verseny 

Implom József Helyesírási Verseny  

Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei Helyesírási verseny 

„Szép magyar beszéd” Országos Verseny 

„Édes Anyanyelvünk” Országos Nyelvhasználati Verseny    

Megyei, területi, országos szavaló és prózamondó versenyek 

Savaria Országos Történelmi verseny 

Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny 

Mátrai Tibor Megyei Fizika Verseny 

Öveges József Országos Fizika Verseny 



 SZMSZ 

28 

 

Curie Kémiai Emlékverseny 

Irinyi János Országos Középiskolai Kémia Verseny 

Hevesy György Országos Kémia verseny 

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny 

Hermann Ottó Országos Biológia Verseny 

Less Nándor Földrajz Verseny 

Lóczy Lajos országos földrajzverseny 

Teleki Pál Országos Földrajz-Földtan verseny 

Földgömb Nemzetközi Középiskolai Földrajz Verseny  

Hulladékok Újrahasznosítása Prezentációs Verseny 

Varázstorony Vetélkedő 

II. Mentovich Ferenc Természettudományi Verseny 

4for Europe Országos Középiskolás Vetélkedő 

Langwest Országos Tehetségkutató Verseny (idegen nyelvek) 

Arany János Tehetséggondozó Program keretében rendezett versenyek 

 

Iskolai sportkör és sportrendezvények 

 

Az iskolai sportkör tevékenységét az iskolavezetéssel egyeztetett és jóváhagyott éves munka-

terv alapján végzi. A tanév során folyamatosan tájékoztatja munkájáról, az aktuális verse-

nyekről az iskola vezetését és a tantestületet és a tanév végén beszámol a tanulók fizikai álla-

potának, edzettségének és mozgáskultúrájának fejlődéséről.  

Az iskolai sportkör közvetlen szakmai irányítása a Művészetek-Sport-Szabadidő szakmacso-

port vezetőjének feladata, aki felelős a rendszeres tájékoztatásért.  

Az iskolai sportkör programjai és edzései az iskolai tornacsarnok használatának tekintetében 

elsőbbséget élveznek minden külsős használó előtt.  

 

Versenyek és szabadidős tevékenységek: 

 

Diákolimpiai részvétel: floorball, amatőr kosárlabda, kézilabda, aerobic, úszás, röp-

labda, teke, tájfutás, küzdősportok 

Futóversenyek: Barokk futóparádé, Drogprevenciós országos szervezésű verseny, 

1848-as városi futóverseny, jótékonysági futóversenyek 
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Neumann Liga 

Karácsonyi focikupa 

Bemutató órák szervezése: csörgőlabda, harcművészet 

Táborok: sí tábor, edzőtáborok, kajak-kenu táborok, vízitúra 

 

 

7.4. Az intézmény munkarendje, az intézményben való tartózkodás 

rendje 

Az oktatás és nevelés a tantárgyfelosztással összhangban levő heti órarend alapján pe-

dagógus vezetésével a kijelölt tantermekben illetve szaktermekben történik, a főépületen kívül 

az iskola egyéb feladat ellátási helyein is.  

A tanórák reggel 8 órakor kezdődnek, kivéve a Pozsonyi úti telephelyet, ahol 8.20-kor. 

A tanítási órák közötti szünetek 10 percesek, kivéve a 3. szünetet, amely 20 perc időtartamú. 

Kötelező ebédszünet 13.30-14.30 óráig, mely idő alatt tanítási órák megtartása csak kivételes 

esetben, egyedi engedély alapján lehetséges. A tanórán kívüli foglalkozásokat a kötelező taní-

tási órák helyett nem lehet szervezni. 

 

Az intézmény nyitva tartása 

Az iskola munkanapokon 6 órától 18 óráig szabadon nyitva tart a tanulók és az intéz-

mény dolgozói részére. Nyitvatartási időn kívül a pedagógusoknak és alkalmazottaknak beje-

lentési kötelezettségük van arra, hogy az iskolában tartózkodnak. Ennek indoklása és bejegy-

zése a portanaplóba kötelező. A tanulók nyitvatartási időn kívül csak az iskola alkalmazottjá-

nak felügyeletével tartózkodhatnak az intézményben. Hétvégén az iskola zárva van, az iskolá-

ban való tartózkodásra a nyitvatartási időn túli szabályozás érvényes. 

Külső személyek (szülők, vendégek, hivatalos ügyeket intézők, látogatók stb.) az in-

tézmény területén csak engedéllyel, a hivatalos nyitvatartási időben tartózkodhatnak. Érkezé-

sükkor a portaszolgálatnál kötelesek bejelentkezni, megnevezve érkezésük szándékát és az 

általuk keresett személyt. Indokolt esetben a tanulói ügyeletes a látogatót elkíséri a célhelyre, 

illetve személyhez. 

Azok a személyek, akik nem állnak az intézménnyel jogviszonyban, de munkavégzé-

sük helye az iskola, a munkáltatójukkal kötött szerződés alapján, meghatározott munkarend 

szerint tartózkodhatnak az intézményben. 

Az iskola által bérbe adott helyiségek használói a bérleti szerződésben foglaltak sze-

rint vehetik igénybe az intézményt. 
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A vezetők intézményben való tartózkodása 

Az igazgató vagy igazgatóhelyettese, vagy megbízásuk alapján valamelyik szakma-

csoport-vezető, vagy minőségirányítási vezető a kötelező iskolai foglalkozások kezdetétől 

azok befejezéséig az intézményben tartózkodik. Rendkívüli helyzetben a helyszínen tartózko-

dó legmagasabb szintű vezető jogosult képviseletre, szükség esetén intézkedésre.  

 

A pedagógusok munkarendje 

A pedagógusok jogait és kötelezettségeit a 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 62-

63.§-a rögzíti. 

Az intézményben dolgozó pedagógus heti munkaideje a kötelező órákból, valamint a 

nevelő, illetve nevelő-oktató munkával vagy a gyermekekkel, tanulókkal a szakfeladatának 

megfelelő foglalkozással összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll.  

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

lyettes állapítja meg az intézmény tanórarendjének (foglalkozási rendjének) függvényében. A 

konkrét napi munkabeosztások összeállításánál az intézmény feladatellátásának zavartalan 

működésének biztosítását kell figyelembe venni. Az intézmény vezetőségének tagjai – a fenti 

alapelv betartása mellett – javaslatokat tehetnek egyéb szempontok, kérések figyelembe véte-

lére. 

A pedagógus köteles tíz perccel tanítási, foglalkozási, ügyeleti beosztása előtt a mun-

kahelyén, (illetve a tanítás nélküli munkanapok programjának kezdete előtt annak helyén) 

megjelenni. 

Az általános igazgatóhelyettes által készített ügyeleti rend alapján a pedagógus köteles 

ügyeletesi teendőket is ellátni a tanórai foglalkozások rendjéhez igazított beosztás szerint. A 

tanári ügyelet naponként 7.30-16.00 óráig tart, pénteken 14 óráig. Az ügyeletet ellátó pedagó-

gus jogosult és köteles a vezetők távollétében a vezetői tevékenység körébe tartozó minden 

olyan intézkedést megtenni, amely a tanulók biztonságát és az épület épségét óvja. 

Feladatai: a tanulók reggeli beérkezésének ellenőrzése, óraközi szünetekben folyosó, tanter-

mek, aula, udvar, mellékhelyiségek rendjének és az iskola közvetlen környékének ellenőrzése. 

Rendkívüli helyzetekben intézkedik, illetve intézkedést kezdeményez. 

 Az érettségi felügyeletet a 100/1997. (VI.13.) Kormányrendelet az érettségi vizsgasza-

bályzatának kiadásáról szóló jogszabály, a versenyfelügyeleteket az adott versenyszabályzat, 

a tanulmányok alatti vizsgákon ellátandó feladatokat a Pedagógiai Program 2.11 fejezete sza-

bályozza.  
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A pedagógusok számára a kötelező óraszámon felüli nevelő-oktató munkával össze-

függő rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást az iskola igazgatója adja az igaz-

gatóhelyettes és a szakmacsoport-vezetők javaslata alapján. A megbízásnál figyelembe kell 

venni a rátermettséget, a szakértelmet és az arányos terhelés követelményét. 

A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradást, annak okát lehetőleg előző 

nap, de legkésőbb az adott munkanapon 7 óra 45 percig köteles jelenteni az általános igazga-

tóhelyettesnek, hogy az a helyettesítéséről intézkedhessen. A hiányzó pedagógus köteles hi-

ányzásának kezdetekor a soros feladatokat és kellékeket az igazgatóhelyetteshez eljuttatni, 

hogy akadályoztatás esetén a helyettesítő tanár biztosíthassa a tanulók számára a tanmenet 

szerinti előrehaladást. A hiányzást a Gazdasági Irodában is be kell jelenteni és a szükséges 

dokumentumokat visszaérkezéskor, de tartós távollét esetén legkésőbb az adott hónap 25. 

napjáig le kell adni. 

Egyéb esetben a pedagógus az igazgatóhelyettestől kérhet engedélyt, legalább egy 

nappal előbb, a tanóra (foglalkozás) elhagyására, rendhagyó tanóra megtartására vagy a tan-

órák elcserélésére. 

Hosszabb távolmaradást az igazgató engedélyezhet. 

 

Az iskola tanulóinak a munkarendje 

Az intézményi rendszabályok (házirend) tartalmazzák a tanulók jogait és kötelességeit, 

valamint a tanulók belső munkarendjének részletes szabályozását. A házirend betartása és 

betartatása a tanulók és az iskola valamennyi dolgozója számára kötelező.  A házirend szabá-

lyainak megsértése fegyelmi felelősséggel jár. Az azonnali elhárítás, amennyiben a szabály-

sértés ténye ezt lehetővé teszi, mindenkinek joga és kötelessége. Egyéb esetben jelentési köte-

lezettség áll fenn az illetékes személy felé, ami után a szabálysértést annak súlyától függően 

szankcionálni kell. 

 A házirendet az intézményvezető előterjesztésére a nevelőtestület fogadja el a tör-

vényben meghatározott személyek egyetértésével (szülői választmány, diákönkormányzat). 

7.5. A tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékozta-

tásának rendje és formája 

 

A tanuló minden őt érintő kérdésben szabadon kinyilváníthatja a véleményét, amelyet 

korára, érettségi fokára való figyelemmel kell értékelni. Az emberi méltóság tiszteletben tartá-

sával a tanuló véleményt mondhat az őt nevelő-oktató pedagógus munkájáról és az intézmény 

működéséről. A tanulónak tájékoztatást kell kapnia a személyét és tanulmányait érintő kérdé-
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sekben. Két héten belül érdemi választ kell kapnia mindazokban a kérdésekben, amelyeket az 

iskola vezetőihez, a kollégium vezetőihez, az iskola pedagógusaihoz, a szülői választmányhoz 

intéz. A tanulót értesíteni kell a személyével kapcsolatos büntető és jutalmazó intézkedésekről. 

Minden diákot megillet a jog, hogy a személyét érintő kérdésekről, döntésekről tájékoztatást 

kapjon osztályfőnökétől, szaktanárától vagy a döntés hozójától.  

 

A tanuló véleménynyilvánításának, tájékoztatásának rendszeres fórumai iskolánkban: 

osztályfőnöki óra (hetente egyszer) 

diákönkormányzat gyűlése  

igazgatói fórumok 

diákparlament (évente legalább egyszer) 

rendkívüli diákközgyűlés 

iskolagyűlés 

 

A tanulói érdekvédelem, érdekképviselet évközi feladatait az iskolai diákönkormányzat (IDÖ) 

látja el. A diákönkormányzat az osztályok által delegált tanulói képviselőkből álló diákvezetői 

közösség. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed, 

véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény működésével és a tanu-

lókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. A diákönkormányzat működését részletesen az 

SZMSZ 4. fejezete tartalmazza. 

 

7.6. Fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei 

A kötelességét enyhébb formában megszegő tanuló ellen fegyelmi intézkedés indítható. 

A fegyelmezés fokozatai és formái: 

- szaktanári figyelmeztetés 

- osztályfőnöki figyelmeztetés 

- szaktanári írásbeli figyelmeztetés 

- osztályfőnöki írásbeli figyelmeztetés 

- szaktanári írásbeli intés 

- osztályfőnöki írásbeli intés 

- igazgatói intés 

A fegyelmi intézkedéseket a tanuló ellenőrző könyvébe és az osztálynaplóba be kell írni. 

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

határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. 

 

A tanulóval szemben 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 na-

pon belül történik meg, kivételt képez az az eset, amikor a kötelességszegés ténye nem 
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derül ki azonnal. Ebben az esetben a kötelességszegésről szóló információ megszerzé-

sét követő 30. nap a fegyelmi eljárás megindításának határnapja. 

 A fegyelmi eljárás megindításakor az érintett tanulót és szülőt személyes megbeszélés 

révén kell tájékoztatni az elkövetett kötelességszegés tényéről, valamint a fegyelmi, 

eljárás megindításáról és a fegyelmi eljárás lehetséges kimeneteléről. 

 A legalább háromtagú fegyelmi bizottságot a nevelőtestület bízza meg, a nevelőtestü-

let ezzel kapcsolatos döntését jegyzőkönyvezni kell. A nevelőtestület nem jogosult a 

bizottság elnökének megválasztására, de arra vonatkozóan javaslatot tehet. 

 Az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat véleményét a fegyelmi eljárás során be kell 

szerezni. 

 Kiskorú tanuló esetén a fegyelmi eljárásba a szülőt minden esetben be kell vonni. 

 A fegyelmi tárgyaláson felvett jegyzőkönyvet a fegyelmi határozat tárgyalását napi-

rendre tűző nevelőtestületi értekezletet megelőzően legalább két nappal szóban ismer-

tetni kell a fegyelmi jogkört gyakorló nevelőtestülettel. A jegyzőkönyv ismertetését 

követő kérdésekre, javaslatokra és észrevételekre a fegyelmi bizottság tagjai válaszol-

nak, az észrevételeket és javaslatokat – mérlegelésük után a szükséges mértékben – a 

határozati javaslatba beépítik. 

 A fegyelmi tárgyaláson a vélt kötelességszegést elkövető tanuló, szülője (szülei), a fe-

gyelmi bizottság tagjai, a jegyzőkönyv vezetője, továbbá a bizonyítási céllal meghívott 

egyéb személyek lehetnek jelen. A bizonyítás érdekében meghívott személyek csak a 

bizonyítás érdekében szükséges időtartamig tartózkodhatnak a tárgyalás céljára szol-

gáló teremben. 

 A fegyelmi tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról írásos jegyzőkönyv készül, amelyet 

a tárgyalást követő három munkanapon belül el kell készíteni és el kell juttatni az in-

tézmény igazgatójának, a fegyelmi bizottság tagjainak és a fegyelmi eljárásban érintett 

tanulónak és szülőjének. 

 A fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyvét a fegyelmi eljárás dokumentumaihoz kell csatol-

ni, az iratot az iskola irattárában kell elhelyezni. 

 A fegyelmi tárgyalást követően a fegyelmi büntetést a nevelőtestület hozza. A nevelő-

testület fegyelmi döntéssel kapcsolatos jogosítványát a tanévnyitó értekezleten hozott 

határozata alapján, az adott tanév időtartamára megalakított állandó bizottságokon ke-

resztül gyakorolhatja. A határozat meghozatalát célzó értekezlet időpontját minél ko-

rábbi időpontra kell kitűzni. 

 A fegyelmi eljárással kapcsolatos iratok elválaszthatatlanságának biztosítására az ira-

tokat egyetlen irattári számmal kell iktatni, amely után (törtvonal beiktatásával) meg 

kell jelölni az irat, ezen belüli sorszámát. 

 

Ezek alapján fegyelmi büntetés lehet: 

- megrovás 

- szigorú megrovás 

- meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, illetve megvonása 

- a tanuló kártérítés megfizetésére való kötelezése 

- áthelyezés másik osztályba vagy iskolába 
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- eltiltás a tanév folytatásától (nem tanköteles korúak esetén) 

- kizárás az iskolából (nem tanköteles korúak esetén) 

 

A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályai 

 

A fegyelmi eljárást a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 53.§-ában szereplő felhatalmazás 

alapján egyeztető eljárás előzheti meg, amelynek célja a kötelességszegéshez elvezető esemé-

nyek feldolgozása, értékelése, ennek alapján a kötelességszegéssel gyanúsított és a sérelmet 

elszenvedő közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. Az egyeztető 

eljárás célja a kötelességét megszegő tanuló és a sértett tanuló közötti megállapodás létreho-

zása a sérelem orvoslása érdekében. 

 

Az egyeztető eljárás részletes szabályait az alábbiak szerint határozzuk meg:  

 az intézmény vezetője a fegyelmi eljárás megindítását megelőzően személyes találko-

zó révén ad információt a fegyelmi eljárás várható menetéről, valamint a fegyelmi el-

járást megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről 

 a fegyelmi eljárást megindító határozatban tájékoztatni kell a tanulót és a szülőt a fe-

gyelmi 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 el-

járást 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 igazgató-

ja tűzi ki, az egyeztető eljárás időpontjáról és helyszínéről, az egyeztető eljárás vezeté-

sével 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 in-

tézmény bármely pedagógusát felkérheti, az egyeztető eljárás vezetőjének kijelölésé-

hez a sértett és a sérelmet elszenvedett tanuló vagy szülőjének egyetértése szükséges 

 a feladat ellátását a megbízandó személy csak személyes érintettségre hivatkozva uta-

síthatja vissza 

 az egyeztető személy az egyeztető eljárás előtt legalább egy-egy alkalommal köteles a 

sértett és a sérelmet elszenvedő féllel külön-külön egyeztetést folytatni, amelynek cél-

ja az álláspontok tisztázása és a felek álláspontjának közelítése 

 ha az egyeztető eljárás alkalmazásával a sértett és a sérelmet elszenvedő fél azzal 

egyetért, az intézmény vezetője a fegyelmi eljárást a szükséges időre, de legföljebb há-

rom 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 lezárul-

jon 

 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 ta-

nuló osztályközösségében kizárólag tájékoztatási céllal és az ennek megfelelő mély-

ségben lehet információt adni, hogy elkerülhető legyen a két fél közötti nézetkülönb-

ség fokozódása 

 az egyeztető eljárás során jegyzőkönyv vezetésétől el lehet tekinteni, ha a jegyző-

könyvezéshez 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. 

 

7.7. Térítési díj, tandíj befizetésére és visszafizetésére vonatkozó rendel-

kezések 

A térítési díj megállapítására a 229/2012 (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti közneve-

lésről szóló törvény végrehajtásáról előírásai figyelembe vételével kerül sor (34. §- 35. §). A 

térítési díj maximális összegét az igazgató saját hatáskörben mérsékelheti. 

A menza, externátus és a kollégium térítési díját a gazdasági iroda havonta gyűjti.  A té-

rítési díjak minden évben azonosak Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott 

iskolákban megállapított mértékkel. A kedvezményes térítési díjak megállapításakor a 1997. 

évi XXXI. tv.  a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, térítési díjra vonatkozó 

rendelkezéseit (146. § - 151. §) alkalmazzuk. 

Az igénybe nem vett étkezésre befizetett összeget a bejelentést követő naptól kezdődően a 

következő havi befizetéskor kell beszámítani. 

 

7.8. Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje 

Az iskola épületét és nemzeti színű zászlóval, címtáblával, az osztálytermeket és szak-

tantermeket a Magyarország állami címerével kell ellátni.  

Az iskola minden dolgozója és tanulója felelős a közösségi tulajdon védelméért, álla-

gának megőrzéséért, az energia-felhasználással való takarékoskodásért, a tűz- és balesetvé-

delmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért. 

A tanulók az intézmény létesítményeit a nyitvatartási idő alatt szabadon használhatják. 

A létesítmények szabad használatával nem zavarhatják és akadályozhatják a szervezett fog-

lalkozásokat. Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszereléseit, eszközeit az 

intézményből elvinni csak az igazgató engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet. A 

berendezéseket, felszereléseket ideiglenesen átrendezni az igazgatóhelyettes vagy az osztály-

főnökök engedélye alapján lehet. A stúdió felszereléseit a stúdió rendje szerint lehet használ-

ni. 

Az iskola egész területén tilos a dohányzás. Ezt az iskola területén, több helyen tiltó 

tábla jelzi. Az iskola kapuinak öt méteres körzetében is tilos a dohányzás. 
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A géptermek használatának rendje 

Az iskola tantermeire vonatkozó általános szabályokon túl a számítógéptermek használata 

esetén a  

számítástechnikai és szoftvervédelmi szabályzat betartása is szükséges.  

A géptermek elsősorban oktatási célokat szolgálnak, ezért a termek igénybevétele az órarend 

szerint történik. A tanulók az iskolai géptermeket (Rákóczi út 48), az órákat követően is 

igénybe vehetik tanítási napokon az utolsó órát követően 18 óráig a szabályok betartása mel-

lett. Kivételt képez a szünet előtti utolsó tanítási nap, amikor a gépteremhasználat szünetel. A 

NIVÁK géptermei az iskolai órákon kívül nem használhatók. A kollégiumi géptermek a taní-

tási időn kívül is csak tanári, nevelőtanári felügyelettel használhatók. A használat idejét a kol-

légiumi házirend szabályozza. 

A gépteremhasználatot az iskola igazgatója, vagy a gyakorlati oktatásvezető korlátozhatja 

egyes termekre, vagy valamennyi gépteremre. A rendszergazdák karbantartás miatt korlátoz-

hatják az egyes géptermek használatát a karbantartás idejére.  

Órai használat rendje 

 A gépterembe belépni csak a tanítási óra kezdésekor tanári felügyelettel lehet. 

 A gépteremben a munkavégzés kezdése előtt mindenki köteles a gépét ellenőrizni, hiba 

esetén azt a tanárnak jelezni. A tanár köteles a jelzett hibát a teremnaplóba bejegyezni, 

dátummal és a hibajelleg megnevezésével egyetemben. 

 A számítógép dobozát a tanuló nem bonthatja fel. A gép engedély nélküli megbontása 

fegyelmit von maga után.  

 A gépteremből gépet senki sem vihet ki, a gépek vagy azok tartozékai (billentyűzet, egér, 

monitor, stb.) elrendezése sem változtatható meg. (A tanár sem!) 

 A tanár feladat a gépek kikapcsolásának ellenőrzése az óra végén. 

 A gépterem elhagyása előtt a termet áramtalanítani kell. Ez az ott tanító tanár kötelessége. 

 A tanár az órát követően a termet bezárja. 

 A teremhasználatra a délutáni gépteremhasználat szabályai is vonatkoznak! 

 

A délutáni gépteremhasználat rendje 

 A gépteremben csak azok tartózkodhatnak, akik ott valamelyik gépen munkát végeznek. 

A felhasználók a többi felhasználó tevékenységét szándékosan (pl. öncélú üzenetek kül-

dése, hangoskodás) nem zavarhatják.  

 A gépteremben tartózkodók kötelesek a diákigazolványokat jól látható helyen elhelyezni. 

Az iskola gépeit csak az intézmény tanulói használhatják! 

 A gépteremben mindenkor tartózkodnia kell egy előre megadott teremfelelős tanulónak. A 

teremfelelős felel a gépterem rendjéért. Ha rendellenességet tapasztal, akkor a rendbon-

tót figyelmezteti. Ha ez nem vezet eredményre, akkor köteles az ügyeletes informatikus-

nak jelenteni az esetet. Ha teremfelelős nincs, akkor mindenki köteles a géptermet el-

hagyni. 

 Tilos a géptermekben étel, ital tárolása, vagy fogyasztása, étel és ital a terembe csak a 

tanuló táskájában hozható.  

 Tilos hangos beszéddel, zajjal zavarni mások munkáját.  

 Tilos a gépasztalokon táskák, ruhaneműk tárolása.  

 Tilos a felhasználói nevet és jelszót bárki más számára átadni, illetve más felhasználó 

azonosítójával és jelszavával a hálózatba belépni! Saját jelszavának védelméről minden 
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felhasználónak kötelessége gondoskodni. Más jelszavával belépni bűncselekmény, 

amely 1 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. (BTK 300/C§) Bárki, aki ilyen 

esetről tudomást szerez, köteles az illetékes rendszergazdát vagy gyakorlatvezető tanárát 

értesíteni, illetve a felderítésre a rendelkezésre álló információval segítséget nyújtani. 

 Az egyes felhasználók számára rendelkezésre álló hálózati lemezterület nagyságát az igé-

nyek, és a rendelkezésre álló lehetőségek figyelembevételével iskola rendszergazdája 

szabja meg. A szerveren csak az iskolai oktatással kapcsolatos állományok tárolhatók. A 

helyi merevlemezeken adatok nem tárolhatók. Az ott tárolt minden információt a rend-

szergazdák külön figyelmeztetés nélkül törlik. 

 Elvárhatják a tanulók a saját könyvtárukban tárolt anyagok bizalmas kezelését.  

 Használhatják a szervereken elhelyezett nyilvános programokat és más állományokat, a 

gépekre más programot telepíteni szigorúan tilos. Programot az intézményi gépekre csak 

a rendszergazdák telepíthetnek, kivéve, ha a telepítés kifejezetten tananyag.  

 A gépek szoftver konfigurációját megváltoztatni tilos! Ha az órán kifejezetten a konfigu-

ráció megváltoztatása a tananyag, illetve ha délután ezt gyakorolja a tanuló, akkor is kö-

teles az eredeti konfigurációt visszaállítani a munka végeztével. 

 Hivatalos vagy magánügyben szabadon levelezhetnek az iskolán belül és az Interneten 

keresztül.  

 Használhatják a Worldwide Webet és más internetes szolgáltatásokat, kivéve a pornográf, 

fasiszta vagy bármilyen módon erőszakra buzdító vagy jogellenes anyagok letöltését. Ha 

valaki véletlenül tölt le ilyen anyagot, akkor köteles azt azonnal megsemmisíteni!  

 Minden tanuló saját honlapot készíthetnek, amelynek tartalmát tekintve olyannak kell len-

nie, hogy az intézmény jó hírét és a jogszabályokat ne sértse. Az elhelyezett anyagoknak 

meg kell felelnie a szerzői jogról szóló törvénynek is.   

 A rendszergazda által meghatározott módon tájékoztatást kaphatnak a hálózat működésé-

nek őket érintő változásairól;  

 Kifejezett engedély nélkül is kihasználhatják a hálózat összes lehetőségét, feltéve, ha ezzel 

a jelen szabályzat előírásait, jogszabályokat, az általános erkölcsi normákat és a Netiket-

tet, illetve más felhasználók érdekeit nem sértik.  

 A szoftver szellemi termék, amelyben estenként sok ember több éves munkája fekszik. 

Ezért az intézmény - anyagi lehetőségeihez képest - mindent elkövet a legális programok 

használatára. Az iskola tulajdonát képező programok illegális lemásolása szigorúan tilos. 

A gépekre csak a számítástechnika tanárokkal, ill. a rendszergazdával egyeztetett szoft-

ver telepíthető. Bizonytalan eredetű szoftver telepítése esetén kötelező a vírusmentessé-

get ellenőrizni. Tilos a saját könyvtárakba nem jogtiszta szoftvert telepíteni, ilyet az In-

ternetre kiajánlani, valamint az Internetről feltört programokat letölteni. Tilos crack kó-

dokat, programindító kulcsokat e-mailben kérni, küldeni vagy felajánlani. Etikusnak te-

kinthető a freeware és a shareware programok letöltése, illetve a saját készítésű progra-

mok publikálása. A tilalmak nemcsak a programokra, hanem minden szerzői joggal vé-

dett termékre kiterjednek, tipikusan pl. a zenei anyagokra is. 

 Tilos a rendszerek hardver konfigurációjának megváltoztatása. A hardverek megbontása 

még hiba javítás céljából is tilos. A hibákat jelentsük a rendszergazdáknak. A hibaelhárí-

tás az ő feladatuk.  

 Tilos nem rendszeresített külső hardverek engedély nélküli csatlakoztatása. Ilyen hardver-

eszközöket a gépterembe bevinni is tilos.  

 Tilos a gépek eredeti helyének megváltoztatása, a csatlakozások megbontása.  

 A tanuló köteles munka végeztével a munkahelyét tisztán, rendesen, a számítógépet ki-

kapcsolva elhagyni. 
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Minden hardvert érintő problémában a rendszergazda értesítése és közreműködése kö-

telező. A termet 18 órakor el kell hagyni! 

 

Az ISKOLAI SZABÁLYZAT megsértéséből, a nem rendeltetésszerű használat-

ból, gondatlanságból okozott kárért a felhasználót anyagi illetve fegyelmi, súlyos esetek-

ben büntetőjogi felelősség terheli.  

 

A természettudományi szertárak, előadótermek használatának rendje 

A természettudományi szertárakban, előadótermekben a fokozott balesetveszély, va-

lamint a károkozás veszélye miatt tanuló csak tanár jelenlétében tartózkodhat. Használaton 

kívül ezek a termek zárva tartandók. A termek zárása a nem szakos tanároknak is feladata. A 

szertár, előadó rendjéért elsősorban a kinevezett tanárfelelős, de a fejlesztés, rendbentartás 

mindenkinek kötelessége. 

Külön órabeosztással biztosítani kell, hogy minden osztály szaktárgyi óráinak legalább 

50%-ában bejusson az előadóba. 

Eszközt a szertárból tanítási órán kívül elvinni, kölcsön adni, saját fiókban, szekrény-

ben tárolni nem szabad. Használat után mindenki köteles a helyére tenni, hogy a másik tanár 

ne töltse idejét fölösleges keresgéléssel. Ha egy eszköz meghibásodott vagy tönkrement, a 

szaktanár köteles a szakmacsoport vezetővel közölni. A gázcsapok, konnektorok, egyáltalán a 

berendezések állapotát mindenki kísérje figyelemmel és a hibát jelezze. 

A klub használatának rendje 

A klub helyiségének rendjéért mindazok a személyek felelősek, akik azt használják, 

azaz a tanítási időben az órarendileg oda kiírt személyek, tanár, diák egyaránt. Tanítási időn 

túl tanári felügyelettel tartózkodhatnak a tanulók a klubban. 

A klub kulcsát a tanuló az iskola portájáról csak tanári engedéllyel viheti el. A foglal-

kozás befejezésével a kulcsot köteles a portára visszavinni.  

Ha bárki a klubban rongálást fedez fel, köteles azt azonnal jelenteni a gazdaságvezető-

nek. Az okozott kárt a károkozó köteles megtéríteni. 

A tornaterem használatának rendje 

A tornateremben csak tanári, illetve edzői felügyelettel tartózkodhatnak a tanulók.  

A testnevelési órákon a tanulók kötelessége önmaguk és társaik testi épségét védő szabá-

lyokat és tanári utasításokat betartani. 

A testnevelés órákon csak külön erre a célra rendszeresített sportfelszerelésben jelenhetnek 

meg a tanulók. Utcai cipőben a tornaterembe bemenni tilos!  

Balesetvédelmi okból ékszert, testékszert, bizsut nem viselhetnek a tanulók. Az ékszereket a 

karórákkal, telefonokkal és egyéb személyes dolgokkal együtt az óra megkezdése előtt a 

folyosón, külön erre a célra kialakított szekrénybe a tanár jelenlétében elhelyezheti a tanu-

ló. Az öltőzőkben hagyott tárgyakért az intézmény felelősséget nem vállal. 

A testnevelési órákra becsöngetéskor az öltözőkben átöltözve fegyelmezetten kell várakozni.  

Baleset esetén a történteket jelenteni kell az igazgatóhelyetteseknek, a munkavédelmi megbí-

zottnak, aki felveszi baleseti jegyzőkönyvet. 

A tornateremben csak tornacipőben szabad sportolni. Váltócipő használata a kísérőknek is 

kötelező. A kísérők és nézők csak a tornaterem folyosóján tartózkodhatnak. 

A tornateremben és a tartozékaiban okozott kárt a károkozó köteles megtéríteni. 

A tornaszertárakban idegen eszközt tárolni tilos. Ide idegeneket beengedni, illetve innét az 

iskola tulajdonát képező eszközöket kiadni tilos.  
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A balesetvédelmi és tűzvédelmi szabályok betartása kötelező. 

A tornaterem és tartozékainak felszerelése, illetve berendezése (kötél, rúd, bordásfal, függöny, 

öltözők, világítás) csak rendeltetésszerűen használható. 

A tornatermek és öltözők berendezésében észlelt károkat azonnal jelezzék a testnevelőnek, ill. 

a karbantartó személyzetnek. 

A védőpalánkra, bordásfalra felállni, és arról leugrani szigorúan tilos. 

A házirend betartása minden igénybevevő számára a felelősségre vonás terhe mellett kötele-

ző.  

A takarékossági szempontokat figyelembe véve fokozottan kell ügyelni a villany és a víz 

használatára. 

Az edzésre megjelölt idő leteltével a sportolóknak a tornatermet, illetve az öltözőket is el kell 

hagyniuk. Az egyesületek nemenként egy-egy öltözőt vehetnek igénybe. Az öltözőkben 

hagyott értéktárgyakért nem vállalunk felelősséget. 

A tornaterem rendje a tornatermet bérlőkre ugyan úgy vonatkozik, mint a tanulókra, ill. az ide 

járó sportolókra. 

A tornatermet bérlők kötelesek a bérleti idő letelte után a tornatermet eredeti állapotában visz-

szarendezni 

A konditermet a diákok tanítási idő alatt a testnevelő tanár engedélyével korlátlanul használ-

hatják. A konditermet szünetekben foglalhatják el. A tanítási órák alatt a ki-be járkálás és 

ez által a testnevelés órák zavarása tilos. 

Tanítási időn kívül, - amíg a tornateremben tanári felügyelet van – a használat szintén korlát-

lan. Délutáni – tanári felügyelet nélküli használat csak akkor lehetséges, ha a használatot 

a használati naplóban előre rögzítették, ill. a tartózkodás idejére megnevezték azt a sze-

mélyt, aki teremfelügyelői feladatokat lát el. 

A konditeremben található szereket csak rendeltetésszerűen használhatják. 

A gyakorlatoknál biztosító – segítségadó igénybe vétele célszerű, a rekord emeléseknél, ill. az 

újonnan tanult gyakorlatoknál kötelező. 

A konditerem használója a terem baleset és tűzvédelmi szabályait köteles betartani.  

A konditerem használója a terem rendjének és a rendelkezésre álló eszközöknek a megóvásá-

ért anyagi felelősséggel tartozik. 

Az iskolai könyvtár használatának rendje 

Az idevonatkozó szabályozás megtalálható az Iskolai Könyvtár SZMSZ-ben. 

 

A stúdió használatának rendje 

Az iskola audio- és videostúdiójának feladata, hogy az iskola tanítási feladataihoz 

technikai hátteret biztosítson, a tanórákat hang- és video anyaggal segítse, biztosítsa az iskola-

rádió és iskolatelevízió és az iskolai rendezvények technikáját. A stúdióból használatra átadott 

eszközökről a stúdió vezetője köteles nyilvántartást vezetni. A stúdióból kiadott eszközöket, 

hang- és képanyagot a tanár a használat után köteles visszavinni. 

A feladatok ellátásáért és a stúdió használatának a rendjéért a stúdió vezetője a felelős. 

Előzetes kérés alapján köteles a tanórákra technikai eszközöket biztosítani. 

Az iskolai rendezvények, előadások, vetélkedők, diákrendezvények hang- és képanya-

ga a stúdióban előzetes egyeztetés alapján készül, ehhez a stúdió vezetője biztosítja a szüksé-

ges technikai feltételeket. 

Az iskolarádió és iskolatelevízió működéséhez a technikai feltételeket a stúdió vezető-

je köteles biztosítani. 

Az iskola videotárában található felvételeket csak tanítási célra lehet felhasználni. A 

magáncélra történő sokszorosítás tilos! 



 SZMSZ 

40 

 

A stúdió tanítási napokon 7.30-tól 15.30-ig van nyitva, az eszközök kölcsönzését és 

visszavitelét csak ebben az időszakban lehet megtenni. 

Tanítási időn kívüli, hétvégi, tanítási szünet idején a rendezvények hangosítása és 

egyéb technikai feltételek biztosítása előzetes egyeztetés szerint történik. 

Menza 

Az iskola a nem kollégista tanulóinak étkeztetésére menzai ellátást szervez, az ellátá-

sért a szülők külön jogszabályban foglaltak szerint az iskolavezetés által meghatározott téríté-

si díjat fizetnek. A befizetés határideje minden hó legkésőbb 10-ig. 

A menzafelelőst az igazgató bízza meg. 

 

A menzafelelős feladatai. 

Minden évben augusztus végén felveszi a kapcsolatot a menzaellátást biztosító konyha élel-

mezésvezetőjével. Tájékoztatást kér a várható változásokról (térítési díj, stb.). A további-

akban az év folyamán a kapcsolattartás legalább havi rendszerességű.  

A menzával kapcsolatos információkat a tanévnyitó értekezleten ismerteti az osztályfőnökök-

kel. 

A tanévnyitó ünnepély napján összegyűjti az osztályfőnököktől a menzát kérő tanulók nevét, 

valamint a sorrend megállapításához szükséges adatokat (szociális körülmények, tanul-

mányi eredmény). Túljelentkezés esetén a menzai ellátásból kimaradt tanulókat előjegy-

zésbe veszi, és a megoldást megbeszéli az igazgatóval. 

Az első tanítási napon visszajelez, hogy az igénylők közül kik kaptak menzát. 

Havonta összegyűjti a menzafelelős tanulóktól a következő havi menzaigényt, a térítési díjat 

és elvégzi az ezzel kapcsolatos adminisztrációt. 

Kiosztja a menzafelelősöknek az étkezési jegyeket. 

Tanulói étkezés-lemondás esetén az alábbiak szerint intézkedik. Hóközi lemondás esetén a 

tanuló köteles legalább előző nap 9 óráig bejelenteni a lemondást a menzafelelősnek és 

átadni a menzajegyeket. A lemondás legrövidebb időtartama 3 nap. Csak indokolt esetben 

lehet étkezéslemondás. Rendkívüli esetben lemondható a menza ellátást biztosító kony-

hán az év eleji tájékoztatóban közölt telefonszámon. 

 

7.9. Elektronikus dokumentumok kezelése 

Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) révén 

tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt dokumentum-

rendszert alkalmazzuk a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően. 

A rendszerbe adatokat a következő személyek vihetnek fel: 

 az intézmény igazgatója 

 az igazgató által megbízottak 

o igazgatóhelyettesek 

o iskolatitkár 

 

Az elektronikus úton előállított nyomtatványokat a digitalizálást végző személy köteles pa-

píralapú formában is előállítani. Az elektronikus nyomtatványt – az igazgató utasítása szerin-

ti gyakorisággal – papíralapon is hozzáférhetővé kell tenni, ki kell nyomtatni. 

A papíralapú nyomtatványt kinyomtatását követően: 

 el kell látni az igazgató eredeti aláírásával és az intézmény bélyegzőjével, 

 az iraton fel kell tüntetni a dokumentum eredeti adathordozójára való utalást „elektro-

nikus nyomtatvány”, 

 az elektronikus és a nyomtatott (hitelesített) kiállítás dátumát, 
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 a vonatkozó jogszabályi rendelkezés szerint meghatározott ideig az irattárazási sza-

bályzat alapján irattári dokumentumként kell elhelyezni. 

A papíralapú irattárazás tekintetében a személyiségi, adatvédelmi és biztonságvédelmi köve-

telmények megtartásáért az Intézményvezető felel, valamint a hitelesítésről, az Intézményve-

zetőnek kell gondoskodnia. 

 

Az elektronikus úton előállított, hitelesített dokumentumokat a vonatkozó jogszabályi rendel-

kezés szerint, meghatározott ideig, az irattárazási szabályzat alapján irattári dokumentumként 

kell elhelyezni, tárolni. A tárolt dokumentumokat jellegüktől függően, a törvényi előírások 

szerint, meghatározott ideig kell őrizni, selejtezésüket az iratkezelési szabályzat szerint kell 

megszervezni.  

A neveléssel-oktatással összefüggő elektronikus úton előállított dokumentumok kezeléséért az 

általános igazgatóhelyettes, a gazdasági területen, elektronikus úton előállított dokumentumok 

kezeléséért pedig a gazdasági vezető a felelős. 

 

7.10. Az iskola védő, óvó előírásai 

Általános előírások 

A tanulókkal az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, a foglal-

kozásokkal, a tanítási órákkal együtt járó veszélyforrásokat, a tiltott és az elvárható magatar-

tásformát a tanítási év megkezdésekor ismertetni kell. Ennek tényét és tartalmát dokumentálni 

kell az osztálynaplóban. Az előírások megismerését a tanulók egyéni aláírásukkal igazolják 

egy erre a célra készített nyomtatványon. Ezt a dokumentációt baleset- és tűzvédelmi felelős 

őrzi. 

Ha a tanulók az épület berendezésében, felszerelésében meghibásodást, rendellenessé-

get, baleseti veszélyforrást tapasztalnak, azt jelezniük kell a szaktanárnak, osztályfőnöknek, 

igazgatóhelyettesnek, igazgatónak. A pedagógusok kötelesek megtenni a szükséges intézke-

déseket. 

Az előírt szabályok megszegésére vonatkozó információkat mindenki köteles az igazga-

tó tudomására hozni. 

Az óvó, védő szabályok megsértése fegyelmi vétség. 

 

7.11. Bármely rendkívüli esemény esetén szükséges teendők 

A rendkívüli események a következők szerint sorolhatók be: 

• természeti eredetűek, 

• technikai eredetűek, 

• társadalmi eredetűek, 

• egészségügyi eredetűek, és 

• egyéb más események, 

amelyek várható, vagy valós következményeire tekintettel rendkívülinek minősülnek. Az In-

tézmény vezetőinek feladata arra irányul, hogy a szervezetten munkát végzők és a hatókörben 

tartózkodók (pl. diákok) testi épsége, valamint a létesítményben és a környezetében levő va-

gyontárgyak védelme biztosított legyen. Ennek érdekében be kell tartani az iskola Tűzvédelmi 

Szabályzatában, a Bombariadó Szabályzatban és a Munkavédelmi Szabályzatban foglaltakat. 

  



 SZMSZ 

42 

 

A rendkívüli események bekövetkezése esetén szükséges tennivalók: 

• Természeti eredetű események: 

Árvíz, belvíz, villámcsapás, rendkívüli időjárási viszonyok (hófúvás, hosszú idejű eső-

zés, szélvihar, erős fagy stb.) talajmozgás, jelentős levegő szennyezettség, növény-és 

állatvilág pusztulása. 

Tennivalók: A bekövetkezett kártól függően a mentés, riasztás megszervezése, a hely-

szín biztosítása, a hatóságok, mentők értesítése és fogadása, a pánik elkerülése. 

Irányító: az iskola első számú vezetője vagy a helyszínen tartózkodó legmagasabb 

szintű vezetője, és a BM Heves m. Katasztrófavédelmi igazgatóság, polgári védelmi 

főfelügyelőség parancsnoka. 

• Technikai eredetű események: 

Tűz, robbanás, épület falainak repedése, dőlése, a tető jelentős sérülése, jelentős idejű 

áramkimaradás, téli időben a fűtés teljes leállása, ivóvíz, vagy gáz hosszú idejű leállá-

sa, nukleáris baleset, technológiai fegyelem megsértése miatt bekövetkezett esemény 

és hatásai, elektromos- és magasfeszültségű oszlop dőlése, vezeték szakadás. 

Tennivalók: áramtalanítás, gáz elzárás, az eseménytől függően vízellátás elzárás, 

helyszínbiztosítás, mentés megszervezése és irányítása, a pánik elkerülése, az Intéz-

mény tűzriadó terve alapján a hatóságok, mentők értesítése. 

Irányító: az iskola első számú vezetője, vagy a helyszínen levő legmagasabb szintű 

vezető, és a BM Heves m. Katasztrófavédelmi igazgatóság, tűz- és polgári védelmi fő-

felügyelőség parancsnoka. 

• Társadalmi eredetű események: 

Bomba-fenyegetettség, terrortámadás, háborús konfliktusok és következményei, köz-

lekedés, szállítás leállása (pl. sztrájk stb.), rablás, betörés, nagy értékű lopások, számí-

tógépes adatok lopása, gyilkosság, súlyos kimenetelű verekedések stb. 

Tennivalók: az Intézmény bombariadó terve alapján a helyszín biztosítása mellett a 

mentés megkezdése, a pánik elkerülése, a hatóságok (rendőrség, katasztrófavédelem) 

és a mentők értesítése. 

Irányító: az iskola első számú vezetője vagy a helyszínen levő legmagasabb szintű ve-

zetője, és az eseménytől és kihatásától függően a katasztrófa védelem vagy a rendőr-

ség parancsnoka. 

• Egészségügyi eredetű események: 

Fertőzés (pl. szalmonella), mérgezés (gondatlan, vagy szándékos étel-, gáz-, gyógyszer 

stb.), járvány, súlyos és/vagy tömeges baleset. 

Tennivalók: elsősegély, mentés, mentők és az esemény jellegétől függően az ANTSZ, 

rendőrség és a katasztrófavédelem, a munkavédelmi hatóság értesítése, az esemény 

okának a kivizsgálása, az okok feltárása a hasonló estek megelőzése érdekében. 

Irányító: a helyszínen levő legmagasabb szintű vezető vagy az orvos, a hatóságok 

megérkezése után a helyszínre érkező hatóságok parancsnokai. 

 

Katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi tevékenység szervezeti és végrehajtási rendje 

A megnevezett rendkívüli az esemény esetében a kiterjedésétől, az érintettek, sérültek 

számától, a bekövetkezett kártól függően, az iskola első számú vezetője saját hatás-

körben intézkedik vagy kikéri a katasztrófavédelmi és ezen belül a polgárvédelmi ha-

tóságok állásfoglalását. 

A helyszínt a hatóságok megérkezéséig változatlanul kell hagyni. Saját hatáskörben 

az igazgató a Tűzvédelmi Szabályzat mellékletében levő tűz-és bombariadó-szabályzat 

szerint jár el. A menekülési útvonalak az iskola területén jelezve vannak, a menekülési 

útvonalrajzok a folyosókon ki vannak függesztve. 
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A portán kell elhelyezni: 

• a tűzvédelmi terv és bombariadó szabályzat az épület kiürítését bemutató rajzokkal, a 

tűzvédelmi főkapcsoló, a gáz főelzáró helyének, a tűzvédelmi jelző és tűzoltóeszközök 

helyének jelzésével együtt, 

• az értesítendők névsora és elérhetőségük, 

• a helyiségek kulcsai, a felelősök megjelölésével együtt. 

Minden iskolaévben gyakoroltatni kell a mentést és menekülést. A menekülés és men-

tés folyamatában is a tanulók felügyeletét meg kell oldani. A mentés során az épületbe 

visszaengedni senkit, semmilyen indokkal nem szabad. 

A jelzés, mentés, menekítés és elsősegélynyújtás folyamatában az iskola minden al-

kalmazottja köteles szaktudása szerint részt venni (ez állampolgári kötelezettség is). 

 

8. AZ ISKOLA KÜLSŐ KAPCSOLATAINAK RENDSZERE, FORMÁJA ÉS MÓDJA 
 

Az iskolát külső kapcsolataiban az igazgató képviseli, aki közvetlenül felel az iskolai 

szintű egyeztetésekért. A közvetlen kapcsolattartásért és a gyakorlati végrehajtás megszerve-

zéséért a saját területükön az igazgatóhelyettesek és a szakmacsoport vezetők felelősek. 

 

Az iskola közvetlen és rendszeres kapcsolatot tart fenn 

 A fenntartóval, a Neumann Iskola Alapítvánnyal, 

 Heves Megyei Önkormányzattal, az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatával, a 

KLIK Egri Tankerületi Központjával  

 A Neumann Alapítvánnyal 

 A közoktatás és a középfokú szakképzés irányító szerveivel:  

 Országgyűlés  

 Minisztériumok, Oktatási Hivatal 

 Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési és Felnőttképzési Igazgatóság 

 Heves Megyei Pedagógiai és Közművelődési Intézet 

 Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

 A közoktatás és középfokú szakképzés más intézményeivel és szervezeteivel  

 a térség általános iskoláival, középiskoláival, kollégiumaival. 

 Az Alapítványi és Magániskolák Egyesületével (AME) 

 Az Agria TISZK Nonprofit Kft –vel 

 A felsőoktatási intézményekkel  

 Nem oktatási intézményekkel  

 pl. gazdasági környezettel 

 a Heves Megyei Kormányhivatal Járási Munkaügyi kirendeltségeivel, kiemelten az 

Egri Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségével 

 a szülői házzal  

  

Iskola-egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartás 

 

Az iskola, rendszeres munkakapcsolatot tart fenn a tanulók iskola-egészségügyi ellátását 

biztosító intézményekkel. Az iskola-egészségügyi szolgálat munkatársai team munkában vég-

zik, rendeletben meghatározott feladataikat. Az iskola-egészségügyi ellátás működési feltétele-

it, Eger Város Polgármesteri Hivatalának támogatásával, az oktatási intézmény biztosítja. Az 

iskola-egészségügyi szolgálat szakmai ellenőrzését a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járá-
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si Hivatal Járási Egészségügyi Intézete végzi. A kapcsolattartást az iskola igazgatója biztosítja 

az alábbi személyekkel: 

 az ifjúsági orvos 

 az ifjúsági védőnő 

 HMKH Egri J. H. Járási Népegészségügyi I. Tiszti főorvos 

 

Az iskola-egészségügyi team munkáltatói: 

 ifjúsági orvos: Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye 

              3300. Eger Bem tábornok u. 3. 

 ifjúsági védőnő: KEVIKÓ Prevenció Védőnői Szolgáltató Kft. 

                                     3300. Eger Nyíl u.7. 

 

Az iskolaorvos feladatait a Köznevelési törvény, és az annak végrehajtását tartalmazó 20/2012. 

(VIII.31.) EMMI rendelet, az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997.(IX.3.) NM- rende-

let szerint végzi. 

 

Az iskolaorvos elvégzi a hatályos törvények és jogszabályok alapján a gimnázium tanulóinak 

rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását (a Köznevelési törvény 25.§ (5) bek. alapján). 

Munkáját szakmailag a Heves Megyei Állami Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Járási Egés-

zségügyi Intézete tiszti főorvosa felügyeli.  

A védőnő kapcsolatot tart a segítő intézményekkel (Pedagógiai Szakszolgálat, Drogambu-

lancia, Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Szolgálat, stb.) 

 

Az iskola külföldi kapcsolatai 

Az iskola sokszínű kapcsolatrendszert tart fenn több európai középiskolával és számos 

nemzetközi intézménnyel.  

Nemzetközi szervezetek: 

A Neumann János Középiskola és Kollégium tagja a NEOS (Network of Europe Oriented 

Schools) nevű nemzetközi szervezetnek, melynek célja európai dimenziójú projektek szerve-

zése több európai középiskola bevonásával. A NEOS tagjai rendszeresen nyújtanak be közös 

pályázatokat az Európai Unió Comenius Iskolai Együttműködések pályázati alprogramjaiban. 

Nemzetközi pályázatok: 

Az iskola rendszeres résztvevője európai uniós (Comenius, Leonardo) projekteknek. A 

közös munka során a projektben részt vevő tanulók és koordinátor tanárok rendszeresen tart-

ják egymással a kapcsolatot. (Személyesen a mobilitások során, valamint az eTwinning kínál-

ta lehetőségek felhasználásával.) 

Külföldi cserekapcsolatok: 

A Neumann János Középiskola és Kollégium két németországi középiskolával ápol rend-

szeres, a tanulók utazásával járó cserekapcsolatot.  

 Mörike Gimnasium, Esslingen, Németország 

 Marienschule, Lippstadt, Németország 

Külföldi kapcsolatok európai középiskolákkal:  

Az iskola közös kulturális és sportesemények rendezésébe és szervezésébe kapcsolódik 

be más európai országok partnerintézményeivel.  

 Márton Áron Főgimnázium, Csíkszereda, Románia 

 Zespol Szkol Mechaniczno-Elektrycznych w Zywcu, Zywiec, Lengyelország 

 Obchodna Academia, Rimaszombat, Szlovákia 
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Nemzetközi intézmények: 

Az iskola a tanórán kívüli idegen nyelvi programok szervezésében folyamatos kapcsolat-

ban áll több nemzetközi szervezettel. Külföldi önkéntesek és tanárasszisztensek meghívásá-

hoz kapcsolódó pályázatainkat is ezekhez az intézményekhez nyújtjuk be.  

 Tempus Közalapítvány 

 British Council 

 AISEC 

 Goethe Intézet 

 Institut Francais de Budapest 

 Budapesti Cervantes Intézet 

 Kulturweit 

 

 

9. A TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK SZERVEZETT FORMÁI, RENDJE, 

IDŐBEOSZTÁSA 

 
Az iskola – a tanórai foglalkozások mellett – a tanulók érdeklődése, igényei, szükségle-

tei szerint tanórán kívüli foglalkozásokat szervez a köznevelési törvény (2011. évi CXC. tör-

vény) 27. § - a alapján. 

Az intézményben az alábbi tanórán kívüli szervezett foglalkozási formák léteznek: 

1. Egyénileg vagy kisebb csoportok számára: felzárkóztatás, korrepetálás, tehetséggondo-

zás, érettségire való felkészítés. A korrepetálás, felzárkóztatás célja az alapkészségek fej-

lesztése és a tantervi követelményekhez való felzárkóztatás. A korrepetáláson, felzárkóz-

tatáson az arra kötelezett, illetve bármelyik tanuló részt vehet. A korrepetálást az igazgató 

által megbízott pedagógus tartja.  

 

2. Diákkörök keretében: szakkörök, énekkar, irodalmi színpad, egyéb művészeti csoportok, 

iskola televízió, iskolarádió, iskolaújság szerkesztősége. A diákkörön, szakkörön az ér-

deklődők vesznek részt. A diákkörök célja a tehetséggondozás, a tanulók speciális érdek-

lődési körének megfelelő ismeretek átadása. A diákkörökre, szakkörökre jelentkezett tanu-

ló, ha a diákkörnek, szakkörnek tagja lett, egész tanévben köteles a foglalkozásokon részt 

venni. A szakkörvezetőket a szakmacsoport vezető javaslatára az igazgató bízza meg. A 

szakkör vezetője külön díjazásban részesülhet. A szakkörök munkaterv alapján működ-

nek, a foglalkozásokról szakköri naplót kell vezetni. A szakkörvezető rendszeresen tájé-

koztatja a szakmacsoport vezetőjét a szakkör működéséről. 

 

3. Diáksportkör keretében: szabadidős tevékenység, szakosztályi versenysport, ODK. A 

mindennapos testedzés formái két területen valósulnak meg: a versenysportban (egyesület, 

diákolimpiai) és a szabadidősportban. Ezek: házi bajnokságok sportáganként, túrák, ter-

mészetjárások, hagyományt teremtő sportnapok, vízi túrák, testépítés, az IDŐ által rende-

zett évfolyambajnokságok, testvérintézményekkel való kapcsolattartás. Az iskolai sport-

kör közvetlen szakmai irányítása a Művészetek-Sport-Szabadidő szakmacsoport vezetőjé-

nek feladata, aki felelős a rendszeres tájékoztatásért. Az iskolavezetés kikéri a testnevelők 

véleményét a sportot érintő döntések előkészítésénél. A testnevelés és a szabadidős sport-

koncepció beépült az iskola általános programjába.  

 

4. Időszakos foglalkozások: tanulmányi versenyek, vetélkedők, sportversenyek, Neumann-

napok, diáknapi rendezvények. A diákrendezvények időpontjának meghatározása, idő-
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pontjának engedélyezése igazgatói jogkör. A tanév helyi rendje rögzíti a tanulmányi, 

szakmai, kulturális verseny, sportvetélkedő, diáknap stb. szervezési feladatait és felelőseit. 

A tanulmányi versenyeken résztvevő tanulókat a verseny napján az iskola igazgatója a ta-

nítási órákon való részvétel alól felmenti. A tanulmányi versenyek országos fordulójába 

jutott tanulók a verseny előtt két nap felkészülési szabadnapot kaphatnak. A nyelvvizsga 

(írásbeli és szóbeli) előtti nap szabadnapnak kiadható. Az igazgató gondoskodik arról, 

hogy a sport és tanulmányi versenyeken, vetélkedőkön győztes, illetve helyezést elért ta-

nulók eredményes szereplését az egész iskola közössége megismerje. 

 

5. Tanulmányi és egyéb kirándulások:  

Az iskola tanulói, tanárai, esetleg szülők különböző célú kirándulások szervezését, lebo-

nyolítását kezdeményezhetik osztály, tanulócsoport, szakmacsoport szinten. A kirándulá-

sok szervezése igazgatói engedélyhez kötött. 

A kirándulások lehetnek 

 Tanulmányi kirándulások 

Célja valamely tantárgyhoz kapcsolódó ismeretszerzés, ismeretek bővítésének elmé-

lyítésére irányul, a tantárgy oktatási programjának része. Költségeinek megosztása, a 

szülői és iskolai szerepvállalás arányainak meghatározása előzetes egyezség alapján 

történik, mely befolyásolja az engedély megadásáról szóló döntést. 

A tanulmányi kirándulások tervezését lehetőség szerint a tanév első hetében kell elvé-

gezni. 

 Egyéb kirándulások 

Célja a közösségformálás, kulturális élményszerzés hazai, külföldi tájegységek, em-

lékhelyek, stb. megismerése, pihenés. Költségeihez iskolai hozzájárulás nincs. 

 

6. Tehetséggondozó műhelyek, táborok:  
Céljuk az intézmény hazai és uniós forrású pályázati lehetőségeket kiaknázva, pályázati 

segítséggel törekszik a tehetséggondozás különleges színtereinek megvalósítására. Így 

természettudományos műhelyeket, matematikai és idegen nyelvi tehetséggondozó táboro-

kat, kreatív alkotó közösségi foglalkozásokat szervezünk lehetőség szerint. 

 

Felnőttoktatás formái 

 nappali 

 levelező, esti 

 egyéb munkarendben folyhatnak. 

A nappali rend szerint szervezett képzési formákban a foglalkozásokon a tanulók részvé-

tele kötelező. A levelező oktatás keretében a tanulók heti egy vagy két alkalommal tanítási 

órákon vesznek részt, melyen a tanulók segítséget kapnak a következő időszakra az egyéni 

felkészüléshez. A megjelenés nem kötelező. Igény szerint nem kötelező jelleggel konzultációs 

napokat is lehet tartani. 

Az iskola különböző, az OKJ-ben szereplő és azon kívüli szakképesítések megszerzésére 

irányuló tanfolyami és egyéb képzési formákat is szervezhet, a piaci igényekhez, illetve a le-

hetőségekhez igazodva. 

Az egyes szakképzési programokban részt vevő tanulókkal képzési szerződést kötünk, 

minden képzésre az e szerződésekben foglaltak az irányadóak. 

Gyakorlati képzőkkel a kapcsolattartás formái, rendje 

A szakképzési kerettantervek az egyes szakmákhoz előírnak a tanulók/hallgatók számára 

kötelezően elvégzendő, összefüggő szakmai gyakorlatokat. A gyakorlati képzőhelyekkel a 

kapcsolatot az intézmény vezetőjének megbízása alapján kijelölt személy tartja. 
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A gyakorlat szervezése/lebonyolítása az intézmény és a gyakorlati képzőhely közötti 

megállapodás(ok) alapján valósul(nak) meg. 

 

10. AZ ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSÁNAK RENDJE 
 

Az iskola-egészségügyi ellátás az iskola tanulói számára az egészségügyi alapellátás ke-

retében szervezett megelőző jellegű ellátás. Ezt a 26/1997. (IX. 03.) NM rendelet határozza 

meg.  

Az iskola-egészségügyi ellátást egy főfoglalkozású ifjúsági orvos és főfoglalkozású if-

júsági védőnő végzi. Az iskolafogászati ellátásban előzetes éves terv alapján minden tanuló 

részesül. 

Iskola-egészségügyi ellátás rendje:  

 Ifjúsági orvos: kedd, csütörtök 8.00-14.00, péntek 8.00-12.30 

 Ifjúsági védőnő: hétfő, kedd 8.00-15.00, csütörtök 8.00-15.00 

 Ifjúsági orvos, védőnő fogadóórája: kedd 14.00-15.00 

 

A kollégiumi betegellátás, külön szerződés alapján, a felnőtt háziorvosi ellátás keretén belül 

valósul meg. A tanulók az ellátás rendjéről tájékoztatást kapnak. 

  

Az iskolaegészségügyi-team megszervezi a tanulók évenkénti szűrővizsgálatát, elvégzi 

a rendeletben meghatározott évfolyamokon az audiológiai szűrést. A szűrővizsgálatok során 

észlelt eltérés esetén, szakvizsgálati beutalókkal látja el a tanulókat, majd nyomon követi a 

gondozási folyamatokat. A tanulókkal és szüleikkel szükség szerinti kapcsolatot tartanak 

fenn, megteremtve a személyes találkozás lehetőségét is. A tantestülettel együttműködve, az 

iskola tanulóinak testi, lelki és szociális fejlődésének biztosításában közreműködnek.   A tanu-

lók aktuális egészségi állapota alapján, az iskolaorvos határozza meg a testnevelési csoportbe-

sorolást, amelyről a testnevelő tanárt tájékoztatja. Iskolai sportversenyek előtt, sportorvosi 

vizsgálat történik. A 7. évfolyam tanulói kőtelező védőoltásban részesülnek Hatósági elrende-

lés alapján, kampányoltásra is sor kerülhet.  A tanulók egészségügyi dokumentációját, a sze-

mélyiségi jogok biztosításával, kezelik, szükség esetén illetékességgel továbbítják. A tanul-

mányokat befejező diákok egészségügyi dokumentumait tárolják. 

Az iskola-egészségügyi munka szakmai felügyeletét a Heves Megyei Kormányhivatal 

Járási Népegészségügyi Intézete végzi, s egyben segítséget nyújtanak az ellátás megszervezé-

séhez, illetve folyamatosan végzik az intézmények közegészségügyi ellenőrzését.  

Az iskola-egészségügyi ellátásért felelős személyekkel az igazgatóhelyettes tartja a kap-

csolatot.  

 

 

Az iskolaorvos, munkájának ütemezését minden év szeptember 15-ig egyezteti az iskola igaz-

gatójával. A diákok szűrővizsgálatának tervezetét október 15-ig kifüggeszti a tanári szobában. 

Az iskolaorvos feladatait a Köznevelési törvény, és az annak végrehajtását tartalmazó 20/2012. 

(VIII.31.) EMMI rendelet, az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997.(IX.3.) NM- rende-

let szerint végzi. 

 

Az iskolaorvos elvégzi a hatályos törvények és jogszabályok alapján a gimnázium tanulóinak 

rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását (a Köznevelési törvény 25.§ (5) bek. alapján). 

Munkáját szakmailag a Heves Megyei Állami Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Járási Egés-

zségügyi Intézete tiszti főorvosa felügyeli. Az iskola-egészségügyi szolgálatot, feladatainak 

ellátásában segíti az intézmény igazgatója, a szervezési munkában és annak kivitelezésében a 

szervezési igazgatóhelyettes közreműködik. 
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Az iskolát ellátó orvos feladatai: 

1. a tanulók egészségi állapotának vizsgálata, követése 

2. alkalmassági vizsgálatok elvégzése 

3. közegészségügyi, járványügyi feladatok 

4. elsősegélynyújtás 

5. részvétel a nevelési-oktatási intézmény egészségnevelő tevékenységében 

6. környezet-egészségügyi feladatok 

7. az ellátott tanulókról nyilvántartás vezetése, külön jogszabályok szerinti jelentések ké-

szítése 

Az iskolát ellátó védőnő feladatai: 

1. éves munkaterv elkészítése a nevelési-oktatási intézmény programjának figyelembe vé-

telével 

2. a tanulók védőnői vizsgálata (testsúly, testmagasság, BMI-index meghatározás, vér-

nyomás mérése, színlátás vizsgálata, látásélesség vizsgálata, hallásszűrés, családi anam-

nézis felvétele, szokás felmérés készítése) 

3. mozgásszervek statikai vizsgálata 

4. a tanulók személyi higiénéjének ellenőrzése 

5. elsősegélynyújtás  

6. orvosi vizsgálatok előkészítése 

7. a védőoltásokkal kapcsolatos szervezési, előkészítési feladatok 

8. a krónikus betegek, magatartási zavarokkal küzdők életvitelének segítése 

9. részvétel az egészségtan oktatásában 

10. kapcsolattartás a tanulókkal, szülőkkel, a pedagógusokkal, iskolavezetéssel, gazdasági 

vezetéssel, ifjúsági segítő szervezetekkel 

11. az elvégzett feladatok dokumentációjának vezetése (egészségügyi törzslapok, Egés-

zségügyi Könyv, ambuláns napló, oltási nyilvántartó, veszélyeztetettek nyilvántartása, 

gondozási napló, testnevelési csoportbesorolás, szűrővizsgálati nyilvántartás…) 

12. önálló védőnői országos jelentés készítése 

 

A védőnő munkájának végzése során együttműködik az iskolaorvossal. A védőnő szoros 

munkakapcsolatot tart fenn az intézmény igazgatóhelyettesével. Heti két órában fogadóórát tart 

az iskola diákjai számára. Figyelemmel kíséri az egészségügyi témájú filmeket, könyveket, 

folyóiratokat, azokat mindennapi munkájában felhasználja. Munkaidejét munkáltatója határoz-

za meg. Kapcsolatot tart a segítő intézményekkel (Pedagógiai Szakszolgálat, Drogambulancia, 

Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Szolgálat, stb.) 
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11. AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR SZMSZ 

 
I. Az iskolai könyvtárra vonatkozó általános adatok 

 

A könyvtár neve: Neumann János Középiskola és Kollégium Könyvtára 

A könyvtár címe: 3300 Eger, Rákóczi út 48. 

A könyvtár telefonszáma: (36) 536-070 

A könyvtár jellege: iskolai könyvtár. 

A könyvtár használóinak köre: az iskola pedagógusai, tanulói, az iskola adminisztratív és 

technikai dolgozói. 

A könyvtár bélyegzője kör alakú, körben a következő felirattal: Neumann János Középiskola 

és Kollégium Könyvtára. 

A könyvtár létesítésének éve: 1987. 

Iskolánk könyvtára a földszinten található központi elhelyezkedéssel, a bejárathoz közel, a 

stúdió mellett. Alapterülete 82 m
2
, olvasóhelyek 35 fő részére. 

Technikai eszközök: számítógép, CD-s rádiós magnó, televízió, DVD-lejátszó. 

Dolgozóinak száma: 1 könyvtárostanár. 

A könyvtár állománya 14 ezer könyvtári egység, 13 ezer kötet könyv és közel 1000 audiovi-

zuális, elektronikus dokumentum. Az előfizetett folyóiratok száma: 20. 

Az iskolai könyvtár kapcsolatai kiterjednek a székhelyén működő közkönyvtárakra, illetve 

közép- és főiskolák könyvtáraira. 

 

Iskolai könyvtárunk elsődleges célja, hogy az iskola oktató-nevelő munkáját támogassa, a 

tanulók önálló tanulását, kutató tevékenységét segítse. Az iskola szerves részeként, mint tanu-

lási forrásközpont működik. Valamilyen formában az iskolában tanított minden tantárgy taní-

tásához, tanulásához kapcsolódik. A könyvtárban leültethető egy egész osztály, így alkalmas a 

nagycsoportos tanításra, tanulásra is. A könyvtár korszerű, felújított, esztétikus környezettel 

rendelkezik, állományának fejlesztése a létrehozása óta folyamatos. 

 

II. A könyvtár fenntartása, gazdálkodása 

 

Iskolánk, a Neumann János Középiskola és Kollégium és iskolánk könyvtára a Neumann Is-

kola Alapítvány fenntartásában működik. Az iskolai könyvtár fenntartásáról és fejlesztéséről a 

fenntartó a Neumann János Középiskola és Kollégium költségvetésében gondoskodik. A 

könyvtár feladatainak ellátásához szükséges anyagi feltételeket az intézmény a költségvetés-

ében biztosítja. Az iskola gazdasági vezetője gondoskodik a napi működéshez szükséges 

technikai eszközökről, irodaszerekről. A könyvtár működéséhez szükséges dokumentumok, 

nyomtatványok beszerzése a könyvtárostanár feladata. A folyamatos és egyenletes gyarapítás 

érdekében a könyvtári keret felhasználásáról a könyvtáros nyilvántartást vezet. A könyvtár 

működését az iskola igazgatója irányítja és ellenőrzi a nevelőtestület és a diákközösség véle-

ményének, javaslatainak figyelembevételével.  

 

III. Az iskolai könyvtár feladatai 

 

Az iskolai könyvtár az oktató-nevelőmunka eszköztára, szellemi bázisa. Az iskolai könyvtár 

biztosítja az iskola működéséhez, pedagógiai programjának megvalósításához, a neveléshez, 

tanításhoz, tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres gyűjtését, feltárását, megőrzését, 
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a könyvtári rendszer szolgáltatásainak elérését és mindezek használatát, továbbá a könyvtár-

használati ismeretek oktatását. 

 

 

Alapfeladatok:  

 

 gyűjteményének folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása és rendelkezésre 

bocsátása, 

 tájékoztatás nyújtása a dokumentumokról és szolgáltatásokról, 

 az intézmény helyi pedagógiai programja szerinti tanórai foglalkozások tartása, 

 könyvtári dokumentumok egyéni és csoportos helyben használatának biztosítása, 

 könyvtári dokumentumok kölcsönzése. 

 

Kiegészítő feladatok: 

 

 számítógépes informatikai szolgáltatások biztosítása, 

 tájékoztatás nyújtása más könyvtárak (iskolai, kollégiumi könyvtárak, a pedagógiai-

szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekben működő könyvtárak, a nyilvános 

könyvtárak) dokumentumairól, szolgáltatásairól, 

 más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása, 

 egyéb foglalkozások tartása. 

 

IV. Az iskolai könyvtár szolgáltatásai 

 

 könyvtári dokumentumok kölcsönzése, előjegyzése, hosszabbítása (könyvek, segéd-

könyvek, tankönyvek, folyóiratok, videokazetták, CD-k, DVD-k, hanglemezek, hang-

kazetták, CD-ROM-ok), 

 egyéni és csoportos helyben használat biztosítása, 

 tájékoztatás (a könyvtár saját állománya és katalógusai alapján, valamint más könyvtá-

rak gyűjteményeiről és szolgáltatásairól), 

 könyvtárbemutató és könyvtárhasználati órák tartása, 

 segítségnyújtás szaktárgyi órák, versenyek, rendezvények, szakkörök, ünnepségek 

rendezéséhez, lebonyolításához, 

 tanulást támogató, jogi, közhasznú, szabadidővel kapcsolatos információk szolgáltatá-

sa, internetes tájékoztatás. 

 

 

V. Az iskolai könyvtár állományának fejlesztése, gyűjteményszervezés (gyarapítás, 

apasztás, védelem) 

 

Az iskolai könyvtár állománya az általa összegyűjtött dokumentumok összessége. Az állo-

mány vétel és ajándékozás útján gyarapszik. Az iskolai könyvtár gyűjteményét folyamatosan, 

tervszerűen és arányosan kell fejleszteni a könyvtár gyűjtőköri szabályzata szerint (1. számú 

melléklet). Az iskola könyvtárosa az állományalakítás során figyelembe veszi az igazgató, a 

nevelői közösségek és a diákképviselet javaslatait, valamint az iskola könyvtári környezeté-

nek állományi adottságait. A gyűjtemény rendszeres és szakszerű gyarapításával, apasztásá-

val, nyilvántartásával, ellenőrzésével elősegíti, hogy a könyvtári állomány tartalmi összetétel-
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ében és mennyiségi szempontból egyaránt megfeleljen a korszerű oktatási követelményeknek. 

Az állomány gyarapításával, apasztásával, nyilvántartásával, védelmével kapcsolatos tudniva-

lók részletezését a gyűjtőköri szabályzat tartalmazza (1. számú melléklet). 

 

1. számú melléklet: Gyűjtőköri szabályzat 

 

I. A gyűjtőköri szabályzat kialakítását befolyásoló tényezők 

 

A gyűjtőkör meghatározásánál kiindulásként az iskola pedagógiai programját vettük alapul. 

Alapvetően az iskola szerkezetét és profilját, oktatási-nevelési céljait, az iskolában folyó okta-

tó-nevelő munka tartalmát, tantárgyi követelményrendszerét. 

 

A pedagógiai programban meghatározott célok és feladatok, valamint az iskola képzési rendje 

határozzák meg a gyűjtőkört és a könyvtár alapfunkcióját. Az iskolai könyvtár állományába 

csak a gyűjtőkörébe tartozó dokumentum vehető fel. Könyvtárunk gyűjt minden olyan doku-

mentumot, amelynek tartalma az iskolai oktató-nevelőmunkához szükséges, függetlenül attól, 

hogy melyik dokumentumtípusba tartozik. 

 

Az iskola szerkezete és profilja 

 

Az iskola oktatási, szakképzési szerkezetének, órastruktúrájának, az oktatás tartalmának ki-

alakításánál, a fejlesztési stratégia meghatározásánál a kiindulópontot az iskola nevelésfilozó-

fiai elvei, oktatási és nevelési célkitűzései adják. 

 

Ennek megfelelően az oktatási, képzési szakaszok a következők: 

 

I. szakasz: Középiskolai tanulmányokra történő előkészítés 

 

II. szakasz: Orientációs alapképzés a 9-10. évfolyamon, hat évfolyamos képzés esetén a 7-

10. évfolyamon 

 

Célok: 

Ismerjék meg önmagukat (tehetségüket, érdeklődési körüket, képességeiket stb.). 

Fogalmazzák meg saját középiskolai és távolabbi céljaikat. 

Ismerjék meg azokat a lehetőségeket, melyeket az iskola, vagy más középiskolák biztosítanak 

számukra céljaik eléréséhez - ily módon a második középiskolai év végén megalapozottan, 

tudatosan tudjanak dönteni, választani a felkínált lehetőségek közül. 

Kapjanak az igényeiknek megfelelő, a NAT követelményeivel összhangban lévő, az iskola jó 

tárgyi és személyi feltételei által determinált színvonalú számítástechnikai, informatikai alap-

képzést. 

Az idegen nyelvek tanulása és tudása váljon belső szükségletté. 

Kialakuljon az igény a magas szintű általános műveltség megszerzésére. 

 

 

III. szakasz: Intenzív felkészítés a felsőfokú tanulmányokra illetve szakmatanulásra 

1. gimnáziumi oktatás a 11-12. évfolyamon 

szakközépiskolai szakmai alapozó képzés a 11 - 12. évfolyamon 

 

A 10. évfolyam lezárása után a tanulók gimnáziumban vagy szakközépiskolában folytathatják 

középiskolai tanulmányaikat. Valamennyi 9-10. évfolyamos osztály megszűnhet. Kivétel a 6 
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osztályos gimnázium, valamint a két tanítási nyelvű osztály. A 11-12. évfolyamra felkínált 

lehetőségek közül a tanulók szabadon választhatnak, amennyiben megfelelnek a Pedagógiai 

Programban meghatározott kritériumoknak 

 

Célok: 

Valamennyi tanuló sikeres érettségi vizsgát tegyen. (Saját választása szerint emelt vagy közép 

szinten.) 

A tanulók motiválása a legmagasabb szintű továbbtanulásra. 

A tanulók legalább 90%-a az érettségi évben felvételt nyerjen a felsőoktatási intézményekbe. 

Legalább egy idegen nyelvből a tanulók 80%-a B2 komplex nyelvvizsgát tegyen.  

A tanulók ösztönzése a második idegen nyelv eredményes tanulására. 

A tanulók motiválása a közismereti és szakmai tanulmányi versenyeken, vetélkedőkön való 

sikeres részvételre. 

Széleskörű alapozás az OKJ szerinti szakmatanuláshoz. 

 

IV. szakasz: OKJ szerinti szakképzés 

informatikai szakirány  

közgazdasági szakirány 

 

Cél: Eredményes felkészítés a szakmai vizsgákra. 

 

 

Nevelési és oktatási céljai 

 

A Neumann János Középiskola és Kollégium pedagógiai elve és célja az, ami az intézmény 

névadójának, Neumann János szellemiségének is lényege volt: a türelem, a rugalmasság, az 

intelligencia mellett a korszerűség, az értékőrzés és értékteremtés. Megfelelés a kor gyorsan 

változó kihívásainak, amelynek keretében a tanulóit korszerű, versenyképes ismeretekkel fel-

készíti a felsőfokú tanulmányok elvégzésére, vagy a különböző szintű szakmai képesítések 

megszerzésére. Minőségpolitikánk elemei: biztonság, megbízhatóság, szakmai hozzáértés, 

konfliktuskezelés, partnerközpontúság, kommunikáció, hatékonyság, esélyegyenlőség. Ennek 

szellemében teszi dolgát a kor követelményeinek megfelelően, garantált minőségben az iskola 

vezetősége, tantestülete, dolgozói.  

 

Elsősorban egyetemi, főiskolai felkészítés az iskola célja. Ezt tükrözi a felvett, az átlagosnál 

tehetségesebb és szorgalmasabb tanulók évek óta magas aránya. Iskolánk oktató-nevelő mun-

kájának fő jellemzője a korszerű szemlélet, a magas színvonalú tartalom, a tanulók iránti 

nagyfokú elkötelezettség, továbbá cél az önmagukkal szemben igényes, társaik, környezetük 

értékeit becsülni tudó fiatalok nevelése. 

 

Helyi tanterve, tantárgyi követelményrendszere 

 

A helyi tanterv a köznevelési és szakképzési törvény előírásait, a Nemzeti Alaptantervben 

előírtakat, az érettségi vizsgák követelményrendszerét valamint az iskolai szakmacsoportok 

kutatási eredményeit követi. Tantárgyi követelményrendszerünk minden tantárgyra vonatkoz-

tatva magas, különösen magas az emelt óraszámú tantárgyaknál. 

 

A NAT műveltségi területeinek feldolgozása tantárgyi integrációban a legkedvezőbb, hiszen 

az egyes szakterületek nem különülnek el élesen egymástól és így az esetleges párhuzamossá-
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gok is kiküszöbölhetők. Másrészt lehetőség van arra, hogy egy globális szemlélet alakuljon ki 

a tanulókban és ne csak "tantárgyakban" tudjanak elhelyezni és megoldani egy problémát. 

 

Tehetséggondozási, felzárkóztatási programja 

 

Intézményünkben a tehetséggondozás, a személyközpontúság a kiemelt feladatok közé tarto-

zik, ez (az emelt óraszámú képzésen és a fakultáción kívül) elsősorban a versenyekre való 

felkészítést jelenti. Tanulóink nemcsak igen nagy számban jelentkeznek országos és kisebb 

jelentőségű tanulmányi versenyekre, hanem sok iskolai versenyen is részt vesznek. A tanulók 

felzárkóztatására is gondot fordítunk a négy, illetve öt évfolyamos képzéseknél főleg a 9. 

és10. évfolyamon, a hatosztályos képzés esetén a 7-8. évfolyamon. Azokból a tárgyakból, 

amelyekből a tanulók hiányosságaik miatt tanulási nehézségekkel küzdenek, korrepetálást 

szervezünk. Nemcsak tantárgyi felzárkóztatás folyik, hanem tanulás módszertani tanúsítvány-

nyal rendelkező kollégák csoportos foglalkozásokon segítenek a rászoruló tanulóknak. 

 

Iskolánkban tanévenként indul a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó 

Programja (AJTP). A program céljának megvalósítása 5 éves képzésben történik. Az Arany 

János Tehetséggondozó Program fő feladatának tekinti a tehetséggondozást, a tehetséges 

gyermekek adottságainak, képességeinek, személyiségének sokoldalú és differenciált fejlesz-

tését. Célja, hogy esélyt teremtsen a felsőoktatásba való bejutásra azoknak a hátrányos helyze-

tű tanulóknak, akik a tehetséggondozó programban való részvétel nélkül nem vagy csak 

aránytalan nehézséggel kezdhetnék meg tanulmányaikat a felsőoktatásban. A program speciá-

lis elemei – tanulásmódszertan, kommunikáció, önismeret – az ötéves képzés során valósul-

nak meg. A program nagy hangsúlyt helyez a tehetségfejlesztésre, a tehetséggondozásra, a 

tehetséges tanulók képességeinek sokoldalú és differenciált fejlesztésére. 

 

Külső tényezők: más könyvtárak, számítógépes szolgáltatások, adatbázisok igénybe vé-

tele 

 

Iskolai könyvtárunk kapcsolatai kiterjednek a székhelyén működő közkönyvtárakra, illetve 

közép- és főiskolák könyvtáraira. A számítógépesítéssel megteremtődtek a feltételek más, 

távoli könyvtári katalógusok, adatbázisok eléréséhez. A könyvtár fontosnak tartja tudatosítani 

a tanulókban az információszerzés, a könyvtárhasználat legutóbbi években bekövetkezett vál-

tozásait, ezzel összefüggésben a számítógépes katalógusok, a virtuális könyvtárak használatá-

nak lehetőségét. Könyvtárunk kiegészítő feladatai közé tartozik a számítógépes informatikai 

szolgáltatások, illetve a más könyvtárak adatbázisaiban való keresés biztosítása. 

 

Az iskolai könyvtár gyűjteménye, állományelemzés 

 

A könyvtári gyűjtemény állandó fejlesztése, feltárása, gondozása folytán napjainkban mintegy 

14 ezres, a tanulást és a tanítást segítő dokumentumállomány áll a használók rendelkezésére 

(majd 13 ezer kötet könyv és közel 1000 audiovizuális, elektronikus dokumentum). 

 

Az állomány kézikönyvtári és kölcsönözhető része, ezen belül a szépirodalmi és a szakiro-

dalmi rész egymástól elkülönítve van elhelyezve. A szakirodalom ETO rend szerinti, a szép-

irodalom szerzői betűrendes elrendezésben található. A szépirodalmi és a szakirodalmi állo-

mányegységek aránya kb. 40-60%. Kézikönyvtári állományrészünk kiváló lehetőséget kínál 

az ismeretszerzésre. Különféle lexikonok, enciklopédikus munkák, az egyes tantárgyak össze-

foglaló kézikönyvei, fogalomtárak, határozók, atlaszok, szótárak, általános és szakjellegű se-

gédkönyvek, stb., biztosítják a sokoldalú felkészülést. Az állomány szabadpolcos, kölcsönöz-
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hető része 85%. Ide szak- és szépirodalmi munkák egyaránt tartoznak. Szépirodalmi művek 

közül kiemelt a kötelező és az ajánlott olvasmányok beszerzése, a tananyagban szereplő írók, 

költők válogatott műveinek, lírai, drámai, prózai antológiáknak, szöveggyűjteményeknek a 

gyűjtése. 

 

Könyvtárunk arányosan, válogatva gyűjti a különféle tantárgyak tanításához, tanulásához, s a 

pedagógiai munkához szükséges dokumentumokat, követve az iskola szakmacsoportjainak és 

célkitűzéseinek változásait. A mindennapi tanuláshoz, tanításhoz szükséges ismeretközlő mű-

vek és segédkönyvek, az intézményünk profiljába tartozó képzéseket támogató szakkönyvek 

kínálata gazdag és napra kész, ezzel segítve az iskolánkban magas színvonalon folyó oktató-

nevelő munkát. 

 

A különböző tantárgyakhoz, tananyagokhoz lazábban kapcsolódva, olvasóink természetesen 

szabadidős elfoglaltságaikhoz is találnak nálunk dokumentumokat, kielégíthetik egyéni érdek-

lődésüket, továbbá, jelenleg 20 féle folyóirat közül válogathatnak. 

 

 

Az iskolai könyvtár gyűjtőkörét az intézmény pedagógiai programja határozza meg. A gyűj-

tőköri szabályzatnak megfeleltetett könyvtári állomány eszközül szolgál a pedagógiai prog-

ram megvalósításához. A dokumentumok kiválasztásához, pedagógiai felhasználásához, a 

pedagógiai munka megtervezéséhez a könyvtárostanár és a tantestület együttműködése szük-

séges.  

 

Az iskola alapvető oktatási-nevelési feladatainak megvalósításához kapcsolódó dokumentu-

mok az intézmény főgyűjtőkörébe tartoznak, a másodlagos iskolai funkciókhoz kapcsolódó 

dokumentumok pedig a mellékgyűjtőkörbe. 

 

Az iskolai könyvtár az alábbi szempontok alapján gyűjti állományát: 
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II. A gyűjtés köre 

 

1. Tematikus gyűjtési szempont 

 

Főgyűjtőkör területei (az ide tartozó dokumentumokat a lehetséges teljesség igényével gyűjt-

jük) 

 

Könyvek 

 

Az oktatott tantárgyak: tudományterületek, szakterületek szakirodalma 

 

 kézikönyvek, segédkönyvek: szaklexikonok, szakenciklopédiák, fogalomgyűjtemé-

nyek, szakszótárak, atlaszok, táblázatok; 

 szakmonográfiák 

 színvonalas ismeretterjesztő művek 

 speciális gyűjtési kör: a szakmacsoportok igényeinek megfelelően számvitellel, pénz-

üggyel, közgazdaságtannal, statisztikával, informatikával foglalkozó könyvek 

 

Az általános tájékozódást szolgáló szakirodalom 

 

 kézikönyvek, segédkönyvek: általános lexikonok, általános enciklopédiák, általános 

szótárak, Ki kicsoda?-jellegű életrajzi lexikonok, adattárak, név- és címtárak, statiszti-

kai kiadványok, jogszabálygyűjtemények 

 általános tudománytörténeti és elméleti monográfiák 

 szak- és általános bibliográfiák 

 

Az oktatási-nevelési folyamatban munkaeszközként használt művek 

 

 tantervben meghatározott tankönyvek, feladatgyűjtemények 

 munkafüzetek, feladatlapok 

 szöveggyűjtemények 

 az iskola által választott tankönyvekhez kapcsolódó tantervek 

 tanári kézikönyvek, módszertani útmutatók 

 térképek, atlaszok 

 egyéb oktatási segédletek, munkáltató eszközként használt művek 

 szótárak 

 

Szépirodalom 

 

 a helyi tantervben szereplő kötelező és ajánlott olvasmányok 

 általában a tananyagban szereplő szerzők válogatott művei 

 a tananyagban szereplő egyes szerzők összes művei 

 magyar szerzők műveinek kritikai kiadásai 

 átfogó antológiák a magyar és világirodalomból 

 népköltészetet bemutató művek 

 a tananyagban nem szereplő, de a magyar és világirodalom klasszikusainak számító 

szerzők művei 

 hasonló szempontok szerint az iskolában oktatott nyelvek szépirodalmának gyűjtése 

(angol, német, francia, spanyol, olasz) 
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Pályaválasztással és továbbtanulással kapcsolatos dokumentumok 

 

 pályaválasztási tanácsadók, útmutatók és felvételi követelményeket ismertető kiad-

ványok 

 

A pedagógus munkáját segítő állományrész 

 

 pedagógiai és pszichológiai lexikonok, enciklopédiák 

 szakszótárak, fogalomgyűjtemények 

 történeti összefoglalók 

 kiemelkedő pedagógiatörténeti munkák 

 a nevelés és oktatás legfontosabb elméleti kézikönyvei 

 családi életre neveléssel, a szülő és iskola kapcsolatával foglalkozó művek 

 általános lélektani és fejlődéslélektani művek 

 a személyiség- és csoportlélektan legalapvetőbb művei 

 a választott tantárgyi programok tanári kézikönyvei 

 

A könyvtáros segédkönyvei 

 

 a könyvtáros munkáját segítő kiadványok, katalógusok, szabványok, kézikönyvek, 

bibliográfiák, módszertani kiadványok, jogszabályok 

 

Iskolával, iskolai élettel kapcsolatos gyűjteményrészek 

 

 az iskola környezetére vonatkozó helyismereti és helytörténeti kiadványok 

 az iskola történetével, névadójával, az iskolai élettel kapcsolatos dokumentumok, az 

iskola évkönyvei 

 

Periodika 

 

 pedagógiai és módszertani folyóiratok 

 a könyvtáros munkáját segítő szakmai folyóiratok 

 a tanuló ismeretszerzését segítő folyóiratok, valamint az adekvát szintű, de nem kife-

jezetten tananyaghoz kötődő ifjúsági lapok 

 a tananyagokhoz és az egyes tantárgyakhoz kapcsolódó módszertani- és szakfolyóirat-

ok 

 az idegen nyelvek oktatását segítő periodikák 

 művészeti szaklapok, kritikai jellegű kiadványok 

 az igényes művelődést és kikapcsolódást, egészséges életmódra nevelést segítő ifjúsá-

gi lapok, folyóiratok 

 pályázati figyelő 

 az iskola működéséhez szükséges információkat nyújtó közlönyök 

 iskolai újság 

 napilapok 

 

Nem nyomtatott dokumentumok 
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A különböző ismeretterületekhez, a pedagógiai munkához, iskolatörténethez, mindennapi 

tájékozódáshoz kapcsolódó hangkazetták, hanglemezek, videokazetták, zenei CD-k, CD-

ROM-ok, DVD-k. 

 

Mellékgyűjtőkör területei (az ide tartozó dokumentumokat szelektálva gyűjtjük) 

 

A tananyaghoz nem közvetlenül kapcsolódó, a tananyagon túlmutató, ill. a könyvtár kevésbé 

hangsúlyos feladatai szempontjából beszerzett dokumentumok. 

 

A tantárgyakban való elmélyülést, a tananyagot kiegészítő, a fiatalok érdeklődéséhez igazodó, 

életvezetésüket, önművelésüket, szabadidős elfoglaltságukat támogató dokumentumok, az 

identitást segítő anyagok. 

 

A szakirodalom olyan újdonságai, melyeknek megjelenését nagy társadalmi érdeklődés kíséri, 

továbbá a különböző társadalmi érdeklődés által kísért szépirodalmi művek. Az egyéni műve-

lődési, szórakozási igényeket kielégítő szép- és szakirodalom. 

 

2. Tipológiai gyűjtési szempont 

 

Írásos dokumentumok 

 könyv és könyvjellegű kiadványok (segédkönyv, tankönyv, tartós tankönyv) 

 periodika (napilap, hetilap, folyóirat) 

 

Audiovizuális ismerethordozók 

 képes dokumentumok (fénykép, diafilm, diakép) 

 hangzó dokumentumok (hanglemez, magnókazetta, zenei CD) 

 hangos-képes dokumentumok (videokazetta) 

 

Számítógépprogramok, számítógéppel olvasható ismerethordozók 

 CD, CD-ROM, DVD 

 

Egyéb dokumentumok 

 kéziratok (pedagógiai program, záródolgozatok, stb.) 

 kotta 

 oktatócsomagok 

 

3. Kronológiai szempont 

 

Az állomány összetétele szempontjából időhatárok nincsenek, tartalom szerint ítéljük a do-

kumentumokat gyűjtőkörbe tartozónak, vagy azon kívül esőnek. Kivételt képeznek a brosúra-

leltárba vételezett dokumentumok és a periodikumok. A brosúraleltárból 3 év után törölhetők 

a dokumentumok, minden indoklás nélkül. A napilapokat a könyvtár 1 évre visszamenően 

gyűjti, a többi periodikumot pedig 5 évre visszamenően. 

 

4. Példányszám meghatározó szempont 

 

Hogy az iskola könyvtárába egy adott dokumentumból hány példány kerüljön be, azt a doku-

mentum tartalma és a gyűjtőkört alakító tényezők, azok közül is kiemelten az intézmény tanu-

lói (és tantestületi) létszáma határozza meg. (Így például a házi olvasmányokból kb. 4-5 tanu-
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lóra, az ajánlott olvasmányokból kb. 10 tanulóra jut iskolai könyvtárunkban 1-1 példány.) A 

szaktanárok által kijelölt és az általuk oktató-nevelő munkában használt könyvekből legalább 

3-4 példány. Ezen felül a könyvtári költségvetés adta lehetőségeknek megfelelően a különbö-

ző állományrészekbe dokumentumonként 1-2 példányt áll módunkban beszerezni. 

 

5. Nyelvi szempont 

 

Elsősorban magyar nyelvű anyagot gyűjt az iskolai könyvtár, de az állományt idegen nyelvű 

anyagokkal is kiegészítjük az iskolában oktatott idegen nyelvekhez kapcsolódva. Így a könyv-

tár egyes állományrészei angol, német, francia, olasz, spanyol nyelveken épülnek. Gyűjtjük az 

iskolában használt nyelvkönyveket, munkafüzeteket, kapcsolódó tanári kézikönyveket, hang-

zó anyagokat ; válogatunk a tanított nyelvek egyéb tankönyveiből és az ugyanezen nyelven írt 

szépirodalomból. A nyelvtanulást segítik az eredeti regények, elbeszélések rövidített, a nyelv-

oktatás szintjének megfelelő szókincsre redukált változatai. Az iskolában tanított nyelvek 

nagyszótárai, ill. finn, spanyol, orosz, német kisszótárak találhatók az állományban. 

 

6. Földrajzi szempont 

 

Az állomány összetétele szempontjából földrajzi korlátok nincsenek, tartalom szerint ítéljük a 

dokumentumokat gyűjtőkörbe tartozónak, vagy azon kívül esőnek. 

 

7. Archiválási szempont 

 

A könyvtár megőrzési kötelezettsége a folyóirat jellegű időszaki kiadványok tekintetében 5 

év. Kivételt képeznek ez alól a napilapok, melyek a tárgyév leteltét követően ipari hasznosí-

tásra kerülnek. A könyvtár nem vállalkozik a tartalmilag már elavult, tudománytörténeti 

szempontból viszont értékes művek megőrzésére, hanem ezeket haladéktalanul kivonja az 

állományból, amint egy frissebb, korszerűbb mű jelenik meg a témában. Muzeális értékű do-

kumentumokat a könyvtár nem gyűjt. 

 

8. Használati szempont 

 

Kölcsönözhető állomány:  

 

 szépirodalom 

 ismeretközlő művek 

 tartós tankönyvek 

 

Prézens állomány: 

 

 kézikönyvtár 

 nem nyomtatott dokumentumok 

 folyóirat jellegű időszaki kiadványok gyűjteménye  
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III. A gyűjtés mélysége, nyelvi, időbeli határai 

 

1. Ismeretközlő irodalom 

 

Kiemelt területek: az iskola speciális képzéséből, hagyományaiból adódó konkrét területek. 

 

A teljesség igényével gyűjtjük: 

 az általános és szaklexikonokat, általános és szakenciklopédiákat, szótárakat, foga-

lomgyűjteményeket, kézikönyveket, összefoglalókat 

 az egyes tudományok, a kultúra, a hazai és egyetemes művelődéstörténet elméleti és 

történeti összefoglalóit 

 a tantárgyakhoz kapcsolódó felsőfokú ismereteket tartalmazó összefoglaló jellegű mű-

veket, lexikonokat, enciklopédiákat 

 a tananyaghoz közvetlenül kapcsolódó szakkönyveket 

 a szaktudományok elméleti és történeti összefoglalóit 

 a munkáltató eszközként használatos ismeretközlő irodalmat 

 az intézmény érvényben lévő tankönyveit, munkafüzeteit, feladatlapjait 

 a helyismereti, helytörténeti kiadványokat, az iskola történetével, névadójával foglal-

kozó dokumentumokat 

 

Válogatva gyűjtjük a tananyaghoz közvetve kapcsolódó szakkönyveket, az iskolában tanított 

nyelvek oktatásához felhasználható idegen nyelvű segédleteket, a tanult tantárgyakban való 

elmélyülést szolgáló és a tananyagon túlmutató szakirodalmat, szakirányú segédkönyveket. 

 

2. Szépirodalom 

 

A teljesség igényével gyűjtjük a házi és ajánlott olvasmányokat, az átfogó lírai, prózai és drá-

mai antológiákat a világ- és a magyar irodalom bemutatására. Kiemelten a tantárgyi program 

által meghatározott, a tananyagban szereplő klasszikus és kortárs szerzők válogatott műveit, 

gyűjteményes köteteit. A magyar és külföldi népköltészetet és meseirodalmat reprezentáló 

antológiákat, gyűjteményes köteteket. 

 

Válogatással gyűjtjük a tananyagban nem szereplő szerzők műveit, a tematikus irodalmi anto-

lógiákat, a gyermek- és ifjúsági regényeket, elbeszélés- és versesköteteket. 

 

Erős válogatással gyűjtjük az iskolában tanított nyelvek oktatásához, a nyelvtudás szintjének 

megfelelő olvasmányos irodalmat, a regényes életrajzokat, történelmi regényeket. 

 

3. Pedagógiai irodalom 

 

Teljességre törekvően gyűjtjük a pedagógiai kézikönyveket és a tantárgyi módszertani segéd-

könyveket. 

 

Válogatva gyűjtjük a pedagógiai és a pedagógiához kapcsolódó tudományágak szakkönyveit. 

A pedagógiai programban megfogalmazott nevelési és oktatási cél megvalósításához szüksé-

ges szakirodalmat, a műveltségi területek módszertani segédleteit, segédkönyveit, a tehetség-

gondozás és felzárkóztatás módszertani irodalmát. A családi életre neveléssel, a szülő és isko-

la kapcsolatával foglalkozó, pályaválasztással, továbbtanulással kapcsolatos dokumentumo-

kat. 
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4. Könyvtári szakirodalom 

 

A teljesség igényével gyűjtjük a könyvtártani összefoglalókat, a könyvtári feldolgozó munka 

szabályait tartalmazó segédleteket, az iskolai könyvtárakkal kapcsolatos módszertani kiadvá-

nyokat. 

 

Válogatva gyűjtjük a kurrens és retrospektív jellegű tájékozódási segédleteket, a könyvtár-

használat módszertani segédleteit, a módszertani folyóiratokat. 

 

5. Periodika gyűjtemény 

 

A teljesség igényével gyűjtjük az általános pedagógiai és tantárgymódszertani folyóiratokat. 

 

Válogatva gyűjtjük a tanítás folyamatában felhasználható időszaki kiadványokat, a tanagyag-

hoz kapcsolódó rendszeresen felhasználható szakfolyóiratokat, az iskolai könyvtárakkal kap-

csolatos módszertani folyóiratokat. Továbbá erős válogatással a helyes életmódra nevelést 

szolgáló, a kulturált szórakozást segítő folyóiratokat, ifjúsági lapokat, a tudományos és művé-

szeti folyóiratokat. 

 

6. Audiovizuális gyűjtemény 

 

Válogatva gyűjtjük az egyes tantárgyak, műveltségi területek ismereteit felölelő multimédiás 

alkotásokat. A különböző tantárgyak oktatásához rendszeresen felhasználható oktató-, illetve 

ismeretterjesztő audiovizuális dokumentumok is válogatva gyűjtendők. Továbbá a művelő-

dést, szórakozást szolgáló audiovizuális dokumentumok erősen válogatva gyűjtendők. 

 

IV. Állományfejlesztés, gyűjteményszervezés 

 

A könyvtári gyűjtemény organikus rendszer, ezért természetes jellemzője a gyarapodás mel-

lett a csökkenés. A szerzeményezés és az apasztás helyes aránya növeli a gyűjtemény infor-

mációs értékét, használhatóságát. Ennek a folyamatnak a megtervezése és megszervezése 

alapja a jó könyvtári munkának. 

 

1. Gyarapítás 

 

A könyvtár állománya vétel és ajándékozás útján gyarapodik. A tervszerű és folyamatos gya-

rapítás érdekében a felhasználható összeg nagyságáról a költségvetés elkészültekor tájékoz-

tatni kell a könyvtár vezetőjét. Az erre szolgáló összeget az iskola költségvetésében kell elő-

irányozni. 

A gyarapításra fordítható összeg felhasználásáért a könyvtáros felelős, ezért hozzájárulása 

nélkül az iskolai könyvtár számára dokumentumot senki sem vásárolhat. 

Kedvező ajánlat esetén élünk a könyvkiadók, ügynökök által kínált lehetőséggel. Ajándéko-

záskor is csak az állományba illő könyvek kerülhetnek a könyvtár állományába. 

 

Az állománygyarapítás forrásai: 

 Antikváriumok, kereskedők, könyvkiadók, könyvesboltok, webáruházak 

 Könyvtárellátó Kht. 

 Ajándékozásból: alapítványoktól, magánszemélyektől, más intézményektől 

 Egyéb könyvtárak ellátására szakosodott vállalkozások szolgáltatásai  
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A megrendelt dokumentumok átvétele után a számlát (kísérőjegyzéket) és a csomag tartalmát 

tételesen egyeztetni kell. A felmerülő problémákat azonnal jelezni kell a szállítónak telefonon 

(levélben is egy feljegyzés formájában), s a megbeszélés alapján kell eljárni. 

 

A szállítmány egészét esetenként nem azonos módon kell nyilvántartásba venni. Az előrende-

zés során a dokumentumokat az állományba vétel jellege (időleges vagy végleges) és típusa 

(könyv, AV anyag, stb.) szerint kell csoportosítani. Ezután a dokumentumokat tulajdonbé-

lyegzővel kell ellátni. 

 

1.1. A dokumentumok állományba vétele, nyilvántartásai 

 

A könyvtár megőrzésre szánt dokumentumait nyilvántartásba kell venni, a dokumentumokat 

leltári számmal kell ellátni. 

 

Az állományba vétel két mozzanatból áll: 

 tulajdonbélyegzővel való ellátás 

 leltári nyilvántartásba való rögzítés 

 

A nyilvántartás módját a 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM számú állományvédelmi rendelethez 

igazodó 1980 óta érvényben lévő MSZ 3448-78. számú állomány-nyilvántartási szabvány 

szabályozza. 

 

Az állomány-nyilvántartás alkalmazott előírásai 

 

A leltári nyilvántartás jellege szerint időleges és végleges, formája szerint egyedi és összesí-

tett. 

 

Azokat a dokumentumokat, amelyeket a könyvtár tartós megőrzésre szán, hat napon belül 

végleges nyilvántartásba kell venni. Ez a dokumentum egyedi nyilvántartásba vételét is jelen-

ti. 

 

Iskolai könyvtárunk állomány-nyilvántartása egyedi (cím) és csoportos leltárkönyvben törté-

nik a hatályos szabványban előírt adatok feltüntetésével. 

 

A különböző egyedi (cím) leltárkönyvekbe az alábbi megosztásban kell bevezetni a dokumen-

tumokat: 

 Könyvek 

 Audiovizuális dokumentumok (AV) 

 

Az állomány nyilvántartásai alapján bármikor megállapítható és ellenőrizhető az állomány 

nagysága és értéke (csoportos leltárkönyv), továbbá az egyes dokumentumok legfőbb adatai, 

beszerzési értéke (egyedi nyilvántartás). 

 

Az ingyenes tankönyvek nem kerülnek a könyvtár nyilvántartásába, elkülönülnek a könyvtári 

állománytól. Ezekről a tankönyvekről nyilvántartást a tankönyvfelelős vezet (4. számú mel-

léklet: Tankönyvtári szabályzat). 

 

A T leltári jelzettel ellátott tankönyvek, segédkönyvek időleges, összesített nyilvántartásba 

kerülnek (brosúra-nyilvántartás). Ezeket külön gyűjteményként kezeljük. 
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Továbbá a könyvtár időszaki kiadványainak (hírlapok, folyóiratok, stb.) időleges nyilvántartá-

sát kardex lapon végezzük. Az időszaki kiadványokat a könyvtár nem veszi végleges nyilván-

tartásba. 

 

2. Állományapasztás 

 

Az állomány apasztása az állomány gyarapításával egyenrangú feladat, s a kettő együtt képezi 

a gyűjteményszervezés folyamatát. A könyvtár az állományában levő dokumentumokat fo-

lyamatosan karban tartja. Gondoskodik a beszerzésekről és az állományból való kivonásról. 

 

Az állományból a dokumentum az alábbi okok miatt törölhető: 

 tervszerű állományapasztás 

o az elavult dokumentumok selejtezése 

o a fölösleges dokumentumok kivonása 

 természetes elhasználódás 

 hiány 

 

Az állandó leltárba vett dokumentumokra a hatályos leltározási és selejtezési szabályok vo-

natkoznak (3/1975. KM-PM rendelet). A selejtezendő vagy törlendő dokumentumokról – a 

törlés oka szerinti – jegyzék készül 2 példányban. A törlési jegyzék tartalmazza a sorszámot, a 

leltári számot, a szerzőt, a mű címét, darabszámát, értékét és szakjelzetét. A jegyzéket a 

könyvtáros engedélyezteti, majd az engedélyeztetés után a törölt dokumentumokat tételesen 

kivezeti az egyedi és a csoportos nyilvántartásból. A kivezetésre vonatkozó engedélyt az isko-

la igazgatója adja meg, ez alól kivételt képez az időleges megőrzésű dokumentum kivonása. A 

brosúraleltárból 3 év után törölhetők a dokumentumok, minden indoklás nélkül. 

 

3. A könyvtári állomány védelme 

 

3.1. Az állomány ellenőrzése 

 

A könyvtáros felelős a leltárral átvett állományért, ezért meghatározott időközönként ellenő-

rizni kell a gyűjteményt a nyilvántartások alapján. Az állomány-ellenőrzést (leltározást) a 

3/1975. (VIII. 17.) KM-PM számú együttes rendelet szabályozza. A könyvtári állomány reví-

zióját az iskola igazgatója rendeli el. A leltározás végrehajtásáért, a személyi és tárgyi feltéte-

lek biztosításáért a gazdasági vezető – mint az iskola leltározási bizottság vezetője – a felelős. 

 

Az állomány-ellenőrzés előkészítése 

 

Az ellenőrzés lebonyolításához ütemtervet kell készíteni, melyet a leltározás előtt 6 hónappal 

be kell nyújtani jóváhagyásra az iskola igazgatójához. 

További feladatok: 

 raktári rend megteremtése, 

 nyilvántartások felülvizsgálata, 

 revíziós segédeszközök előkészítése, 

 pénzügyi dokumentumok lezárása. 

 

Az állomány-ellenőrzés lebonyolítása 

 

A revíziót legalább két személynek kell lebonyolítani. Amennyiben a könyvtár egyszemélyes, 

a gazdasági vezető – a leltározási bizottság vezetője – köteles egy állandó munkatársról gon-
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doskodni, akinek a megbízatása az ellenőrzés befejezéséig tart. Az ellenőrzés módszere: a 

dokumentumok és a címleltárkönyv összevetése. 

 

Az ellenőrzés lezárása 

 

A revízió befejezéseként el kell készíteni a zárójegyzőkönyvet. A leltározáskor felvett jegy-

zőkönyvben megállapított hiány ill. többlet okait a könyvtárostanár köteles indokolni. Az el-

lenőrzés során megállapított hiányokat csak akkor lehet kivezetni az állományból, ha az iskola 

igazgatója a jegyzőkönyv alapján erre engedélyt ad. Az állomány hiányának megengedett 

mértékét (káló) a 3/1975. KM-PM számú rendelet szabályozza. Az engedélyezés után történik 

a hiányként jelzett dokumentumok kivezetése a nyilvántartásokból, ill. az állománymérleg 

elkészítése. 

 

3.2. Az állomány fizikai és jogi védelme 

 

A könyvtári állomány fizikai állapotát védeni kell. Ennek érdekében gondoskodni kell a szak-

szerű tárolásról, a megfelelő könyvtári tisztaságról, a tűzrendészeti szabályok betartásáról. A 

dokumentumok kíméletes használata minden iskolai könyvtárhasználó kötelessége. 

 

Jogi védelem: A könyvtári állomány az iskola tulajdona. Az iskola vagyonvédelmi biztonsági 

előírásai a könyvtárra is vonatkoznak. A könyvtárban elhelyezett dokumentumokért és eszkö-

zökért a könyvtárostanár a könyvtárban órát tartó tanárokkal együtt felelős, mivel a könyvtár-

ban minden nap, a nyitva tartási idő alatt is tanítási órák vannak. A könyvtáros hozzájárulása 

nélkül az iskolai könyvtár számára dokumentumokat senki nem vásárolhat. Szaktanári be-

szerzés esetén az állományba vétel csak a számla (kísérőjegyzék) és a dokumentumok együt-

tes megléte alapján történhet. 

 

A könyvtárhasználó anyagilag felel a kikölcsönzött vagy helyben használt dokumentumok és 

technikai eszközök megrongálásával vagy elvesztésével okozott kárért. Az elvesztett doku-

mentumok értékét - melyet a könyvtáros a mindenkori beszerzési árhoz viszonyítva állapít 

meg - a könyvtárhasználónak meg kell téríteni. 

 

Az iskola tanulóinak és dolgozóinak munkaviszonyát csak a könyvtári tartozás rendezése után 

lehet megszüntetni. Az egyes nevelői munkaközösségeknek kiadott - letéti állományként ke-

zelt - dokumentumokért a munkaközösség vezetője vállal felelősséget. 

 

2. számú melléklet: Könyvtárhasználati szabályzat 

 

A Neumann János Középiskola és Kollégium könyvtára iskolai könyvtár. Rendelkezésre áll 

minden érdeklődőnek a könyvtár működéséről szóló jogszabályokban meghatározott és a 

„Könyvtárhasználati szabályzat”-ban rögzített módon. 

 

A könyvtár használata 
 

Az iskola minden tanulója, valamint az intézmény alkalmazottjai térítés nélkül vehetik igény-

be az iskola könyvtárának állományát és szolgáltatásait. 

 

A beiratkozás feltétele, hogy az olvasó kérje azt, így kötelezettséget vállalva a könyvtári sza-

bályok betartására. 
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Az adatokban bekövetkezett változásokról a könyvtárat tájékoztatni kell. Tanuló iskolaváltá-

sával kapcsolatban a tanuló osztályfőnöke és az iskolatitkár, dolgozó munkahelyváltásával 

kapcsolatban a gazdasági iroda köteles tájékoztatni a könyvtárat. 

 

A pedagógus munkaviszonyának, illetve a tanulói jogviszony megszűnésekor a könyvtár a 

leszámolási igazolás aláírásával igazolja, hogy nincs könyvtári tartozása. Aláírt leszámolási 

igazolás hiányában a könyvtáros nem vállal felelősséget az iskolából eltávozott tanulóknál ill. 

tanároknál maradt könyvekért. 

 

A könyvtár csak a nyitva tartási időben vehető igénybe. A könyvtár nyitva tartási idejét a 

tanárok és a tanulók órarendjéhez igazítja. Jelenlegi nyitva tartás naponta, 8.00 órától 15.00 

óráig. Mivel a könyvtárban minden nap, a nyitva tartási idő alatt is tanítási órák vannak, a 

könyvtáros a könyvtárban órát tartó tanárokkal együtt felelős a könyvtári állomány és a be-

rendezési tárgyak épségéért. Amennyiben a könyvtáros a könyvtárban nincs jelen (betegség, 

konzultáció, az épületben máshol tartózkodik, stb.) az órát tartó tanár a könyvtár kulcsát a 

portáról felveheti, és az óra megtartása után, utolsónak kilépve a teremből a könyvtárat be kell 

zárnia. 

 

Óraközi szünetekben csak a könyvtárat ténylegesen igénybe vevő tanulók tartózkodhatnak a 

könyvtárban kölcsönzés, helyben használat céljából. A könyvtárban enni, inni szigorúan tilos! 

 

Kölcsönzés 

 

A tanulók iskolai beiratkozása egyben az iskolai könyvtár használatára is jogosít. 

A tanulóknál egyszerre maximum 5 db, a tanároknál maximum 20 db kölcsönzött dokumen-

tum lehet. 

 

A dokumentumok kölcsönzési ideje a tanulóknál 3 hét, a kölcsönzés határideje meghosszab-

bítható, kivéve, ha a dokumentumra előjegyzés van. A könyvek ismételt kölcsönzése a visz-

szavétel után lehetséges. A tanároknál minden év végén felülvizsgálatra kerülnek a kölcsön-

zött dokumentumok. 

 

A könyvtár állományából a tanulók által nem kölcsönözhetők: a kézikönyvtárba tartozó do-

kumentumok, hírlapok, folyóiratok, szak- és záródolgozatok, hangkazetták, hanglemezek, 

CD-k, CD-ROM kiadványok, DVD-k, videodokumentumok. Ezeket a dokumentumokat csak 

a könyvtárban történő olvasásra, tanulmányozásra lehet igénybe venni. Illetve ezen dokumen-

tumokat a tanárok is csak rövid időre, max. 3 hétre kölcsönözhetik ki az iskolai könyvtárból. 

 

A könyvtárból könyvet vagy egyéb dokumentumot csak a könyvtáros tudtával szabad 

kivinni! A kölcsönzésről a könyvtár nyilvántartást vezet. 

 

Amennyiben a könyvtárhasználó a használt vagy kölcsönzött dokumentumot megrongálja, 

elveszíti, vagy az megsemmisül (a továbbiakban: elveszett), a használó köteles a kárt megtérí-

teni. 

 

Az elveszett dokumentum pótlására az alábbi térítési módok közül a könyvtár dönti el, hogy 

melyiket választja: 

 

 Az elveszett dokumentum helyett annak másik példányát elfogadja, 

 az elveszett dokumentum forgalmi (új beszerzési) értékének megtérítését, 
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 az elveszett dokumentum másoltatási és köttetési költségét követeli a károkozótól. 

 

A károkozó a kár megtérítéséig a könyvtár kölcsönzési szolgáltatását nem veheti igénybe. 

 

A könyvtár technikai eszközeit az olvasó csak a könyvtáros felügyelete mellett használhatja. 

A könyvtárhasználó köteles a könyvtár dokumentumainak épségére vigyázni, a könyvtár 

rendjét és tisztaságát megőrizni. A könyvtárhasználók kötelessége a könyvtári dokumentumok 

és eszközök rendeltetésszerű, kíméletes használata, megőrzése, visszaszolgáltatása. A könyv-

tár rendjének, szabályainak betartása. 

 

3. számú melléklet: Katalógusszerkesztési szabályzat 

 

A bibliográfiai leírás a dokumentum leíró adatainak (bibliográfiai adatainak) meghatározott 

szabályok szerint egységes szerkezetben és sorrendben leírt összessége. Feladata a dokumen-

tum minden kétséget kizáró azonosítása. Tárgya a dokumentum, amelyről a leírás készül, azaz 

a bibliográfiai egység. A leírás tárgyának, a bibliográfiai egységnek a megválasztásától függ a 

bibliográfiai szint. Iskolai könyvtárunkban monografikus szintű leírásokat alkalmazunk (va-

lamely egyetlen fizikai egységből álló könyvről vagy valamely könyv fizikailag önálló részé-

ről készítünk leírást). 

 

A kiadvány leíró adatai, amelyeket a kiadvány maga közöl magáról a hitelesnek minősített ún. 

adatforrásokban. Ezek a bibliográfiai adatok alkotják a bibliográfiai leírás adatelemeit. Az 

adatelem a dokumentumról információt közlő szó, kifejezés vagy jelcsoport, az információ 

legkisebb egysége. Az adatelemek adatcsoportokat alkotnak. A bibliográfiai leírás szabályai 

rögzítik az adatcsoportok sorrendjét és leírásuk módját (7 adatcsoport és az egyezményes je-

lek). Aszerint, hogy az alkalmazott bibliográfiai leírás a lehetséges adatelemek mindegyikét 

felhasználja-e, a leírás lehet teljes vagy egyszerűsített. 

 

Formai leírás – a könyvtárban alkalmazott bibliográfiai leírás adatai 

 

A leírásnak mindig meg kell felelnie a bibliográfiai leírásra vonatkozó magyar szabványok-

nak. A MSZ 3424/1-78 szerint az iskolai könyvtár monografikus dokumentumainak bibliog-

ráfiai leírásain mindenképpen feltüntetendő adatok a következők: 

1. adatcsoport: cím és szerzőségi közlés 

(főcím, párhuzamos cím, alcím, egyéb címadat, szerzőségi közlés); 

2. adatcsoport: kiadás; 

3. adatcsoport: megjelenés 

(megjelenés helye, kiadó neve, kiadás éve); 

4. adatcsoport: terjedelem 

(oldalszám, illusztráció, méret, mellékletek); 

5. adatcsoport: sorozat 

(sorozat főcíme, ISSN, sorozati szám, alsorozat címe, alsorozati szám); 

6. adatcsoport: megjegyzések; 

7. adatcsoport: terjesztési adatok; 

(ISBN, kötés, ár). 

 

Mivel a bibliográfiai leírás elsődleges feladata a dokumentum minden kétséget kizáró azono-

sítása, a leírást a dokumentum alapján kell elkészíteni. A fenti adatcsoportokba tartozó adat-



 SZMSZ 

66 

 

elemeket mind a katalóguscédulán, mind a számítógépes katalógus rekordjaiban szabványos 

formában, az egységességre törekedve kell feltüntetni. 

 

Tartalmi feltárás (osztályozás) 

 

Az iskolai könyvtári állomány tartalmi feltárásának eszköze az ETO és a tárgyszó. A magyar 

könyvtárakban legelterjedtebb Egyetemes Tizedes Osztályozás kiválóan alkalmas generalizá-

ló osztályozásként, a dokumentumok átfogó rendszerezésére, szabadpolcos elrendezésére. Az 

ETO nehézségeit és hiányait jól ki tudjuk egészíteni a tárgyszavazással. Könyvtárunkban az 

iskolai könyvtárak tárgyszójegyzéke alapján dolgozunk. A dokumentum tartalmának és a fel-

használói igényeknek megfelelő mélységben igyekszünk kifejezni a tartalmat a tárgyszójegy-

zék fogalmaival. 

 

Raktári jelzetek 

 

Az iskolai könyvtárunk állományában levő dokumentumokról első lépésben a formai feltárás 

során bibliográfiai leírást készítünk, amely lehetővé teszi a dokumentum azonosítását. Máso-

dik lépésben az így kapott leírásokat kiegészítjük besorolási adatokkal, szakjelzetekkel, tárgy-

szavakkal (rendezés biztosítása). Végezetül gondoskodnunk kell a művek megtalálásáról a 

könyvtárban, ezt a raktári jelzetek biztosítják (lelőhely megállapítása). A raktári jelzetek fel-

tüntetésre kerülnek a dokumentumokon és a katalóguscédulákon is. Könyvtárunkban a szép-

irodalmi művek két elemből álló jelzetet kapnak (betűrendi jel avagy Cutter-szám). Az isme-

retterjesztő- vagy szakirodalmi könyveket témájuk szerint csoportosítjuk az ETO (Egyetemes 

Tizedes Osztályozás) szerint. Az ismeretterjesztő könyvek raktári jelzete a témát kifejező 

(többnyire) háromjegyű szám az ETO szerint és a Cutter-szám. 

 

Az iskolai könyvtár katalógusai 

 

Megjelenési forma szerint: 

 cédula 

 számítógépes 

 

A keresés szempontjai szerint: 

 formai jegyek alapján betűrend szerint szerkesztett leíró katalógus (szerző, cím) 

 tartalmi szempont szerint ETO szakkatalógus 

 

A katalógus a könyvtár állományát formai és tartalmi szempontból feltáró tájékoztatási se-

gédeszköz. Biztosítja a feldolgozott (feltárt) kiadványok különböző szempontok szerinti visz-

szakereshetőségét és az állományban való megtalálhatóságát.  

 

Katalógusrendszerünket a visszakeresési igényeknek megfelelően építettük ki. Hagyományos 

katalógusainknál ez a különböző logikai szerkezetű katalógusok együttesét jelentette, jelenle-

gi számítógépes katalógusunknál pedig a rekordokból felépülő file-ok rendszerét. A feltárást, 

a többszempontú visszakeresést iskolai könyvtárunkban ma részben számítógépes katalógus 

biztosítja, a feldolgozottság kb. 70 %-os. 

 

2005-ben kezdtük meg iskolai könyvtári állományunk számítógépes feldolgozását a Szirén 

integrált könyvtári rendszer segítségével. A program iskolai könyvtárakban már bevált rend-
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szer révén, képes volt minden iskolai könyvtári munkafolyamatot megfelelően automatizálni, 

többek közt a katalogizálás munkafolyamatát is. 

 

Bár meg voltunk elégedve a Szirén könyvtári rendszerrel, egy pályázati lehetőség révén 2012-

ben iskolai könyvtárunkba beszerzésre került a Corvina integrált könyvtári rendszer. Jelenleg 

az átkonvertált adatok véglegesítése, az új program bevezetése van folyamatban, a jövőben 

áttérünk a Corvina használatára. A könyvtár katalógusának bővítéséhez szükséges bibliográfi-

ai leírások elkészítésére a Corvina MARC-szerkesztőt és űrlapot kínál. 

 

4. számú melléklet: Tankönyvtári szabályzat 

 

Iskolánk tankönyvtára az ingyenes tankönyvellátás alapjául szolgáló tankönyvbázis. A tanu-

lók számára a tankönyvek újrahasználásával biztosítja a támogatásra jogosult tanulók ingye-

nes tankönyvhöz jutását. Kezelése egyszerűsített nyilvántartási és kölcsönzési szabályok sze-

rint történik a tankönyvellátás jogi szabályozóinak figyelembevételével. Az ingyenes tan-

könyvek nem terhelik a könyvtári állományt, elkülönülnek attól, nem kerülnek a könyvtár 

nyilvántartásába. 

 

A tankönyvtár nem képezi az iskolai könyvtár állományának részét. Az ingyenes tankönyvek-

ről az iskola tankönyvfelelőse vezet nyilvántartást. Tanévek és osztályok szerint rögzíti, hogy 

melyik osztályban, mely tankönyveket (tankönyvi számot feltüntetve, rövid címleírással) kik 

kapták. Kötelező aláírással igazolni kell az átvétel tényét és a visszaadás, illetve a kártérítési 

felelősség tudomásul vételét. 

 

Az ingyenes tankönyvi ellátás rendje 

 

Az ingyenes tankönyvekre jogosult diákok minden tanév elején megkapják tankönyveiket 

tartós használatra. Minden tanuló egy átvételi elismervényt kap, melyen fel van tüntetve, mely 

tankönyveket kapta (cím, tankönyvi szám), milyen árban. Az elismervények szövege: 
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Átvételi elismervény 

 
Tanuló neve, osztálya 
 
A ………….. tanévre – ingyenes tankönyvellátásra való jogosultságom alapján – az alábbi 
tankönyveket vettem át, amelyeket a tanév végén hiánytalanul és kifogástalan állapotban 
visszaszolgáltatok az iskolai könyvtárnak: 
 
 

Sorszám Tankönyv címe Kiadói kód Ár 

    

    

    
 

 
 
Eger, dátum 
 
  ........................................................   .......................................................  
 gondviselő aláírása tanuló aláírása 
 (18 éven aluli tanuló esetében) 
 
 

 

Ezen a papíron aláírásával igazolja a tanuló (gondviselő), hogy átvette a tankönyveket, köteles 

rájuk vigyázni, megőrizni, majd a tanulói jogviszony megszűnésével visszaszolgáltatni azokat 

az iskolai könyvtárnak. 

 

Az ingyenes tankönyvek elhelyezése, tárolása a könyvtárban történik, a tankönyvek gondozá-

sát a tankönyvfelelős végzi. A kölcsönzés a helyi felhasználói igények figyelembe vételével 

történik. Határideje legkésőbb az érettségi időpontja vagy a tanulói jogviszony megszűnése. 

Azokból a tantárgyakból, melyek nem kötelező érettségi tárgyak, a tanterv azon évfolyama, 

amikor lezárul annak oktatása. 

 

A diákok a tanév befejezése előtt kötelesek a tanév elején, illetve tanév közben felvett tan-

könyveket a könyvtárban leadni. Kivételt képeznek azok a könyvek, melyekre a tanulóknak 

még szükségük lehet az adott tárgyi vizsgához, érettségihez. Ezeket a tankönyveket legkésőbb 

az adott tárgyi vizsga, érettségi napján kell a könyvtárban leadni. 

 

Az ingyenes tankönyvekre vonatkozó kártérítés szabályozása 

 

A tanuló, illetve a kiskorú tanuló gondviselője köteles a részére átadott tankönyv elvesztésé-

ből, megrongálásából származó kárt az iskolának megtéríteni. Nem kell megtéríteni a tan-

könyv, munkatankönyv stb. rendeltetésszerű használatából származó értékcsökkenést. A kár-

térítés módjai: ugyanolyan könyv beszerzése vagy anyagi kártérítés. A tanuló a támogatásként 

kapott ingyenes tankönyvet köteles megőrizni és rendeltetésszerűen használni. Ebből fakadó-

an elvárható tőle, hogy az általa használt tankönyv legalább négy évig használható állapotban 

legyen. Az elhasználódás mértéke ennek megfelelően:  

 az első év végére legfeljebb 25 %-os  



Neumann János Középiskola és Kollégium  

69 

 

 a második év végére legfeljebb 50 %-os  

 a harmadik év végére legfeljebb 75 %-os  

 a negyedik év végére 100 %-os lehet.  

Az elhasználódás mértékének és indokoltságának megállapítása a tankönyvfelelős feladata. 

 

5. számú melléklet: A könyvtáros munkaköri leírása 

 

Az iskolai könyvtáros a Művészetek-sport-szabadidő szakmacsoport vezetőjének közvetlen 

irányításával végzi tevékenységét, segíti az iskolában folyó oktató-nevelő munkát. 

Munkaideje: 40 óra 

Törzsideje: 35 óra 

Fő tevékenységi területe az iskolai könyvtár működésének biztosítása. 

A könyvtár nyitvatartási idejét a tanárok és a tanulók órarendjéhez igazítja. 

 

Feladatai: 

 Folyamatosan gyarapítja az iskola profiljának és az oktatás érdekeinek megfelelően a 

könyvtár állományát. 

 Megrendeli, bevételezi, leltározza a különböző könyvtári egységeket (könyvek, leme-

zek, kazetták stb.) illetve gondoskodik a pontos nyilvántartásról, az adminisztrációs 

feladatok naprakész vezetéséről. 

 Folyamatosan kezeli, karbantartja a könyvtári állományt. A beérkezett könyvtári egy-

ségeket szakrendbe állítja, katalogizálja, kialakítja a megfelelő állománytesteket. 

 Gondoskodik a megfelelő szaklapok és folyóiratok kezeléséről. 

 Elvégzi a szükséges selejtezést és törlést, a könyvtárkezelési szabályoknak megfelelő-

en rendszeresen végzi az időszakos ellenőrzést és leltározást. 

 Szervezi és megvalósítja az olvasószolgálati munkát, kialakítja és biztosítja az iskolai 

igényeknek megfelelő nyitvatartást. 

 Biztosítja a tantestület és a tanulók számára a szükséges szakirodalom beszerzését. 

 Munkájával hozzájárul a tanulók olvasóvá neveléséhez, segíti a tanulókat a könyvtár-

használati ismeretek elsajátításában. 

 Feladata speciális szakmai pályázatok figyelése, a kollégák figyelmének felhívása az 

aktuális programokra. 

 Felkérés alapján részt vesz a szakterületével kapcsolatos pályázatok elkészítésében s 

azok programjainak megvalósításában. 

 Az igényeknek megfelelően könyvtári szakköröket és foglalkozásokat szervez. 

 Részt vesz eszközrendelésben, s együttműködik a könyvtári eszközök beszerzésében. 

 Részt vesz irányított szakmai továbbképzésben. 

 Feladata a könyvtár állományának megóvása, a berendezés és az eszközök állapotának 

figyelemmel kisérése, állagmegóvás. 
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MELLÉKLETEK 

 

 

Munkaköri leírás minták 

 

Az iskola vezetése számára a munkaköri leírás alapját képezi az SZMSZ 4. fejezete, azaz is-

kolavezetés szerkezetére, a vezetők közötti munkamegosztásra a vezetők feladatára és hatás-

körére vonatkozó leírás. 

 

Pedagógus munkaköri leírás minta 

 
……………… (név) munkaköri leírása 

 

 

………………..(név) a …………………….. (szakmacsoport neve) szakmacsoport vezetőjé-

nek közvetlen irányításával végzi oktató-nevelő munkáját. 

 

Általános rész: 

 Kötelező óráját az iskolában (és a kollégiumban) a tanulókkal való közvetlen foglalko-

zásra, a kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozásra, (kollégiumi foglalkozásra), tanu-

lószobai foglalkozásra kell fordítania.  

 A teljes rendes munkaidő tanítási órákkal le nem kötött részében munkaköri feladatként - 

e munkaköri leírás speciális részében foglaltak szerint - ellátja a nevelő és oktató munká-

val összefüggő egyéb feladatokat. 

 Felkészül a foglalkozásokra, tanítási órákra, előkészíti azokat. Az előírt tanterv alapján 

elkészíti az egyes tantárgyak éves oktatási programját az adott tanévre. Részt vesz a hal-

adási ütemtervek elkészítésében. 

 Az óraközi szünetben a tanulók felügyeletével, a következő tanóra előkészítésével össze-

függő feladatokat lát el. 

 Értékeli a tanulók teljesítményét, elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügy-

viteli tevékenységet. Megbízás alapján osztályfőnöki teendőket lát el. (…) 

 Részt vesz az intézményi dokumentumok készítésében, vezetésében. 

 Részt vesz a nevelőtestület munkájában. a tantestületi értekezleteken, szakmai munkakö-

zösségi összejöveteleken, a nevelési értekezleteken. 

 Felkérés alapján részt vesz a stratégiai megbeszéléseken, a stratégiai gondolkodásban, az 

iskola rövid és hosszú távú céljai kialakításában. Részese az iskola fejlesztési irányairól 

való közös gondolkodásnak. 

 Aktívan részt vesz az iskola minőségirányítási rendszerének működtetésében. 

 Részt vesz az osztálykirándulások szervezésében, vezetésében, iskolai munkatervben el-

fogadott ünnepélyeken, rendezvényeken. 

 Közreműködik a hátrányos helyzetű tanulók és a tehetséges tanulók képességeinek fej-

lesztésében, segíti a gyengébb tanulók felzárkózását. 

 Szülői értekezletek, fogadóórák keretében folyamatosan tartja a kapcsolatot a szülőkkel. 

 Folyamatosan képzi magát szaktárgyi, pedagógiai és pszichológiai területen egyaránt. 

 Részt vesz a Neumann János Középiskola és kollégium felvételijének lebonyolításában. 
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 Közreműködik az iskola kulturális és sportéletének, a szabadidő hasznos eltöltésének 

megszervezésében. 

 Részt vesz az iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg 

nem valósítható osztály- vagy csoportfoglalkozások (szakkör, érdeklődési kör, énekkar, 

művészeti csoport, diákkör, iskolai sportkör) tervezésében, megtartásában. (Szakmacso-

porttól függően a megfelelő szavak törlendők, ill. kiegészíthetők) 

 Felügyeletet lát el foglalkozásokon, rendezvényeken. 

 Részt vesz a diákmozgalom segítésében, a tanulóbalesetek megelőzésében, a gyermek- és 

ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtásában. 

 A tanulók érdeklődése, igénye szerint nem kötelező (választható) tanórai foglalkozásokat 

szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, konzultáció, speciális, illetve kiegé-

szítő ismeretek átadása céljából. (Szakmacsoporttól függően a megfelelő szavak törlen-

dők, ill. kiegészíthetők) 

 Aktívan közreműködik tanulmányi, szakmai, kulturális versenyek, házi bajnokságok, is-

kolák közötti versenyek, bajnokságok, diáknapok szervezésében, lebonyolításában, az 

ezekre való felkészítésben. (Szakmacsoporttól függően a megfelelő szavak törlendők, ill. 

kiegészíthetők) 

 

Speciális rész: példa, egyéntől függő 

 Az SZMSZ-ben meghatározottak szerint elvégzi a … osztály osztályfőnöki teendőit, az 

ezzel kapcsolatos ügyviteli teendőket. 

 Kapcsolatot tart a … szervezetével, s részt vesz a … kapcsolatos programok szervezésé-

ben. Megszervezi a … az iskolánkban. 

 Elvégzi a …. évfolyam speciális … osztályában a tanulók tehetséggondozását és ver-

senyfelkészítését. (Megjegyzés: Ez a pont a plusz egy óra tehetséggondozás miatt kerül 

be a munkaköri leírás egyéni részébe) 

 Részt vesz a Neumann fizika verseny lebonyolításában, értékelésében. 

 Részt vesz a tantervfejlesztési, felülvizsgálati feladatokban. 

 Felkészíti a … évfolyamos érdeklődő tanulókat a … OKTV-re, … tanulmányi verse-

nyekre. 

 Feladata a szaktárgyával kapcsolatos évfordulók figyelemmel kísérése és a szaktárgyi 

megemlékezések szervezése, környezetvédelmi programok, megemlékezések szervezése. 

 Feladata speciális szakmai pályázatok figyelése, a kollégák figyelmének felhívása prog-

ramokra. 

 Felkérés alapján részt vesz természettudományos pályázatok elkészítésében, s azok prog-

ramjainak megvalósításában. 

 Feladata a … szaktanterem felügyelete, a terem berendezésének és az eszközök állapotá-

nak figyelemmel kísérése. 

 Feladata a szertárak tanórákkal összefüggő rendben tartása, s a laboráns segítségével idő-

szakos leltár készítése. 

 Részt vesz eszközrendelésben, és együttműködik a … szertárral kapcsolatos eszközbe-

szerzésben. 

 Részt vesz irányított szakmai továbbképzéseken. 

  



 SZMSZ 

72 

 

A könyvtáros munkaköri leírása 
 

Az iskolai könyvtáros a Művészetek-sport-szabadidő szakmacsoport vezetőjének közvetlen 

irányításával végzi tevékenységét, segíti az iskolában folyó oktató- nevelő munkát. Részletes 

munkaköri leírása a könyvtár SZMSZ-ben található. 

 

Az iskolatitkár (általános) munkaköri leírása (minta) 
 

Munkáját közvetlenül az igazgatóhelyettes irányításával végzi. 

Munkaideje: heti 40 óra rugalmas időbeosztással. 

Törzsmunkaidő: 08,00 – 14,00 óra 

Az iskolatitkár főként a diákok ügyeivel foglalkozik, munkája összetett; az alábbi feladatokat 

látja el: 

 Osztálynaplók, fakultációs naplók, ellenőrzők kiadása. 

 9. évfolyam osztályfőnökeinek adatlapok kiadása. 

 Osztálynévsorok kiadása osztályonként. 

 Statisztikai adatlapok osztályonként történő kiadása, begyűjtése. 

 Diákigazolványok nyilvántartása, megrendelése, kiadása. 

 Családi pótlék igényléséhez nyomtatványok, iskolalátogatási igazolások, munkavállalási 

engedélyek, tanulói jogviszonyok igazolása, évközben ellenőrzők kiadása. 

 Tanévkezdési támogatáshoz nyomtatványok kiadása. 

 Az OH által kiadott statisztikai adatlap kitöltésében való közreműködés. 

 Beírási napló – tanulók nyilvántartásának napra készen való vezetése – osztálynaplóval, 

osztályfőnökkel történő egyeztetés alapján. Bejegyzi a tanulók évközi be- és kiiratkozása-

it. 

 Iskolalétszám napra készen történő vezetése. 

 Tanügyi nyomtatványok rendelése. 

 Tanári ügyelet kiírása, összesítése havonta. 

 Havi feladatok leírása és szétosztása - emlékeztető. 

 Fogadó délután és szülői értekezletek kiírása. 

 Anyakönyvek beköttetése. 

 Ügyeleti füzet leadása a portára. 

 Tanügyi levelek iktatása, betűrendes vezetése, irattározása. 

 9. és 11. évfolyam törzslapjainak beköttetése. 

 Iskolaismertetők, felvételi tájékoztatók adminisztrációja. 

 Tárolja a tanév évfolyamonkénti anyakönyveit. 

 Tárolja a Nemzeti Erőforrás Minisztérium hivatalos lapja közlönyeit. 

 OKTV jelentkezési lapok, tudnivalók sokszorosítása, határidők figyelése, összesítés, to-

vábbításban történő közreműködés. 

 Tanulmányi versenyekkel kapcsolatos levelezések lebonyolítása. 

 Neumann-versenyek (8.o.) adminisztrációs lebonyolítása. 

 Házi versenyek feladatainak gépelése. 

 Oktatási és Kulturális Közlönyben megjelenő fontos kiírások fénymásolása, kiadása. 

 Diáknapok rendezvényeinek adminisztrációs közreműködése. 

 MEP felé minden hó 10-ig jelentés készítése, határidőre történő elküldése. 

 Általános iskolások felvételi vizsgájának lebonyolításával kapcsolatos adminisztrációs 

munkák elvégzése.  

 Felvettekről létszámlista, fiú-lány arány, kollégiumi igénylés felmérése. 
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 Kollégiummal történő levelezés lebonyolítása. 

 Félévi és év végi iskolai tanulmányi átlag elkészítése (szükség esetén segítséggel). 

 Neumann Napok adminisztrációjában közreműködés. 

 12. évfolyamos tanulók jelentkezése felsőfokú oktatási intézménybe, adminisztráció. 

 Kollégiumi igény leadása a következő tanévre. 

 Tanulóbiztosítás beszedése, nyilvántartása 9-12. évfolyam részére. 

 12. évfolyam érettségijével kapcsolatos adminisztrációs munka elvégzése. 

Írásbeli érettségi: jegyzőkönyvek, nyomtatványok elkészítése, tanári felügyelet, te-

rembeosztás elkészítése, a kijavított anyagok elküldése az érettségi elnöknek – (kí-

sérőlevél) a jegyzők közreműködésével. 

Szóbeli érettségi: tételek összegyűjtése, kiadása szaktanárnak, határidős jelentések el-

küldése. Érettségi anyagok beköttetése osztályonként, és törzslapként. 

 9. évfolyam tanulók beiratkozásának adminisztrációs előkészítése. 

 Augusztusi javítóvizsga adminisztrációja. 

 Tantárgyfelosztás, terembeosztás elkészítésében közreműködés. 

 Számítógépe anyagainak rendszerezése, tárolása, nyilvántartása. 

 A nyomtatványokat tartalmazó szekrény rendben tartása. 

 Irattári helyiség rendben tartása az adminisztrátor segítségével. 

 Az igazgató utasítása alapján (eseti jelleggel) elvégzi a nem szorosan munkakörébe tarto-

zó feladatokat 

 

Az iskolatitkár (igazgatói) munkaköri leírása (minta) 
 

Munkáját közvetlenül az igazgató irányításával végzi. 

Munkavégzés helyszíne: igazgatói titkárság 

Munkaideje: heti 40 óra rugalmas időbeosztással. 

 

Feladatai:  

 Ellátja a munkahelyi vezetője szakmai tevékenységével kapcsolatos adminisztratív te-

endőket – levelezés, információgyűjtés, együttműködések, szerződések kötése, határ-

idők nyilvántartása, értekezletek, vezetői megbeszélések előkészítése, telefonüzenetek 

kezelése stb.,  

 Biztosítja a vezetői munka zavartalanságát, a napi munkaprogram betartását. 

 Fogadja az érkező hivatalos látogatókat, tisztázza velük jövetelük célját és az igazga-

tóhoz, igazgatóhelyettesekhez, illetve a megfelelő személyhez kíséri őket. 

 Begyűjti és rendszerezi az igazgató által igényelt információkat, megrendelésre össze-

állítja azokat, illetve szóbeli jelentést, tájékoztatást ad. 

 Az igazgató vagy igazgatóhelyettesek távollétében veszi a telefonüzeneteket. Fontos 

szerepe van az információk időbeni, pontos, rendeltetésüknek megfelelő továbbításá-

ban, megfelelő rögzítésében, tárolásában. 

 Ütemezi a hivatalos megbeszélések időpontjait, telefonos érdeklődésekre felvilágosí-

tást nyújt. 

 Szervezi, illetve előkészíti a vezető által elrendelt értekezleteket, tanácskozásokat (pl. 

meghívók intézése, reprezentáció) beszerzi az ehhez szükséges anyagokat, operatív je-

lentéseket, ügyiratokat. 

 Érkezteti, átnézi, irányítja (szortírozza) a bejövő postát, átnézi a kimenő postát olyan 

szempontból, hogy minden szükséges példányt aláírtak-e az illetékes vezetők, majd in-

tézi a küldemények postázását. A postázáshoz bélyegkészletet biztosít. 
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 Telefonokra válaszol, emlékezteti az igazgatót a soron következő megbeszélése ko-

rábban rögzített időpontjaira. 

 Az igazgató által az egyes szakmacsoportoknak, személyeknek adott végrehajtási ha-

táridőket nyilvántartja, a határidő letelte előtt figyelmeztet a kötelezettség teljesítésére. 

 Az iskolában használatos bizonyítványokat, mint szigorú számadású nyomtatványt 

megrendeli, nyilvántartja, kiadja. Rontott és használaton kívüli bizonyítványokat kise-

lejtezi. 

 Számítógépe anyagainak rendszerezése, tárolása, nyilvántartása. 

 A nyomtatványokat tartalmazó szekrény rendben tartása. 

 Irattári helyiség rendben tartása az adminisztrátor, iskolatitkár (általános és kollégiu-

mi) segítségével. 

 Az igazgató utasítása alapján (eseti jelleggel) elvégzi a nem szorosan munkakörébe 

tartozó feladatokat. 

 

A kollégiumi titkár munkaköri leírása (minta) 
 

Munkáját közvetlenül a nevelési igazgatóhelyettes kollégium vezető irányításával végzi. 

Munkaideje: heti 40 óra rugalmas időbeosztással. 

Törzsmunkaidő: 08,00 – 14,00 óra 

 

A kollégiumi titkár főként a kollégium ügyvitelével és a kollégista diákok ügyeivel foglalko-

zik, munkája összetett; az alábbi feladatokat látja el: 

 Statisztikai adatlapok osztályonként történő kiadása, begyűjtése. Statisztika nagytábla 

naprakész vezetése, egyeztetése az osztályfőnökökkel. 

 Az OH által kiadott statisztikai adatlap kitöltésében való közreműködés. 

 Kollégiumi beírási napló – tanulók nyilvántartásának napra készen való vezetése – osz-

tálynaplóval, osztályfőnökkel történő egyeztetés alapján. Bejegyzi a tanulók évközi be- és 

kiiratkozásait. 

 Kollégiumi létszám napra készen történő vezetése. 

 Iskolaismertetők, felvételi tájékoztatók, Neumann versenyek tájékozatójának adminiszt-

rációja,  

 Tanulmányi versenyekkel kapcsolatos levelezések lebonyolítása. 

 Neumann-versenyek adminisztrációs lebonyolítása. 

 Házi versenyek feladatainak gépelése. 

 KIR rendszerben a tanulók és alkalmazottak adatainak adminisztrációja. 

 Diáknapok rendezvényeinek adminisztrációs közreműködése. 

 MEP felé minden hó 10-ig jelentés készítése, határidőre történő elküldése. 

 Általános iskolások felvételi vizsgájának lebonyolításával kapcsolatos adminisztrációs 

munkák elvégzése.  

 Felvettekről létszámlista, fiú-lány arány, kollégiumi igénylés felmérése. 

 Kollégiummal történő levelezés lebonyolítása. 

 Neumann Napok adminisztrációjában közreműködés. 

 Kollégiumi igény leadása a következő tanévre. 

 Tantárgyfelosztás, terembeosztás elkészítésében közreműködés. 

 Számítógépe anyagainak rendszerezése, tárolása, nyilvántartása. 

 A nyomtatványokat tartalmazó szekrény rendben tartása. 

 Irattári helyiség rendben tartása az iskolatitkárok segítségével. 
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 Az igazgató és az igazgatóhelyettesek utasítása alapján (eseti jelleggel) elvégzi a nem 

szorosan munkakörébe tartozó feladatokat. 

 

A gondnoki munkakör munkaköri leírása (minta) 
 

Munkahely: Neumann János Középiskola és Kollégium 

Munkakör: gondnok 

Közvetlen felettese: gazdasági igazgatóhelyettes 

Munkaidő: napi 8 óra, rugalmas időbeosztással. Törzsidő: 6-tól 12,00 óráig 

 

Feladatai: 

 Az iskola gondnoka felelős az iskola vagyonának megőrzéséért, az épület állagának fo-

lyamatos felügyeletéért, karbantartásáért.  

 Gondnoki munkakörében naponta tájékozódik – helyszíni bejárás, valamint a portán és 

tanári szobában elhelyezett „hibabejelentő füzet” alapján – az iskola, kollégium, tornate-

rem, Cifrakapu úti épületben felmerült karbantartási, javítási munkákról. 

 A hibák kijavításáról sürgősségi sorrendben intézkedik a karbantartó szakmunkásokkal. 

Folyamatosan gondoskodik arról, hogy a javításokhoz szükséges kézi szerszámok, alkat-

részek, szerelvények rendelkezésre álljanak, azok karbantartása folyamatosan megtörtén-

jen.  

 A beszerzéseket a gazdasági igazgatóhelyettessel történt egyeztetés alapján a költségve-

tésben előirányzott keret ütemezésével végzi el. 

 A nagyobb – csak idegen kivitelezéssel megoldható – munkákat a gazdasági igazgatóhe-

lyettessel egyezteti.  

 Gondoskodik a külső munkavállalók által végzett munkák folyamatos ellenőrzéséről és a 

szerződésben foglalt munkavégzésükről.  

 Irányítja és ellenőrzi a hatáskörébe rendelt technikai személyzet munkáját (karbantartók, 

portások) munkarendjüknek és munkaidő beosztásuknak a megszervezését, helyettesíté-

süket megszervezi.  

 A karbantartáshoz, takarításhoz vagy beszerzéshez biztosított ellátmánnyal elszámolási 

kötelezettsége van a gazdasági vezető felé. 

 Gondosan őrködik az iskola egész területén a vagyonvédelemről. 

 Felel a felügyelete alá rendelt dolgozók munkájáért, munkaképes állapotban történő 

munkavégzésükért, ütemezi szabadságukat és ellenőrzi a jelenléti ívek pontos vezetését. 

 Folyamatosan ellenőrzi az intézményben a munkavédelmi előírások betartását, részt vesz 

a munkavédelmi szemléken és figyel a tűzvédelmi előírások betartására. E tevékenysége-

ket a munkavédelmi és a tűzvédelmi felelőssel összehangoltan végzi. 

 Tevőlegesen közreműködik a leltárak elkészítésében, felvételében és egyeztetésében a 

leltárszabályzatnak megfelelően. 

 

 

Az aláírástól kezdve a munkaköri leírásban foglaltakat az aláíró elfogadja és kötelező érvé-

nyűnek tartja magára nézve. 

…………………….. ……………………… 

gondnok igazgató 
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A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős munkaköri leírása (minta) 
 

Az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelősének feladatai: 

Az iskola minden tanulójával kapcsolatban: 

 általános prevenciós tevékenység, a társadalmi környezet függvényében, 

 mentálhigiénés programok bevezetésének szorgalmazása, 

 kapcsolattartás a diákönkormányzattal, 

 hasznos szünidei elfoglaltságok ajánlása, 

 szociális ellátások ismertetése. 

A veszélyeztetett tanulókkal kapcsolatban: 

 a veszélyeztetett tanulók felderítése az osztályfőnökök segítségével, 

 a tanulóinkat veszélyeztető környezetből való kiemelkedésének segítése, 

 nyilvántartásba vétel, a veszélyeztetettség típusának és súlyosságának mérlegelése, 

ennek alapján javaslattétel a további teendőkre, 

 kapcsolattartás a gyermekvédelmi szolgálattal, a gyermekvédelmi koordinátorral, 

 drog - és bűnmegelőzési programok, 

 a veszélyeztetett tanulók sorsának figyelemmel kisérése (tanulmányai, szabadidős te-

vékenysége, adott estben változtatásra ösztönzés), 

 a veszélyeztetett tanulók számára hasznos szünidei tevékenységek ajánlása, 

 szociális ellátások számbavétele, 

 tanácsadás tanulónak, szülőnek, pedagógusnak, 

 fegyelmi eljárásokon való részvétel, 

A tantestülettel kapcsolatos feladatok: 

 együttműködés és szemléletformálás, 

 kapcsolattartás az igazgatóval és az osztályfőnökökkel, 

 információk áramoltatása, 

 részvétel a helyi pedagógiai program elkészítésében, 

 felhívni a figyelmet a továbbképzésekre, és motiválni az azokon való részvételre, 

 tanácsadás, aktív részvétel a nevelőtestületi értekezleteken, 

A szülőkkel kapcsolatos feladatok: 

 együttműködés, szemléletformálás, 

 esetenként családlátogatás, 

 közreműködés a szülői értekezleteken, fórumokon, fogadóórákon, 

 esetenként előadások szervezése, 

 tanácsadás. 

Az ifjúság védelmi felelős önálló feladatai: 

 kapcsolattartás a gyermek - és ifjúságvédelmi intézményekkel (Gyermekjóléti szol-

gálat, Nevelési tanácsadó, védőnő, szociális gondozó, stb.) 

 nyilvántartás, 

 pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, 

 szakirodalom tanulmányozása, gyűjtése, 

 ismertetők, szóróanyagok gyűjtése, készítése, 

 továbbképzéseken való részvétel. 

 a nyilvántartás frissítése, 

 továbbképzéseken való részvétel, 

 hasznos hétvégi programok ajánlása, 

 tanácsadás tanulóknak, szülőknek, pedagógusoknak, 

 szakirodalom tanulmányozása, gyűjtése, 
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 pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, 

 kapcsolattartás a gyermek - és ifjúságvédelem intézményeivel, 

 ismertetők, szóróanyagok gyűjtése, készítése, 

 szociális ellátások figyelése. 

 

A laboráns munkaköri leírása (minta) 
 

Laboránsi feladatok: 

 Biológia, kémia, fizika, földrajz tantárgyak tanórai és fakultációs óráinak előkészíté-

sében való részvétel, esetleg önálló előkészítés, az órák utáni rend visszaállítása. 

 A szükséges anyagok (vegyszerek, felszerelések) beszerzése, megrendelésében való 

részvétel (az előzőekben felsorolt tantárgyakhoz). 

 A szaktárgyi érettségi tételek gyakorlati feladatainak előkészítésében való részvétel 

(az előzőekben felsorolt tantárgyakhoz). 

 Tanórán kívüli foglalkozások (szakkör, szabadsáv) előkészítésében való részvétel és 

a foglalkozások utáni rend visszaállítása. 

 A szertárak (biológia, kémia, fizika, földrajz) rendjének fenntartása, az ezek leltáro-

zásában való részvétel. 

 Szemléltető anyagok (fóliák, táblázatok) készítése a fenti tárgyakhoz, igény szerint. 

 

Egyéb feladatai: 

 Részt vesz az iskola oktató-nevelő munkájában, ezért azokon az értekezleteken is, 

ahol észrevételeivel, véleményével segítheti ezt a munkát, vagy az ott elhangzottakat 

hasznosítani tudja munkájában. (Ezekről előzetesen tájékoztatást kap.) 

 Munkájával részt vesz az oktató-nevelő munkában, ezért munkaideje rugalmasan eh-

hez alkalmazkodik. 

 

 

Az iskolapszichológus munkaköri leírása (minta) 
 

Munkakör: iskolapszichológus 

Felettese: intézmény igazgatója 

Közvetlen irányítója: általános igazgatóhelyettes 

 

Feladatai: 

 Az iskolapszichológus elsődleges feladata az iskola pszichológiai kultúrájának növelé-

se, a tanulókkal kapcsolatos egyéni bánásmód kialakítása, személyiségük alaposabb 

megismerésének módszertani megalapozása.  

 Feladata továbbá a pedagógiai területen alkalmazott pszichológiai ismeretek közvetí-

tése, bővítése, ezen ismeretek gyakorlati alkalmazásának segítése, a pszichopedagógiai 

attitűdváltás erjesztése, pszichológiai szolgáltatások nyújtása.  

 Tevékenysége során a nevelőmunka differenciáltabb megvalósítását helyezi előtérbe, 

segítve a diákokat a családi szocializációs problémák, a magatartási- és teljesítmény-

zavarok megoldásában, korrekciójában, preventív alternatívák alkalmazásával.  

 Munkája során nagy gondot fordít az ifjúságvédelmi munka segítésére. 

További feladatai: 



 SZMSZ 

78 

 

 az iskolai osztályok/csoportok dinamikájának megismerése, valamint a pszichológiai 

alapon nyugvó csoportos fejlesztő programok kidolgozása, csoportvezetés (pszicholó-

giai alapon nyugvó személyiség és készségfejlesztő tréningek); 

 az iskolai csoportokban elfoglalt hátrányos tanulói pozíciók és magatartási zavarok 

okainak feltárása, a helyzet javításában való közreműködés; 

 az osztályfőnökökkel és a szaktanárokkal folyamatos konzultáció, szakmai kapcsolat 

tartása, a konstruktív szakmai szemlélet elmélyítése érdekében; 

 az iskola pedagógiai fejlesztési koncepcióiban való közreműködés; 

 információgyűjtés az egyes tanulókról, gyermekcsoportokról, ennek során tesztek, 

felmérő lapok, kérdőívek, interjúk és megfigyelések készítése, végzése, értékelése, 

pszichometrikus eszközök használata; 

 krízistanácsadás azon gyermekek számára, akik a családi hatások vagy az iskolai beil-

leszkedési nehézségek következtében átmeneti szituatív viselkedési zavarral küzde-

nek; 

 a tehetségek felismerésében és gondozásában, valamint a pályaválasztás, pályaorientá-

ció problémáinak megoldásában is hatékonyan közreműködik; 

 iskolai hatásvizsgálatokban való együttműködés; 

 közvetítőként lép fel az általános intézményi normákkal együtt élő, esetleg azoktól el-

távolodó személyek között (tanár-tanár, diák-diák, tanár-diák, szülőtanár, szülő-

gyermek ellentétek feloldása); 

 mentálhigiénés vizsgálatok (szorongás, figyelem, koncentráció, fáradság, stb.) prob-

lematikus eseteinek kiszűrése, gondozása; 

 drog prevenciós tevékenység; 

 a 9. évfolyamosok beilleszkedésének segítése; 

 konzultáció az iskolavezetéssel konkrét nevelési problémák megoldásában; 

 az iskola belső továbbképzésében való részvétel; 

 szakmai feladatainak és eszközeinek megválasztásában – az iskola nevelési célkitűzé-

seihez igazodva – autonómiával rendelkezik, ugyanakkor eljárásának szakszerűségéért 

és korszerűségéért felelősséggel tartozik; 

 köteles a szakmai etika előírásait betartani; 

 a következő területeken fejtse ki habilitációs tevékenységét a tanárok felé: 

a tanítás megkezdése előtti tanári kompetenciák 

• a tanulási célok meghatározása, az értékelés megtervezése; 

• a tanulók egyedi tanulási stílusának és fejlettségi szintjének megismerése; 

a tanítás folyamán szükséges tanári kompetenciák 

• a tanulásra vonatkozó elméletek beépítése a tanítási-tanulási módszerekbe; 

• a motiváció felkeltése és fenntartása; 

• pozitív tanulási környezet kialakítása; 

• a tanulók előrehaladásában tapasztalható hibák felismerése; 

• a fegyelem fenntartása az osztályban; 

a tanítás után szükséges tanári kompetenciák 

• a tanulási eredmények értékelése; 

társas és egyéni kompetenciák 

• az együttműködéshez szükséges célok tisztázása és a koordináció biztosítá-

sa; 

• a kommunikáció és a bizalom fenntartása; 

• vezetés és döntéshozatal; 

• konfliktusok kezelése; 

• önismeret, önelfogadás; 



Neumann János Középiskola és Kollégium  

79 

 

• integritás; 

• intelligencia-fejlesztés; 

• határozottság és konkrétság; 

• az emberekkel való törődés; 

• aktualizáló viselkedés; 
• meghallgatás képessége; 

• üzenetek visszatükrözése; 

• konfrontáció és feloldása; 

• probléma-megoldási készség; 

• tanítási és meggyőzési készségek; 

• csoportmunkára való ráhangoltság; 

• áttekintési készség; 

• diagnosztikus készségek; 

• rugalmasság. 

• minden olyan szülővel kapcsolatot tart, aki ezt kifejezetten igényli (fontos kérdés az, 

hogy a szülők milyen mértékben involválódnak gyermekük iskolai előrehaladásában, 

mennyire támogatják ezzel a tanárok, az iskola munkáját);  

• munkájáról dokumentációt vezet, évente egyszer összefoglaló értékelést kell írásban 

leadnia az iskola igazgatójának. 

 

Az aláírástól kezdve a munkaköri leírásban foglaltakat az aláíró elfogadja és kötelező érvé-

nyűnek tartja magára nézve. 

................................................  .................................... 

iskolapszichológus igazgató 
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A rendszergazda munkaköri leírása (minta) 
 

Munkahely: Neumann János Középiskola és Kollégium 

Munkakör: rendszergazda 

Közvetlen felettese: általános igazgatóhelyettes 

Munkaideje heti 40 óra. 

 

Feladatai közé tartozik: 

• Felel az intézmény valamennyi számítógépének rendeltetésszerű működéséért, az in-

tézményi hálózat zavartalan szolgáltatásaiért. 

• Folyamatosan felügyeli a számítástechnikai eszközök rendeltetésszerű működtetését, 

felhasználását, a helytelen felhasználást megszünteti. 

• Rendszeres időközönként ellenőrzi és felülvizsgálja a szaktantermek gépparkját, gon-

doskodik egyrészt a saját hatáskörében elvégezhető karbantartásról, másrészt haladék-

talanul gondoskodik az esetleges javítások, külső szakember által elvégzendő munkák 

lebonyolításának megszervezéséről. 

• Tanítási idő alatt elsődleges feladata a szaktantermekben folyó gyakorlati képzés za-

vartalanságának biztosítása, az esetleges hálózati vagy egyedi működési hibák elhárí-

tása, azonnali kijavítása. 

• Karbantartási munkáit folyamatosan végzi, komolyabb ellenőrzési, tesztelői tevékeny-

ségét a tanítási szünetek alatt végzi. 

• Rendszeresen felügyeli az intézmény irodai számítástechnikai gépparkját, gondosko-

dik a rendszer zavartalan működéséről. 

• Kötelessége egy tükörszerver működtetése arra az esetre, ha az elsődleges szervergép 

meghibásodna. 

• Folyamatosan ügyel a teljes rendszer vírusvédelméről, vírusvédelmi munkáját doku-

mentálja (vírusvédelmi naplót vezet). 

• Az iskolai rendszer legfontosabb területein használt könyvtárakat kéthetente menti, 

frissíti (mentési naplót vezet). Az iskolai rendszer hozzáférési jogosultságait tanéven-

ként közvetlen felettesével felülvizsgálja, szükség szerint megváltoztatja. 

• Különös gondot fordít arra, hogy az iskolai rendszerben használt szoftverek használata 

a törvényi előírásoknak megfeleljenek. 

• Részt vesz az intézmény számítástechnikai-informatikai munka stratégiai fejlesztésé-

nek tervezésében, szervezésében és végrehajtásában. 

• Az évenkénti leltározási és selejtezési munkában felelősséggel közreműködik, az esz-

közállományról naprakész elektronikus nyilvántartást vezet. Az eszközökért leltári fe-

lelősség terheli. 

• Az eszközökkel kapcsolatos dokumentációt (jótállási jegyek, garanciák, egyéb a mű-

ködést igazoló bizonylatok, igazolások, license-k) rendszerezve lefűzi, figyelemmel 

követi, lejáratukkor intézkedik a megújítási eljárás megindításáról. 

• Hatékonyan és tevékenyen segíti az iskola ECDL vizsgáit.  

• Szakmai továbbképzéseken igény szerint részt vesz. 

 

Az aláírástól kezdve a munkaköri leírásban foglaltakat az aláíró elfogadja, és kötelező érvé-

nyűnek tartja magára nézve. 

......................................... ......................................... 

rendszergazda igazgató 
 

 


