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1. Küldetésnyilatkozatunk
Küldetésnyilatkozatunkat egy „házi áldás” formájában fogalmaztuk meg:
„Ez az a hely, ahol…
• elfogadjuk, hogy valamennyien különbözőek vagyunk,
• örömmel és aktívan tanulunk egymástól,
• tiszteljük és megőrizzük a zsidóság hagyományait,
• családias közösségünkben biztonságban érezheti magát mindenki,
• hiszünk az inkluzív nevelésben,
• nyitottak vagyunk egymás színes kultúrája iránt,
• szeretettel és tisztelettel fordulunk egymás felé.”
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2. A szervezeti és működési szabályzat személyi, területi és időbeli hatálya

A BZSH Scheiber Sándor Gimnázium és Általános Iskola és Szervezeti és működési szabályzata és
mellékleteinek (SZMSZ) hatálya kiterjed az intézményben dolgozó alkalmazottra (a pedagógusokra,
a nevelő-oktató munkát segítőkre és az egyéb dolgozókra), az intézménybe felvett tanulókra, illetve,
bizonyos kérdések kapcsán a tanulók szüleire (gondviselőjére, gyámjára).
A fentiek figyelembevételével, az SZMSZ megismerése, megtartása és megtartatása feladata és
kötelessége az intézmény minden vezetőjének, pedagógusának, egyéb dolgozójának, tanulójának,
és bizonyos helyzetek tekintetében a szülőknek is. A SZMSZ hatálya kiterjed az intézménnyel
jogviszonyban álló személyekre, valamint mindazokra, akik belépnek az intézmény területére,
használják helyiségeit, létesítményeit. A SZMSZ előírásai érvényesek az intézmény területén a
benntartózkodás ideje alatt, valamint az intézmény által külső helyszínen szervezett rendezvényeken
a rendezvények ideje alatt.
A szabályzat a jóváhagyástól számítva határozatlan időre szól. A kötelező felülvizsgálat a mindenkori
jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően történik.

3. Az Intézmény szervezete

3.1. Az Iskola szervezeti ábrája

Az iskola szervezeti ábráját az I. számú melléklet tartalmazza.

3.2. Az intézmény vezetése

3.2.1. Az intézményvezető
Az intézményvezető (a továbbiakban – az iskola más dokumentumaiban is – : igazgató) – a Nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Köznevelési törvény) előírásai szerint –
felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért. Az igazgatót a Fenntartó nevezi ki a
Köznevelési törvény előírásai alapján (magasabb vezetői megbízás). Az igazgató közvetlenül irányítja
a nevelési, a pedagógiai és a szervezési igazgatóhelyettesek és a gazdasági vezető munkáját,
valamint a Diákönkormányzatot támogató pedagógus, a nemzetközi kapcsolatokért felelős
megbízott, a BECS-megbízott és az iskolatitkár tevékenységét. Kapcsolatot tart a
Diákönkormányzattal, a Szülői Munkaközösséggel, biztosítja a működésük feltételeit.
Az igazgató a tevékenységét az iskolatitkár segítségével látja el, munkájában a nevelőtestületre, az
iskola vezetőségére és a munkaközösségekre, illetve a munkaközösség-vezetőkre támaszkodik.
Az igazgató az intézmény felelős vezetője. Feladatait és hatáskörét a jogszabályok, az intézmény
alapdokumentumaiban meghatározott előírások, a fenntartói utasítások és a munkaköri leírása
határozza meg.

Az igazgató feladata és felelőssége:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

az iskola törvényes, szakszerű és gazdaságos vezetése, irányítása,
az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása,
az intézményi szabályzatok elkészítésének megszervezése,
a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, a végrehajtásuk megszervezése
és ellenőrzése,
az iskola Pedagógiai programjának jóváhagyása,
koordinálja az éves munkaterv előkészítését,
a Fenntartóval való együttműködés és kapcsolattartás,
az intézmény szakmai vezetése, a pedagógiai munka tervezése-előkészítése, szervezése,
irányítása és ellenőrzése-értékelése,
céljának és körének megjelölésével rendkívüli ellenőrzés elrendelése,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pedagógus végzettséggel rendelkező NOKS-ok értékelési szabályzatának kiadása,
az iratkezelési, a gyakornoki és egyéb szabályzatok kiadása,
irányítja az iskolai oktató-nevelő munka belső ellenőrzését, részt vesz a pedagógusértékeléssel és intézményi önértékeléssel kapcsolatos feladatok elvégzésében
a pedagógiai-szakmai, hatósági és törvényességi ellenőrzésekben való közreműködés,
az iskolai hagyományok ápolásának összehangolása,
a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos lehetőségeinek megteremtése,
a nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek
biztosítása,
a tanulói balesetek megelőzésével kapcsolatos tevékenység irányítása,
különleges jogrendben, egészségügyi válsághelyzetben szükséges vészhelyzeti határozatok
meghozatala,
rendkívüli események során a biztonsági szolgálattal való együttműködés, döntések
meghozatala, a döntések végrehajtásának ellenőrzése,
minden egyéb, a munkaköri leírásában szereplő feladat elvégzése.

Az igazgató kizárólagos hatáskörébe tartozik:
•
•
•

•
•
•

az iskola képviselete,
a tanulók felvétele, osztályba sorolása,
a munkáltatói jogkör gyakorlása (alkalmazottak felvétele, átsorolása, jutalmazása, fegyelmi
eljárás indítása, munkaviszony megszüntetése),
döntés személyi és tárgyi feltételekről,
az egyes pedagógusok külön megbízása,
az intézményre vonatkozó szerződések megkötése.

Az igazgató a hatásköréből átadhatja:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

a tantárgyfelosztás megtervezését és elkészítését,
az órarend készítésével kapcsolatos döntések jogát,
a központi felvételi vizsgával kapcsolatos szervezési és adminisztrációs feladatokat,
a középiskolai érettségi vizsgák szervezését,
a tanulmányok alatti és a belső vizsgák megszervezését és lebonyolítását,
az országos mérések megszervezését és lebonyolítását,
a különböző statisztikák (különféle hó végi és tanév közbeni jelentések, kötelező állami
adatszolgáltatás, a pedagógiai-szakmai, illetve hatósági ellenőrzéseket érintő kimutatások)
elkészítését,
az intézmény stratégiai dokumentumainak a jogszabályi és az intézményen belüli
változásokkal összhangban történő felülvizsgálatát,
a tanügyigazgatási dokumentumok szabályszerű vezetésének irányítását és ellenőrzését,
a szakmai munkaközösség-vezetőkkel való kapcsolattartást, a munkaközösségek
munkájának koordinálását és ellenőrzését,
az osztályfőnöki munkaközösséggel való kapcsolattartást,
a pedagógiai munkát támogató szakmai közösség munkájának koordinálását,
a felvételi (átvételi) eljárás előkészítését és lebonyolítását,
a gyermek- és ifjúságvédelmi munka irányítását,
az éves munkatervben szereplő események, ünnepélyek és programok szervezési
feladatainak irányítását, operatív feladatok szervezését, elvégzésük ellenőrzését,
pályázati lehetőségek feltérképezését, a pályázatok összeállítását és lebonyolítását,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

az intézmény állami feladatátvállalásából következő, illetve az egyházi fenntartó által
meghatározott céloknak megfelelő szervezési és marketingfeladatok ellátását,
egyházi rendezvények, programok operatív szervezését,
a számviteli, pénzügyi és leltárkezelési szabályzatban foglaltak szerinti gazdálkodás
biztosítását,
az éves gazdasági terv készítését, elfogadásra való előkészítését,
a fenntartó által elfogadott éves gazdasági terv szerinti kiadások ellenőrzését,
az iskola önálló gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartások, beszámolók elkészítését a
fenntartó és a törvényes felügyeleti szerv felé,
az iskola műszaki üzemeltetését, a működés technikai feltételeinek szervezését és irányítását,
az iskolaépület, tantermek, udvar biztonságának ellenőrzését,
az iskolai védőnő munkájának irányítását a tanulói balesetek megelőzésével kapcsolatos
tevékenységek, illetve az iskola-egészségügyi ellátás megszervezésével összefüggő
feladatok terén,
az iskolai könyvtár működésének felügyeletét,
a tanulók csoportokba sorolását,
a tanulók rendszeres egészségügyi szűrővizsgálatának megszervezését,
a kapcsolattartást és együttműködést a Diákönkormányzattal,
az iskolai tankönyvellátás megszervezését és lebonyolítását, a tankönyvrendeléshez
kapcsolódó nyilvántartás vezetését,
a tanulók rendszeres egészségügyi szűrővizsgálatának megszervezését.

3.2.2. A vallási igazgató
A vallási igazgató felelős azért, hogy az intézmény a zsidó vallás előírásai szerint működjön. A vallási
igazgatót a fenntartó nevezi ki a Köznevelési törvényben foglaltak szerint (magasabb vezetői
megbízás).
A vallási igazgató:
• közvetít a Fenntartó mint egyház és az Iskola, mint közoktatási feladatokat ellátó intézmény
között,
• figyelemmel kíséri a jogszabályi háttér változásait, ennek megfelelően szervezi az államilag
előírt feladatokat az egyházi vonatkozású teendők legmegfelelőbb ellátása érdekében,
• képviseli az intézményt a Fenntartó programjain, értekezletein, ülésein, az intézmény
igazgatójával együttműködve,
• részt vesz az Iskola stratégiai dokumentumainak elkészítésében, fejlesztésében,
• részt vesz az Iskola eseménynaptárának, munkatervének kialakításában,
• részt vesz a megfelelő tantárgyfelosztás és órarend kialakításában,
• részt vesz a heti rendszerességgel szervezett vezetői értekezleteken,
• részt vesz a Szülői Munkaközösség értekezletein,
• szervezi, irányítja és koordinálja a héber és a judaisztika munkaközösségek munkáját, a
munkaközösségek vezetőinek bevonása mellett,
• heti rendszerességgel részt vesz a munkaközösségek értekezletein,
• szervezi és irányítja az oktatási segédeszközök beszerzését, készítését,
• javaslatot tesz a pedagógus-továbbképzések szervezésével kapcsolatban,
• folyamatosan támogatja a Házirend – különös tekintettel a vallási előírásokból fakadó
pontokra – betartását, betartatását (kipa, öltözés, kóserság),
• alkalmanként részt vesz a Diákönkormányzat munkájában, különös tekintettel a vallási
eseményekhez kapcsolódó programok szervezésekor,
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•
•
•
•
•
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•
•
•

támogatja, koordinálja az intézmény valamennyi, a vallási élethez kapcsolódó programját,
rendezvényét,
részt vesz az előkészítésben, szükséges anyagok beszerzésében, színhely kiválasztásában és
berendezésének tervezésében,
a vallási programok tartalmi tervezésében támogatja a szervezőket,
támogatja a szervezőket az ünnep megtartásában megjelenésével vagy az ünnepség
vezetésével,
részt vesz az iskola nem vallási programjainak (szalagavató, ballagás stb.) előkészítésében
és lebonyolításában,
támogatja az osztályfőnököket a rendezvényeken való megjelenés előkészítésében,
folyamatosan látogatja az osztályokat, ahol a vallási élettel kapcsolatos beszélgetéseket
szervez,
segíti az osztályfőnökök munkáját a belső és külső programok, zsinagógalátogatások
szervezésében,
részt vesz szülői értekezleteken, az osztályfőnökök meghívására,
a Fenntartó által szervezett vallási programokon szervezi és felügyeli az Iskola részvételét,
véleményezi az iskolai étkeztetést,
folyamatos kapcsolatot tart a nevelőtestület tagjaival,
segítséget nyújt szaktantárgyuk zsidó identitást erősítő vonatkozásaiban,
alkalmakat szervez a zsidó vallási élet megismerésére, előadásokat tart az újonnan belépő
pedagógusok és – igény esetén – a többi kolléga számára is,
minden félév végén munkájáról beszámolót készít az igazgató számára,
részt vesz a már meglévő hazai és nemzetközi kapcsolatok ápolásában,
új partnereket vonz be, szervezi és irányítja a folyamatos kapcsolattartást.

3.3. Rendkívüli jogrendben, egészségügyi válsághelyzetben meghozható igazgatói
vészhelyzeti határozatok

Az Alaptörvény szerint bevezetett különleges jogrendben, az egészségügyi törvény szerint
bevezetett egészségügyi válsághelyzetben az igazgató a Házirendben fogaltaktól eltérő viselkedési
és magatartási előírásokat, csengetési rendet vezethet be, a Házirendben leírt eljárásokat, megjelölt
határidőket módosíthatja. Eltérhet a szükséges mértékben az éves munkatervtől. Az iskolai
programokat az SZMSZ-től eltérő módon is megszervezheti, a belső vizsgákat a Pedagógiai
programtól eltérő módon szervezheti meg.
Az így meghozott vészhelyzeti határozatairól a nevelőtestületet, a szülői szervezetet, a
Diákönkormányzatot, valamint a szülőket és a diákokat azonnal tájékoztatja.
Az igazgató vészhelyzeti határozatairól a nevelőtestületnek a lehetőségekhez képest a leghamarabb
szavaznia kell. Az így megerősített vészhelyzeti határozatok a bennük foglalt határidőig, de
legfeljebb a szavazás tanévének végéig maradnak érvényben. A meg nem erősített vészhelyzeti
határozatok érvényüket vesztik a szavazás napjával.

3.4. Az intézményvezető vagy az intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetén a
helyettesítés rendje

Az igazgató akadályoztatása esetén helyettesítése − az azonnali döntést nem igénylő, kizárólagos
hatáskörébe tartozó ügyek kivételével − a pedagógiai igazgatóhelyettesnek, a vallási igazgató
helyettesítése pedig a judaisztika munkaközösség vezetőjének a feladata. Az igazgató
akadályoztatása esetén annak kizárólagos jogköreként fenntartott hatásköreit is gyakorolja
gazdasági ügyekben a gazdasági vezető.
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Az igazgató, a vallási igazgató és az igazgatóhelyettesek tartós távolléte esetén az igazgatót
gazdasági ügyekben a gazdasági vezető, más területeken pedig az általa vagy helyettesítője által
esetenként megbízott nevelőtestületi tag helyettesíti a fentieknek megfelelően.
Az igazgatóhelyettesek egymást helyettesítik, egyidejű akadályoztatásuk esetén nevelési-oktatási
kérdésekben az osztályfőnöki munkaközösség vezetője helyettesíti őket.
A gazdasági vezetőt akadályoztatása esetén annak helyettese helyettesíti.
Akadályoztatásnak minősül minden olyan körülmény, ami miatt az érintett nem tudja ellátni a
feladatát, valamint az az időtartam, ami alatt az érintett legalább három hétig távol van, vagy fel van
mentve a munkavégzés alól, illetve amikor az adott poszt nincs betöltve.

3.5. A képviselet szabályai

Az intézmény képviseletére az igazgató jogosult, aki ezt a jogát meghatározott esetekben
átruházhatja más személyre. A képviseleti jog átruházásáról szóló nyilatkozat hiányában –
amennyiben az ügy elintézése azonnali intézkedést igényel – az a személy válik nyilatkozattételre
jogosulttá, akit az SZMSZ szerinti helyettesítés erre feljogosít.

A képviseleti jog az alábbi területekre terjed ki:

jognyilatkozatok megtétele az intézmény nevében,
tanulói jogviszonnyal,
az intézmény és más személyek közötti szerződések megkötésével, módosításával és
felbontásával,
• munkáltatói jogkörrel összefüggésben,
• az intézmény képviselete személyesen vagy meghatalmazott útján hivatalos ügyekben,
• a zuglói önkormányzattal való ügyintézés során,
• állami szervek, hatóságok és bíróság előtt,
• a BZSH vezetése, mint fenntartó, illetve a közgyűlése előtt,
• intézményi közösségekkel, szervezetekkel való kapcsolattartás során,
• nevelési-oktatási intézményben működő egyeztető fórumokkal, így a nevelőtestülettel, a
szakmai munkaközösségekkel, a szülői szervezettel, a diákönkormányzattal,
• az intézmény belső és külső partnereivel.
Sajtónyilatkozatot az intézményről a nyomtatott vagy elektronikus média részére − a fenntartóval
történt egyeztetés után − az igazgató vagy annak írásbeli meghatalmazással ellátott megbízottja
adhat. Az anyagi kötelezettségvállalással járó jogügyletekben való jognyilatkozat tételről, annak
szabályairól fenntartói döntés rendelkezik. Ha jogszabály úgy rendelkezik, hogy a jognyilatkozat
érvényességéhez két képviseleti joggal rendelkező személy nyilatkozata szükséges, azon az
intézmény igazgatója és valamelyik magasabb vezetői beosztásban lévő alkalmazottjának együttes
aláírását kell érteni.
•
•
•

3.6. A kiadmányozás szabályai

Az igazgató az intézmény nevében kiadmányozza
• az intézmény napi működésével összefüggő döntéseket, határozatokat, tájékoztatókat,
beszámolókat, a hatáskörébe tartozó szabályzatokat és utasításokat és egyéb leveleket,
• az intézmény pedagógiai-szakmai feladatai ellátásához kapcsolódó döntéseket,
• a rendszeres statisztikai jelentéseket, a hivatalos adatszolgáltatásokat,
• a fenntartóval, a minisztériummal és a közigazgatási szervekkel folytatott levelezéseket,
tájékoztatókat, jelentéseket.
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Az igazgató a saját nevében kiadmányozza:
• a nevelőtestület, a munkaközösségek, a szülők és a tanulók részére összeállított tájékoztató
anyagokat, jelentéseket, hirdetményeket,
• a nevelőtestületi értekezletek jegyzőkönyvét,
• a tanulói jogviszony létesítésével és megszüntetésével, az intézmény munkavállalóival
kapcsolatos munkáltatói intézkedések iratait,
• a saját nevére érkezett kiadványok esetében a tett intézkedésekről szóló leveleket, kivéve
azokat, amelyeket tartalmuk alapján határozati formába kell önteni,
• az igazgatói utasításokat,
• az együttműködési megállapodásokat.
Az intézményben kiadmányozásra, a kiadványok tovább küldhetőségének és irattározásának
engedélyezésére az igazgató, illetve az SZMSZ szerinti átruházott feladat- és hatáskör alapján a
gazdasági vezető, illetve az igazgatóhelyettesek jogosultak. Az igazgató akadályoztatása esetén a
kiadmányozási jog gyakorlói szintén a gazdasági vezető, illetve az igazgatóhelyettesek.
Az intézmény ügyintézői a munkaköri leírásuk szerint jogosultak kiadmányozni az intézmény
működtetésével kapcsolatos ügyeket. A gazdasági ügyeket a gazdasági vezető, illetve ügyintéző, az
ügyvitellel kapcsolatos ügyeket az iskolatitkár kiadmányozza.

3.7. A vezetőség

Az iskola vezetősége hattagú: az igazgató, a vallási igazgató, az intézményvezető-helyettesek: a
pedagógiai igazgatóhelyettes, a nevelési igazgatóhelyettes, a szervezési igazgatóhelyettes, valamint
a gazdasági vezető alkotja. Az igazgatóhelyetteseket az igazgató bízza meg legfeljebb ötéves
időszakra a fenntartó egyetértésével (magasabb vezetői megbízás), a gazdasági vezetőt az igazgató
nevezi ki a fenntartó egyetértésével (magasabb vezetői megbízás).
A kibővített vezetőséget az vezetőség tagjai mellett az alsó tagozatos tanítók munkaközösségének
vezetője, a szakmai munkaközösségek és az osztályfőnöki munkaközösség vezetője alkotja.
A vezetőség, a kibővített vezetőség döntéseit szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az
igazgató szavazata dönt.
A vezetőség a tevékenységét az iskolatitkár segítségével látja el, munkájában a nevelőtestületre és
a munkaközösségekre, illetve a munkaközösség-vezetőkre támaszkodik.
3.7.1. Az igazgatóhelyettesek feladatai
A nevelési, szervezési és pedagógiai igazgatóhelyettesek és a gazdasági vezető vezetői
tevékenységüket az igazgató és a vallási igazgató közvetlen beosztottjaiként azok irányítása mellett,
egymással együttműködve és egymással mellérendeltségi viszonyban látják el. Fő feladatuk az
intézményben folyó oktató és nevelőmunka tervezése, szervezése, irányítása, ellenőrzése és
értékelése az igazgató és a vallási igazgató utasításai szerint. Munkaköri leírásukat az igazgató állítja
össze, tevékenységükről az igazgatónak kötelesek beszámolni.
Pedagógiai igazgatóhelyettes
Az igazgató a feladat- és hatásköréből átruházza a pedagógiai igazgatóhelyettesre:
• a tantárgyfelosztás megtervezését és elkészítését,
• az órarend készítésével kapcsolatos döntések jogát,
• a központi felvételi vizsgával kapcsolatos szervezési és adminisztrációs feladatokat,
• a középiskolai érettségi vizsgák szervezését,
• a tanulmányok alatti és a belső vizsgák megszervezését és lebonyolítását,
• az országos mérések megszervezését és lebonyolítását,
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•

•
•
•

a különböző statisztikák (különféle hó végi és tanév közbeni jelentések, kötelező állami
adatszolgáltatás, a pedagógiai-szakmai, illetve hatósági ellenőrzéseket érintő kimutatások)
elkészítését,
az intézmény stratégiai dokumentumainak a jogszabályi és az intézményen belüli
változásokkal összhangban történő felülvizsgálatát,
a tanügyigazgatási dokumentumok szabályszerű vezetésének irányítását és ellenőrzését,
a szakmai munkaközösség-vezetőkkel való kapcsolattartást, a munkaközösségek
munkájának koordinálását és ellenőrzését.

A pedagógiai igazgatóhelyettes egyéb feladatai:
• részt vesz az iskolai oktató-nevelő munka belső ellenőrzésében, a pedagógus-értékeléssel
és intézményi önértékeléssel kapcsolatos feladatok elvégzésében,
• javaslatot tesz a pedagógusok jutalmazására,
• részt vesz az éves munkaterv elkészítésében,
• megszervezi az OKTV iskolai fordulóját,
• gondoskodik a pedagógusok adminisztrációs munkájának szervezéséről, irányításáról,
ellenőrzéséről,
• ellenőrzi a pedagógusoknak az éves munkatervben meghatározott egyéb feladatainak
elvégzését,
• részt vesz az intézményi külső, pedagógiai-szakmai ellenőrzésekhez kapcsolódó iskolai
feladatokban, a pedagógusokat érintő minősítési eljárásban,
• közreműködik a külső és belső nevelési-oktatási eredményességi vizsgálatok, partneri
elégedettségi mérések szervezésében, elemzésében és értékelésében,
• koordinálja és adminisztrálja az iskolai közösségi szolgálatot,
• részt vesz az intézmény napi működésének megszervezésében,
• rendkívüli események során a biztonsági szolgálattal való együttműködés, döntések
meghozatala, a döntések végrehajtásának ellenőrzése,
• értekezleteket tart.
Nevelési igazgatóhelyettes
Az igazgató a feladat- és hatásköréből átruházza a nevelési igazgatóhelyettesre:
• az osztályfőnöki munkaközösséggel való kapcsolattartást,
• a pedagógiai munkát támogató szakmai közösség munkájának koordinálását,
• a felvételi (átvételi) eljárás előkészítését és lebonyolítását,
• a gyermek- és ifjúságvédelmi munka irányítását.
A nevelési igazgatóhelyettes egyéb feladatai:
• részt vesz az iskolai oktató-nevelő munka belső ellenőrzésében, a pedagógus-értékeléssel
és intézményi önértékeléssel kapcsolatos feladatok elvégzésében,
• koordinálja az iskolatitkárnak a felvételt, illetve átvételt nyert tanulók beiskolázásával
kapcsolatos adminisztratív teendőit,
• ellátja a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos iskolai teendőket, ennek részeként
elkészíti a tanévre vonatkozó gyermekvédelmi munkatervet,
• kezeli a kiemelt figyelmet igénylő tanulók anyagait, koordinálja az azokkal kapcsolatos
adminisztrációs tevékenységet, aktualizálja a szakvéleményekhez kapcsolódó igazgatói
határozatokat,
• a pedagógusok számára értekezleteket, továbbképzéseket szervez,
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javaslatot tesz a pedagógusok jutalmazására,
részt vesz az éves munkaterv elkészítésében,
részt vesz az intézmény napi működésének megszervezésében, segíti és koordinálja az
intézményen belüli információáramlást,
• rendkívüli események során a biztonsági szolgálattal való együttműködés, döntések
meghozatala, a döntések végrehajtásának ellenőrzése,
• értekezleteket tart.
A nevelési igazgatóhelyettes további feladata, hogy megelőzze a tanulók veszélyeztetettségét,
veszélyeztetés esetén eljárást kezdeményezzen. Részt vegyen továbbá a gyermekjóléti szolgálat által
szervezett esetmegbeszéléseken, szervezze a kapcsolatfelvételt a rászoruló tanulók (szüleik) és a
gyermekjóléti szolgálatok között. A tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén kezdeményezze, hogy
az igazgató indítson eljárást rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása
érdekében. Ezen feladatait az osztályfőnökök és a pedagógiai munkát támogató szakmai közösség
tagjai közreműködésével végzi.
•
•
•

Szervezési igazgatóhelyettes
Az igazgató a feladat- és hatásköréből átruházza a szervezési igazgatóhelyettesre:
• az éves munkatervben szereplő események, ünnepélyek és programok szervezési
feladatainak irányítását, operatív feladatok szervezését, elvégzésük ellenőrzését,
• pályázati lehetőségek feltérképezését, a pályázatok összeállítását és lebonyolítását,
• az intézmény állami feladatátvállalásából következő, illetve az egyházi fenntartó által
meghatározott céloknak megfelelő szervezési és marketingfeladatok ellátását,
• egyházi rendezvények, programok operatív szervezését.
A szervezési igazgatóhelyettes egyéb feladatai:
• részt vesz az iskolai oktató-nevelő munka belső ellenőrzésében, a pedagógus-értékeléssel
és intézményi önértékeléssel kapcsolatos feladatok elvégzésében,
• javaslatot tesz a pedagógusok jutalmazására,
• részt vesz az éves munkaterv elkészítésében, elkészíti a havi eseménynaptárt,
• szervezi és irányítja az iskolai tanulmányi és egyéb témájú versenyeket, a külső helyszíneken
szervezett versenyeket, az iskolai és külső helyszíneken szervezett rendezvényeket, biztosítja
ezek kommunikációját,
• tanévenként éves tervet készít a saját bevételek növelését célzó marketing cselekvési
feladatairól, marketing tevékenységet végez,
• szervezi a pedagógusok belső továbbképzését, részt vesz a továbbképzési terv
kidolgozásában,
• koordinálja a pályázatokkal kapcsolatos teendőket,
• koordinálja a szervezetfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységet,
• működteti az iskola kommunikációs felületeit (honlap, iskolarádió, iskolaújság stb.),
• részt vesz a tanulók külföldi tanulmányútjainak szervezési feladataiban, együttműködik a
testvérintézményekkel közösen szervezett külföldi utak felelőseivel,
• részt vesz az intézmény napi működésének megszervezésében,
• koordinálja a tanórán kívüli foglalkozásokat,
• a vallási igazgatóval együtt kezeli a panaszkezelés során érkező észrevételeket, panaszokat,
működteti a panaszvonalat,
• rendkívüli események során a biztonsági szolgálattal való együttműködés, döntések
meghozatala, a döntések végrehajtásának ellenőrzése,
• értekezleteket tart.
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Gazdasági vezető
Az igazgató a feladat- és hatásköréből átruházza a gazdasági vezetőre:
• a számviteli, pénzügyi és leltárkezelési szabályzatban foglaltak szerinti gazdálkodás
biztosítását,
• az éves gazdasági terv készítését, elfogadásra való előkészítését,
• a fenntartó által elfogadott éves gazdasági terv szerinti kiadások ellenőrzését,
• az iskola önálló gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartások, beszámolók elkészítését a
fenntartó és a törvényes felügyeleti szerv felé,
• az iskola műszaki üzemeltetését, a működés technikai feltételeinek szervezését és irányítását,
• az iskolaépület, tantermek, udvar biztonságának ellenőrzését,
• az iskolai védőnő munkájának irányítását a tanulói balesetek megelőzésével kapcsolatos
tevékenységek, illetve az iskola-egészségügyi ellátás megszervezésével összefüggő
feladatok terén,
• az iskolai könyvtár működésének felügyeletét.
A gazdasági vezető egyéb feladatai:
• részt vesz az iskola gazdasági, pénzügyi folyamatainak ellenőrzésében,
• esedékesség szerint biztosítja a bevételeket (költségvetési hozzájárulás, működtetői
támogatás, étkezési hozzájárulás, alapítványi bevétel),
• javaslatot tesz beosztottjai jutalmazására,
• részt vesz az éves munkaterv elkészítésében,
• megszervezi az étkezéssel kapcsolatos feladatokat,
• megszervezi a tűz-, munka- és balesetvédelemmel, illetve a katasztrófavédelemmel
kapcsolatos feladatokat és ellenőrzi azokat,
• megszervezi a beszerzések, műszaki fejlesztések, karbantartások, felújítások tervezését,
kivitelezését,
• irányítja és ellenőrzi a gazdasági vezető helyettesének, valamint a gazdasági ügyintéző, a
technikai koordinátor, a laboráns, az iskolaorvos, a könyvtáros és a rendszergazda munkáját,
• a tankönyvrendelés helyi rendjében meghatározottak szerint irányítja és ellenőrzi az iskolai
tankönyvfelelős munkáját,
• előkészíti a külső szolgáltatók megbízásait, munkájukat megszervezi, irányítja és ellenőrzi,
• elvégzi a munkaszerződések, munkabérek, besorolások adminisztrációját,
• rendkívüli események során a biztonsági szolgálattal való együttműködés, döntések
meghozatala, a döntések végrehajtásának ellenőrzése,
• értekezleteket tart.

3.8. A nevelőtestület

A nevelőtestület az iskola legfontosabb tanácskozó és döntéshozó szerve. Tagja az iskola
valamennyi – munkaviszony vagy egyházi szolgálati jogviszony keretében – pedagógus munkakört
betöltő alkalmazottja és felsőfokú végzettséggel rendelkező, a nevelő és oktató munkát közvetlenül
segítő munkakörben foglalkoztatott munkatársa.
Pedagógus munkakört betöltő alkalmazottak:
• a tanítók,
• a tanárok,
• az iskolapszichológusok,
• a gyógypedagógusok,
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•

a fejlesztőpedagógusok.

A nevelőtestület döntési, egyetértési, véleményezési jogosultságait a vonatkozó jogszabályok
tartalmazzák. Véleményezési és javaslattévő jogköre kiterjed az iskola működésével kapcsolatos
valamennyi kérdésre.
A nevelőtestület jogkörei a következők:
• a Pedagógiai program, az SZMSZ, a Házirend elfogadása,
• az éves munkaterv elfogadása, a továbbképzési program elfogadása,
• az önértékelési program, az önértékelési terv, valamint az önértékelés helyi
elvárásrendszerének elfogadása,
• az adatvédelmi szabályzat elfogadása,
• a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása,
• a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása, a tanulók osztályozóvizsgára
bocsátása,
• a Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatának, adatkezelési szabályzatának
jóváhagyása,
• pedagógus végzettséggel rendelkező NOKS-ok értékelési szabályzatának, valamint a
gyakornoki, az iratkezelési és egyéb szabályzatok kiadás előtti véleményezése,
• a tanulók fegyelmi ügyei,
• az iskola munkáját átfogó mérések végzése, elemzése, értékelése, cselekvési terv
kidolgozása, annak jóváhagyása,
• az intézményi programok szakmai véleményezése,
• különleges jogrendben, egészségügyi válsághelyzetben az igazgató által hozott vészhelyzeti
határozatok utólagos jóváhagyása,
• a saját feladatainak és jogainak átruházása.
Az óraadó pedagógus csak a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapításával, a tanulók
osztályozóvizsgára bocsátásával, illetve a tanulók fegyelmi ügyeivel kapcsolatban rendelkezik
szavazati joggal.
A nevelőtestület egyes jogköreiből a szakmai és az osztályfőnöki munkaközösségek hatáskörébe
helyezi:
• a tantárgyfelosztásra történő javaslattételt,
• az egyes pedagógusok külön megbízásainak elosztását,
• az iskola gazdasági tervének nevelő-oktató munkát közvetlenül érintő tételeire történő
javaslat megtételét,
• az éves munkaterv munkaközösségeket érintő részeinek elfogadását.
Az egy osztályban tanító tanárok közösségének tagja minden, az adott osztályban tanító
pedagógus, vezetője az osztályfőnök. Az osztályfőnök szükség esetén jogosult az osztályában tanító
pedagógusok összehívására.
A nevelőtestület a döntési jogköréből az adott osztályban tanító tanárok közösségének jogkörébe
utalja:
• a tanulók osztályozóvizsgára való bocsátását,
• a tanulók javítóvizsgára bocsátását,
• a tanulók magasabb évfolyamba lépésének a megállapítását,
• a tanulók magatartás és szorgalom osztályzatának jóváhagyását,
• a tanulmányok befejezésének és az érettségi vizsgára való bocsátásnak a megállapítását.

16

Az osztályozó értekezlet a döntéseket nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, a szavazás
során az osztályfőnök szavazata két szavazatot ér. Szavazategyenlőség esetén a kérdésben a
döntés az osztályfőnöké. Az adott osztályban (évfolyamon) tanító tanárok – kiegészülve az
iskolapszichológussal, fejlesztőpedagógussal, gyógypedagógussal – a tanévben az aktuális
problémákról eseti megbeszélést tartanak a nevelési igazgatóhelyettes szervezésében.
A nevelőtestület a fegyelmi eljárás lefolytatását átruházza a 10. fejezet szerinti fegyelmi bizottságra.
A nevelőtestület a következő nevelőtestületi értekezleteket tartja:
• tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet,
• első félévi nevelőtestületi értekezlet (a félévzárást követő 15 napon belül),
• tanév végi nevelőtestületi értekezlet (a tanévzárást követő 15 napon belül),
• rendkívüli nevelőtestületi értekezlet,
• osztályozó értekezletek,
• negyedéves és háromnegyed éves nevelési értekezletek,
• egyes osztályok tanári közösségeinek értekezletei,
• pedagógusközösségek szakmai és tantárgyi munkaértekezletei.
A nevelőtestületi értekezletek történhetnek jelenléti, online vagy vegyes formában.
A nevelési értekezletek időpontjait az éves munkaterv, az egyes osztályok tanári közösségeinek
értekezleteit, illetve a rendkívüli nevelőtestületi értekezletek időpontját az adott hónap
eseménynaptára tartalmazza.
A nevelőtestület döntéséit és határozatait általában – a jogszabályokban meghatározottak
kivételével – nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. Titkos szavazás esetén
szavazatszámláló bizottságot jelöl ki a nevelőtestület tagjai közül. A szavazatok egyenlősége esetén
az igazgató szavazata dönt. A nevelőtestületi értekezlet jegyzőkönyvét a kijelölt pedagógus vezeti.
Az értekezletek jegyzőkönyve mellékletét képezi a jelenléti ív. A jegyzőkönyvet az igazgató, a
jegyzőkönyvvezető, illetve az osztályfőnöki munkaközösség vezetője vagy az alsó tagozatos tanítók
munkaközösségének vezetője írja alá a résztvevők körétől függően.
Az online nevelőtestületi értekezleteken a jegyzőkönyv vezetése kiváltható az értekezlet
rögzítésével, a szavazás pedig az online felület segítségével történik.
A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó bármely ügyet, folyamatot tervezésre, végrehajtásra, vagy
az adott ügyet, folyamatot végrehajtásának ellenőrzésére átadhat egy pedagógusnak vagy egy
pedagógusokból álló bizottságnak. Ennek a megbízásnak tartalmaznia kell a megbízás tartalmát,
célját, határidejét. A megbízott pedagógusnak vagy bizottságnak a megbízás lejártát követően
nevelőtestületi értekezleten be kell számolnia az elvégzett munkáról, a munka eredményét a
nevelőtestületnek szavazással kell elfogadnia.

3.9. A munkaközösségek

Az iskola munkaközösségei:
• humán munkaközösség (állampolgári ismeretek, dráma és színház, hon- és népismeret,
irodalom, magyar nyelv, mozgóképkultúra és médiaismeret, történelem)
• matematika-digitális kultúra munkaközösség,
• természettudományos munkaközösség (biológia, fizika, földrajz, kémia, technika és tervezés,
természettudomány),
• angol nyelvi munkaközösség,
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héber nyelvi munkaközösség,
judaisztika munkaközösség,
a készségtárgyak munkaközössége (ének-zene, testnevelés, vizuális kultúra),
osztályfőnöki munkaközösség,
alsó tagozatos tanítók munkaközössége,
a pedagógiai munkát támogató szakmai közösség (fejlesztőpedagógusok,
iskolapszichológusok, gyógypedagógusok).
A munkaközösség vezetőjét a munkaközösség tagjainak, az alsó tagozatos tanítók munkaközösségvezetőjét az alsó tagozat tanítóinak a véleményét kikérve az igazgató nevezi ki maximum öt évre. A
munkaközösség a munkaprogramját az iskola elfogadott éves munkatervéhez igazítva készíti el a
tanév elején, melyet minden év október 1-jéig benyújt az igazgatónak. A munkaprogram részét
képezi a munkaközösség-vezető ellenőrzési terve.
•
•
•
•
•
•

A szakmai munkaközösség feladatai:
• gyakorolja a véleményezési és javaslattevői jogot a tantárgyfelosztás kérdésében,
• javaslatot tesz az egyes szaktanárok külön megbízásainak elosztására,
• javaslatot tesz a szertárak és a könyvtár fejlesztésére,
• részt vesz a szakterülethez kapcsolódó beszerzések tervezésében,
• előkészíti és véleményezi a tankönyvrendelést,
• felelősséget vállal a szaktárgyi felszerelések megőrzéséért és leltári nyilvántartásáért,
• tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi szakmai-módszertani és pedagógiai tevékenységét,
• a munkaközösség munkáját átfogó mérések végzése, elemzése, értékelése, cselekvési terv
kidolgozása, annak jóváhagyása,
• véleményezi a pedagógiai programot, illetve módosításának tervezetét,
• véleményezi a szaktanárai által összeállított tételsorokat (osztályozó vizsga, különbözeti
vizsga, belső vizsgák, szóbeli érettségi vizsga),
• részt vesz a tantárgypedagógiai fejlesztési munkálatokban, továbbképzések
megszervezésében, belső továbbképzések tartásában,
• folyamatosan megvitatja a szakmai kérdéseket,
• segítséget nyújt a mentorálás folyamatában, a pedagógus minősítésében,
• szervezi és lebonyolítja a tanórán kívüli szaktárgyi foglalkozások programját (szakkör, iskolai
verseny, verseny-felkészítés, korrepetálás),
• javaslatot tesz a munkaközösség-vezető személyére,
• elkészíti a munkaközösség továbbképzési programját,
• esetmegbeszélésekkel, óralátogatásokkal, elemzésekkel segíti a tagjainak szakmai munkáját.
Az igazgató a feladat- és hatásköréből átruházza a szakmai munkaközösségekre:
• a tanulók csoportokba sorolását.
A munkaközösség-vezető részt vesz a tanév feladatait érintő tervezésben-előkészítésben, a
szervezésben és irányításban, illetve a belső ellenőrzésben és a pedagógusértékelésben. Az
osztályfőnöki munkaközösség véleményezési jogköre kiterjed mindazokra a kérdésekre, amelyekben
a diákönkormányzatnak döntési jogköre van. A szakmai munkaközösségek együttműködnek, többek
között a tantárgyfelosztással, a pedagógus munka értékelésével, a helyi tantervekre vonatkozó
munkával, a projektnapok megszervezésével és az iskolai ünnepségek megszervezésével
kapcsolatban.
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A munkaközösség az üléseit szükség szerint, illetve a szakmai munkaközösség éves
munkaprogramjában meghatározott időpontban tartja. A munkatervük teljesítéséről félévkor és év
végén az igazgató számára beszámolót készítenek, melyet az ismertet a nevelőtestülettel.
A munkaközösségi értekezletek, megbeszélések történhetnek jelenléti, online vagy vegyes
formában.
Az online munkaközösségi értekezleteken a jegyzőkönyv vezetése kiváltható az értekezlet
rögzítésével, a szavazás pedig az online felület segítségével történik.

3.10. Alkalmi feladatra alakult munkacsoportok

Az iskolai munka egyes aktuális feladatainak megoldására a nevelőtestület tagjaiból munkacsoportok
alakulhatnak a nevelőtestület, vagy a vezetőség döntése és megbízása alapján. Ha a
munkacsoportot a vezetőség hozza létre, erről tájékoztatnia kell a nevelőtestületet.
A munkacsoportok a számukra kijelölt feladatokat ütemezik, azok elvégzése érdekében
együttműködnek a vezetőséggel, az intézmény dolgozóival, szükség szerint a munkaközösségekkel.
A munkafolyamat fázisairól, illetve az elvégzett feladatokról beszámolnak a nevelőtestületnek, a
vezetőségnek. A munkacsoport tagjai teljesítményükért a vezetőség részéről külön elismerésben
részesülhetnek.

3.11. A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők, az egyéb megbízottak és az egyéb
dolgozók

Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak (NOKS):
• az iskolatitkár,
• a könyvtáros,
• a laboráns,
• a pedagógiai asszisztens,
• a rendszergazda.
Feladataikat munkaköri leírás alapján végzik. A szervezeti egységhez való tartozásukat az iskola
szervezeti ábrája mutatja.
Egyéb megbízottak:
• a BECS-megbízott,
• a DÖK munkáját támogató pedagógus,
• a nemzetközi kapcsolatokért felelős megbízott,
• a tankönyvfelelős.
Feladataikat munkaköri leírás alapján végzik. Megbízásukat az igazgatótól ötéves időszakra kapják.
A szervezeti egységhez való tartozásukat az iskola szervezeti ábrája mutatja.
Az igazgató a feladat- és hatásköréből átruházza a DÖK munkáját támogató pedagógusra:
• a kapcsolattartást és együttműködést a Diákönkormányzattal.
Az igazgató a feladat- és hatásköréből átruházza a tankönyvfelelősre:
• az iskolai tankönyvellátás megszervezését és lebonyolítását, a tankönyvrendeléshez
kapcsolódó nyilvántartás vezetését.
Egyéb dolgozók:
• a gazdasági vezető helyettese,
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• a gazdasági ügyintéző,
• a technikai koordinátor,
• a technikai munkatársak,
• az iskolaorvos,
• a védőnő.
Feladataikat munkaköri leírás alapján végzik. A szervezeti egységhez való tartozásukat az iskola
szervezeti ábrája mutatja.
Az igazgató a feladat- és hatásköréből átruházza a védőnőre:
• a tanulók rendszeres egészségügyi szűrővizsgálatának megszervezését.

3.12. Diákkörök, a Diákönkormányzat

Az iskola tanulói a nevelés-oktatással összefüggő tevékenységük megszervezésére, a demokráciára,
közéleti felelősségre nevelés érdekében – a Házirendben meghatározottak szerint – diákköröket
hozhatnak létre.
A tanulók jogosultak küldöttel képviseltetni magukat a Diákönkormányzatban (DÖK).
Az osztályok a képviseletükkel demokratikusan választott diákképviselőket bíznak meg. A
Diákönkormányzat működését jogszabály alapján alakítja és szervezi, ehhez önálló szervezeti és
működési szabályzattal rendelkezik. A DÖK SZMSZ-e megtalálható az igazgatónál, a
diákönkormányzatot támogató pedagógusnál, valamint a DÖK elnökénél és az iskola könyvtárában.
A DÖK tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. A DÖK véleményt nyilváníthat,
javaslattal élhet az intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben a
jelen SZMSZ-ben, a Pedagógiai programban és a Házirendben foglaltak szerint. A
Diákönkormányzat feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola helyiségeit,
berendezéseit, ha ezzel nem korlátozza az iskola működését. Az iskola költségvetésében a DÖK
számára biztosított pénzügyi forrásokkal a gazdasági vezető egyetértésével szabadon rendelkezik.
A Diákönkormányzat - a jogszabályokban felsorolt jogkörein felül - véleményezi az iskola
adatvédelmi szabályzatát.
Az iskolában évente legalább egy alkalommal diákközgyűlést kell szervezni a DÖK működésének és
a tanulói jogok érvényesülésének céljából. A diákközgyűlésen részt vesznek: a vezetőség, a DÖK
elnöke és képviselői, illetve az iskola diákjai. A diákközgyűlés történhet jelenléti vagy online
formában. A jelenlévőkről jelenléti ívet kell készíteni, elhangzottakról jegyzőkönyvet kell vezetni. A
diákközgyűlést az igazgató és a DÖK elnöke közösen vezeti. A diákközgyűlés a döntéseit
szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a DÖK elnökének szavazata dönt. Az online
diákközgyűlésen a jegyzőkönyv vezetése kiváltható az értekezlet rögzítésével, a szavazás pedig az
online felület segítségével történik.
A diákközgyűlést a Házirendben foglaltak szerint kell összehívni, az időpontját pedig rögzíteni kell
az éves munkarendben és a diákönkormányzat éves munkarendjében.

3.13. Az iskolai sportkör

Az intézményben sportkör működik. Az iskolai sportkör feladatait a Maccabi-Vac Egyesület látja el
az iskolával kötött megállapodás alapján. Feladata a tanulók napi testmozgásával, a mindennapos
testnevelés céljaival összefüggő feladatok elvégzésének segítése, részt vesz a sportsáv
megszervezésében és lebonyolításában.
Az iskolai sportkör részt vesz az iskolai sportversenyek szervezésében, képviseli iskolánkat
sportversenyeken.
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3.14. A szülők közösségei

A szülők jogai érvényesítése, kötelességei teljesítése érdekében az iskola működését, munkáját érintő
kérdésekben véleményezési, javaslattevő joggal rendelkező szülői szervezet működik. Az
osztályszintű szülői közösséggel az osztályfőnökök tartják a kapcsolatot, az iskolai szintű szülői
szervezettel pedig az igazgató.
Az osztályok szülői közösségét az osztályban tanuló diákok szülei alkotják. Az osztályok szülői
közösségeivel az osztályfőnökök tartanak kapcsolatot Az osztályok szülői közösségei kérdéseiket,
véleményeiket, javaslataikat az osztályban választott képviselő vagy az osztályfőnök segítségével
juttathatják el az iskola vezetőségéhez.
Az osztályok szülői közösségei együttesen alkotják a Szülői Munkaközösséget (SZMK). Az SZMK
képviseleti úton, az osztályok szülői közösségeinek vezetőiből létrehozott szülői szervezet. Ez a
szülői szervezet – mint az iskolai szülői közösség legmagasabb szintű döntéshozó szerve − jogosult
eljárni valamennyi szülő képviseletében, illetve az intézmény egészét érintő ügyekben. Az SZMK
feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel
nem korlátozza az iskola működését.
Az SZMK tevékenységét az osztályfőnökök, az osztályfőnöki munkaközösség vezetője, a gyermekés ifjúságvédelmi felelős, a diákönkormányzatot segítő tanár, valamint a kapcsolattartásra kijelölt
igazgatóhelyettes segíti. Az SZMK-t képviselő szülők számára az iskola igazgatójának félévente
legalább egy alkalommal össze kell hívnia az SZMK-értekezletet, melyen tájékoztatást kell adnia az
iskola feladatairól, tevékenységéről és gazdálkodásról.
Az SZMK-t az alábbi döntési, véleményezési, egyetértési jogok illetik meg:
• megválasztja saját tisztségviselőit,
• dönt a saját szervezeti és működési szabályzatáról,
• az iskolai éves munkatervhez igazodva elkészíti saját tanévre vonatkozó programját,
• képviseli a szülőket és a tanulókat jogaik érvényesítésében,
• véleményezi az iskola Pedagógiai programját, Házirendjét, Szervezeti és működési
szabályzatát, Adatkezelési szabályzatát, valamint éves munkaterveit,
• véleménynyilvánítási joggal rendelkezik a tankönyvrendelés elkészítésénél a tankönyvek
tömegére tekintettel,
• véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a szülőkkel és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi
kérdésben.

3.15. A belső kapcsolattartás rendje

3.15.1. A vezetők kapcsolattartása
Az iskola vezetősége heti rendszerességgel vezetői értekezletet tart, melyen értékelik az elmúlt hét
munkáját, és megbeszélik az aktuális hét feladatait. A vezetőség heti vezetőségi értekezletének
időpontja a tanév órarendjében rögzítésre kerül. Kéthetente a vezetőség kibővített vezetőségi
értekezletet tart. A vezetőség szükség szerint napi konzultációt tart egymással. A vezetőség
megbeszéléseit az igazgató készíti elő és vezeti. A megbeszélésekről a szervezési igazgatóhelyettes
emlékeztetőt készít. A vezetőség tagjai beszámolási kötelezettséggel tartoznak az igazgatónak.
A vezetőség tagjai az egymás közötti megbeszélésre használják az intézmény levelezési rendszerét,
valamint a belső kommunikációs rendszerét.
Az intézmény kibővített vezetősége konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik.
A vezetői értekezletek, a kibővített vezetői értekezletek történhetnek jelenléti, online vagy vegyes
formában.
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3.15.2. Az intézmény vezetése és a nevelőtestület kapcsolattartása
Az igazgató és a vallási igazgató az aktuális feladatokról a következő formákban tájékoztatja a
nevelőtestületet:
• információátadó értekezlet,
• tanárikban elhelyezett hirdetőtábla,
• elektronikus levelezés az iskola levelezőrendszerén keresztül,
• üzenetküldés az intézmény belső kommunikációs rendszerén keresztül,
• tájékoztatás a munkaközösség-vezetőkön keresztül,
• indokolt esetben az iskolarádión keresztül összehívott rendkívüli nevelőtestületi megbeszélés
(„röpgyűlés”).
A teljes alkalmazotti közösség gyűlését az igazgató vagy a vallási igazgató akkor hívja össze, amikor
a jogszabály előírja, vagy az intézmény egészét érintő kérdések tárgyalására kerül sor. Az
alkalmazotti közösség értekezletéről jegyzőkönyvet kell vezetni.
Az értekezletek történhetnek jelenléti, online vagy vegyes formában. Online értekezletek során a
jegyzőkönyv vezetése kiváltható az értekezlet rögzítésével.
3.15.3. Az intézmény vezetése és az iskolai sportkör kapcsolattartása
Az intézmény vezetése az iskolai sportkörrel annak vezetőjén keresztül tartja a kapcsolatot. Ez a
kapcsolat havi rendszerességű, és élőszóban, illetve az intézmény levelezési rendszerén vagy a belső
kommunikációs rendszerén keresztül történik.
Az így kapott információkat a sportkör vezetője köteles megosztani a sportkör tagjaival, valamint a
hozzá érkezett kérdéseket, észrevételeket köteles továbbítani az iskola vezetőségének.
3.15.4. A munkaközösségek kapcsolattartásának rendje
A munkaközösségek vezetői kapcsolatot tartanak az igazgatóval, igazgatóhelyettesekkel, a többi
munkaközösség-vezetővel, valamint a gazdasági vezetővel. A vezetőség és a munkaközösségek
kapcsolattartásának színterei az éves munkatervben szereplő munkaközösségi értekezletek, illetve
olyan munkamegbeszélések, melyeken képviselteti magát a vezetőség. A munkaközösség-vezető a
féléves és az év végi értekezleten beszámol a munkaközösség munkájáról. A munkaközösségvezetők a vezetőségtől kapott információkat kötelesek megosztani a munkaközösségük tagjaival az
intézmény levelezési rendszere vagy a belső kommunikációs rendszere segítségével. A hivatalos
üzenetek szétküldéséről is ők gondoskodnak.
A munkaközösségek egymással közösen tartott értekezleteken, illetve az iskola intézmény levelezési
rendszerén vagy az intézmény belső kommunikációs rendszerén keresztül tartanak kapcsolatot. A
közös értekezletekre a munkaközösségi értekezletek szabályai vonatkoznak. Tanévenként legalább
egyszer közös értekezletet tart az osztályfőnöki és az alsó tagozatos tanítók, a matematikainformatika és a természettudományos, az angol nyelvi és a héber nyelvi, valamint a héber nyelvi és
a judaisztika munkaközöségek.
Az alsó tagozatos tanítók munkaközössége az osztályfőnöki munkaközösséggel rendszeres
kapcsolatban áll a következő kérdésekben:
• átmenet az alsó tagozatból az 5. osztályba,
• közös vallási és iskolai programok,
• nevelési kérdések.
A munkaközösségek együttműködéséért és kapcsolattartásáért a munkaközösségek vezetői
felelősek. A szakmai munkaközösségek vezetői egyeztetik az adott tanévre tervezett feladataikat
(kiemelten: az évközi vizsgák, szakaszvizsgák ütemezése, az iskolai versenyek megszervezése),
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tájékoztatják egymást a munkaközösségek tevékenységéről,
munkaközösségeken belüli ellenőrzések, értékelések eredményeiről.

aktuális

feladatairól,

a

3.15.5. A nevelőtestület és a szülői közösség kapcsolata
A szülőket az iskola egészét érintő kérdésekről, az iskolával kapcsolatos tervekről és feladatokról az
igazgató az iskolai szülői munkaközösségi értekezlet ülésén félévente, illetve az aktualitásoknak
megfelelően írásbeli tájékoztatón keresztül tájékoztatja. Az osztályfőnökök pedig e feladatuknak –
az adott tanulócsoportot érintő kérdések tekintetében − a tanév elején és második félév elején
megtartott jelenléti vagy online szülői értekezleten tesznek eleget.
A szülők számára a tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatásra az alábbi lehetőségek
szolgálnak:
• a negyedéves és a háromnegyed éves értékelések,
• a negyedéves és háromnegyed éves értékelést követő fogadóest,
• az első és a második félév eleji szülői értekezletek,
• a nyílt tanítási napok,
• írásbeli tájékoztatók, üzenetek a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszerben
(a továbbiakban: a KRÉTA),
• a KRÉTA szülői felülete.
A tanuló értékelt írásbeli munkáinak megtekintésére, kiadására (lemásolására) – mivel ez a
tájékoztatás a szülőket segíti abban, hogy gyermekük egyéni haladásról képet kapva támogassák az
iskolai nevelő-oktató munka folyamatát – a Házirendben rögzített módon az iskola lehetőséget
biztosít.
A szülői értekezletek és a fogadóestek időpontját az éves munkaterv határozza meg, egyéb
esetekben pedig a szülők az iskola pedagógusaival (igazgató, igazgatóhelyettesek, tanárok, tanítók,
segítők) előre egyeztetett időpontban tudnak konzultálni. A pedagógusokkal időpontot egyeztetni
a KRÉTA üzenetküldő felületén lehetséges, ugyanitt lehet szükség esetén az érintett pedagógustól
az egyéb elérhetőségeiről információt kérni.
A szülői értekezletek, fogadóestek történhetnek jelenléti vagy online formában.
A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott
képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola vezetőségével, nevelőtestületével,
diákönkormányzatával vagy a szülői munkaközösség képviselőivel. A szülői munkaközösség részt
vállalhat az iskolai tanórán kívüli programok megszervezésében és lebonyolításában (szalagavató
bál, egészségnap, DÖK-nap stb.). Ennek érdekében tagjai együttműködnek az adott feladatot
végrehajtó pedagógusokkal.
A nevelőtestület és az iskolai diákönkormányzat kapcsolata
Az iskolai diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus tagja a munkaközösség-vezetők
közösségének, s folyamatosan kapcsolatot tart az iskola vezetőségével. A DÖK véleményét a
diákönkormányzatot segítő pedagógus képviseli a nevelőtestület értekezletén. A tanulóközösség
egészét érintő ügyekben a DÖK képviselői – a támogató pedagógus segítségével – az igazgatóhoz,
a tanulók egyes csoportját érintő ügyekben a nevelési igazgatóhelyetteshez fordulhat. A tanulók
szervezett véleménynyilvánításának helyszíne a diákközgyűlés, melyen a vezetőség képviselteti
magát. A diákközgyűlés előkészítését az iskolai diákönkormányzat az osztály diákbizottsági tagjainak
javaslatait figyelembe véve a diákönkormányzatot segítő pedagógus támogatásával végzi.
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4. A működés rendje

4.1. A vezetőknek a nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje

Az iskola igazgatója gondoskodik arról, hogy tanítási napokon 8:00-tól 17:00-ig, pénteken pedig
8:00-14:30 között felelős vezető tartózkodjon az épületben. A vezetőség tagjai a tanévre
megállapított beosztás szerint tartózkodnak az iskolában, mely napi bontásban tartalmazza a
vezetők ügyeleti beosztását. A beosztást elérhetővé kell tenni az iskola titkárságán, a tanári
szobában, az iskola bejáratánál és az iskolai honlapon.

4.2. A tanulóknak a nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodás rendje

A tanulók névre szóló belépőkártyával tudnak az épületbe be-, illetve kilépni. Az első kártyát a diákok
ingyenesen kapják, a kártya pótlása díjköteles. Belépőkártya hiányában a tanuló nevét, osztályát a
belépést megelőzően a biztonsági szolgálat ügyeletese írásban rögzíti. Tanítási idő alatt a tanulók
csak vezető, az osztályfőnök vagy osztályfőnök-helyettes által aláírt kilépési engedély (nyomtatvány)
bemutatásával hagyhatják el az épületet.
Az iskolában reggel 7:15-től 7:45 óráig az alsó tagozatos tanulók számára a tanítók ügyeletet
biztosítanak, az óraközi szünetek idején az igazgató által jóváhagyott ügyeleti rend működik.
A tanítás az utolsó tanóra végeztével fejeződik be. Tanítási idő után tanuló csak szervezett
foglalkozás keretében, az igazgató által engedélyezett egyéb rendezvényen, programon a szervező
felügyeletével vagy pedagógus engedélyével és felügyelete mellett tartózkodhat az iskolában.
A délutáni foglalkozások, szakkörök, sportkörök legkésőbb 17:00-ig tartanak. A napközis
foglalkozások 16 óráig tartanak, a napközis ügyelet 17:00-ig, pénteken 14:30-ig.
A hivatali idő hétfő-csütörtök 8 órától 16:00-ig, pénteken 8-14:30-ig tart.
Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva.
Az ügyeleti rendet az igazgató a fenntartó előírásai alapján határozza meg és azt a szünet
megkezdése előtt a szülők, a tanulók, és az alkalmazottak tudomására hozza, megjeleníti az iskola
honlapján.

4.3. Az alkalmazottaknak a nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodás rendje

A pedagógusok munkarendjét a munkaköri leírásuk, az iskola órarendje, az egyéb foglalkozások
programja, valamint az éves munkaterv és a havi eseménynaptár határozza meg.
Az igazgató határozza meg minden tanév tanévnyitó értekezletén, hogy a kötött munkaidő
neveléssel-oktatással le nem kötött részében elrendelhető feladatok közül melyeket kell a
pedagógusnak az iskolában elvégeznie az említett időkeret terhére.
A neveléssel-oktatással lekötött munkaidő egyéb munkaelemei kapcsán − miként a kötött munkaidő
feletti rész esetében is − a munkaideje beosztását vagy felhasználását tekintve a pedagógus maga
dönt az iskolában való benntartózkodásról. Az igazgató munkáltatóként a pedagógusok által
teljesített kötött munkaidőt a KRÉTA (haladási napló) beírásain, az értekezletek jelenléti ívein, illetve
a beléptető-rendszer adatain túlmenően nem tartja nyilván.
A pedagógusok napi munkarendjét, az ügyeleti és helyettesítési rendet az igazgatóhelyettesek
állapítják meg az igazgató jóváhagyásával, az intézmény működési rendjének függvényében. A
pedagógus az órái kezdete előtt legalább 15 perccel köteles az iskolában megjelenni, és óráit a
csengetési rend szerint felkészülten, pontosan kezdeni és befejezni. Az ügyeleti rend szerint az első
óra előtti ügyeletet ellátó tanár az ügyeletét 8:00-tól kezdi meg. A tanítási órák (foglalkozások)
elcserélését az igazgató vagy igazgatóhelyettes engedélyezi. Külső helyszínen történő foglalkozás
esetében a pedagógus a csoportos eltávozásról szóló formanyomtatványt tölt ki, mely vezetői
aláírással együtt jogosít az eltávozásra.
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A nem pedagógus munkakörben alkalmazottak munkarendjét – a vonatkozó jogszabályok alapján
– munkaköri leírásuk szabályozza. Konkrét napi munkabeosztásuk összeállításnál az intézmény
feladatellátásának, zavartalan működésének biztosítását kell figyelembe venni.

4.4. A pedagógusok távolmaradása ás helyettesítésének elvei

Betegség esetén a munkakezdés előtt jelezni kell a távolmaradás tényét, várható időtartamát emailben (telefonon) a vezetőség tagjai közül legalább a pedagógiai igazgatóhelyettesnek, valamint
a munkaközösség-vezetőnek és a gazdasági vezetőnek. A felelős igazgatóhelyettes megszervezi a
helyettesítést, majd ezt rögzíti a KRÉTÁ-ban. A táppénzes papírokat legkésőbb a táppénz utolsó
napját követő 3. munkanapon le kell adni a gazdasági irodában. Egyéb hiányzást (gyermekek után
járó szabadság, fizetés nélküli szabadság igénybevétele, hivatalos távollét, rendkívüli távollét) a
pedagógusnak a távollétet megelőzően írásban kell bejelentenie, majd engedélyeztetnie az
igazgatóval.
A helyettesítési rendet a felelős igazgatóhelyettes (igazgatóhelyettesek) állapítják meg az intézmény
órarendjének függvényében. A kiírt helyettesítések a titkárság bejáratánál tekinthetőek meg,
ugyanakkor a helyettesítés adatairól annak rögzítése után az érintett pedagógus a KRÉTÁ-ból
generált értesítést is kap e-mailben. A helyettesítés megszervezésekor az iskola figyelembe veszi a
pedagógus egyéni terhelését. Ugyanakkor, ha a helyettesítés megoldható szakszerűen, akkor
automatikusan a szakos pedagógus látja el a helyettesítési feladatokat. Összevonásra csoportbontás
esetén van lehetőség. A pedagógus az órarendjében H betűvel megjelölt időpontokban köteles a
tanáriban (vagy az iskola épületén belül elérhető helyen) tartózkodni. Amennyiben a pedagógus a
helyettesítést valamilyen (egyéb) okból nem tudja ellátni, a vezetőség tájékoztatása mellett
megszervezi a helyettesítés ellátását, és azt vezetővel engedélyezteti.
A pedagógus előre látható, vagy hosszabb hiányzása esetén a munkaközösség-vezető segítségével
előkészíti a foglalkozás szakszerű helyettesítését. Helyettesített óra esetén a foglalkozás az iskolai
könyvtárban is megtartható.

4.5. A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban
a nevelési-oktatási intézménnyel

Idegenek az épületbe belépési engedéllyel, vendégkártyát használva léphetnek be. Belépési
engedélynek minősül a szolgálatban lévő biztonsági őr számára szóban vagy írásban adott
következő információk: a belépő neve, a látogatott személy neve vagy jövetele célja, és az épületben
tartózkodás várható időtartama. E fenti adatokat a biztonsági őr a nyilvántartásba bejegyzi. A
meghívott vendégek és az előzetesen bejelentett látogatók érkezéséről a portán tartózkodó
biztonsági őr telefonon értesíti a vendéglátót. A szülők a diákokat kizárólag a belépőkapuig
kísérhetik, pénteki napokon 13:25 és 14:30 között a szülők az iskola épületét szabadon látogathatják.
Az elsősök első havi szülői kíséréséről a szülők a tanév elején külön tájékoztatást kapnak. Az iskola
helyiségeinek bérlői chipkártyát kapnak a ki- és belépéshez. Az intézménnyel jogviszonyban nem
álló személyek tanórára engedély nélkül nem ülhetnek be. Az óralátogatást az igazgatónak vagy
helyetteseinek kell előzetesen engedélyeznie. Az intézményben tartózkodó idegenek (vendégek,
javítási, karbantartási munkát végző szakemberek) esetében gondoskodni kell arról, hogy lehetőség
szerint ne zavarják meg a nevelő-oktató munka rendjét. A benntartózkodás jogosságának
ellenőrzésére az iskola dolgozói mind jogosultak.
Az iskola épületébe és olyan helyszínekre, ahol iskolai rendezvény zajlik, tilos olyan eszközöket
behozni, amelyek alkalmasak a saját és mások életének, testi épségének veszélyeztetésére. Az ilyen
eszközöket az iskola biztonsági szolgálata jogosult elvenni, és azt a biztonsági szolgálat előírásainak
megfelelően kezelni, illetve a megfelelő hatóságot értesíteni. A biztonsági szolgálat jogosult az
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iskolába belépő személyek biztonsági ellenőrzésére, és jogosultak indokolt esetben a belépést
megtagadni, vagy feltételhez kötni.

4.6. Helyiségek, berendezések használatának szabályai

Az iskola létesítményeit és helyiségeit a rendeltetésüknek megfelelően, az állagmegóvás szem előtt
tartásával kell használni. Az iskola minden dolgozója és tanulója felelős a közösségi tulajdon
védelméért, állagának megőrzéséért, az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért, a takarékos
energiafelhasználásért, valamint a tűz- és balesetvédelmi, továbbá a munkavédelmi szabályok
betartásáért
A helyiségek, illetve a lift használatának rendjét a Házirend, a speciális célra használt helyiségek
(előadók, előkészítő helyiségek, testnevelés termek és öltözők, könyvtár, imaterem, informatika
szaktantermek, stúdió, szerver-szoba) esetében a termekben kifüggesztett használati rend
tartalmazza. Az ebben foglaltakat az intézmény tanulóinak és alkalmazottainak be kell tartaniuk.
Az iskola tárgyi eszközeit csak az iskola vezetőjének engedélyével, rendkívül indokolt esetben,
átvételi elismervény ellenében lehet az épületből kivinni.
Az iskola felszereléseire a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) rendelet (a továbbiakban: 20/2012. (VII.31.) EMMI rendelet)
2. mellékletében foglaltak az irányadók. A Köznevelési törvényben foglaltakon felül a tantermekben
Izrael Államának a címerét, valamint az iskola küldetésnyilatkozatát, a címtáblán pedig a Fenntartó
emblémáját is elhelyezzük. Az iskola épülete előtt Magyarország és Izrael Államának lobogója
állandóan fel van vonva.

4.7. Az iskola egyházi jellegéből adódó előírások és viselkedési szabályok

A vallási ünnepek, az azokhoz kötődő iskolai szervezésű programok, az iskolai közös
gyertyagyújtások, az ünnepeken történő közös zsinagógalátogatás az éves munkatervben
meghatározottak szerint történik. A vallási előírásokkal kapcsolatos speciális előírásokat (öltözködés,
étkezés, zsinagógalátogatáson való megjelenés, az egyházi jellegből adódó programokról történő
mulasztás igazolása, a reggeli imák rendje) a Házirend tartalmazza.

5. Az egyéb foglalkozások célja, szervezeti formái, időkeretei

Az iskola a tanórai foglalkozások mellett a tanulók érdeklődése, igényei, valamint az iskola
lehetőségeinek figyelembevételével tanórán kívüli egyéb foglalkozásokat szervez. Ide tartozik
minden olyan egyéni vagy csoportos pedagógiai tartalmú foglalkozás, amely a tanulók fejlődését
szolgálja. Ezen foglalkozásokra biztosított időkeret hétfőtől csütörtökig a tanítási órák után 17:00-ig
tartó sáv. E foglalkozások általában 45 percesek, azonban ettől eltérő hosszúságban is szervezhetők.
A tanórán kívüli rendszeres, eseti, illetve időszakos foglalkozások szervezeti formái:
• korrepetálás, felzárkóztatás,
• szakkör, diákkör, sportkör,
• napközi, tanulószoba,
• a valláshoz kötődő programok, zsinagógalátogatás,
• énekkar,
• tehetséggondozás, verseny-előkészítő foglalkozás,
• rehabilitációs foglalkozások,
• osztályprogram (kirándulások, múzeumi látogatás, színházlátogatás),
• projektnap (egészségnap, érzékenyítő nap, DÖK-nap),
• erdei iskola,
• tömegsport-órák tartása,
• közösségi szolgálat.
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A rendszeres tanórán kívüli foglakozásokat megfelelő számú jelentkező esetén az igazgató
engedélyezi. A foglalkozások helyét és időtartamát az igazgató és helyettesei rögzítik, a
foglalkozásokról naplót kell vezetni. Az eseti és időszakos foglakozások esetén a formai kereteket a
tanuló és a szaktanár, illetve az osztályfőnök közösen alakítják ki. A programokkal kapcsolatos
felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.
A tanulók részvétele a tanítási időn kívül eső, költségekkel járó osztályprogramon önkéntes.

6. Az intézmény külső kapcsolatai

6.1. Az intézmény külső kapcsolatainak rendszere, formája és módja

A kapcsolatok kiépülése jellegük szerint három csoportra osztható:

Az egyházi fenntartású oktatási intézményi jellegből fakadó kapcsolatrendszerek
• Fenntartó: Budapesti Zsidó Hitközség,
• Szakmai felügyelet, szakmai konferenciák: EMMI, Oktatási Hivatal,
• Minden olyan egyéb oktatáspolitikai rendezvény, ahova a Fenntartó delegálja az intézmény
képviselőit.
Ezen körben az esetek jellegétől függően az igazgató, illetve a kijelölt igazgatóhelyettes az eljáró
személy.
A felekezeti jellegből fakadó kapcsolatrendszerek
• Izrael államával való formális kapcsolat a mindenkori izraeli nagykövet személyén keresztül.
• A zsidó hagyomány megéléséhez hozzátartozó kötelező zsinagógalátogatások a BZSH
körzeteihez tartozó zsinagógákban zajlanak Budapest területén, osztálykirándulásaink
szervezésekor más körzeteket is felkeresünk.
• Izrael állam kultúrájának megismerésében és jelenszerűvé tételében kiemelt szerep jut az
Izraeli Kulturális Intézetnek.
• Az Izraeli Kulturális Intézet: a 9. évfolyamba járó tanulók izraeli utazásának
megszervezésével, izraeli ösztöndíj- lehetőségek propagálásával, valamint héber nyelvi
oktatási segédeszközök beszerzésével van jelen az iskolai kapcsolatrendszerben.
• Az Élet Menete Alapítvány minden évben a Holokauszt Emléknaphoz kötődően megszervezi
az Élet Menetét Budapesten, melyre meghívják az iskola tanulóit és dolgozóit. Az Élet
Menete Alapítvány által Auschwitz-Birkenauba, szervezett nemzetközi Élet Menetén részt
vesznek az iskola 10. évfolyamba járó tanulói, ami kiegészülhet Izraelbe tett tanulmányúttal
is.
• Az iskola rendszeresen nyújt be pályázatokat Izrael államának a szórványban oktatási célra
felhasználható pénzalapjaihoz.
• A Maccabi VAC szervezettel, az ország egyetlen zsidó sportklubjával való tartós
együttműködés az iskolai sportélet felélénkítésében is szerepet játszik.
• Az Országos Zsidó Múzeummal és Levéltárral közösen szervezünk programokat a tanulóink
számára, közösen pályázunk a Fenntartó és más szervezet pályázatain. Lehetőséget adnak
a tanulóink számára, hogy a közösségi szolgálataikból a Múzeum és Levéltár eseményein is
teljesíthessenek.
• Olyan nemzetközi, főleg zsidó kötődésű vagy oktatáspolitikai, módszertani, tudományos
szervezetek, amelyek hozzájárulnak az iskola ismertségének növeléséhez, az oktatás
szakmai színvonalának emeléséhez, a diákok zsidó identitásának erősítéséhez, ismereteinek
bővítéséhez.
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Ezen körben az esetek jellegétől függően az igazgató és a szervezési igazgatóhelyettes az eljáró
személy.
Egyéb kapcsolatok
• Ebbe a kategóriába tartoznak a pályázatok során, a közösségi szolgálat kapcsán (a
Szeretetkórházzal, budapesti és vidéki zsidó hitközségekkel), vagy a továbbtanulás segítése
érdekében kialakított eseti vagy tartós együttműködések civil szervezetekkel, illetve a
médiával.
• Az eredményes oktató- és nevelőmunka érdekében az iskola kapcsolatot tart fenn a
Benjámin Óvodával, más zsidó iskolákkal, a Bálint Házzal, az OR-ZSE-vel, a Magyar Zsidó
Múzeum és Levéltárral, a Holokauszt Emlékközponttal.
• A tanulók zsidó identitásának erősítése érdekében együttműködünk a Magyar Cionista
Szövetséggel.
• A tanulók szociális támogatásának biztosítása különböző alapítványok segítségével (Alkotó
Ifjúság, Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány).
• Kapcsolattartás zsidó újságok, folyóiratok szerkesztőségeivel.
Ezen körben az esetek jellegétől függően az igazgató és a szervezési igazgatóhelyettes, illetve a
kijelölt igazgatóhelyettes az eljáró személy.
A kapcsolattartás írásbeli megkeresés (levél, e-mail) útján történik.

6.2. Kapcsolattartás a pedagógiai szak- és szakmai szolgáltatókkal

A pedagógiai szakszolgálattal való kapcsolattartásért a nevelési igazgatóhelyettes és az
osztályfőnöki munkaközösség vezetője a felelős. A tanulóról szóló pedagógiai szakvéleményt az
osztályfőnök készíti el. A nevelési igazgatóhelyettes a munkája során segíti, hogy a szülők szükség
esetén felvegyék a kapcsolatot a szakértői és rehabilitációs bizottsággal, igénybe vegyék a
szolgáltatásait, illetve segítséget kérjenek a kiemelten tehetséges tanulók további fejlesztéséhez. A
Pedagógiai Oktatási Központtal való kapcsolattartásért a pedagógiai igazgatóhelyettes, a
pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéért, az igénybevétel megszervezéséért, a
pedagógusok szakmai továbbképzésével és a tanulók tanulmányi versenyen való részvételével
kapcsolatban a pedagógiai és a szervezési igazgatóhelyettes a felelős.

6.3. Kapcsolattartás a gyermekjóléti szolgálatokkal

A gyermekvédelemi jelzőrendszerhez kapcsolódó hatóságokkal (gyermekjóléti szolgálatok,
gyámhatóságok) való együttműködés, valamint egyes tanulók esetében a törvényes gyámokkal való
kapcsolattartás a nevelési igazgatóhelyettes feladata. A nevelési igazgatóhelyettest munkájában az
iskolapszichológus, az osztályfőnökök és az osztályfőnöki munkaközösség vezetője segíti.
A tanulói hiányzások jogszabályban rögzített mértéke után a gyermekjóléti szolgálat írásbeli
megkeresése az osztályfőnök feladata.

6.4. Kapcsolattartás az egészségügyi szolgáltatóval

Az egészségügyi ellátást biztosító szolgáltatókkal való kapcsolat célja a Köznevelési törvényben előírt
évenként esedékes szűrővizsgálat lebonyolítása. A szolgáltatókkal a szűrővizsgálatok szervezéséhez
és lebonyolításához szükséges kölcsönös kapcsolatért a védőnő a felelős.
Az iskolai balesetek és egyéb események során szükségessé váló kapcsolatért, együttműködésért
szintén a védőnő a felelős.

7. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje
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Az ünnepélyek megszervezése, az iskolai hagyományok ápolása nemcsak jogszabály által előírt
kötelezettség, hanem fontos eszköze a pedagógiai programban megfogalmazott alapelvek
megvalósításának. A közösségformálásnál a zsidó közösséghez való tartozás, a
hagyományápolásnál a zsidó tradíciókhoz való kötődés, azok elevenné tétele jelenik meg olyan
célként, mely tükröződik az iskolai élethez kapcsolódó tevékenységek áthagyományozódásában.
A nemzeti ünnepek iskolai megünneplésének időpontjait az éves munkaterv rögzíti. Az iskolai
ünnepségek helyszíne az aula, az ünnepélyek megnyitásaként a magyar és az izraeli himnusz is
elhangzik. Az ünnepélyeken a tanulók és a pedagógusok megjelenése − az alkalomhoz illő
öltözetben – kötelező. Az iskolai hagyományokhoz kapcsolódó ünnepségek esetében kész
forgatókönyv tartalmazza a programban érintett évfolyamok feladatait. Az iskolai ünnepélyek
megszervezéséért a szervezési igazgatóhelyettes a felelős.
Az iskola ünnepélyei:
• a tanévnyitó ünnepély (és az elsősök szalagtűzése),
• október 23. (nemzeti ünnep),
• a szalagavató,
• március 15. (nemzeti ünnep),
• a ballagás,
• a tanévzáró ünnepély.
A nemzeti emléknapok esetében az iskolarádión keresztül, a humán munkaközösség szervezésében
a történelemórákon, illetve egyéb, külső program keretében történik a megemlékezés. A
megemlékezések általában az emléknap hetében történnek, konkrét időpontjait az éves
munkatervhez képest a havi eseménynaptár rögzíti. A szervezés felelőse a szervezési
igazgatóhelyettes.
Az iskola történelmi évfordulókkal kapcsolatos megemlékezései:
• megemlékezés az aradi vértanúk napjáról (október 6., nemzeti gyásznap),
• megemlékezés a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatairól (február 25., nemzeti
emléknap),
• megemlékezés a holokauszt magyarországi áldozatairól (április 16., nemzeti emléknap),
• megemlékezés a nemzeti összetartozás napjáról (június 4., nemzeti emléknap).
Az iskola felekezeti jellegéből adódó programok, illetve a zsidó hitélethez kapcsolódó ünnepek,
megemlékezések:
• kabalat sabat (A szombat köszöntése)
Az osztályok péntekenként az utolsó órájuk után gyertyát gyújtanak, és elfogyasztják a
barcheszt. Az éves munkarend szerint a gyertyagyújtás az iskolai közösség egésze vagy egy
része előtt történik a 6. órában.
• részvétel külső vallási programokon
o zsinagógalátogatás az éves munkarendben rögzítettek szerint
o Mártír megemlékezés a Kozma utcai zsidó temetőben elul havának utolsó
vasárnapja (a pedagógusok és a gimnáziumi tanulók számára kötelező)
o Megemlékezés a budapesti gettó felszabadításáról a Dohány utcai zsinagógában
január 18-án (a gimnáziumi tanulók számára kötelező, a pedagógusok beosztás
szerint vesznek részt a megemlékezésen).
o A 10. évfolyamos tanulók és osztályfőnökeik részvétele a nemzetközi Élet Menetén.
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ünnepek, megemlékezések az iskolai közösséggel
o Rosh Hasana
o Jom Kipur
o Szimchat Tora
o Chanukka
o Purim
o Peszach
o Jom Hasoa (nemzeti emléknap)
o Lag Baomer
o Savout
Az iskolai közösségében szervezett ünnepek, megemlékezések esetében azok kereteit (iskolai
közös gyertyagyújtás, zsinagógalátogatás, virrasztás, iskolanap stb.) az éves munkaterv
tartalmazza.
• ünnepek, megemlékezések osztálykeretben
o Szukkot
o Tu Bisvat
o Tanszéder
o Jom Hazikaron (nemzeti gyásznap)
o Jom Haatzmaut
Az iskolai szintű vagy iskolai közösségben megült, vagy az osztálykeretben megszervezett ünnepek
és megemlékezések esetében a héber és a judaisztika munkaközösség vezetői az éves munkaterv
részét képező éves feladattervében megjelölik, hogy az adott ünnepség megszervezéséért a
munkaközösség melyik tagja a felelős. A munkaközösség-vezetők a feladattervben rögzítik azt is,
hogy az 5-12. évfolyamok közül az adott évfolyam tanulói melyik ünnephez készítenek műsort, illetve
melyik hónapban szervezik meg az iskolai közösség számára a pénteki gyertyagyújtást. Az adott
ünnepség előkészítésében- megszervezésében a megbízott évfolyamok osztályfőnökei
együttműködnek a héber és a judaisztika munkaközösség pedagógusaival. A lebonyolításhoz
kapcsolódó feladatokat a szervezési igazgatóhelyettes koordinálja.
•

Egyéb, az iskolai hagyományok őrzésével kapcsolatos programok:
• megemlékezés Scheiber Sándorról, illetve az iskola (ideértve a Zsidó Gimnáziumot, illetve
az Anna Frank Gimnáziumot is) alapításának kerek évfordulóiról,
• a Scheiber-verseny tantárgyi pályázatai (tanulmányi versenyek),
• iskolai vers- és prózamondó verseny,
• Kardos Albert versmondó verseny (Debrecen),
• projektnap (egészségnap, érzékenyítő nap), iskolai sportnap, nyílt nap,
• alsós bolhapiac (chanukkai vásár),
• az általános iskolások látogatása a Bálint Házban,
• közösségi programok támogatása a Szeretetkórházban,
• évkönyv, öregdiák-találkozók.

8. Az intézményi védő, óvó előírások

8.1. Védő, óvó elírások, amelyeket a gyermekeknek, tanulóknak az intézményben való
tartózkodás során meg kell tartaniuk

Minden dolgozónak meg kell ismerni, és be kell tartani az iskola munkavédelmi szabályzatát, mely
részletesen leírja a tárgykörrel kapcsolatos iskolai feladatokat, valamint tűzvédelmi utasítását és a
tűzriadó tervének, az épület kiürítési tervének a rendelkezéseit. A jogszabályi előírások szerint
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minden tanév előtt tűz- és munkavédelmi oktatásban részesülnek az intézmény dolgozói, erről
jegyzőkönyv készül. Minden pedagógus kötelessége, hogy a gyermekek, tanulók részére az
egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismeretet átadja, azok elsajátításáról
meggyőződjön.
Az iskola épületébe és olyan helyszínekre, ahol iskolai rendezvény zajlik, tilos olyan eszközöket
behozni, amelyek alkalmasak a saját és mások életének, testi épségének veszélyeztetésére. Az ilyen
eszközöket az iskola biztonsági szolgálata, illetve bármelyik pedagógus jogosult elvenni, és azt a
biztonsági szolgálat előírásainak megfelelően kezelni.
Mindenki köteles az olyan magatartásformákat megállítani, olyan helyzeteket elhárítani, amelyek
alkalmasak a saját és mások életének, testi épségének veszélyeztetésére.
Az osztályfőnökök minden tanév első tanítási napján, osztályfőnöki óra keretében, illetve biológia,
kémia, fizika, digitális kultúra, technika és tervezés, valamint testnevelés tantárgyak tanításánál a
szaktanár az első tanítási órán balesetvédelmi, munka- és tűzvédelmi oktatást tart. Ezt a KRÉTÁ-ban
is dokumentálni kell. A laborfoglalkozást, egyéb kísérleti tevékenységet irányító tanár köteles a
munka kezdetekor általános a baleset-megelőzési és munkavédelmi előírásokat ismertetni. A tanuló
köteles a tevékenységével kapcsolatos baleset-megelőzési munkavédelmi és tűzvédelmi ismereteket
elsajátítani és alkalmazni. Külön baleset- és tűzvédelmi tájékoztatót kell tartani a tanulók számára
az iskolai kirándulások előtt, illetve minden olyan esetben, amikor a megszokottól eltérő
körülmények között végeznek valamely iskolai (szabadidős) tevékenységet.
A tanulók csak olyan felszereléseket, eszközöket használhatnak tanári felügyelet mellett (testnevelési
órán a tornateremben vagy az aulában, szaktanteremben), amelyek a biztonsági előírásoknak
minden tekintetben megfelelnek. Audiovizuális és IKT-eszközöket csak a pedagógus engedélyével
lehet használni. Egy tanévben egy alkalommal tűzriadó próbát kell tartani, annak eredményét
rögzíteni kell.
A tanulók az iskola épületét tanítási időben csak szervezett formában, igazgatói engedéllyel,
pedagógus vezetésével hagyhatják el. Az iskolán kívül szervezett foglalkozásokról a szülőt
előzetesen tájékoztatni kell és a tanuló felügyeletéről az oda- és visszajutás közben és a
foglalkozáson is az iskola gondoskodik.

8.2. A gyermekek, tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelésére irányuló
eljárásrend

Baleset esetén a védőnőt haladéktalanul értesíteni kell, aki intézkedik a sérült azonnali ellátásáról.
Szükség esetén értesíti a mentőket, szervezi a sérült további ellátását, értesíti a sérült szüleit vagy
gondviselőjét és a munkavédelmi felelőst. Baleset esetén mindenki köteles a tőle elvárható módon
elsősegélyt nyújtani és a sérültek további ellátását elősegíteni. Az ehhez szükséges elsősegélynyújtó
ládák a biológia-kémia előkészítőben, az elsősegélynyújtó helyen (a titkárságon), valamint az orvosi
rendelőben és a portán vannak elhelyezve.
A balesetek bejelentése tanulóink és a pedagógusok számára kötelező. Az, aki nem jelenti a
balesetet, fegyelmi vétséget követ el. A balesetek jegyzőkönyvezését, nyilvántartását az iskolatitkár
végzi. A baleseteket az elektronikus jegyzőkönyvvezető rendszer segítségével kell nyilvántartani és
jelenteni.
A balesetet ki kell vizsgálni, a vizsgálat megállapításai nyomán az esetleges felelősök személyét meg
kell állapítani, illetve intézkedni kell, hogy hasonló baleset még egyszer ne fordulhasson elő.
A balesetekkel fenyegető helyzeteket mindenki (legfőképpen az órát tartó pedagógus, a folyosón
ügyelő pedagógus, a szemtanú) köteles elhárítani. Ezt követően/ezzel egyidejűleg értesíteni kell az
ügyeletes vezetőségi tagot, illetve az eset súlyosságától függően a biztonsági szolgálatot.
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8.3. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje

Az iskola dolgozói és tanulói külön jogszabályban előírt egészségügyi vizsgálatokon vesznek részt.
Az iskolában heti két alkalommal 4-4 órában az iskolaorvos, a hét minden napján pedig védőnő
rendel. A védőnő a munkáját az éves munkaterv részét képező egészségnevelési terv alapján, külön
jogszabály rendelkezése szerint végzi. Az orvosi vizsgálat megszervezése során törekedni kell arra,
hogy az a lehető legkevésbé zavarja a tanítást. Az osztályokat érintő várható vizsgálatokról a védőnő
előre tájékoztatja a nevelési igazgatóhelyettest, majd az időpontokat az osztályfőnökök és az érintett
szaktanárok számára elhelyezi a tanári hirdetőtáblán. Az időpontról a szülőket az osztályfőnökök
értesítik.
Az iskola-egészségügyi ellátás a következő területekre terjed ki:
• évfolyamonkénti általános szűrővizsgálat,
• könnyített és gyógytestnevelés besorolása,
• a kötelező védőoltásban való részesítés,
• a fogászati szűrés megszervezése,
• tisztasági szűrővizsgálat az iskola kérésére (alkalmanként).
Az egészségügyi vizsgálatokon kiszűrt diákok testnevelés órai státuszát (lásd: könnyített testnevelés,
a testnevelés helyett gyógytestnevelés, illetve részleges vagy teljes felmentés az órán való részvétel
és az értékelés alól) a testnevelő tanár a szakorvosi ajánlás alapján határozza meg. Az iskola az
érintett tanulók számára megszervezi a gyógytestnevelés foglalkozásokat.

8.4. Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők

Rendkívüli eseményről az intézményben tartózkodó vezetőt haladéktalanul értesíteni kell, aki az
eseményt jelzi a Fenntartó által alkalmazott biztonsági szolgálatnak. A továbbiakban a biztonsági
szolgálat határozza meg a teendőket. A kiürítési terv szerinti menekülési útvonalakat az
osztálytermek ajtaján és az iskola folyosóin fel kell tüntetni. A rendkívüli esemény miatt elmaradt órák
pótlásáról az igazgató dönt. A rendkívüli eseményt jegyzőkönyvezni kell.
Az Alaptörvény szerint bevezetett különleges jogrendben, az egészségügyi törvény szerint
bevezetett egészségügyi válsághelyzetben az oktató-nevelő munka szervezésénél az állam és a
Fenntartó által elrendelt járványügyi-oktatásszervezési intézkedéseket egyaránt be kell tartani. Ezen
intézkedések végrehajtása során feltétlenül szem előtt kell tartani a tanulók mindenek feletti érdekét,
egészséghez és tanuláshoz való jogát.
Az iskola a tanév során egyszer tűzriadó-próbát szervez, ennek felelőse az iskola igazgatója.

9. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje

Általános elv, hogy a belső ellenőrzés szempontjai a pedagógus (dolgozó) számára legyenek előre
ismertek, adjon támpontot munkájuk értékelésére. A változtatást nem igénylő iskolai folyamatokat
erősítse meg, a személyre kiterjedő ellenőrzés legyen fejlesztő hatású, jelentsen ösztönző erőt és
ismerje el az eredményeket.
A belső ellenőrzés tanévi ütemezését az éves munkaterv tartalmazza.

9.1. Az iskolai belső ellenőrzés feladatai
•

•
•

Biztosítsa az iskola törvényes (a jogszabályokban, az iskola Pedagógiai programjában és
egyéb belső szabályzataiban előírt) működését,
segítse elő az intézményben folyó nevelő és oktató munka eredményességét,
hatékonyságát;
segítse elő az intézmény takarékos, gazdaságos, hatékony működését,
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•
•
•
•

•

•
•
•

szolgáltasson megfelelő mennyiségű információt a vezetőség számára a személyek
(pedagógusok, a NOKS-ok, az egyéb megbízottak és az egyéb dolgozók) munkavégzéséről,
segítsen a pedagógusoknak az életpályamodellben való előre lépesben,
szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt a szervezet (intézményi folyamatok)
működésével kapcsolatos belső és külső értékelések elkészítéséhez,
járuljon hozzá az intézmény mint szervezet munkája színvonalának emeléséhez a
nevelőtestület, illetve a munkaközösségek által elemzett adatokból, folyamatokból, illetve a
tanfelügyelet, az önértékelés, a törvényességi felügyelet által meghatározott teendők
megjelenésének vizsgálatával az intézmény munkájában,
járuljon hozzá az intézmény oktató-nevelő munkája színvonalának emeléséhez a
nevelőtestület, illetve a munkaközösségek által elemzett adatokból, folyamatokból, illetve a
tanfelügyelet, az önértékelés által meghatározott teendők megjelenésének vizsgálatával a
munkaközösségek és a pedagógusok munkájában,
tárja fel és jelezze a vezetőség számára a beavatkozást igénylő folyamatokat, segítve ezzel
az intézményi szintű stratégiai tervezést és döntést,
tárja fel és jelezze a dolgozó számára a pedagógiai-szakmai vagy a jogilag szabályozott
követelményektől való eltérést, illetve megelőzze azt,
biztosítsa a zsidóság történelmi, nemzeti és kiemelten vallási értékeinek a megjelenítését az
iskola életében.

A folyamatos ellenőrzés megszervezése és hatékony működtetése az igazgató felelőssége. A belső
ellenőrzés éves feladatait az éves ellenőrzési terv mint az éves munkaterv melléklete tartalmazza az
ellenőrzés területével, annak határidejével, módszereivel, sikerkritériumaival (intézményi
elvárásaival), felelősének megnevezésével és bizonylatával. A működésében változtatást igénylő
iskolai folyamatok esetén a beavatkozáshoz fejlesztési terv készül. Az éves ellenőrzési tervet a
vezetőság készíti el, a fejlesztési terv elkészítésébe a vezetőség bevonja a szakmai
munkaközösségeket, illetve az alkalmi feladatra alakult munkacsoportokat.

9.2. Az iskolai belső ellenőrzés területei

A belső ellenőrzés céljait – és ebből fakadóan a sikerkritériumokat − az iskola alapdokumentumai
határozzák meg. Az iskolai belső ellenőrzés kiterjed:
• az iskolai belső szabályozók működésére, ezen belül az intézményi adminisztráció
működésére és a tanügyi dokumentumok kezelésére,
• a mindennapi működés-irányítás ellenőrzésére, ezen belül a tanítási órákra, a kezdés és
befejezésre, a helyettesítésekre, az ügyeletekre és a pedagógus adminisztrációjára,
• a tanórán kívüli foglalkozások működésére,
• az intézményi kulcsfolyamatok működésére,
• a munkaközösségek munkájára,
• a pedagógus értékelésére,
• a tanfelügyelet, az önértékelés, a törvényeségi ellenőrzés megállapításai beépülésének
ellenőrzésére,
• az országos mérések eredményeinek belső hasznosulására,
• az iskolai ünnepélyek, rendezvények megszervezésére,
• a vallási értékek megjelenítésére, megőrzésére,
• a Házirend megtartására, ezen belül a késésekre, mulasztásokra, az igazolatlan mulasztások
számának alakulására és (szülői) igazolásokra,
• a tárgyi feltételek alakulására, ezen belül a taneszközök beszerzésére,
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•

félévi, tanév végi és eseti beszámolók elkészítésének ellenőrzésére.

Az igazgató az éves ellenőrzési tervben nem szereplő rendkívüli ellenőrzést is elrendelhet. Kérheti a
rendkívüli ellenőrzés megtartását a szakmai munkaközösség és a szülői közösség is. Az ellenőrzés
tapasztalatait az ellenőrzést végző ismerteti az érintett pedagógussal, míg az általánosítható
tapasztalatok összegzésére nevelőtestületi, vagy munkaközösségi értekezleten kerül sor.

9.3. A belső ellenőrzés szintjei: az ellenőrzésre jogosult dolgozók és feladataik

Az igazgató ellenőrzi:
• az iskola egészének működését, az iskola összes dolgozójának pedagógiai, gazdálkodási,
ügyviteli és technikai jellegű munkáját, szabályszerű munkavégzését és munkafegyelmét,
• ellenőrzi a pedagógus és nem pedagógus alkalmazottak teljesítményértékelésének
működését,
• a vezetőség működését,
• a pedagógusok (munkaközösség-vezetők és szaktanárok) nevelő-oktató munkáját,
módszereit és eredményességét, a pedagógusnál órát látogat,
• az intézményi kulcsfolyamatok tervezését, irányítását, értékelését,
• az országos méréseket követő elemzések, illetve a nevelőtestület saját elemzései
eredményeinek megjelenését a munkaközösségek, a pedagógusok munkájában,
• a tanfelügyelet, az önértékelés, a törvényeségi ellenőrzés megállapításai beépülését,
• a belső szabályzatok betartását,
• a DÖK munkáját, a gyermek- és ifjúságvédelmi munkát,
• a titkárság működését és az iskolatitkár munkáját.
A vallási igazgató ellenőrzi:
• felügyeleti jogot gyakorol a vallási előírások megtartását illetően az iskola egészére
kiterjedően,
• felügyeli, illetve ellenőrzi az iskolában a vallási ünnepekhez kapcsolódó feladatokat, azok
megszervezését,
• felügyeli a héber és a judaisztika munkaközösség szakmai munkáját.
Az igazgatóhelyettesek ellenőrzik:
• az intézményi kulcsfolyamatok tervezését, irányítását, értékelését,
• a pedagógusok munkavégzését, munkafegyelmét, adminisztrációs munkáját,
• a tanügyigazgatási dokumentumok szabályszerű vezetését,
• a pedagógusok nevelő-oktató munkáját, módszereit és eredményességét, órát látogatnak,
• a szakmai munkaközösségek és a munkaközösségek vezetőinek tevékenységét,
• ellenőrzéseket végeznek az igazgató által számukra delegált egyéb területeken.
A munkaközösség-vezetők ellenőrzik:
• a szakmai munkaközösségbe tartozó pedagógusok nevelő-oktató munkáját, a
pedagógusnál órát látogatnak,
• a pedagógusok tervező munkáját, a tanmeneteket,
• az országos méréseket követő munkaközösségi elemzések, illetve a munkaközösség saját
elemzései eredményeinek megjelenését a munkaközösség és a munkaközösséghez tartozó
pedagógusok munkájában,
• a nevelő és oktató munka eredményességét (tantárgyi eredménymérésekkel),

34

•
•

a szertárak működését,
ellenőrzéseket végeznek az igazgató által számukra delegált egyéb területeken.

Az osztályfőnökök ellenőrzik:
• az osztály életével kapcsolatos területen figyelik a késések, a hiányzások, az érdemjegyek és
az osztályzatok beírását a KRÉTÁ-ba,
• osztályukban órát látogatnak,
• indokolt esetben rendkívüli értekezletet is összehívhatnak.
A gazdasági vezető ellenőrzi:
• a gazdasági igazgató helyettese, a gazdasági ügyintéző, a tankönyvfelelős, a könyvtáros és
a könyvtár, a védőnő és az orvosi rendelő, a rendszergazda, a technikai koordinátor,
valamint a technikai dolgozók munkáját,
• az intézmény minden dolgozójával kapcsolatban a gazdálkodási, a műszaki és a pénzügyiszámviteli szabályok betartását,
• a tanulók és a dolgozók élelmezésével összefüggő tevékenységet,
• az intézmény működéséhez szükséges fejlesztéseket, felújításokat, karbantartásokat és
beszerzéseket,
• a vagyonvédelemmel kapcsolatos előírások betartását,
• a leltározás és selejtezés szabályszerű végrehajtását.

9.4.

A belső ellenőrzést végzők jogai és kötelességei

A belső ellenőrzést végző jogosult:
• az ellenőrzéshez kapcsolódva az iskola bármely helyiségébe belépni;
• az ellenőrzéshez kapcsolódó iratokba, dokumentumokba betekinteni, azokról másolatot
készíteni;
• az ellenőrzött dolgozó munkavégzését előzetes bejelentés nélkül figyelemmel kísérni;
• az ellenőrzött dolgozótól írásban vagy szóban felvilágosítást kérni.
A belső ellenőrzést végző köteles:
• az ellenőrzéssel kapcsolatban a jogszabályokban és az iskola belső szabályzataiban foglalt
előírásoknak megfelelően eljárni;
• az ellenőrzés során tudomására jutott hivatali titkot megőrizni;
• az észlelt hiányosságokat írásban vagy szóban közölni az ellenőrzött dolgozókkal és a
saját, illetve az ellenőrzött dolgozók közvetlen felettesével;
• hiányosságok feltárása esetén az ellenőrzést a közvetlen felettesétől kapott utasítás szerint
időben megismételni.

9.5. A belső ellenőrzés módszerei, eszközei
•

•
•
•
•

dokumentumok ellenőrzése és elemzése, ezen belül a törzslapok, a bizonyítványok, az
osztálynaplók és a haladási naplók ellenőrzése
kérdőívek, felmérések, oktatási eredményvizsgálatok
interjúk, beszélgetések, beszámoltatások
pedagógus teljesítményértékelés
óralátogatások (és óraelemzések)
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•
•

a munkavégzés közbeni ellenőrző látogatások
a munkaközösség-vezetőktől, alsóbb szintű vezetői ellenőrzésekről kért beszámolók

Általános szabály, hogy a fent felsorolt módszerek-eszközök eredményeképpen létrejövő
produktumok írásban dokumentáltak legyenek. Az óralátogatás egyben a pedagógus értékelésének
is eleme, ezért a hospitálásra a pedagógus a pedagógiai-szakmai ellenőrzés formai
követelményeinek megfelelő óravázlatot készít. Az órát látogató az óralátogatás tényét a KRÉTÁban rögzíti. A hospitálást óramegbeszélés követi, majd az órát látogató a hospitálásról és az azt
követő megbeszélésről feljegyzést (reflexiót) készít, melynek egy példányát a pedagógus megkapja.

9.6. A pedagógus értékelése és jutalmazása

A pedagógusok értékelése épít az oktató-nevelő munka iskolai belső ellenőrzése során nyert
adatokra. Az értékelésre az intézményi önértékelés részeként megjelenő pedagógus önértékelés,
illetve a külső, pedagógiai-szakmai ellenőrzéséről kialakított eljárásrend és elvek, valamint
adatgyűjtési módszerek alapján kerül sor. A pedagógus értékelésének szempontjait részben a
munkaköri leírás, részben az intézményi önértékelésben a pedagóguskompetenciák szerint
részletezett intézményi elvárásrendszer jeleníti meg. Ez utóbbiban a standardokba csoportosított
önértékelési elemek kiegészülnek az az intézményi sajátosságokból adódó speciális módszerekkel,
eszközökkel, illetve az iskola felekezeti jellegéből fakadó, a zsidósággal kapcsolatos ismeretekkel,
értékekkel.
Az intézményben a pedagógus értékelésében részt vesz az igazgató és helyettesei, a szakmai
munkaközösség-vezető, osztályfőnök esetében az osztályfőnöki munkaközösség vezetője,
gyakornok esetében a mentortanár.
A pedagógus értékelésének iskolai színterei:
• a nevelési értekezlet az ott elhangzó beszámolókkal,
• a hospitálás utáni óramegbeszélés,
• a teljesítményértékelő beszélgetés,
• az intézményi önértékelés az adott pedagógusra vonatkozó értékelőlapjaival,
• pedagógiai-szakmai ellenőrzés keretén belüli interjú,
• a pedagógus életpályamodell szerinti minősítő vizsga és minősítő eljárás.
• A pedagógus (alkalmazottak) jutalmazása során általános elvként a többletfeladatok
elismerése érvényesül. Ehhez szempontként a következők kínálkoznak:
• az osztályfőnöki (osztályfőnök-helyettesi), munkaközösség-vezetői, igazgatóhelyettesi
munka többletfeladata,
• a pedagógus elrendelt heti óraszáma,
• a pedagógusnak a pedagógiai munkája egészére jellemző kiemelkedő teljesítménye,
• a pedagógusnak a közösségért végzett kiemelkedő teljesítménye,
• a pedagógus példás munkája és munkafegyelme,
• az iskola hírnevét növelő bármely teljesítmény, az iskolai közösség vallási életéhez
kapcsolódó feladatvállalás,
• tartós vagy eseti többletfeladatok vállalása (iskolai ünnepség, verseny szervezése, versenyre
való felkészítés, korrepetálás, a diákok szabadidős tevékenységének szervezésében kifejtett
tevékenység, tartós helyettesítés, az e-krétával kapcsolatos teendők elvégzése stb.).
Pénzjutalom esetén a pedagógusok jutalmazásáról az igazgató és az igazgatóhelyettesek, a
technikai dolgozók jutalmazásáról pedig az igazgató és a gazdasági vezető dönt. Azok a
pedagógusok, akiknek a munkaviszonya rövidebb egy évnél, a jutalmazásból kimaradnak. A
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pedagógusok jutalmazásával kapcsolatos döntés előkészítésében munkaközösség-vezetők is részt
vesznek. Jutalmazást kezdeményezhet még a Fenntartó, magánszemély (alapítványtevő) vagy külső
intézmény is. A jutalmazás formái: pénzjutalom, oklevél, emlékplakett, díj (kitüntetés).
Az iskola dolgozóira vonatkozó fegyelmi büntetések
Vétkes kötelességszegést követ el a munkavállaló, ha a munkaviszonyból eredő lényeges
kötelezettségét szándékosan vagy gondatlanul megszegi. Amennyiben a munkavállalóval
magatartásbeli vagy munkafegyelmi probléma támad, illetve vét az intézményhez kapcsolódó vallási
előírások ellen, a munkáltató fegyelmezési büntetéssel élhet. Mivel az intézményben nincs kollektív
szerződés, a hátrányos jogkövetkezmények alkalmazásának lehetősége a munkaszerződésben kerül
rögzítésre. A fegyelmi büntetés fokozataiban a munkáltatói mérlegelés során nem minden esetben
érvényesül az egymásra következőség elve, azaz az alkalmazott egy-egy vétségért nem kapja
feltétlenül a fegyelmi büntetés soron következő fokozatát.
A munkáltató fegyelmezési joga (formák és fokozatok)
A Munka törvénykönyvében tételesen nem felsorolt fegyelmi büntetések, melyek az iskolában a
vétkes kötelezettségszegés elkövetésétől számított egy év elteltével nem vonnak maguk után a
dolgozóval szemben hátrányos jogkövetkezményt (például jutalom, prémium, pluszjuttatás
megvonása):
• figyelemfelhívás szóban kisebb fegyelmi vétség, mulasztás esetén − feljegyzésként iktatva,
• figyelemfelhívás írásban kisebb fegyelmi vétség, mulasztás esetén – feljegyzésként iktatva,
• írásbeli figyelmeztetés komolyabb vagy többszöri kisebb fegyelmi vétség, mulasztás esetén
– határozatként iktatva,
• munkáltatói megrovás, melyben az igazgató jelzi a munkavállalónak, hogy ha ismételten
súlyosan megszegi a kötelezettségét, akkor a munkaviszonya megszüntetésre kerül −
határozatként iktatva.
A munkáltató felmondási joga
• A Munka törvénykönyve szerint a munkaviszony megszüntetése (felmondás vagy azonnali
hatályú felmondás), ha az alkalmazott a munkaviszonyból származó lényeges
kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi,
vagy olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi. Az
azonnali hatályú felmondás a közlés napján hatályba lép.

10. A tanulóval szemben lefolytatásra kerülő fegyelemi eljárás részletes
szabályai
10.1. A fegyelmi eljárás

A tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályait a Köznevelési törvény 32.
fejezete, valamint a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 21. fejezete tartalmazzák. E szabályokat kell
alkalmazni az iskolával tanulói jogviszonyban állókra, a tanulói jogviszonyukból fakadó
kötelezettségük vétkes megszegése, és/vagy az iskolának okozott kár megtérítésének megállapítása
során. A tanulói fegyelmi eljárás és a fegyelmi tárgyalás pedagógiai célokat szolgál. Az elsőfokú
fegyelmi jogkör gyakorlója a nevelőtestület, melynek nevében az igazgató jár el.
A fegyelmi eljárás megindításáról az igazgató a tanuló terhére rótt kötelességszegést követő 30
napon belül dönt, ezt határozat formájában írásba kell foglalni. Ha a kötelességszegés ténye nem
derül ki azonnal, akkor a kötelességszegésről szóló információ megszerzését követő 30. nap a
fegyelmi eljárás megindításának határnapja. A fegyelmi eljárás megindításakor az érintett tanulót és
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a gondviselőt tájékoztatni kell az elkövetett kötelességszegésről, a fegyelmi eljárás megindításáról,
a fegyelmi eljárás helyéről és idejéről, valamint a fegyelmi eljárás lehetséges kimeneteléről. Az
értesítést oly módon kell kiküldeni, hogy azt a tanuló, a szülő a tárgyalás előtt legalább nyolc nappal
megkapja. A tárgyalást akkor is meg lehet tartani, ha a tanuló, a szülő ismételt szabályszerű meghívás
ellenére nem jelenik meg.
A nevelőtestület bízza meg a legalább háromtagú fegyelmi bizottságot. A gyermek- és
ifjúságvédelmi feladatokat ellátó nevelési igazgatóhelyettes, a tanuló osztályfőnöke, az egyik
iskolapszichológus minden esetben részt vesz a tárgyaláson. A bizottság az elnökét saját tagjai közül
választja meg. A fegyelmi tárgyaláson a vélt kötelességszegést elkövető tanuló, gondviselője, a
fegyelmi bizottság tagjai, a jegyzőkönyv vezetője, továbbá a bizonyítási céllal meghívott egyéb
személyek lehetnek jelen. A fegyelmi tárgyalásról írásos jegyzőkönyv készül, amelyet a fegyelmi
eljárás dokumentumaihoz kell csatolni, az iratot az iskola irattárában kell elhelyezni. A döntés előtt
meg kell ismerni a Diákönkormányzat véleményét. A fegyelmi határozatot a fegyelmi tárgyaláson
szóban ki kell hirdetni. A kihirdetéskor ismertetni kell a határozat rendelkező részét és rövid
indokolását. Ha szükséges, a határozat szóbeli kihirdetését az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlója
legfeljebb nyolc nappal elhalaszthatja.
A fegyelmi eljárást határozattal meg kell szüntetni, ha:
• a tanuló nem követett el kötelességszegést,
• a kötelességszegés nem indokolja a fegyelmi büntetés kiszabását,
• a kötelességszegés elkövetésétől számított három hónapnál hosszabb idő telt el,
• a kötelességszegés ténye nem bizonyítható,
• nem bizonyítható, hogy a kötelességszegést a tanuló követte el.
A fegyelmi határozatot a kihirdetést követő hét napon belül határozati formában, írásban meg kell
küldeni az ügyben érintett feleknek, kiskorú fél esetén a gondviselőnek. Az elsőfokú határozat ellen
a tanuló, kiskorú tanuló esetén pedig a szülő is nyújthat be fellebbezést. A fellebbezést a határozat
kézhezvételétől számított tizenöt napon belül kell az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlójához
benyújtani. Ezt az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlója a beérkezéstől számított nyolc napon belül
köteles továbbítani a Fenntartóhoz mint a másodfokú fegyelmi jogkör gyakorlójához. A
felterjesztéssel együtt az ügy valamennyi iratát továbbítani kell, az elsőfokú fegyelmi jogkör
gyakorlójának az ügyre vonatkozó véleményével ellátva.
A másodfokú fegyelmi határozat meghozatalában nem vehet részt az, aki az elsőfokú fegyelmi
határozat meghozatalában részt vett, az ügyben tanúvallomást tett vagy szakértőként eljárt.

10.2. A kártérítés szabályai

Ha az iskolának a tanuló kárt okozott, az igazgató köteles a károkozás körülményeit megvizsgálni,
az okozott kár nagyságát felmérni, és lehetőség szerint a károkozó és a felügyeletét ellátó személyét
megállapítani. Ha a vizsgálat megállapítása szerint a kárt az iskola tanulója okozta, a vizsgálat
eredményéről a tanulót, kiskorú tanuló esetén szülőjét haladéktalanul tájékoztatni kell. A
tájékoztatással egyidejűleg a szülőt fel kell szólítani az okozott kár megtérítésére. A tanulónak a
tanulói jogviszonnyal összefüggésben történő károkozásért a Ptk. szabályai szerint kell helytállnia. A
kártérítés mértéke nem haladhatja meg:
• gondatlan károkozás esetén a kötelező legkisebb munkabér – a károkozás napján érvényes
rendelkezések szerint megállapított – egyhavi összegének ötven százalékát,
• ha a tanuló cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes, szándékos károkozás esetén
az okozott kár, legfeljebb azonban a kötelező legkisebb munkabér – a károkozás napján
érvényes rendelkezések szerint megállapított – öthavi összegét.
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A tanuló a kártérítés felelőssége alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a kárt a működési
körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt, ha azt a károsult
elháríthatatlan magatartása okozta.
A dolgozó által okozott esetleges kárért való felelősségre a Munka Törvénykönyve szabályai az
irányadók.

10.3. Az egyeztető eljárás részletes szabályai

A fegyelmi eljárást egyeztető eljárás előzheti meg, amelynek célja a kötelességszegéshez elvezető
események feldolgozása, értékelése, ennek alapján a kötelességszegő és a sértett közötti
megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében.
Egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a sérelmet elszenvedő fél, kiskorú
sérelmet elszenvedő fél esetén a szülő, valamint a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló, kiskorú
kötelességszegéssel gyanúsított tanuló esetén a szülő egyetért. A fegyelmi eljárás megindításáról
szóló értesítésben a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló (kiskorú tanuló esetén a gondviselő)
figyelmét fel kell hívni az egyeztető eljárás igénybevételének lehetőségére.
A tanuló, (kiskorú tanuló esetén a gondviselő) az értesítés kézhezvételétől számított öt tanítási napon
belül írásban jelentheti be, ha kéri az egyeztető eljárás lefolytatását. Amennyiben az egyeztető eljárás
lefolytatását nem kérik, továbbá az egyeztető eljárás tizenöt napon belül nem vezetett írásos
megállapodáshoz, a fegyelmi eljárást le kell folytatni. Amennyiben a kötelességszegés már legalább
harmadik esetben ismétlődik ugyanannál a tanulónál a fegyelmi jogkör gyakorlója az egyeztető
eljárás alkalmazását elutasíthatja.
Ha a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló és a sérelmet elszenvedő fél az egyeztető eljárásban
írásban megállapodott a sérelem orvoslásáról, bármelyik fél kezdeményezésére az írásbeli
megállapodás mellékelésével a fegyelmi eljárást a sérelem orvoslásához szükséges időre, de
legfeljebb három hónapra fel kell függeszteni. Ha a felfüggesztés ideje alatt a sérelmet elszenvedő
fél, kiskorú sérelmet elszenvedő fél esetén a szülő nem kérte a fegyelmi eljárás folytatását, a fegyelmi
eljárást meg kell szüntetni. Ha a sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban a felek kikötik,
az egyeztető eljárás megállapításait és a megállapodásban foglaltakat tájékoztatási céllal a
kötelességszegő tanuló osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli
megállapodásban meghatározott körben nyilvánosságra lehet hozni.
Az egyeztető eljárás vezetőjét az igazgató közreműködésével jelölik ki a fegyelmi bizottság olyan
tagjai közül, akit mindkét fél elfogad. Az egyeztető eljárás lefolytatásáért a fegyelmi jogkör gyakorlója
felel, a technikai feltételek biztosítása az intézmény feladata. Az egyeztető eljárás időpontját – az
érdekeltekkel egyeztetve – az igazgató tűzi ki. Az egyeztető eljárás során jegyzőkönyv vezetésétől
el lehet tekinteni, ha a jegyzőkönyvezéshez egyik fél sem ragaszkodik.

11. Az intézményi adminisztráció

11.1. Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje

Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványt – az igazgató utasítása szerinti
gyakorisággal – papíralapon is hozzáférhetővé kell tenni. A papíralapú nyomtatványt a kinyomtatást
követően el kell látni az igazgató eredeti aláírásával és az intézmény bélyegzőjével, valamint a
vonatkozó jogszabályi rendelkezés szerint meghatározott ideig az irattárazási szabályzat alapján
irattári dokumentumként kell tárolni. A hitelesítésről az igazgató gondoskodik, illetve felel a papír
alapú irattárazás követelmények megtartásáért.
A tanulói balesetek elektronikus bejelentőlapja papíralapú nyomtatványának hitelesítésére és
tárolására is a fent leírt eljárásrend vonatkozik.

39

Az Oktatási Hivatal informatikai támogató rendszeréből kinyomtatandó dokumentumok hitelesítése
esetén a papír alapú dokumentumon el kell helyezni a hitelesítési záradékot, amely tartalmazza a
hitelesítés időpontját, a hitelesítő aláírását és az intézmény hivatalos körbélyegző lenyomatát és
„elektronikus nyomtatvány” felirattal kell ellátni. A füzet jelleggel összefűzött dokumentumokat a
külső lapján, vagy e külső lap belső oldalán fel kell tüntetni, hogy a dokumentum hány lapból, illetve
oldalból áll. Az ilyen dokumentumokat úgy kell összefűzni, hogy azokból lapot utólag kivenni, vagy
azokhoz utólag lapot hozzáadni ne lehessen.
Az érettségi vizsga dokumentumainak (osztályozó ív, törzslap, tanúsítvány) előállítása és hitelesítése
az érettségi vizsga vizsgaszabályzata szerint történik, a kétszintű érettségi vizsga adminisztrációjára
szolgáló weboldal segítségével.
A KRÉTÁ-ban tárolt adatok közül
• a tanuló félévi osztályzatairól az iskola papíralapú értesítőt küld a szülő/gondviselő részére
az iskola körbélyegzőjével és az osztályfőnök aláírásával ellátva a KRÉTÁ-bóll letölthető félévi
értesítő formájában. Ez tartalmazza még a tanuló igazolt és igazolatlan óráit, tantárgyi
dicséreteit, valamint az esetleges felmentések tényét záradék formájában. Az aláírt és
lepecsételt félévi értesítőt ezen felül a szülők/gondviselők megkapják a KRÉTÁ-n belül
értesítésként kiküldve is,
• eseti gyakorisággal kell kinyomtatni a tanuló által elért eredményeket, az igazolt és
igazolatlan órák számát, a záradékokat tartalmazó iratot iskolaváltás esetén,
• havi gyakorisággal ki kell nyomtatni az óraadó pedagógusok által az adott hónapban
megtartott órák számáról készített kimutatást, azt az igazgató, vagy az igazgatóhelyettes
aláírja, az intézmény körbélyegzőjével lepecsételi. A továbbiakban az iratkezelési
szabályoknak megfelelően kell tárolni.

11.2. Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje

Elektronikus formában hiteles dokumentum a KRÉTÁ-ban létrehozott, kezelt és őrzött:
• osztálynapló,
• csoportnapló,
• egyéb foglalkozási napló,
• órarend,
• tantárgyfelosztás,
• ellenőrző,
• és egyéb, az emberi erőforrások minisztere által ilyennek nyilvánított dokumentum.
Így ezek papír alapú hitelesítésére és őrzésére nincsen szükség.
Amennyiben a szülő papír alapú tájékoztatást kér, azt számára a Házirendben foglalt eljárás alapján
kell kiadni.
A Köznevelés Információs Rendszerének (KIR) használata során az irattárban kell elhelyezni az alábbi
dokumentumok papír alapú másolatát:
• az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása,
• az alkalmazott pedagógusokra vonatkozó adatbejelentések,
• a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések,
• az október 1-jei KIRSTAT statisztikai adatszolgáltatás táblázatai,
• az országos kompetenciamérés, az idegen nyelvi mérés, a fizikai fittségi mérés (NETFIT), a
Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer (Difer) adatszolgáltatásainak jegyzőkönyvei.
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E fenti nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és az igazgató aláírásával hitelesített formában
kell tárolni.
Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem szükséges. A
dokumentumokat a KIR rendszerében, továbbá az iskola informatikai hálózatában külön szerveren
tároljuk. A szerverhez csak a vezetőség tagjai férnek hozzá.

12. Az iskolai alapdokumentumokról való tájékozódás rendje

A Pedagógiai program, a Házirend és a Szervezeti és működési szabályzat - az iskola
alapdokumentumai - egy-egy példánya megtalálható elektronikus formában az iskola honlapján,
valamint nyomtatva a Fenntartónál, az igazgatónál, és az iskola könyvtárában. Az intézményi
dokumentumok nyilvánosak, azokat bárki megismerheti.
A dokumentumokba az érdeklődők betekinthetnek a Fenntartónál és az igazgatónál előre
egyeztetett időpontban, valamint a könyvtárban nyitvatartási időben.
A Házirendet a tanulók és a szüleik elektronikus formában a beiratkozáskor megkapják a KRÉTÁ-n
keresztül. A háziendet minden tanév első hetében megkapja elektronikus formában minden tanuló
és tanulónként legalább egy szülő vagy gondviselő a KRÉTÁ-n keresztül.
A Pedagógiai programról információ az igazgatótól, az igazgatóhelyettesektől, valamint a
nevelőtestület nevében eljáró pedagógustól kérhető előre egyeztetett időpontban.
Az egyéb dokumentumok és szabályzatok részben az iskola honlapján, részben helyben érhetők el.
Az új pedagógusok tájékoztatását az alapdokumentumokról az első tanítási napon az
igazgatóhelyettesek végzik.

13. Egyéb szabályok

13.1. A reklámtevékenység iskolai szabályai

Az iskola egész területén gazdasági reklámtevékenység végzése tilos. A reklámtevékenység
engedélyezhető, ha a reklám a tanulóknak szól, és az egészséges életmóddal, a
környezetvédelemmel, környezeti neveléssel, a társadalmi-közéleti, oktatási, illetve a kulturális
tevékenységgel függ össze. Kihelyezhetők továbbá a Fenntartó, a körzetek, a zsidó ifjúsági
szervezetek, a zsidó kulturális események, és a Fenntartó más szervezeteinek a reklámjai is.
Bármilyen reklámhordozót csak az igazgató előzetes engedélyével lehet az iskola területén
elhelyezni. A plakátok vezetői aláírással és körpecséttel helyezhetők ki. Engedély nélkül történt
reklámtevékenység esetén a közreműködő alkalmazott, tanuló fegyelmi felelősségre vonható.

13.2. A közösségi szolgálattal kapcsolatos feladatok iskolai szabályozása

Az iskolai közösségi szolgálat tartalmi elemeit részletesen a Pedagógiai program tartalmazza,
területeit és teljesítésének időkereteit magasabb jogszabály határozza meg. A közösségi szolgálat
dokumentálásának kötelező elemeként a tanulónak jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely
tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, választott területét, a megvalósítás
tervezett helyét és idejét, valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát. Az iskolán kívüli külső szervezet
és közreműködő mentor bevonásakor az iskola és a felek együttműködéséről megállapodást kell
kötni, amelynek tartalmaznia kell a megállapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl
a foglalkoztatás időtartamát, a mentor nevét és feladatkörét. Ezt a folyamatot a szervezési
igazgatóhelyettes koordinálja. A közösségi szolgálat során a tanuló naplót vezet, amelyben rögzíti,
hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott. A tanuló osztályfőnöke a
tanuló előmenetelét rögzítő dokumentumokban (a tanuló törzslapja, bizonyítványa, valamint a
KRÉTA megfelelő felülete) az iratkezelési szabályok megtartásával nyilvántartja és folyamatosan
vezeti a közösségi szolgálattal összefüggő tevékenységet. Az iskola a közösségi szolgálat
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teljesítéséről igazolást állít ki két példányban, amelyből egy példány a tanulónál egy pedig az
intézménynél marad.

13.3. A tanulói tevékenység díjazására vonatkozó szabályok

Szervezett iskolai foglalkozásokon – az iskola, valamint a tanuló közötti eltérő megállapodás
hiányában a tanuló jogutódjaként − a tanuló által a tanulói jogviszonyából eredő kötelezettségének
teljesítésével összefüggésben előállított termék (érték) az iskola tulajdonát képezi. Feltéve, hogy az
annak elkészítéséhez szükséges anyagi és egyéb feltételeket a nevelési-oktatási intézmény
biztosította. Ha az iskola értékesíti a tanuló által előállított terméket (tárgyi vagy szellemi), akkor a
bevételből arányos díjazás illeti meg a tanulót. A megfelelő díjazásról a tanulóval – kiskorú tanuló
esetén szülői beleegyezéssel – az igazgató állapodik meg. A termék értékesítését, hasznosítását
követően az igazgató tájékoztatni köteles a tanulót e tényről és a bevétel mértékéről, majd írásban
köteles ajánlatot tenni a tanuló és az intézmény közötti megállapodásra vonatkozóan. A
megállapodásnak tartalmaznia kell a díjazás mértékét. Egyetértés esetén a megállapodást mindkét
fél (a kiskorú tanuló esetében a szülő és a tanuló) aláírja. Megállapodás hiányában a dolog, szellemi
termék tulajdonjoga annak alkotóját illeti.

13.4. A pedagógusok munkájához szükséges informatikai eszközök

A pedagógusok munkáját a tantermekben elhelyezett projektorok és internetkapcsolattal rendelkező
számítógépek segítik. Ezeket az adott tanteremben órát tartó pedagógus szabadon használhatja az
ezen gépekre vonatkozó igazgatói utasításokat figyelembe véve.
A pedagógusok felkészülését, adminisztrációs munkáját segítik a tanári szobákban elhelyezett
számítógépek és nyomtatók, amelyeket a pedagógusok szabadon használhatnak.
A munkaközösségek igényei alapján beszerzett laptopok, tabletek és egyéb informatikai eszközök
az iskola tulajdonába kerülnek, azokat a pedagógusok az leadott kérelmeik alapján, a kérelmeik
sorrendjében kapják meg tartós kölcsönzés formájában. Az így kapott eszközök más személynek
tovább nem adhatók, nem kölcsönözhetők.
Az iskola tulajdonában álló, valamint a használatra tartósan megkapott iskolai informatikai eszközök
működtetésére, használatára az általános vagyonvédelmi, felelősségi és kártérítési szabályok
vonatkoznak.

14. Záró és hatályba léptető rendelkezések

Jelen Szervezeti és működési szabályzat a fenntartói jóváhagyását követő napon lép hatályba. Ezzel
egyidejűleg az előző Szervezeti és működési szabályzat érvényét veszti.
Az intézmény körbélyegzőjének a lenyomata:
Ezen SZMSZ elkészítéséhez az alábbi jogszabályokat vettük alapul:
• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről,
• 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről,
• 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról,
• 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról,
• az Oktatási Hivatal által közzétett szakmai útmutatók és módszertani kiadványok.
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16. Mellékletek
I. A szervezeti ábra
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II. A panaszkezelés helyi rendje

A panaszkezelési eljárás szabályozásának célja, hogy a tanulót, szülőt, pedagógust, illetve az iskola
egyéb dolgozóját érintő problémákat hatékonyan, azaz minél hamarabb és a megfelelő szinten
lehessen kezelni. Ezáltal az igazgatóhoz már csak olyan problémák jussanak el, amelyek alsóbb
szinten nem kezelhetőek eredményesen.
A panasz közösségek és egyének részéről szóban (fogadóórán, szülői értekezleten, egyéb
értekezleten és megbeszélésen, telefonon) és írásban (e-mailben, levélben, a partneri elégedettségi
mérésre szolgáló kérdőíveken) is megfogalmazható, ám fontos, hogy a panaszos a problémájával
az érintetthez forduljon. A panaszkezelését a jelzése után közvetlenül meg kell kezdeni. A szülők a
Szülői Munkaközösségen keresztül, a tanulók az iskolai Diákönkormányzaton, a pedagógusok a
munkaközösségükön keresztül is élhetnek panasszal az intézményben. A tanuló és a szülő panaszát
a panaszvonalon is elindíthatja.
A panaszkezelés általános folyamata:
• a panasz jogosságának vizsgálata,
• a jogos panasz eseténegyeztetés az érintettekkel,
• a szükségesintézkedések megtétele,
• az érintettek tájékoztatása.
A panaszkezelés folyamatát a szervezési igazgatóhelyettes ellenőrzi.
A panaszkezelés szintjei a tanuló (szülő) esetében
• A tanórán vagy tanórán kívüli foglalkozásokon felmerülő problémát a tanuló (szülő) a
foglalkozást tartó pedagógussal rendezi.
• Ha a pedagógussal nem tudják tisztázni a panasz jogosságát, a tanuló (szülő) a problémával
az osztályfőnökhöz fordul. Az osztályfőnök megvizsgálja a panasz jogosságát, és
amennyiben az nem jogos, akkor tisztázza az ügyet a tanulóval. Jogos panasz esetén az
osztályfőnök egyeztet az érintettekkel, az egyeztetésbe szükség esetén bevonja a szakmai
munkaközösség vezetőjét.
• Abban az esetben, ha az osztályfőnök nem tudja megoldani a problémát, közvetíti a panaszt
az igazgató felé, aki 30 napon belül írásban ad tájékoztatást a panasz kezeléséről.
• Ha a probléma ezek után is fennáll, a panaszos képviselője jelenti a panaszt a Fenntartó felé.
A panaszkezelési eljárásrend az alkalmazottak részére
• Az alkalmazott panaszát eljuttatja ahhoz a személyhez, aki a felelőse annak a területnek,
ahol a probléma felmerült.
• A felelős megvizsgálja a panasz jogosságát. Ha a panasz nem jogos, akkora felelős
tisztázza az ügyet a panaszossal. Ha a panasz jogosnak minősül, akkor a felelős egyeztet a
panaszossal. Az egyeztetést a két fél írásban rögzíti, abban a probléma megoldására
legfeljebb 30 nap türelmi idő jelölhető ki.
• Ha 30 napon belül igazgató közreműködésével sem oldódik meg a probléma, akkor az
igazgató a Fenntartó felé jelez.
• Ekkor az iskola igazgatója a Fenntartó képviselőjének bevonásával 15 munkanapon belül
írásban közös javaslatot tesz a probléma kezelésére. A javaslatban a probléma
megoldására legfeljebb 30 nap türelmi idő jelölhető ki.
• Ha a probléma ezután sem zárul le megnyugtatóan, a panaszos a munkaügyi bírósághoz
fordulhat, az ahhoz kapcsolódó eljárásrendet törvények határozzák meg.
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A panaszvonal
A panaszvonal egy olyan rendszer, mely a nevelő-oktató munka folyamatában résztvevők
kommunikációjának eredményesebbé tételében segít a felmerült probléma esetén. Célja, hogy az
adott problémában érintettek bevonásával a lehető leggyorsabban találja meg a pedagógus, a
tanuló és a szülő a mindenki számára megnyugtató megoldást. Ekképp, a panaszvonal egyúttal
olyan pedagógiai eszköz, amely a tanulók számára a felnőttekkel való, formális keretek közt zajló
párbeszéd színtere.
A panaszvonalon panaszt tenni nem lehet olyan iskolai tevékenységgel kapcsolatban, ami a
Házirendben elfogadott szabályként szerepel, illetve ami a hatályos polgári törvénykönyv, valamint
a büntető törvénykönyv szerint is megengedett.
Névtelen bejelentést nem kezelhetünk panaszként, viszont a jelzéstől csak azok tudhatnak egymás
személyéről, akik az ügyben érintettek. A panaszvonal keretében lezajlott eseményekre a
Köznevelési törvény titoktartási kötelezettsége az irányadó.
A szülő csak e-mailben tehet jelzést annál a szaktanárnál, akinél a probléma felmerült. Osztálytársak
között lezajló konfliktus esetén ez az osztályfőnök. A szülő akkor fordulhat szaktanárt is érintő
jelzéssel az osztályfőnökhöz, ha az elküldött e-mailre nem kapott választ az adott szaktanártól
három munkanapon belül. A felmerült probléma megbeszélésén csak az érintettek lehetnek jelen,
konfliktus esetén a felekkel külön-külön kell megbeszélést folytatni. Az eredményről a szülő
tájékoztatást kap. A lépcsők azt jelentik, hogy probléma jellege, vagy a megoldás hiánya miatt
szükség van egy külső szemre. Szülő (és tanuló) csak akkor fordulhat egy lépcsővel fentebb, ha a
megadott időn belül az adott szinten nem született eredmény.
A megbeszéléseket, vagy ismétlődő problémák esetén a megoldási javaslatot a felek írásban is
rögzítik. A megállapodás kötelező elemei:
• kik között jön létre,
• a vállalások pontos leírása,
• a megállapodás próbaideje,
• dátum és az érintettek aláírása.
A próbaidő lejárta után újra le kell ülni közösen, és röviden megbeszélni az eredményeket, vagy az
eredménytelenség okait.
Amennyiben a szülő fegyelmi jellegű problémát jelez, az osztályfőnök azonnal értesíti a szervezési
igazgatóhelyettest vagy az igazgatót.
A tanuló panasztételének előfeltétele, ha tanárt érint, hogy a magatartási minimumot betartotta
(az öltözködési szabályokat is) és a Házirendben előírt kötelezettségeit teljesítette. A tanuló
bármilyen jellegű problémával bármelyik tanárt és az iskolapszichológust megkeresheti. A jelzés
csak akkor válik panasszá, ha a megoldáshoz mást is be kell vonni, ám ebben az esetben a DÖK (a
DÖK munkáját támogató pedagógus) vagy az iskolapszichológus mindenképpen belép a
folyamatba, és részt vesz a megbeszéléseken.
A rendkívüli szülői értekezlet
A rendkívüli szülői értekezlet az iskolai panaszkezelés sajátos formája, amely csak egy tanulói
közösség (osztály, csoport) egészét, vagy jelentős részét érintő súlyos probléma megoldása
céljából hívható össze.
A rendkívüli szülői értekezlet lehet:
• szűk körű − szülők, érintett szaktanárok, vezetőség, iskolapszichológus bevonásával,
• teljes körű − mindenérintett, azaz a fentiek mellett a tanulók bevonásával.
A formát az igazgató határozza meg a felmerült probléma feltárása után.
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A probléma feltárásának folyamata:
• Diákközösségtől induló panasz esetén
A DÖK képviselői a diákoktól érkező problémát az okok együttes megbeszélése után
levélben (papírformátum, e-mail) eljuttatják az osztályfőnök(ök)nek. Amennyiben az
osztályfőnök(ök) a problémát súlyosnak ítéli(k) meg, mert a diákokkal folytatott megbeszélés
nem zárult eredménnyel, vagy a közösen kidolgozott megoldás nem hozta a várt
eredményt, akkor a DÖK levelét következményekkel kiegészítve az igazgatóhoz juttatja el.
Az igazgató az osztályfőnök és a DÖK munkáját támogató pedagógus jelenlétében
megbeszélést folytat a DÖK képviselőivel és a problémában érintett szaktanárokkal, és
közösen akciótervet kell kidolgozniuk, mely tartalmazza a probléma megoldásának módját,
a várt eredményt és a határidőt.
Amennyiben a határidőig nem történik pozitív változás, vagy a probléma az erőfeszítések
ellenére súlyosbodik, az igazgató rendkívüli szülői értekezletet hív össze az általa megjelölt
formában.
• Szülőktől induló panasz esetén
Az osztály(ok) szülői munkaközösségének képviselői a szülőktől érkező problémát az okok
együttes megbeszélése után levélben (papír formátum, e-mail) eljuttatják az
osztályfőnök(ök)nek. Amennyiben az osztályfőnök a problémát súlyosnak ítéli meg, mert az
szülői munkaközösség képviselőivel folytatott megbeszélés nem zárult eredménnyel, illetve
a közösen kidolgozott megoldás nem hozta a várt eredményt, akkor a szülői
munkaközösség levelét a következményekkel kiegészítve az igazgatóhoz juttatja el.
Az igazgató az osztályfőnök és az szülői munkaközösség képviselői jelenlétében
megbeszélést folytat a témában érintett szaktanárokkal, és közösen akciótervet kell
kidolgozniuk, mely tartalmazza a probléma megoldásának módját, a várt eredményt és a
határidőt.
Amennyiben a határidőig nem történik pozitív változás, vagy a probléma az erőfeszítések
ellenére súlyosbodik, az igazgató rendkívüli szülői értekezletet hív össze az általa megjelölt
formában.
Ettől a folyamattól csak az igazgató tekinthet el abban az esetben, ha a tudomására jutott
probléma egy adott gyerekközösség vagy több gyerekközösség mindennapi iskolai életében
súlyos zavart jelent, vagy az eset azonnali és gyors beavatkozást igényel, és az
eredményességhez legalább a szűk körű rendkívüli értekezlet formája szükséges. Ebben az
esetben az igazgató saját hatáskörben, az érintettek azonnali írásbeli (e-mail) értesítésével
dönt.

III. A BZSH Scheiber Sándor Gimnázium és Általános Iskola Baumgarten Ferenc Könyvtára
Szervezeti és működési szabályzata
Bevezetés
A BZSH Scheiber Sándor Gimnázium és Általános Iskola Baumgarten Ferenc Könyvtára a BZSH
Scheiber Sándor Gimnázium és Általános Iskola szerves része. Az iskolai könyvtár Szervezeti és
működési szabályzata az iskola SZMSZ-ének mellékletét képezi. A jelen szabályzatban nem említett
kérdésekben az iskola SZMSZ-ében foglaltak szerint kell eljárni. A szabályzat hatálya kiterjed a
könyvtáros tanárra, a könyvtár szolgáltatásait igénybe vevők körére, és mindazokra, akik a könyvtárat
érintő tevékenységet végeznek. A szabályzat gondozása a könyvtáros tanár feladata, aki köteles a
jogszabályok változása esetén, továbbá az iskolai körülmények megváltozása miatt szükségessé váló
módosításra javaslatot tenni.
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1. Az iskolai könyvtár definíciója:
„Az iskolai, kollégiumi könyvtár az iskola, kollégium működéséhez, pedagógiai programjának
megvalósításához, a neveléshez, tanításhoz, tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres
gyűjtését, feltárását, megőrzését, a könyvtári rendszer szolgáltatásainak elérését és mindezek
használatát, továbbá a könyvtárhasználati ismeretek oktatását biztosító, az intézménykönyvtárpedagógiai tevékenységét koordináló szervezeti egység.”
2. A korszerű iskolai könyvtár ismérvei
„Az iskolai könyvtár az intézmény szervezeti egységeként működik. Az iskola tanulási
forrásközpontja, információs bázisa és kommunikációs centruma. Médiatár és oktatási helyszín
egyszersmind. Sajátos eszközrendszerével segíti az iskolát Pedagógiai programja megvalósításában,
másrészt; mint a könyvtári rendszer tagja a mindenkori érvényes könyvtári jogszabályok, szabványok
szerint működik.
Gyűjteménye széleskörűen tartalmazza azokat az információhordozókat, információkat, amelyeket
az iskola oktató-nevelőtevékenysége hasznosít, […] szakszerűen elhelyezett és feltárt gyűjteményére
és a könyvtári hálózaton elérhető forrásokra épülő szolgáltatásival az iskola tevékenységét átfogó
forrásközpontként, információs központként működik. Az önálló ismeretszerzés elsajátítása
érdekében tantervi program szerint szervezi és a nevelőtestülettel együttműködve valósítja meg a
tanulók könyvtárhasználati felkészítését, segíti informatikai szemléletük, információkezelési szokásaik
kialakítását.
Az iskolai könyvtár széles körű lehetőséget kínálaz önművelésre, az olvasásfejlesztésre, a csoportos
és egyéni tanulástechnikájának, módszereinek elsajátítására, a személyiség komplex és differenciált
fejlesztésére. Az iskola legdemokratikusabb helye. […] A kulturális javakhoz való hozzáféréssel
esélyeket teremt a társadalmi és kulturális szempontból nehezebb helyzetű gyerekek hátrányainak
leküzdéséhez.”
Küldetésnyilatkozat
„Az iskolai könyvtár a feladatok sikeres ellátásához, napjaink információra és tudásra alapozott
társadalmában való eligazodáshoz szükséges alapvető információt és elképzeléseket, gondolatokat
biztosít. Az iskolai könyvtár a tanulókat permanens tanulásikészségekkel fegyverzi fel és fejleszti
képzelőerőjüket, lehetővé téve azt, hogy felelős állampolgárokként éljenek.”
Az iskolai könyvtár működését szabályozza az SZMSZ-re vonatkozó jogszabályokon felül:
• A kulturális miniszter és a pénzügyminiszter 3/1975. KM-PM számú együttes rendelete a
könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló
szabályzat kiadásáról,
• a Nemzeti Alaptanterv, a kerettantervek,
• az iskola Szervezeti és működési szabályzata, Pedagógiai programja.
3. Az iskolai könyvtárra vonatkozó adatok
3.1. Azonosító adatok
A könyvtár elnevezése: BZSH Scheiber Sándor Gimnázium és Általános Iskola
Baumgarten Ferenc Könyvtára
A könyvtár rövid elnevezése: Baumgarten Ferenc Könyvtár
A könyvtár elhelyezése: az iskola 4. emeletén helyezkedik el, elérhetősége megegyezik az
iskola elérhetőségeivel.
Létesítésének időpontja: 1998. szeptember 1., típusa: iskolai könyvtár.
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3.2. Nyitvatartási idő
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

8:30 – 15:30
8:30 – 15:30
8:30 – 15:30
8:30 – 15:30
8:30 – 14:00

4. Az iskolai könyvtár fenntartója:
Az iskolai könyvtár a BZSH Scheiber Sándor Gimnázium- és Általános Iskolán belül működik.
Fenntartásáról és fejlesztéséről az iskolát fenntartó Budapesti Zsidó Hitközség gondoskodik.
5. A könyvtár gazdálkodása
Az iskolai könyvtár feladatainak ellátásához szükséges feltételeket az iskola a saját költségvetésében
biztosítja. Az iskola gazdasági vezetője gondoskodik a napi működéshez szükséges eszközökről és
a szociális feltételekről. A könyvtáros feladata az iskolai könyvtár működéséhez szükséges
dokumentumok (könyv, tartós tankönyv, folyóirat, egyéb információhordozók, könyvtári
nyomtatványok) beszerzése és a könyvtári költségvetés tervezése, egyéb financiális források
(alapítványok, pályázatok) felhasználása a Pedagógiai program figyelembevételével, az iskola
gazdasági vezetőjének koordinálásával.
6. Az iskolai könyvtár feladatai
Könyvtárunk, mint az egységes könyvtári információs rendszer tagja a hatályban lévő könyvtári
jogszabályokhoz alkalmazkodva működik. Az iskolaikönyvtár a szakszerűen fejlesztett és feltárt
gyűjteményére épülőszolgáltatásaival az iskolai nevelő-oktató munka szellemi bázisa.
7. A könyvtár alaptevékenysége:
Dokumentumok (könyvek, időszaki kiadványok, audiovizuális dokumentumok [AV]) és egyéb
információhordozók folyamatos, a tanári és tanulói igényeket figyelembe vevő beszerzése,
szakszerű feldolgozása, őrzése és rendelkezésre bocsátása. A könyvtár-pedagógia program
megvalósítása, melynek keretében megalapozza a tanulók könyvtárhasználóvá nevelését, segíti a
kívánatos olvasói szokások kialakítását, és az önálló ismeretszerzés képességének fejlesztését.

49

III.1. A BZSH Scheiber Sándor Gimnázium és Általános Iskola Baumgarten
Ferenc Könyvtára gyűjtőköri szabályzata
A folyamatosan, tervszerűen és arányosan alakított állomány tükrözi az iskola pedagógiai
szellemiségét. A szerzeményezés és apasztás helyes aránya növeli a gyűjtemény információs értékét,
használhatóságát. A gyűjteményszervezés alapdokumentuma a kulturális miniszter és a
pénzügyminiszter 3/1975. KM-PM sz. együttes rendelete a könyvtári állomány ellenőrzéséről és az
állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról.
A Baumgarten Ferenc Könyvtár gyűjteményének gyarapítása
A könyvtár állománya vétel, csere, ajándékozás és hagyaték útján gyarapodik.
A hazaikönyvek beszerzésének elsődleges forrásai:
• Magyar Nemzeti Bibliográfia és mellékletei,
• új könyvek, a Könyvtárellátó állománygyarapítási tanácsadója,
• kiadói katalógusok, kereskedői tájékoztatók, folyóirat-ismertetők,
készlettájékoztatók, ajánló bibliográfiák.
Az állomány (könyv, időszaki kiadvány, AV dokumentum) gyarapítására szolgáló összeget az iskola
költségvetésében kell előirányozni. A könyvállomány tervszerű és folyamatos gyarapítása érdekében
évente szerződést köt a Könyvtárellátó Nonprofit Kft.-vel. A könyvtár megkap minden olyan
kiadványt, ami ajándékként az iskolába érkezik, s dönt a gyűjtőköri elvek alapján az állományba
vételről. A könyvtár megőrzés, használat céljára megkap minden iskolai kiadványt az igazgató által
meghatározott példányszámban. A könyvtár részére bármilyen dokumentumot csak az
iskolavezetőség előzetes engedélyével lehet beszerezni. A periodikák előfizetésére, lemondására
minden név szeptember 30-ig tehetnek javaslatot az iskola munkaközösség-vezetői.
A Baumgarten Ferenc Könyvtár gyűjtőköre
Az iskola Pedagógiai programjának megfelelően:
• tankönyvek, szöveg- és feladatgyűjtemények, atlaszok,
• kötelező olvasmányok több példányban,
• kézikönyvek,
• enciklopédiák,
• szótárak,
• általános ismeretterjesztő művek,
• klasszikus szépirodalmi művek,
• a Baumgarten Alapítvány működésével kapcsolatos könyvek,
• verseskötetek (több példányban),
• művészetialbumok,
• kritikailag értékes, pedagógiailag hasznos kortárs irodalmi alkotások,
• gyermekirodalom,
• az országos tanulmányi versenye és különböző szaktárgyi versenyek ajánlott irodalma,
• a pedagógusok továbbképzéséhez, valamint a tanárképzéshez szükséges könyvek,
• a szakmai munkaközösségek által javasolt irodalom,
• oktatáspolitikai és jogi kiadványok.
• Az iskola vallási jellegének megfelelően:
• imakönyvek,
• a vallásoktatáshoz szükséges eredeti szövegek több példányban,
• zsidó életmóddal foglalkozó könyvek,
50

• héber nyelvkönyvek,
• héber szótárak,
• zsidótárgyú szépirodalom,
• zsidó tárgyú tudományos munkák,
• zsidó szerzők művei,
• híres zsidó emberek életrajzai, művei,
• izraeli szépirodalom,
• Izraellel foglalkozó könyvek,
• muzeális könyvek.
Folyóiratok, napilapok:
• egyes napilapok,
• a Pedagógiai programhoz illeszkedő ismeretterjesztő folyóiratok,
• gyermekfolyóiratok,
• diákszaklapok,
• pedagógiai szakfolyóiratok,
• egyes gazdasági, politikai folyóiratok,
• valamennyi hazai zsidó sajtótermék,
• közlönyök.
Egyéb adathordozók:
• a Pedagógiai programhoz illeszkedő oktató-, ismeretterjesztő, valamint kulturálisműsort
tartalmazó digitális adathordozók, audiovizuális segédanyagok (AV),
• az oktatáshoz szükséges hanganyagokat tartalmazó CD-k, fájlok,
• oktatóprogramokat tartalmazó CD-ROM-ok,
• enciklopédia-, szótár-, ismeretterjesztő CD-ROM-ok.
Az iskola kiadványai:
• oktatómunkát segítő, szemléltető összeállítások,
• évkönyvek, iskolatörténetek,
• aziskola életét bemutató kiadványok, az iskolát bemutató videók, CD-ROM-ok
• iskolaújságok,
• az iskola honlapjának archívuma.
Ingyenes tankönyvek
Használt tankönyvek
Tankönyvtár
Tankönyvek, tanári segédkönyvek, tartós tankönyvek gyűjteménye. A tankönyveket külön
gyűjteményként kell kezelni, a külön gyűjtemény nyilvántartásának és használatának sajátos
szabályait a tankönyvtári szabályzat rögzíti. A gyűjtemény profilját a Pedagógiai program határozza
meg.

Szépirodalom
A gyűjtés terjedelme és szintje

A gyűjtés mélysége

Dokumentumtíp
us

Átfogó lírai, prózai és drámai antológiák /világ- és magyar
teljességgel
könyv
irodalom/
Házi és ajánlott olvasmányok
kiemelt teljességgel könyv, AV dok.
A tananyag által meghatározott klasszikus és kortárs szerzők
teljességgel
könyv
válogatott és gyűjteményes művei
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A magyar és külföldi népköltészetet és meseirodalmat
reprezentáló antológiák, gyűjteményes kötetek
A kiemelkedő, de a tananyagban nem szereplő kortárs
magyar és külföldi alkotók művei
Tematikus antológiák
Regényes életrajzok, történelmi regények

teljességre
törekvően

könyv

erős válogatással

könyv

válogatással
válogatással
teljességre
Gyermek- és ifjúsági regények, elbeszéléses és verses kötetek
törekvően
Az iskola névadójával kapcsolatos irodalom
teljességgel

Ismeretközlő irodalom

A gyűjtés terjedelme és szintje

A gyűjtés mélysége

Alap- és középszintű általános lexikonok és enciklopédiák
A tudományok, a kultúra, a hazai és az egyetemes
művelődéstörténet alapszintű összefoglalói
A tananyaghoz kapcsolódó tudományok szakirányú
segédkönyvei
A tudományok elméleti és történeti összefoglalói
Munkáltató eszközként használatos művek
A tananyagon túlmutató, a tájékozódást kielégítő alapszintű
irodalom
Érvényben lévő tantervek, tankönyvek, munkafüzetek,
feladatlapok
Pályaválasztási útmutatók, felvételi követelményeket
tartalmazó kiadványok
Az idegen nyelvek tanításához felhasználható segédletek
Az iskola névadójáról szóló irodalom
Helyismereti, helytörténeti kiadványok

könyv
könyv
könyv
könyv, AV dok.
Dokumentumtíp
us

teljességgel, erős
válogatással

könyv, AV dok.

teljességgel

könyv

teljességgel

könyv

válogatással
könyv, AV dok.
kiemelt teljességgel könyv, AV dok.
erős válogatással
teljességre
törekvően
teljességgel,
válogatással
teljességre
törekvően
teljességgel
válogatással

könyv
könyv
könyv, AV dok.
könyv, AV dok.
könyv
könyv

Az állomány számítógépen van feldolgozva integrált könyvtári rendszer segítségével. A
dokumentumokat a leltárba vétellel egy időben ellátjuk a könyvtár tulajdonbélyegzőjével és leltári
számmal. A leltári nyilvántartás jellege szerint lehet időleges és végleges, formája szerint egyedi vagy
összesített.
Végleges nyilvántartás
Azokat a dokumentumokat, amelyeket a könyvtár tartós megőrzésre szán, hat napon belül
végleges nyilvántartásba vesszük. Ez a dokumentum egyedinyilvántartásba vételét jelenti.
A végleges nyilvántartás formái:
• leltárkönyv a nyilvántartó rendszerben,
• számítógépeskatalógus.
Időleges nyilvántartás
A nevelői kézipéldányok (tankönyvek, tanári segédanyagok), valamint a gyorsan avuló tartalmú, egy
ívnél kisebb terjedelmű kiadványokról kisnyomtatvány-nyilvántartást vezetünk. Az időleges
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megőrzésre szánt dokumentumok nem leltárkötelesek, de ezekről is nyilvántartást kell vezetni
(Tankönyv leltárkönyv).
Az állományapasztás
Az állomány apasztása az állomány gyarapításával egyenrangú feladat, s a kettő együtt képezi a
gyűjteményszervezés folyamatát. Az állományból dokumentumok az alábbi okok miatt törölhetők:
tervszerű állományapasztás: az elavult és felesleges dokumentumok folyamatos kivonása,
természetes elhasználódás, hiány: elháríthatatlan esemény, kölcsönzés közben keletkezett vagy
állományellenőrzésihiány.
A könyvtáros tanár a rábízott könyvtári állományért, a gyűjteménytervszerű, folyamatos
gyarapításáért, rendeltetésszerű működéséért az intézmény által biztosított személyi és tárgyi
feltételek keretein belül anyagilag és erkölcsileg felelős. A könyvtárhelyiségben elhelyezett
dokumentumoknak biztosítania kell a tanulás-tanítás és a kutatómunka eszközigényét. Az
állományrészek tagolása, elhelyezése alkalmazkodik a használói igényekhez. A dokumentumok
védelmét a nyilvántartásba vétel, a használat, a leltározás, valamint a nyilvántartásból való kivezetése
során biztosítani kell. Szaktanári beszerzés esetén az állományba vétel csak a számla és a
dokumentum együttesmegléte alapján történhet.
A pedagógusok részére létesített letéti állományt névre szólóan kell átadni. A dokumentumokért az
átvevő tanár anyagilag felelős, ha az intézmény által biztosított hely vagyonvédelmi szempontból
dokumentumtárolásra alkalmas. A könyvtárból kihelyezett letétek: szaktantermek, tantermek, tanári
szobák letéti állománya. A letéti állomány tovább nem kölcsönözhető.
A pedagógusok által a tankönyvrendelés során igényelt, a pedagógus munkájához szükséges
tankönyveket, tanári segédkönyveket a pedagógus a könyvtáron keresztül kapja meg használatra
állományba vétel után. Az így bevételezett könyvek helyett a pedagógus akkor igényelhet újat,
amikor az adott tankönyv tartalma megváltozik, a pedagógus másik könyvet választ, vagy az adott
tankönyv lekerül a tankönyvlistáról
A könyvtár céljait szolgáló helyiségekben be kell tartani a tűzrendészeti szabályokat. Szigorúan
ügyelni kell a könyvtár tisztaságára. A dokumentumokat védeni kell a fizikai ártalmaktól. A beteg,
rovarok által megtámadott, penészes dokumentumokat azonnal el kell különíteni.

III.2.

A BZSH Scheiber Sándor Gimnázium és Általános Iskola Baumgarten
Ferenc Könyvtára könyvtárhasználati szabályzata

Az iskolai könyvtár elsődleges feladata, hogy biztosítsa gyűjteményének használatát,
szolgáltatásainak igénybevételét a tanítás ideje alatt és a tanítási órán kívül. A csak helyben
használható dokumentumok (kézikönyvtári, AV állomány) kivételével kölcsönzi állományát.
Tájékoztató szolgálata keretében eligazítást ad a használathoz szükséges ismeretekről, valamint
bibliográfiai, ténybeli adatszolgáltatást nyújt. Segít a nevelőknek és a tanulóknak az iskolai munkához
kapcsolódó irodalom megtalálásában. Közreműködik a könyvtárbemutató, könyvtárismertető és a
könyvtárhasználatra épülő tanítási órák, foglalkozások rendjének kialakításában, előkészítésükben és
megtartásukban. Maradéktalanul ellátja a szolgáltatásokkal összefüggő nyilvántartási feladatokat.
Gondoskodik az állomány rendjéről, gondozottságáról és védelméről. Külön gyűjteményt szervez
iskolánk névadójának, Scheiber Sándor műveiből és a róla szóló irodalomból.
A használók jogait és kötelességeit a könyvtár használati szabályzata rögzíti, melyet nyilvánosságra
kell hozni. A könyvtár házirendjének tartalmaznia kell:
• a könyvtár használatára jogosultak körét,
• a használat módjait (kölcsönzés, egyéni és csoportos helyben használat) és feltételeit,
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•
•
•

a könyvtár egyéb szolgáltatásait (tájékoztatás, információszolgáltatás, témafigyelés,
bibliográfia összeállítása stb.),
a nyitvatartási és a kölcsönzés idejét,
az állomány jogi és fizikai védelmére vonatkozó rendelkezéseket.

A könyvtár Házirendje
Az iskolai könyvtárat az iskola tanulói, tanárai, adminisztratív és technikai dolgozói használhatják a
könyvtár hivatalos nyitvatartási idejében. Az aktuális nyitvatartás a könyvtár bejárati ajtón olvasható.
A beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele díjtalan.
Kölcsönzési szabályok
• A könyvtárból könyvet vagy egyéb dokumentumot csak a könyvtáros tudtával szabad kivinni.
A kölcsönzött dokumentumot a könyvtárosnak kell átadni, aki elvégzi az adminisztrációs
ügyintézést.
• Egy alkalommal az 1-6. évfolyamokon 1-2, a 7-13. évfolyamokon maximum 5 kötet
kölcsönözhető.
• A kölcsönzés időtartama maximum egy hónap, amely meghosszabbítható.
• Folyóiratokat tanulók részére csak indokolt esetben egy napra (zárástól nyitásig), illetve
hétvégére lehet kikölcsönözni.
• A kézikönyvek nem kölcsönözhetők, csak helyben használhatók.
• A kézikönyveket, audiovizuális dokumentumokat a nevelők kikölcsönözhetik, amit a napi
kölcsönzési regisztrációban mindig rögzíteni kell.
• Szándékos rongálás vagy a könyvtári könyv elvesztése esetén az olvasónak meg kell
térítenie a könyv forgalmi értékét, vagy ugyanolyan könyvvel kell pótolni.
• A tanítási év végéig− az érettségiző tanulók esetében a tanulói jogviszony megszűnésének
időpontjáig – a tanulóknak minden kikölcsönzött dokumentumot vissza kell szolgáltatni.
• A nyári időszakra csak rendkívül indokolt esetben (külön szaktanári engedéllyel) lehet
könyvet kiadni.
• Az olvasó tanulói vagy dolgozói jogviszonya megszűnése előtt köteles rendezni könyvtári
tartozását.
• A könyvtáros távollétében a könyvtárban más nem tartózkodhat.
Egyéb rendelkezések
• A könyvtárban enni, inni, nem szabad, kabátot, táskát behozni nemszabad.
• A könyvtárban tartott szakórák után az olvasótermet rendben kell átadni.
• A könyvtár tisztaságára mindenkinek vigyáznia kell.
• Az olvasóteremben csendesen kell viselkedni, hangoskodással nem szabad az olvasást, a
tanulást zavarni.
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III.3.

A könyvtárostanár munkaköri leírásának mintája

Név:
Munkahely:
BZSH Scheiber Sándor Gimnázium és Általános Iskola
Az adott munkakör képesítési, ill. végzettségi követelményei:
középfokú, felsőfokú, szakirányú
Függelmi kapcsolatai:
A munkáltatói jogkör gyakorlója: az iskola igazgatója
A munkairányítói jogkör gyakorlója (közvetlen felettese): a gazdasági vezető
Helyettesítője:
Helyettesít:
Feladatköre:
Fő feladata:
Az iskola oktató-nevelő munkáját könyvek, folyóiratok, videokazetták, CD-ROM-ok, hangkazetták,
hanglemezek gyűjtésével, feldolgozásával, szolgáltatásával segíti.
Szakmai feladatai
• Állománygondozás
A megjelenő kiadványokról tájékozódik, tájékoztatja a szakmai munkaközösség-vezetőket.
A munkaközösség-vezetők és az igazgató javaslatai alapján beszerzéseket végez.
Fokozottan ügyel a pedagógusok szakirodalmi ellátására. A beszerzett dokumentumokat a
könyvtárba érkezés után azonnal a működési szabályzatban meghatározott módon
nyilvántartásba veszi. A nyilvántartásokat naprakész állapotban tartja. Évenként a felesleges,
elhasználódott, elavult műveket törli az állományból.
• Szolgáltatások
A működési szabályzatban meghatározott módon lebonyolítja a kölcsönzéseket.
Könyvtárbemutató foglalkozásokat, könyvtárhasználati ismereteket nyújtó órákat vezet,
előkészíti, segíti a könyvtári szakórákat. Ügyel a könyvtárban elhelyezett számítógépek
rendeltetésszerű használatára, biztosítja az iskolában fellelhető és külön katalogizált CDROM-ok elérhetőségét, segíti használatukat. Segít a diákoknak lyukasóráik értelmes
eltöltésében. Rendszeresen tájékoztatást ad a könyvtár új szerzeményeiről, lapszemlét készít
a pedagógiai folyóiratokból. Irodalomkutatással, bibliográfia készítésével segíti a diákok és a
tanárok kutató munkáját.
• Szervezi a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny helyi fordulóját.
Egyéb feladatai:
• részt vesz a leltározásban,
• szakmai kapcsolatot tart az Országos Pedagógiai Könyvtár- és Múzeummal (OPKM), a
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (FSZEK) kerületi könyvtáraival,
• elkészíti a könyvtár könyvtárpedagógiai programját,
• gondoskodik a könyvtárhelyiség dekorálásáról, otthonos légköréről.
Kapcsolatai
• igazgató,
• a gazdasági vezető,
• szakmai munkaközösség-vezetők,
• az osztályfőnökök,
• diákok,
• OPKM, FSZEK.
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III.4.

A katalógus szerkesztési szabályzata

Az iskolai könyvtár állománya Szirén könyvtári rendszer segítségével, alapkatalógusokkal feltárva áll
az olvasók rendelkezésére. A könyvtári állomány feltárása jelenti a dokumentumok formai
(dokumentum leírás) és tartalmi (osztályozás) feltárását, s ezt egészíti ki a raktári jelzet megállapítása.
Az adatokat rögzítő katalóguselem tartalmazza:
• raktári jelzet,
• bibliográfiai és besorolási adatokat,
• ETO szakjelzeteket,
• tárgyszavakat.
1. A dokumentum leírás szabályai
A leírás célja, hogy rögzítse a könyvtári állomány dokumentumainak adatait (bibliográfiai leírás) és
biztosítsa a visszakereshetőséget (besorolási adatok). A bibliográfiai leírás szabályait szabványok
rögzítik dokumentumtípusonként. A leírás forrása minden esetben az adott dokumentum. A
szabvány értelmében az iskolai könyvtár az egyszerűsített leírást alkalmazza, melynek elve az egyes
adatok elhagyása. A leírt adatokra ugyanazok szabályokérvényesek. A könyvtárban alkalmazott
egyszerűsített bibliográfiai leírásadatai:
• főcím: párhuzamos cím: alcím: egyéb címadat,
• szerzőségi közlés,
• kiadás sorszáma, minősége,
• megjelenési hely: kiadó neve, megjelenés éve,
• oldalszám+ mellékletek: illusztráció; méret - sorozatcím, sorozatszám, ISSN szám,
• megjegyzések,
• kötés: ár,
• ISBN szám,
• ETO szám.
A besorolási adatok biztosítják a katalógustételek visszakereshetőségét. Az iskolai könyvtárban az
alábbi besorolási adatokat rögzítjük:
• a főtétel besorolási adata (személynév vagy testületnév vagy a mű címe),
• cím szerinti melléktétel,
• közreműködői melléktétel,
• tárgyi melléktétel.
2. Raktári jelzetek
A dokumentumok visszakereshetőségét raktári jelzetekkel biztosítjuk. A raktárijelzetet rávezetjük a
dokumentumra és a dokumentum összes katalóguscédulájára. A szépirodalmi művek raktári
jelzete a betűrendi jel, azaz Cutter-szám.
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III.5.

A tankönyvtári és tartós tankönyvek szabályzata

Az iskola a következő módon tesz eleget az ingyenes tankönyvi ellátás kötelezettségének. A
Köznevelési törvény által ingyenesen szolgáltatott tartós tankönyveket az iskola könyvtári
állományba veszi, elkülönítetten kezeli (tankönyvtár) és az ingyenes tankönyvre jogosult tanulók
rendelkezésére bocsátja (tankönyvkölcsönzés).
A rászorultsági alapon jogosultak számára az ingyenes tankönyvellátás biztosítása az iskolai
könyvtártól való – tartós tankönyv – kölcsönzésével, használt tankönyvek biztosításával, valamint a
tankönyvek megvásárlásához nyújtott pénzbeli támogatással, illetve e három módszer együttes
alkalmazásával valósulhat meg. Adott tanévben csak egyszer jár az ingyenesség. A tankönyv
elvesztése esetén nincs módunkban új tankönyvet rendelkezésre bocsátani.
A tankönyvek arra az időtartamra kölcsönözhetők ki, ameddig a tanuló az adott tárgyat tanulja.
Ezeket a tankönyveket a diákok a könyvtári könyvekre vonatkozó szabályok alapján használják. A
tanulóknak a tanítási év végén, június 15-ig a kölcsönzött tankönyveket – használható állapotban –
vissza kell szolgáltatnia (használt tankönyv). Ha a tanuló évközben elhagyja az iskolát, akkor az
ingyen tankönyveket le kell adnia az iskolai könyvtárnak.
A tanuló a támogatásként kapott ingyenes tankönyvet (tartós tankönyvet, oktatási segédanyagot)
köteles megőrizni és rendeltetésszerűen használni. A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles
a kölcsönzött tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó kárt a könyvtárhasználati
szabályzatban meghatározottak szerint az iskolának megtéríteni. Ennek módja:
• ugyanolyan könyv beszerzése,
• anyagi kártérítés az igazgató írásos határozatára.
A tanulói kártérítés mértéke (használt tankönyv esetén):
• az első év végére a tankönyv beszerzési árának legfeljebb 75 %-a,
• a második év végére a tankönyv beszerzési árának legfeljebb 50 %-a,
• a harmadik év végére a tankönyv beszerzési árának legfeljebb 25 %-a.
Abban az esetben, ha az elhasználódás mértéke a megengedettnél indokolatlanul nagyobb, a
tanulónak a tankönyv átvételekor érvényes vételárának megfelelő hányadát kell kifizetnie. A
tankönyvek rongálásából eredő kártérítési összegtankönyvek és segédkönyvek (kötelező
olvasmányok, feladatgyűjtemények, szótárak) beszerzésére fordítható.
Az iskola részére tankönyvtámogatás céljára juttatott összegnek legalább a huszonöt százalékát
tartós tankönyv, illetve az iskolában alkalmazott ajánlott és kötelező olvasmányok vásárlására kell
fordítani. A megvásárolt könyv és tankönyv az iskola tulajdonába, az iskolai könyvtár állományába
kerül.
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IV. A munkaköri leírások mintái

IV.1.

Pedagógiai igazgatóhelyettes

Név:
Munkahely:
BZSH Scheiber Sándor Gimnázium és Általános Iskola
Az adott munkakör képesítési, ill. végzettségi követelményei:
felsőfokú, szakirányú
Függelmi kapcsolatai:
A munkáltatói jogkör gyakorlója: az iskola igazgatója
A munkairányítói jogkör gyakorlója (közvetlen felettese): az iskola igazgatója
Helyettesítője:
nevelési igazgatóhelyettes, szervezési igazgatóhelyettes
Helyettesít:
nevelési igazgatóhelyettes, szervezési igazgatóhelyettes
Feladatköre:
Fő feladata:
 támogatja az igazgatót az oktató-nevelő munkában
 az iskola igazgatójának távollétében teljes jogkörrel irányítja az oktató-nevelő munkát
Szakmai feladatai:
• a tantárgyfelosztás megtervezése és elkészítése,
• az órarend készítésével kapcsolatos döntések,
• a központi felvételi vizsgával kapcsolatos szervezési és adminisztrációs feladatok,
• a középiskolai érettségi vizsgák szervezése,
• a tanulmányok alatti és a belső vizsgák megszervezése és lebonyolítása,
• az országos mérések megszervezése és lebonyolítása,
• a különböző statisztikák (különféle hó végi és tanév közbeni jelentések, kötelező állami
adatszolgáltatás, a pedagógiai-szakmai, illetve hatósági ellenőrzéseket érintő kimutatások)
elkészítése,
• az intézmény stratégiai dokumentumainak a jogszabályi és az intézményen belüli
változásokkal összhangban történő felülvizsgálata,
• a tanügyigazgatási dokumentumok szabályszerű vezetésének irányítása és ellenőrzése,
• a szakmai munkaközösség-vezetőkkel való kapcsolattartás, a munkaközösségek
munkájának koordinálása és ellenőrzése,
• részt vesz az iskolai oktató-nevelő munka belső ellenőrzésében, a pedagógus-értékeléssel
és intézményi önértékeléssel kapcsolatos feladatok elvégzésében,
• javaslatot tesz a pedagógusok jutalmazására,
• részt vesz az éves munkaterv elkészítésében,
• megszervezi az OKTV iskolai fordulóját,
• gondoskodik a pedagógusok adminisztrációs munkájának szervezéséről, irányításáról,
ellenőrzéséről,
• ellenőrzi a pedagógusoknak az éves munkatervben meghatározott egyéb feladatainak
elvégzését,
• részt vesz az intézményi külső, pedagógiai-szakmai ellenőrzésekhez kapcsolódó iskolai
feladatokban, a pedagógusokat érintő minősítési eljárásban,
• közreműködik a külső és belső nevelési-oktatási eredményességi vizsgálatok, partneri
elégedettségi mérések szervezésében, elemzésében és értékelésében,
• koordinálja és adminisztrálja az iskolai közösségi szolgálatot,
• részt vesz az intézmény napi működésének megszervezésében,
• értekezleteket tart,
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részt vesz a tantárgyfelosztás elkészítésében, az órarend és a helyettesítési rend
kialakításában. Az igazgató iránymutatása alapján közreműködik a tanév előkészítésében és
lezárásában, valamint a tanévet értékelő munkában.
 ellenőrzi a szaktanárok tanmeneteit, valamint a fakultációs és szakmai munkaközösségek
munkáját.
 látogatja a tanítási órákat, s kiemelten ellenőrzi az érettségi tantárgyak óráit. Havonta
ellenőrzi az 1 – 12. évfolyam osztálynaplóit.
 részt vesz az év végi és a félévi osztályozó vizsgákon.
Egyéb feladatai:
 feladata az iskolán kívüli társadalmi és az intézmény profiljába tartozó szakmai kapcsolatok
ápolása, fejlesztése és e tevékenység bonyolítása
 elkészíti a különféle hó végi, és tanév közbeni jelentéseket, statisztikákat, különös tekintettel
a kötelező állami adatszolgáltatásra.
 az intézmény zökkenőmentes szakmai és technikai működése érdekében folyamatosan
figyelemmel kíséri a különféle jogszabályokat, rendeleteket.


Felelőssége:
Jogszabályok, szabályzatok figyelemmel kísérése, betartása és betartatása
Kapcsolatai:
az igazgató, a többi igazgatóhelyettes, a gazdasági vezető, a munkaközösségvezetők, az
osztályfőnökök, a szaktanárok, tanítók, a technikai dolgozók, szülők, diákok, az Oktatási Hivatal.

IV.2.

Nevelési igazgatóhelyettes

Név:
Munkahely:
BZSH Scheiber Sándor Gimnázium és Általános Iskola
Az adott munkakör képesítési, ill. végzettségi követelményei:
felsőfokú, szakirányú
Függelmi kapcsolatai:
A munkáltatói jogkör gyakorlója: az iskola igazgatója
A munkairányítói jogkör gyakorlója (közvetlen felettese): az iskola igazgatója
Helyettesítője:
pedagógiai igazgatóhelyettes, szervezési igazgatóhelyettes
Helyettesít:
pedagógiai igazgatóhelyettes, szervezési igazgatóhelyettes
Feladatköre:
Fő feladata:
 támogatja az igazgatót az oktató és nevelő munkában
 az iskola igazgatójának távollétében teljes jogkörrel irányítja az oktató és nevelő munkát
Szakmai feladatai:
• az osztályfőnöki munkaközösséggel való kapcsolattartás,
• a pedagógiai munkát támogató szakmai közösség munkájának koordinálása,
• a felvételi (átvételi) eljárás előkészítése és lebonyolítása.

Egyéb feladatai:
•

•

részt vesz az iskolai oktató-nevelő munka belső ellenőrzésében, a pedagógus-értékeléssel
és intézményi önértékeléssel kapcsolatos feladatok elvégzésében,
koordinálja az iskolatitkárnak a felvételt, illetve átvételt nyert tanulók beiskolázásával
kapcsolatos adminisztratív teendőit,
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ellátja a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos iskolai teendőket, ennek részeként
elkészíti a tanévre vonatkozó gyermekvédelmi munkatervet,
• kezeli a kiemelt figyelmet igénylő tanulók anyagait, koordinálja az azokkal kapcsolatos
adminisztrációs tevékenységet, aktualizálja a szakvéleményekhez kapcsolódó igazgatói
határozatokat,
• a pedagógusok számára értekezleteket, továbbképzéseket szervez,
• javaslatot tesz a pedagógusok jutalmazására,
• részt vesz az éves munkaterv elkészítésében,
• részt vesz az intézmény napi működésének megszervezésében, segíti és koordinálja az
intézményen belüli információáramlást,
• értekezleteket tart.
A nevelési igazgatóhelyettes további feladata, hogy megelőzze a tanulók veszélyeztetettségét,
veszélyeztetés esetén eljárást kezdeményezzen. Részt vegyen továbbá a gyermekjóléti szolgálat által
szervezett esetmegbeszéléseken, szervezze a kapcsolatfelvételt a rászoruló tanulók (szüleik) és a
gyermekjóléti szolgálatok között. A tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén kezdeményezze, hogy
az igazgató indítson eljárást rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása
érdekében. Ezen feladatait az osztályfőnökök és a pedagógiai munkát támogató szakmai közösség
tagjai közreműködésével végzi.
•

Felelőssége:
Jogszabályok, szabályzatok figyelemmel kísérése, betartása és betartatása.
Kapcsolatai:
az igazgató, a többi igazgatóhelyettes, a gazdasági vezető, a munkaközösségvezetők, az
osztályfőnökök, a szaktanárok, tanítók, a pedagógiai munkát támogató szakmai közösség tagjai, a
technikai dolgozók, szülők, diákok, az állam gyermekvédelmi intézményei, a pedagógiai
szakszolgálatok

IV.3.

Szervezési igazgatóhelyettes

Név:
Munkahely:
BZSH Scheiber Sándor Gimnázium és Általános Iskola
Az adott munkakör képesítési, ill. végzettségi követelményei:
felsőfokú, szakirányú
Függelmi kapcsolatai:
A munkáltatói jogkör gyakorlója: az iskola igazgatója
A munkairányítói jogkör gyakorlója (közvetlen felettese): az iskola igazgatója
Helyettesítője:
nevelési igazgatóhelyettes, pedagógiai igazgatóhelyettes
Helyettesít:
igazgató, nevelési igazgatóhelyettes, pedagógiai igazgatóhelyettes
Feladatköre:
Fő feladata:
Az intézmény állami feladatátvállalásából következő köznevelési és közoktatási feladatainak,
valamint egyházi fenntartója által meghatározott céljainak megfelelő szervezési és
marketingfeladatok ellátása.
A Pedagógiai program alapján, a vezetőség által tervezett tanévenkénti események és programok
szervezési feladatainak irányítása, operatív feladatok szervezése, elvégzésük ellenőrzése.
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Szakmai feladatok:
• az éves munkatervben szereplő események, ünnepélyek és programok szervezési
feladatainak irányítása, operatív feladatok szervezése, elvégzésük ellenőrzése,
• pályázati lehetőségek feltérképezése, a pályázatok összeállítása és lebonyolítása,
• az intézmény állami feladatátvállalásából következő, illetve az egyházi fenntartó által
meghatározott céloknak megfelelő szervezési és marketingfeladatok ellátása,
• egyházi rendezvények, programok operatív szervezése.
Egyéb feladatai:
• részt vesz az iskolai oktató-nevelő munka belső ellenőrzésében, a pedagógusértékeléssel és
intézményi önértékeléssel kapcsolatos feladatok elvégzésében,
• javaslatot tesz a pedagógusok jutalmazására,
• részt vesz az éves munkaterv elkészítésében, elkészíti a havi eseménynaptárt,
• szervezi és irányítja az iskolai tanulmányi és egyéb témájú versenyeket, a külső helyszíneken
szervezett versenyeket, az iskolai és külső helyszíneken szervezett rendezvényeket, biztosítja
ezek kommunikációját,
• tanévenként éves tervet készít a saját bevételek növelését célzó marketing cselekvési
feladatairól, marketing tevékenységet végez,
• szervezi a pedagógusok belső továbbképzését, részt vesz a továbbképzési terv
kidolgozásában,
• koordinálja a pályázatokkal kapcsolatos teendőket,
• koordinálja a szervezetfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységet,
• működteti az iskola kommunikációs felületeit (honlap, iskolarádió, iskolaújság stb.),
• részt vesz a tanulók külföldi tanulmányútjainak szervezési feladataiban, együttműködik a
testvérintézményekkel közösen szervezett külföldi utak felelőseivel,
• részt vesz az intézmény napi működésének megszervezésében,
• koordinálja a tanórán kívüli foglalkozásokat,
• a vallási igazgatóval együtt kezeli a panaszkezelés során érkező észrevételeket, panaszokat,
működteti a panaszvonalat,
• értekezleteket tart.
Kapcsolatai:
az igazgató, a többi igazgatóhelyettes, a gazdasági vezető, a munkaközösségvezetők, az
osztályfőnökök, a szaktanárok, tanítók, a szülők, diákok, egyéb külső szervezetek.

IV.4.

Pedagógus

Név:
Munkahely:
BZSH Scheiber Sándor Gimnázium és Általános Iskola
Az adott munkakör képesítési, ill. végzettségi követelményei:
felsőfokú, szakirányú
Függelmi kapcsolatai:
A munkáltatói jogkör gyakorlója: az iskola igazgatója
A munkairányítói jogkör gyakorlója (közvetlen felettese): szakmai munkaközösség vezetője
Helyettesítője:
pedagógus
Helyettesít:
pedagógus
Feladatköre:
Fő feladata:
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A pedagógus felelősséggel és önállóan, a tanulók nevelése érdekében, végzi a munkáját. Munkaköri
kötelezettségeinek tartalmát és kereteit a Köznevelési törvény és végrehajtási rendeletei, a
mindenkori NAT-nak megfelelően, és módszertani szakirodalom, a Pedagógiai program, az, SZMSZ
és az éves munkaterv, a nevelőtestület határozatai, továbbá az Igazgató, illetőleg a felettes szervek
igazgató útján adott útmutatásai alkotják. Nevelő-oktató munkáját egységes elvek alapján,
módszereinek szabad megválasztásával végzi.
Egyéb feladatai:
A pedagógus alaptevékenysége azokat a tanórai és tanórán kívüli teendőket foglalja magában,
amelyek az intézmény rendeltetése szerinti nevelő-oktató munkából az egyes munkaköröknek
megfelelően minden pedagógusra kötelezően vonatkoznak.
Közreműködik az iskolaközösség kialakításában és fejlesztésében.
Alkotó módon részt vállal:
• az oktató-nevelő munka színvonalának emeléséből,
• a nevelőtestület újszerű törekvéseiből,
• a közös vállalások teljesítéséből,
• az ünnepélyek és megemlékezések rendezéséből,
• az iskola hagyományainak ápolásából,
• tanulók folyamatos felzárkóztatásából,
• a tehetséggondozást szolgáló feladatokból,
• az integrált nevelés-oktatás feladataiból,
• pályaválasztási feladatokból,
• a gyermekvédelmi tevékenységből,
• a tanulók egész napos foglalkoztatásának tervezéséből, szervezéséből, irányításából,
• a diákönkormányzat kialakításából,
• az iskolai élet demokratikusabbá tételéből,
• a szülői közösség munkájának támogatásából.
Tanítási (foglalkozási) órán minőségi munkát végez (tervezés, felkészülés, szervezés, ellenőrzés,
értékelés). Részt vesz ön- és továbbképzésben, a munkaközösségi munkában, megbeszéléseken,
értekezleteken. Rendszeresen ellátja adminisztratív és szervezési feladait, amelyeket az intézmény
nevelő-oktató munkája tesz szükségessé, illetve az érvényben lévő jogszabályok előírnak.
Nevelő-oktató munkáját tervszerűen végzi, tanmenet, fejlesztési terv alapján dolgozik. A
tanmenetet, fejlesztési tervet az igazgató által meghatározott időpontban a munkaközösség-vezető
véleményével, az igazgatónak jóváhagyásra bemutatja. Ha az alapdokumentumok nem változnak,
a bevált tanmenetet, folyamatos kiegészítésekkel, több évig használhatja.
Részt vesz az iskola szülői értekezletein, fogadóórát tart.
Az intézmény egészére kötelezően háruló feladatok közül egyes teendőket, - az intézményen belüli
szakértelmen és az egyenlő teherviselés elvein alapuló munkamegosztás szerint – egy-egy
pedagógus – lát el. Ezek a pedagógiai többletmunkák a következők lehetnek:
• vezetők esetében a hatáskörükbe rendelt terület közvetlen pedagógiai szakmai irányítása és
ellenőrzése,
• egyes, óraszámmal is kifejezhető feladatok (pl. korrepetálás, helyettesítés, énekkar vezetése,
szakkörök, tanulmányi kirándulás stb.)
• osztályfőnöki munka,
• versenyekre való felkészítés,
• osztályfőnöki vagy szakmai munkaközösség-vezetői munka,
• könyvtári munka,
• a Diákönkormányzat segítése,
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• tankönyvek rendelése.
A pedagógus kötelességei:
A pedagógus alapvető feladata a rábízott tanulók nevelése, tanítása vagy fejlesztése. Ezzel
összefüggésben az alábbi kötelességei vannak:
• A tanulók fejlődését kísérje figyelemmel, segítse elő - működjön együtt az intézmény
nevelőtestületének tagjaival.
• A szülőket és a tanulókat megfelelően és rendszeresen tájékoztassa, a szülőt figyelmeztesse, ha
gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése érdekében intézkedést tart
szükségesnek.
• A szülő és a tanuló javaslataira, kérdéseire a lehető leghamarabb adjon érdemi választ.
• Nevelő-oktató tevékenységében, a tanítás során a tájékoztatást és az ismereteket tárgyilagosan
és többoldalúan nyújtsa.
• Szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésben való részvétel útján gyarapítsa,
naprakészen tartsa.
• A gyermekek, tanulók emberi méltóságát és jogait tartsa tiszteletben.
• Tisztában van azzal, hogy a tanulók számára példaként szolgál, szóbeli és írásbeli
megnyilvánulásai, öltözködése a szerepéhez, az iskola egyházi jellegéhez illeszkedő stílusú.
• Az éves munkaterv szerint végezze munkáját, kötelezően vegyen részt az előírt programokon.
• Számoljon be munkájáról vezetői, kollégái és a szülők felé
• Az adminisztrációs teendőit végezze rendszeresen (órák, hiányzók, értékelések beírása, szülők
tájékoztatása), ezen adatokat folyamatosan tartsa naprakészen a KRÉTÁ-ban.
Egyéb kötelességek:
• A Fenntartó által szervezett, illetve az iskolai rendezvényeken, az őt érintő értekezleteken részt
vesz.
• Előre tudott távolmaradás esetén engedélyt kér a vezetéstől, és gondoskodik arról, hogy a
tanmenet, a tankönyv, a kulcs a helyettesítő tanár rendelkezésére álljon. Előre nem látható
távolmaradás esetén a lehető legrövidebb időn belül értesíti a vezetést távolmaradásának
várható időtartamáról.
• Személyi adataiban történt változást (név, cím, szabadság esetén a tartózkodási helyét) az
igazgatónak, és az iskolatitkárnak bejelenti.
• Munkájához szükséges eszközöket, taneszközöket a munkaközösség-vezetőktől egy tanévre, a
tanév elején átveszi, majd tanév végén elszámol azokkal. Az általa átvett eszközöket megőrzi,
hiány esetén anyagi felelősséggel tartozik.
A pedagógus jogai:
A pedagógust munkakörével összefüggésben az alábbi jogok illetik meg:
• A Pedagógiai programmal és a munkaközössége tagjaival összhangban megválaszthatja a
nevelés és a tanítás, fejlesztés módszereit, eszközeit.
• A szakmai munkaközösség véleményének meghallgatásával megválaszthatja az alkalmazott
taneszközöket, tanulmányi segédleteket.
• A Pedagógiai programmal és a munkaközössége tagjaival összhangban irányíthatja és
értékelheti a tanulók munkáját, minősítheti a tanulók tudását.
• Hozzájuthat a munkájához szükséges ismeretekhez.
• A nevelőtestület tagjaként részt vehet a Pedagógiai program tervezésében és értékelésében,
gyakorolhatja a nevelőtestület tagjait megillető jogokat.

63

•

•

Szakmai egyesületek, kamarák tagjaként, vagy képviseletében részt vehet helyi, regionális és
országos közoktatással foglalkozó testületek munkájában, részt vehet pedagógiai
kísérletekben, tudományos kutatómunkában.
Személyét, mint a pedagógusközösség tagját megbecsüljék, személyiségi jogait tiszteletben
tartsák, nevelői, oktató tevékenységét elismerjék.

Kapcsolatai:
az osztályfőnökök, a szakmai munkaközösség-vezetője, a pedagógiai munkát támogató szakmai
közösség tagjai, szülők, diákok.

IV.5.

Tanító

Név:
Munkahely:
BZSH Scheiber Sándor Gimnázium és Általános Iskola
Az adott munkakör képesítési, ill. végzettségi követelményei:
felsőfokú, szakirányú
Függelmi kapcsolatai:
A munkáltatói jogkör gyakorlója: az iskola igazgatója
A munkairányítói jogkör gyakorlója (közvetlen felettese): az alsó tagozatos tanítók
munkaközösség-vezetője
Helyettesítője:
tanító
Helyettesít:
tanító
Feladatköre:
Fő feladatai: a pedagógusokra vonatkozó általános munkaköri feladatokon túlmenően a következők:
• Figyelemmel kíséri a tanulók személyiségének fejlődését.
• Tiszteletben tartja a gyermeki és tanulói jogokat
Szakmai feladatai:
• Az általa tanított tantárgyra tematikus, éves tanmenetet készít, a Pedagógiai program és az éves
munkaterv, osztálya tanulóinak és a tanítás valamennyi egyéb körülményeinek (rendelkezésre
álló eszközök, tankönyv stb.) figyelembevételével. A tanmenet készítéskor együttműködik az
osztályában más tantárgyakat tanítókkal.
• Elkészíti osztálya órarendjét. A tanítási órákra felkészül. Óráit pontosan kezdi, és pontosan fejezi
be
• A tanulók számára a témazáró dolgozatot és a felmérőt a megírás előtt egy héttel jelzi. Az
írásbeli számonkéréseket, a beadandó dolgozatokat, a lezárt projekteket legrövidebb időn, de
maximum 2 héten belül kijavítja/értékeli, a javítást/értékelést a tanulókkal megbeszéli,
• A tanulók fejlődéséről, előmeneteléről, hozzáállásáról negyed- ill. háromnegyed évi értékelést
készít. Félévente a Pedagógiai programban meghatározott mennyiségű érdemjegyet ad.
• Együttműködik, támogatja az osztályában tanító pedagógusok munkáját, folyamatos, érdemi
kapcsolatot tart (észrevételeit, gondolatait megbeszéli) a tanítványait oktató, nevelő tanárokkal
osztálya tanulóinak személyiségét fejlesztő, tanulmányait támogató, segítő iskolai
munkatársakkal (nevelési igazgatóhelyettes, iskolapszichológusok, fejlesztőpedagógusok stb.),
valamint esetlegesen külső szakemberekkel.
• Osztályában tanító kollégái tanítási óráit, illetve szaktárgyát tanítók más osztályban tartott óráit
látogatja, félévenként legalább 3 -3 órában. Helyettesítést vállal az SZMSZ-ben foglaltak szerint.
• Az elektronikus naplót naprakészen vezeti.
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Javaslatot tesz jutalmazásra, figyelmeztetésre, megrovásra, saját osztályának tanulói közül a
tantestület felé.
Részt vesz a javító- és osztályozó vizsgák lebonyolításában.
Részt vesz azokon az értekezleteken, amelyekben érintett.
Írásbeli adminisztratív és adatrögzítő és feldolgozó munkáját határidőre elvégzi.
A tanulók füzetét számonkérés alkalmával láttamozza és jelzi az esetleges hiányokat.
Félévenként minden füzetet ellenőriz (helyesírás javítás minden tárgyból kötelező). A házi
feladatot közösen javítja a tanulókkal, és értékeli.
Oktató-nevelő tevékenysége során ellátja a tehetséggondozás, tehetség-kiválasztás feladatát,
tevékenységét, tekintettel van az integrált oktatásban részesülő tanulók sajátos igényeire,
együttműködik a pedagógiai munkát támogató szakmai közösséggel (iskolapszichológus,
gyógypedagógus, logopédus, gyógytestnevelő tanár stb.)
Részt vesz a munkaközösség által rendezett versenyek szervezésében és lebonyolításában.

Egyéb feladatai:
• A nevelés, oktatás biztonságos és balesetmentes körülményeit megteremti. Baleset esetén
értesíti a védőnőt és az iskolatitkárt. A tanulók étkeztetésénél felügyel. Ügyeletet, helyettesítést
vállal, és a megbízással elvállalt feladatát pontosan ellátja.
• A tanítási időn kívül a tanév programjának megfelelően szakmai tanácskozásokon,
értekezleteken, továbbképzéseken.
• A fentieken kívül elvégzi azokat a feladatokat, melyekkel az igazgató vagy helyettese megbízza.
• Beszámolási kötelezettség: vezetői, kollégái, valamint a szülők felé.
• Együttműködik gyermekvédelmi ügyekben a nevelési igazgatóhelytettessel.
Kapcsolatai:
alsó tagozatos tanítók munkaközösségének vezetője, az osztályában tanító szaktanárok, az
iskolaorvos, a védőnő, az SZMK képviselő, a pedagógiai munkát támogató szakmai közösség tagjai,
a munkaközössége többi tanítója, diákok.

IV.6.

Szaktanár

Név:
Munkahely:
BZSH Scheiber Sándor Gimnázium és Általános Iskola
Az adott munkakör képesítési, ill. végzettségi követelményei:
felsőfokú, szakirányú
Függelmi kapcsolatai:
A munkáltatói jogkör gyakorlója: az iskola igazgatója
A munkairányítói jogkör gyakorlója (közvetlen felettese): szakmai munkaközösség vezetője
Helyettesítője:
pedagógus
Helyettesít:
pedagógus
Feladatköre:
Fő feladatai: a pedagógusok munkaköri leírásában foglaltak, valamint:
• elkészíti szaktárgya tanévre vonatkozó tanmenetét a Pedagógiai programnak megfelelően,
tekintettel az oktatás és nevelés helyi körülményeire, figyelemmel a használható oktatási
eszközökre, tankönyvekre,
• valamennyi tanítási órára felkészül.
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Szakmai feladatai:
• óráit pontosan kezdi, és pontosan fejezi be,
• a tanulók számára a témazáró dolgozatot és a felmérőt a megírás előtt egy héttel jelzi. Az
írásbeli számonkéréseket, a beadandó dolgozatokat, a lezárt projekteket legrövidebb időn,
de maximum 2 héten belül kijavítja/értékeli, a javítást/értékelést a tanulókkal megbeszéli,
• a tanulók szaktárgyi előmeneteléről, hozzáállásáról a negyed-, illetve a háromnegyed évi
értékeléshez információt nyújt az osztályfőnöknek,
• félévente a Pedagógiai programban meghatározott mennyiségű érdemjegyet ad,
• részt vesz a javító és osztályozó, valamint a helyi vizsgák lebonyolításában,
• a házi feladatot közösen javítja a tanulókkal és értékeli,
• oktató-nevelő tevékenysége során ellátja a tehetséggondozás, tehetség-kiválasztás
feladatát, tevékenységét,
• tekintettel van az integrált oktatásban részesülő tanulók sajátosságaira, együttműködik a
pedagógiai munkát támogató szakmai közösséggel (iskolapszichológus, gyógypedagógus,
logopédus, gyógyestnevelő tanár stb.),
• szakköröket szervez, tehetséget gondoz,
• részt vesz a munkaközösség által rendezett versenyek szervezésében és lebonyolításában,
• a lemaradó tanulókat szervezett formában korrepetálja.
Egyéb feladatai:
• a taneszközöket a munkaközösség-vezetőktől egy tanévre átveszi, majd tanév végén
elszámol azokkal,
• az általa átvett eszközöket megőrzi, hiány esetén anyagi felelősséggel tartozik,
• a nevelés oktatás biztonságos és balesetmentes körülményeit megteremti. Baleset esetén
értesíti a védőnőt és az iskolatitkárt,
• ügyeletet, helyettesítést vállal és a kapott feladatát pontosan ellátja,
• a tanítási időn kívül a tanév programjának megfelelően szakmai tanácskozáson,
értekezleteken, továbbképzéseken vesz részt.
Kapcsolatai:
osztályfőnökök, osztályfőnök-helyettesek, szakmai munkaközösség-vezető, a pedagógiai munkát
támogató szakmai közösség tagjai, a munkaközössége többi szaktanára, diákok.

IV.7.

Az osztályfőnöki munkaközösség vezetője

Név:
Munkahely:
BZSH Scheiber Sándor Gimnázium és Általános Iskola
Az adott munkakör képesítési, ill. végzettségi követelményei:
felsőfokú, szakirányú
Függelmi kapcsolatai:
A munkáltatói jogkör gyakorlója: az iskola igazgatója
A munkairányítói jogkör gyakorlója (közvetlen felettese): a nevelési igazgatóhelyettes
Helyettesítője:
Helyettesít:
Feladatköre:
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Fő feladatai: az osztályfőnökök szakmai munkájának tervezése, szervezése, ellenőrzése, az
osztályfőnöki munka színvonalának emelése.
Szakmai feladatai:
• Részt vesz a Pedagógiai program korszerűsítésében, végrehajtásában, a tanév munkatervének
kidolgozásában, értékelésében, ellenőrzésében.
• Együttműködő kapcsolatot tart más munkaközösségek vezetőivel és tagjaival.
• Összeállítja – a Pedagógiai program és az éves munkaterv alapján - munkaközösségének éves
programját.
• Évfolyamonkénti témajavaslatokkal segíti az osztályfőnöki munkatervek elkészítését.
• Elkészíti munkaközösségének tagjaival a munkaközösség tématervezeteit, s ellenőrzi azok
megvalósulását.
• Együttműködik, rendszeres szakmai kapcsolatot tart a pedagógiai munkát támogató szakmai
közösséggel (esetmegbeszélések, figyelemfelkeltés, konkrét feladatok egyeztetése,
megosztása).
• Támogatást nyújt az évkezdő osztályfőnöki órák megtartásához: évfolyamonként
témajavaslatokat dolgoz ki és frissít.
• Támogatást nyújt a szülői értekezletek megtartásához: évfolyamonként témajavaslatokat
dolgoz ki és frissít a szeptemberi és a februári szülői értekezletekhez.
• Segítséget nyújt a felmerülő problémák megoldásában a megfelelő fórumok felkutatásával, az
azokhoz való fordulásban.
• Ötleteket ad az iskolán kívüli programok, az osztálykirándulások szervezéséhez, a célok
kiválasztásához.
• Fejleszti a nevelés módszereit, módszertani szaktárgyi értekezletet, bemutató foglalkozásokat
szervez. Együttműködik, rendszeres szakmai kapcsolatot tart a pedagógiai munkát támogató
szakmai közösséggel (esetmegbeszélések, figyelemfelkeltés, konkrét feladatok egyeztetése,
megosztása).
• Javaslatot tesz nevelőtestületi értekezlet témáira.
• Segítséget nyújt az iskolavezetésnek a személyi feltételek biztosításához.
• Rendszeres időközönként (tanáronként, félévente legalább háromszor) a munkaközösség
tagjainál órát látogat, amelyről szakmai beszélgetést folytat a látogatott szaktanárral,
óralátogatásról és a szakmai beszélgetésről feljegyzést készít, melyet mind két fél elfogadóan
aláír.
• Évente kétszer beszámol, összefoglaló elemzést készít saját munkaközösség-vezetői és
munkaközössége tevékenységéről. Adatokat szolgáltat a nevelőtestület, valamint a vezetés felé.
• Javaslatot tesz a munkaközösségéhez tartozó pedagógusok továbbképzésére, szakvizsgáinak
letételére.
• Javaslatot tesz a munkaközössége tagjainak jutalmazására.
• Részt vesz szakmai pályázatokon, továbbképzéseken, megbeszéléseken.
• Rendszeresen vizsgálja az osztályfőnöki tevékenységhez szükséges tárgyi és személyi
körülményeket, s szükség esetén javaslatot tesz a fejlesztésre.
Egyéb feladatai:
• Részt vesz a pedagógusok intézményi és önértékelésében az iskola intézményi és önértékelési
programja szerint.
• Félévente – igény szerint havonta – összesíti, és a gazdasági vezetőnek leadja a beszerzési
igényeket.
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Együttműködik gyermekvédelmi ügyekben a nevelési igazgatóhelytettessel

Kapcsolatai:
az igazgatóhelyettesek, a szakmai munkaközösség-vezetők, az osztályfőnökök, a pedagógiai
munkát támogató szakmai közösség tagjai.

IV.8.

Szakmai munkaközösség vezetője

Név:
Munkahely:
BZSH Scheiber Sándor Gimnázium és Általános Iskola
Az adott munkakör képesítési, ill. végzettségi követelményei:
felsőfokú, szakirányú
Függelmi kapcsolatai:
A munkáltatói jogkör gyakorlója: az iskola igazgatója
A munkairányítói jogkör gyakorlója (közvetlen felettese): a pedagógiai igazgatóhelyettes
Helyettesítője:
Helyettesít:
Feladatköre:
Fő feladatai: az intézmény szakmai munkájának tervezése, szervezése, ellenőrzése, az oktató-nevelő
munka színvonalának emelése.
Szakmai feladatai:
• Részt vesz a Pedagógiai program korszerűsítésében, végrehajtásában, a tanév munkatervének
kidolgozásában, értékelésében, ellenőrzésében.
• Együttműködő kapcsolatot tart más munkaközösségek vezetőivel és tagjaival.
• Összeállítja – a Pedagógiai program és az éves munkaterv alapján - munkaközösségének éves
programját.
• Javaslatot tesz a szakterületéhez tartozó témakörökhöz, tantárgyakhoz kapcsolódó
tantárgyfelosztásra.
• Elkészíti munkaközösségének tagjaival a munkaközösség tématervezeteit, s ellenőrzi azok
megvalósulását.
• Szakterületén fejleszti az oktatás, nevelés módszereit, módszertani szaktárgyi értekezletet,
bemutató foglalkozásokat szervez. Együttműködik, rendszeres szakmai kapcsolatot tart a
pedagógiai munkát támogató szakmai közösséggel (esetmegbeszélések, figyelemfelkeltés,
konkrét feladatok egyeztetése, megosztása).
• Javaslatot tesz nevelőtestületi értekezlet témáira, felzárkóztató és tehetséggondozó szakkörök
és foglalkozások megszervezésére.
• Figyelemmel kíséri az országos tanulmányi versenyeket, iskolánkban szervezi az ezekre történő
jelentkezéseket.
• Iskolai tanulmányi versenyt szervez tantárgycsoportjának megfelelően. Vizsgálja a tanulói
követelményrendszer kialakítása, mérése, ellenőrzése érdekében munkaközösségéhez tartozó
pedagógusok bevonásával – a tanulók tudás és képességszintjét.
• Szervezi a felzárkóztatás, korrepetálás munkáját.
• Segítséget nyújt az iskolavezetésnek a személyi feltételek biztosításához.
• Rendszeres időközönként (tanáronként, félévente legalább háromszor) tantárgycsoportjában a
munkaközösség tagjainál órát látogat, amelyről szakmai beszélgetést folytat a látogatott
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szaktanárral, óralátogatásról és a szakmai beszélgetésről feljegyzést készít, melyet mind két fél
elfogadóan aláír.
Évente kétszer beszámol, összefoglaló elemzést készít saját munkaközösség-vezetői és
munkaközössége tevékenységéről. Adatokat szolgáltat a nevelőtestület, valamint az
iskolavezetés felé.
Javaslatot tesz a munkaközösségéhez tartozó pedagógusok továbbképzésére, szakvizsgáinak
letételére.
Javaslatot tesz a munkaközössége tagjainak jutalmazására.
Részt vesz szakmai pályázatokon, továbbképzéseken, megbeszéléseken.
Rendszeresen vizsgálja a felügyelete alá tartozó szaktárgyak, vagy tevékenységekhez szükséges
tárgyi és személyi körülményeket, s szükség esetén javaslatot tesz a fejlesztésre.

Egyéb feladatai:
• Részt vesz a pedagógusok intézményi és önértékelésében az iskola intézményi és önértékelési
programja szerint
• Irányítja a taneszközöknek a szaktanárok számára történő kiadását és év végi visszavételezését
• Félévente – igény szerint havonta – összesíti, és a gazdasági vezetőnek leadja a beszerzési
igényeket.
• Összesíti a munkaközösség tankönyvrendelését, határidőre átadja a tankönyvfelelősnek.
Kapcsolatai:
az igazgatóhelyettesek, a szakmai munkaközösség-vezetők, a munkaközössége szaktanárai, a
pedagógiai munkát támogató szakmai közösség tagjai.

IV.9.

Osztályfőnök

Név:
Munkahely:
BZSH Scheiber Sándor Gimnázium és Általános Iskola
Az adott munkakör képesítési, ill. végzettségi követelményei:
felsőfokú, szakirányú
Függelmi kapcsolatai:
A munkáltatói jogkör gyakorlója: az iskola igazgatója
A munkairányítói jogkör gyakorlója (közvetlen felettese): szakmai munkaközösség vezetője
Helyettesítője:
osztályfőnök-helyettes
Helyettesít:
Feladatköre:
Fő feladatai:
 osztálya közösségének felelős vezetője,
 a gyermekek nevelését, oktatását az iskola szellemi és vallási arculatának megfelelően végzi.
Szakmai feladatai: a pedagógusokra vonatkozó általános munkaköri feladatokon túlmenően még az
alábbiak tartoznak feladatai közé, illetve hatáskörébe:
• alapos ismereteket szerez tanítványai személyiségéről, és követi és támogatja személyiségük
fejlődését;
• a Pedagógiai programban foglalt pedagógiai elveket szem előtt tartva neveli osztályának
tanulóit,
• az osztályában tanítók óráit rendszeresen látogatja,
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jól ismeri az osztályába járó tanulók tanulmányi/szociális helyzetét,
együttműködik, összehangolja és támogatja az osztályában tanító pedagógusok munkáját,
folyamatos, érdemi kapcsolatot tart (észrevételeit, gondolatait megbeszéli) a tanítványait
oktató, nevelő tanárokkal (tanulószoba, napközi), osztálya tanulóinak személyiségét
fejlesztő, tanulmányait támogató, segítő iskolai munkatársakkal (nevelési igazgatóhelyettes,
iskolapszichológusok, fejlesztőpedagógusok stb.), valamint esetlegesen külső
szakemberekkel,
szükséges esetben értekezletet hív össze és tart az osztályában értintett tanítók, tanárok,
fejlesztőpedagógusok és egyéb kollégák részvételével,
folyamatos, érdemi pedagógiai kapcsolatot tart fenn az osztály szülői munkaközösségével,
figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét, különös
gondot fordít a tehetséggondozásra, az integráló specifikációkkal rendelkező tanulóira,
hátrányos helyzetű tanulók segítésére;
figyelemmel kíséri osztálya tantermének rendjét, szervezi a megfelelő rend kialakítását;
támogatja tanulóinak beilleszkedését az osztály és az iskola közösségébe,
minősíti a tanulók magatartását és szorgalmát a Pedagógiai programba foglalt elvek szerint;
a velük kapcsolatos észrevételeit, javaslatait tanártársai elé terjeszti,
szülői értekezletet tart, szükség esetén családot látogat. Írásban (KRÉTA, egyéb eszközök)
rendszeresen tájékoztatja a szülőket a tanulók magatartásáról, mulasztásairól,
az osztályban tanító szaktanárok véleménye alapján elkészíti a tanulók negyed-, illetve
háromnegyed évi értékelését,
a tanulók személyiségének ismeretében segíti a pályaválasztást, együttműködve a
pályaválasztási felelőssel,
ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat (a KRÉTA naprakész vezetése, félévi,
év végi statisztikák, továbbtanulással, gyámüggyel kapcsolatos tennivalók stb.),
tanulóit rendszeresen tájékoztatja az éves munkaterv szerinti és egyéb aktuális iskolai
feladatokról, azok megoldására mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek
szervezésében. Osztályának szabadidős, illetve iskolán kívüli tevékenységet szervez.
Rendszeresen figyelemmel kíséri a tanulók tanórán és iskolán kívüli tevékenységét (napközi,
tanulószoba, kollégium, szakkör, fakultáció, sportkör stb.),
Az éves munkaterv szerinti zsidó hitéleti programokat támogatja, osztályát kíséri a
zsinagógalátogatások alkalmával, ünnepeken, rendezvényeken osztályával kötelezően részt
vesz a szervezett programokban,
javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, segélyezésére, kitüntetésére (a tanulók, kollégák
véleményét figyelembe véve), büntetésére.

Egyéb feladatai:
• ügyel a rá bízott tanulókra, valamint az oktató-nevelő munka biztonságos működésére,
• nevelő munkáját folyamatosan tervezi, ennek írásos dokumentuma az osztályfőnöki órák
tanmenete;
• együttműködik gyermekvédelmi ügyekben a nevelési igazgatóhelytettessel.
Beszámolási kötelezettség: igazgató, vallási igazgató, igazgatóhelyettesek, valamint a szülők felé.
Titoktartási kötelezettség
Minden olyan információt (különösen SNI/BTM, egészségi, család, anyagi-, szociális helyzet, egyéb
érzékeny információk stb.) amely a tanulók és az intézmény feladatainak és munkájának védelmében
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csak zártkörűen publikus (esetenként meghatározva!) információival kapcsolatosan, a munkakörét
figyelembe véve, titoktartásra kötelezett.
Kapcsolatai:
az igazgatóhelyettesek, az osztályfőnöki munkaközösség vezetője, a többi osztályfőnök, a
szaktanárok, a pedagógiai munkát támogató szakmai közösség tagjai, az iskolaorvos, a védőnő, az
osztályába járó tanulók szülei, az osztálya tanulói.

IV.10.

Osztályfőnök-helyettes

Név:
Munkahely:
BZSH Scheiber Sándor Gimnázium és Általános Iskola
Az adott munkakör képesítési, ill. végzettségi követelményei:
felsőfokú, szakirányú
Függelmi kapcsolatai:
A munkáltatói jogkör gyakorlója: az iskola igazgatója
A munkairányítói jogkör gyakorlója (közvetlen felettese): szakmai munkaközösség vezetője
Helyettesítője:
Helyettesít:
osztályfőnök
Feladatköre:
Fő feladatai:
• az osztályközösség felelős vezetőjének teljes értékű helyettese
• a gyermekek nevelését, oktatását az iskola szellemi és vallási arculatának megfelelően végzi.
Szakmai feladatai:
a pedagógusokra vonatkozó általános munkaköri feladatokon túlmenően még az alábbiak tartoznak
feladatai közé, illetve hatáskörébe:
• alapos ismereteket szerez tanítványai személyiségéről, és követi személyiségük fejlődését;
• az iskola pedagógiai elveit szem előtt tartva neveli osztályának tanulóit;
• együttműködik, összehangolja és segíti az osztályában tanító pedagógusok munkáját,
látogatja óráikat. Észrevételeit, esetleges problémáit az érintett nevelőkkel megbeszéli;
• aktív pedagógiai kapcsolatot tart fenn az osztály szülői munkaközösségével, a tanítványait
oktató, nevelő tanárokkal (tanulószoba, napközi), a tanulók életét, tanulmányait segítő
személyekkel (pl. nevelési igazgatóhelyettes, pszichológus);
• figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét, különös
gondot fordít a hátrányos helyzetű tanulók segítésére;
• figyelemmel kíséri osztálya tantermének rendjét, szervezi a megfelelő osztálytermi rend
kialakítását;
• segíti a tanulók beilleszkedését az osztály- és az iskolai közösségbe,
• minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, a velük kapcsolatos észrevételeit, javaslatait
tanártársai elé terjeszti,
• szülői értekezletet tart, szükség esetén családot látogat. A KRÉTA és egyéb eszközök útján
rendszeresen tájékoztatja a szülőket a tanulók magatartásáról, mulasztásairól,
• az osztályban tanító szaktanárok véleménye alapján elkészíti a tanulók negyed-, illetve
háromnegyed évi értékelését,
• a tanulók személyiségének ismeretében segíti a pályaválasztást, együttműködve a
pályaválasztási felelőssel,
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ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat (osztálynapló naprakész vezetése,
félévi, év végi statisztikák, továbbtanulással, gyámüggyel kapcsolatos tennivalók stb.),
tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására
mozgósít, valamint közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében.
Osztályának szabadidős, illetve iskolán kívüli tevékenységet szervez. Rendszeresen
figyelemmel kíséri a tanulók tanórán és iskolán kívüli tevékenységét (napközi, tanulószoba,
kollégium, szakkör, fakultáció, sportkör stb.),
Az iskola tanévre szóló esemény naptára szerinti zsidó hitéleti feladatokat támogatja,
osztályát kíséri a zsinagógalátogatások alkalmával, ünnepeken, rendezvényeken osztályával
részt vesz a szervezett programokban,
javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, segélyezésére, kitüntetésére (a tanulók, kollégák
véleményét figyelembe véve).

Egyéb feladatai:
• nevelő munkáját folyamatosan tervezi, ennek írásos dokumentuma az osztályfőnöki órák
tanmenete melyet osztályfőnök párjával együtt dolgoznak ki,
• ügyel a rá bízott tanulókra, valamint az oktató-nevelő munka biztonságos működésére
• az iskolai ünnepélyek lebonyolításában aktívan részt vesz,
• együttműködik gyermekvédelmi ügyekben a nevelési igazgatóhelytettessel.
Kapcsolatai:
az igazgatóhelyettesek, az osztályfőnöki munkaközösség vezetője, az osztályfőnök, a szaktanárok,
a pedagógiai munkát támogató szakmai közösség tagjai, az iskolaorvos, a védőnő, az osztályába
járó tanulók szülei, az osztálya tanulói.

IV.11.

Fejlesztőpedagógus/gyógypedagógus

Név:
Munkahely:
BZSH Scheiber Sándor Gimnázium és Általános Iskola
Az adott munkakör képesítési, ill. végzettségi követelményei:
felsőfokú, szakirányú
Függelmi kapcsolatai:
A munkáltatói jogkör gyakorlója: az iskola igazgatója
A munkairányítói jogkör gyakorlója (közvetlen felettese): szakmai munkaközösség vezetője
Helyettesítője:
Helyettesít:
Feladatköre:
Fő feladatai: A tanulási képességeket vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok által kiadott
szakértői véleményben, valamint a szakvéleményben foglaltak szerinti jogszabályban előírt
fejlesztések biztosítása a tanulók számára.
Szakmai feladatai:
• A fejlesztőpedagógus felelősséggel és önállóan, a tanulók tudásának, képességeinek és
személyiségének fejlesztése érdekében végzi munkáját. Munkaköri kötelességeit általában az
ágazati jogszabályok és az iskola szabályozó normái határozzák meg.
• Nevelő-oktató munkáját a nevelőtestület által kialakított egységes elvek alapján, a módszerek
és a taneszközök szabad megválasztásával, tervszerűen végzi.
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Következetesen betartja a pedagógus etika normáit.
Rendszerességgel átnézi a nyilvántartásban szereplő tanulók szakvéleményeit, illetve szakértői
véleményeit.
Előkészíti, megszervezi és lebonyolítja a matematika-, olvasás- és írástanulással kapcsolatos
problémákkal küzdő tanulókkal való szakszerű foglalkozásokat, illetve elvégzi az ezzel
kapcsolatos adminisztratív tevékenységeket (egyéni fejlesztési terv készítése, a tanulók
fejlődésével kapcsolatos tájékoztató beszámolók elkészítése stb.).
Törvény adta jogánál fogva a foglakozásaihoz maga választja meg a felhasználni kívánt
taneszközöket és módszereket. Választásánál azonban tekintettel kell lennie arra, hogy
munkájával a tantestület által kialakított pedagógiai koncepciót szolgája. Ennek érdekében
konzultál a szakmai munkaközösségek vezetőivel is.
Foglalkozásaira rendszeresen felkészül, nagy gondot fordít a gyermekek életkori
sajátosságainak megfelelő foglalkoztatásra, a rendelkezésre álló idő optimális kihasználására.
Szükség esetén a tanulási képességeket vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok
vizsgálatát kezdeményezi annak érdekében, hogy a tanuló tanulási problémáinak megfelelő
szakemberhez kerüljön, illetve ha ez szükséges, kezdeményezze megfelelő iskolatípusba
irányítását.
A tanulók tanulmányi fejlődését egyéni foglalkoztatással, sokoldalú szemléltetéssel szolgálja.
Maga gondoskodik az általa használt szemléltető és technikai eszközök helyes tárolásáról,
épségének megőrzéséről.
Rendszeresen ellenőrzi és értékeli a tanulók munkáját úgy, hogy az értékelés motiváló hatású
legyen.
Foglalkozásai során kiemelten kezeli a szóbeli és írásbeli kommunikatív képességek fejlesztését.
A tanulók személyiségfejlesztését a tanítás-tanulás folyamatában tervszerűen végzi. Feladata a
tanulók minél alaposabb megismerése, amit folyamatos megfigyelésükkel és különböző
vizsgálatok segítségével érhet el.
Tiszteli a tanulók emberi méltóságát, a másik ember tiszteletét megköveteli a tanulóktól is.
Együttműködik gyermekvédelmi ügyekben a nevelési igazgatóhelytettessel.
Ellátja az általa fejlesztésben részesített tanulókkal kapcsolatos iskolai adminisztrációs munkát,
foglalkozásait adminisztrálja a KRÉTÁ-ban, adatokat szolgáltat a statisztika elkészítéséhez.
Szoros kapcsolatot tart fenn a szülőkkel, őket minden – az egyes gyerekeket érintő – kérdésről
haladéktalanul tájékoztatja. A munkatervben meghatározott időközönként fogadóórát tart.

Kapcsolatai:
a munkaközösség-vezető, a munkaközösségének többi tagja, az osztályfőnökök, a szaktanárok,
tanítók, a szülők, a diákok.

IV.12.

Iskolapszichológus

Név:
Munkahely:
BZSH Scheiber Sándor Gimnázium és Általános Iskola
Az adott munkakör képesítési, ill. végzettségi követelményei:
felsőfokú, szakirányú
Függelmi kapcsolatai:
A munkáltatói jogkör gyakorlója: az iskola igazgatója
A munkairányítói jogkör gyakorlója (közvetlen felettese): szakmai munkaközösség vezetője
Helyettesítője:
73

Helyettesít:
Feladatköre:
Fő feladata:
Az iskolában folyó pedagógiai munka hatékonyságának elősegítése a pszichológia eszközeivel.
Szakmai feladatai:
• Nyomon követi a gyerekek fejlődését, a csoportok és az egyének jellemzőinek változásait.
• Feladata az esetleges zavarok korai felismerése, előrejelzése, kezelése vagy szakemberhez
irányítása.
• Lefolytatja a szükséges szűréseket.
• Teszteket állít össze, végez és értékel az igazgatóval, az osztályfőnöki munkaközösség
vezetőjével, vagy egyes osztályfőnökökkel folytatott egyeztetés alapján.
• Pedagógiai szintfelméréseket végez.
• Tanácsadást folytat tanulási és magatartászavarok esetén.
• Tanácsadást tart tanárok számára.
• Elősegíti, hogy a fejlődés, fejlesztés érdekében kedvező pszichológiai feltételek álljanak
rendelkezésre.
• Feladata az iskola általános pszichés klímájának karbantartása, a nevelőtestület légkörének
vizsgálata, javítása
• Fejleszti az iskola és a szülők kapcsolatát, segít csökkenteni a feszültségeket.
• Értékeli az iskolai programok és eljárások változásait, ezekről hatástanulmányt készít.
Egyéb feladatai:
• Pályaválasztási tanácsadást tart.
• Szakterületéből ismeretterjesztést, képzést folytat, fakultációt tart.
• Részt vesz az értékelési rendszer kidolgozásában, korrekciójában.
• Részt vesz az új tanulók és tanárok felvételéről hozott döntésben.
• Részt vesz az iskola rendezvényein.
• Rendelési időt jól látható helyen kifüggeszti.
• Együttműködik gyermekvédelmi ügyekben a nevelési igazgatóhelytettessel.
Kapcsolatai:
a munkaközösség-vezető, a munkaközösségének többi tagja, az osztályfőnökök, a szaktanárok,
tanítók, az iskolaorvos, a védőnő, a gyermekvédelmi intézmények, a szülők, a diákok.

IV.13.

Pedagógiai asszisztens

Név:
Munkahely:
BZSH Scheiber Sándor Gimnázium és Általános Iskola
Az adott munkakör képesítési, ill. végzettségi követelményei:
felsőfokú, szakirányú
Függelmi kapcsolatai:
A munkáltatói jogkör gyakorlója: az iskola igazgatója
A munkairányítói jogkör gyakorlója (közvetlen felettese): pedagógiai igazgatóhelyettes
Helyettesítője:
Helyettesít:
Feladatköre:
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Fő feladata
• a kijelölt 1. – 4. évfolyamos tanulók felügyelete, kísérése, gondozása, igényes szabadidős
foglalkoztatása, az alsó tagozatos működési rend, és beosztás szerint,
• Nyolcórás napi munkaidejének felében a gyerekekkel való közvetlen foglalkozást lát el, a
fennmaradó időben a tanítás – tanulás eszközeinek előkészítését, a foglalkozásokra való
szervezést és felkészülést végez,
• A tanórák alatt a tanító útmutatása alapján, vagy egyéni felzárkóztatással segíti a tanulás
eredményességét, vagy gyakorló feladatlapokat készít, eszközöket vesz elő;
• A délelőtti tanítási órákon hospitálásokkal, a könyvtári szakirodalom tanulmányozásával
gyarapítja pedagógiai-pszichológiai ismereteit.
• Szervezi, felügyeli a tanulócsoport étkezéseit, ügyel a személyi és környezeti higiénés
szabályok betartására, a helyes szokások kialakítására. Alkalmanként a tanulókat orvosi
vizsgálatra, nevelési tanácsadóba kíséri
• Az óraközi szünetekben a szabadlevegőn szervezett testmozgás (gimnasztika, labdajátékok
stb.), és játékok kezdeményezésével segíti a gyerekek teherbíró képességét.
• Ebéd után a tanulási idő kezdetéig a szabadban gondoskodik a rábízott tanulók szervezett
foglalkoztatásáról: gimnasztika, labdajátékok stb.
• A délutáni tanulási idő alatt a napközis nevelő útmutatásával egyénileg foglalkozik a
tanulókkal, vagy foglalkoztatja a házi feladattal elkészült gyermekeket.
• Rendszeresen tájékoztatja tanítót a tanulók fejlődéséről, magatartásukról, az eredményekről.
• Aktívan részt vesz az iskolai programok előkészítésében és szervezésében: az első
osztályosok kirándulásain; egyéb intézményi rendezvényeken segíti a programok
megvalósítását. Szerepet vállal péntek délutánonként a napközisek részére szervezett
kulturális programokban.
• Részt vesz a kívánság szerinti szülői értekezleteken, a munkatervi fogadóórákon.
• Gondoskodik a gyerekek testi és erkölcsi védelméről, személyiségük fejlesztéséről, a
balesetek megelőzéséről, óvja a fiatalok jogait, az emberi méltóságot.
• Szükség szerint megbízással ellátja a téli, tavaszi, nyári napközis és tábori felügyeletet, és ott
gondoskodik a gyerekek foglalkoztatásáról.
• A pedagógiai program alapján tárgyilagos ismeretekkel növeli a tanulók tudását, sokoldalú
és érdekes gyakorlati feladattal, a fejlesztő gyakorlással egyéni képességeiket, objektíven és
indoklással értékel.
• Vezeti a szükséges nyilvántartásokat, ellátja a munkájával kapcsolatos adminisztrációt.
• Határidőre elvégzi minőségi kivitelezésben mindazokat a munkafeladatokat, amelyeket az
igazgató és vezető megbízza.
Kapcsolatai:
igazgatóhelyettesek, osztályfőnökök, munkaközösség-vezetők, diákok.

IV.14.

A DÖK munkáját támogató pedagógus

Név:
Munkahely:
BZSH Scheiber Sándor Gimnázium és Általános Iskola
Az adott munkakör képesítési, ill. végzettségi követelményei:
felsőfokú, szakirányú
Függelmi kapcsolatai:
A munkáltatói jogkör gyakorlója: az iskola igazgatója
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A munkairányítói jogkör gyakorlója (közvetlen felettese): az iskola igazgatója
Helyettesítője:
Helyettesít:
Feladatköre:
Fő feladata
• Részt vesz a diákönkormányzat alakuló ülésén, ismerteti a tagokkal a diákönkormányzat
törvényes jogait és iskolai hatáskörét.
• Segíti a diákönkormányzati választásokat, támogatja a diákönkormányzatot a választások
szervezésében, elősegíti az iskolában a képviseleti és a közvetlen demokrácia
érvényesülését.
• Segíti a diákönkormányzatot szervezeti és működési szabályzatának megalkotásában,
módosításában. Közvetít a nevelőtestület és a diákönkormányzat között.
• A diákönkormányzat igénye alapján szakmai segítséget nyújt a közös programok
megtervezéséhez, szervezéséhez, részt vesz az értékelésben.
• Gondoskodik a diákönkormányzati munkaterv programjainak eredményes lebonyolításáról,
részt vesz a diákfórumok, az iskolagyűlések szervezésében, a diákönkormányzat ülésein
• Személyesen vagy a kollégák, a szülők bevonásával biztosítja a felnőtt felügyeletet a
rendezvényeken, felelős a Házirend betartásáért.
• Képviseli a diákönkormányzatot a nevelőtestület, és a Fenntartó előtt, ahol ezt a diákvezető
nem teheti meg.
Felelőssége:
Jogszabályok, szabályzatok figyelemmel kísérése, betartása és betartatása
Kapcsolatai:
az igazgató, az igazgatóhelyettesek, a munkaközösség-vezetők, az osztályfőnökök, a
pedagógusok, az iskolatitkár, a diákok, a szülők.

IV.15.

Belső ellenőrzési (BECS) megbízott

Név:
Munkahely:
BZSH Scheiber Sándor Gimnázium és Általános Iskola
Az adott munkakör képesítési, ill. végzettségi követelményei:
felsőfokú
Függelmi kapcsolatai:
A munkáltatói jogkör gyakorlója: az iskola igazgatója
A munkairányítói jogkör gyakorlója (közvetlen felettese): az iskola igazgatója
Helyettesítője:
Helyettesít:
Feladatköre:
Fő feladata
Szakmai és jogi iránymutatást végez az intézmény vezetőinek és pedagógusainak munkájának a
fejlesztéséhez. Munkájával hozzájárul az intézmény jogszerű, hatékony és eredményes
működéséhez.
Szakmai feladatai:
• Felkészíti és támogatja a pedagógusokat a szakmai minősítő eljárásra.
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Felkészíti és támogatja a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítőket a szakmai minősítő
eljárásra.
Támogatja a pedagógiai szakmai munka fejlesztését.
Adatot szolgáltat az intézmény pedagógiai külső és belső értékelésének elkészítéséhez.
Elfogadásra előkészíti az ötéves önértékelési programot és az éves önértékelési tervet a
munkaközösség-vezetőkkel együttműködve.
Elfogadásra előkészíti az érvényes kézikönyveknek megfelelően az önértékelés helyi
elvárásrendszerét a vezetéssel együttműködve.
Javaslatot tesz az önértékelésre kijelölt pedagógusok személyére a munkaközösségvezetőkkel együttműködve.

A belső ellenőrzés megbízott jogosult
• az önértékeléshez kapcsolódó iratokba, dokumentumokba betekinteni, azokról másolatot
készíteni;
• az önértékelt dolgozótól írásban vagy szóban felvilágosítást kérni.
A belső ellenőrzés megbízott köteles
• az önértékeléssel kapcsolatban a jogszabályokban és az iskola belső szabályzataiban
foglalt előírásoknak megfelelően eljárni;
• az önértékelés során tudomására jutott hivatali titkot megőrizni.
Felelőssége:
Jogszabályok, szabályzatok figyelemmel kísérése, betartása és betartatása
Kapcsolatai:
az igazgató, az igazgatóhelyettesek, a munkaközösség-vezetők, az osztályfőnökök, a pedagógusok,
az iskolatitkár,

IV.16.

A nemzetközi kapcsolatokért felelős megbízott

Név:
Munkahely:
BZSH Scheiber Sándor Gimnázium és Általános Iskola
Az adott munkakör képesítési, ill. végzettségi követelményei:
felsőfokú
Függelmi kapcsolatai:
A munkáltatói jogkör gyakorlója: az iskola igazgatója
A munkairányítói jogkör gyakorlója (közvetlen felettese): az iskola igazgatója
Helyettesítője:
Helyettesít:
Feladatköre:
Fő feladata
Az iskola nemzetközi kapcsolatainak bővítése, lehetséges partnerek felkutatása, a kapcsolatok
ápolása.
Egyéb feladatai:
• partnerintézmények, -szervezetek felkutatása, a kapcsolat létesítése,
77

•
•
•

a kapcsolat ápolása, fenntartása, közös események szervezése,
a kapcsolatban résztvevők kiválasztása az iskolából,
a kapcsolatokkal összefüggésben rendezvények szervezése, azokról beszámolók készítése.

Felelőssége:
A kapcsolatok ápolása, az iskola hírnevének öregbítése
Kapcsolatai:
az igazgató, az igazgatóhelyettesek, a gazdasági vezető, a munkaközösség-vezetők, az
osztályfőnökök, a pedagógusok, a diákok

IV.17.

Gazdasági vezető

Név:
Munkahely:
BZSH Scheiber Sándor Gimnázium és Általános Iskola
Az adott munkakör képesítési, ill. végzettségi követelményei:
középfokú, felsőfokú, szakirányú
Függelmi kapcsolatai:
A munkáltatói jogkör gyakorlója: az iskola igazgatója
A munkairányítói jogkör gyakorlója (közvetlen felettese): az iskola igazgatója
Helyettesítője:
a gazdasági vezető helyettese
Helyettesít:
igazgató
Feladatköre:
• a pénzügyi politika kialakítása, Az iskola pénzügyi műveleteinek tervezése, elemzése és
ellenőrzése;
• pénzügyi tervek és stratégiák kidolgozása és felülvizsgálata, pénzügyi beszámolók készítése;
• a számviteli politika kialakítása, a számviteli rendszer kiépítése és működtetése, beszámolók
készítése,
• a működéshez szükséges források kezelése, beruházási és finanszírozási döntések
előkészítése, stratégiai döntések támogatása;
• a pénzeszközök hatékony felhasználásának ellenőrzése;
• a tervezés, ellenőrzés és információáramlás összehangolása;
• a közvetlen irányítása alá tartozó munkavállalók koordinálása, ellenőrzése, irányítása
• egységes szakmai elvek meghatározása és a zavartalan működtetést biztosító feltételek
biztosítása;
• a napi működés tervezése és irányítása.
Egyéb feladatai:
• analitikus könyvelés (anyagkönyvelés, termelés és értékesítés könyvelése, tárgyieszköznyilvántartás) előkészítése, kontírozás, analitikus számla és napló vezetése, időszak végén
feladások (összesítések) készítése;
• ellenőrző és összesítő kimutatások készítése, havi zárási feladatok előkészítése, zárótételek
kontírozása, könyvelése;
• részvétel az eredménykimutatás és a mérleg elkészítésében;
• bizonylati renddel kapcsolatos feladatok végzése;
• az adatok, a könyvelés és a dokumentumok ellenőrzése a bevitt adatok megfelelősége,
matematikai pontossága és megfelelő kódolása szempontjából;
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az ügyviteli szoftverben információk rögzítése, tárolása és elemzése;
bevételekkel, kiadásokkal, kötelezettségekkel és követelésekkel, nyereséggel és veszteséggel
kapcsolatos statisztikai, pénzügyi, számviteli jelentések és táblázatok összeállítása.
bérek és egyéb juttatások számfejtése, fix összegű (előlegek, bírói letiltás, kártérítés) és
százalékos levonások (nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék, magánnyugdíjpénztár,
személyi jövedelemadó, munkavállalói járulék), betegszabadság, táppénz és családi pótlék,
kiegészítő fizetés, bérpótlék, túlmunka, jutalom, prémium összegének figyelembevételével;
az iskolát terhelő adók és járulékok összegének megállapítása;
bérszámfejtő lapok, bérfizetési jegyzékek, bérösszesítők, bérfeladások készítése;
a béreket érintő járulékok és befizetési kötelezettségek tekintetében nyilvántartások vezetése
és bevallások készítése az adóhatóság felé;
kézi és számítógépes rendszerek segítségével nyilvántartás vezetése az alkalmazotti
jelenlétről, szabadságról és túlórákról az alkalmazottaknak járó fizetés és juttatások
kiszámítása céljából;
elektronikus átutalással az alkalmazottak fizetése és juttatásai kifizetésének előkészítése, vagy
a fizetés elektronikus átutalásának intézése;
a munkaidő-kimutatások, jelenléti ívek, bérszámítások és egyéb információk ellenőrzése a
bérelszámolással kapcsolatos eltérések meghatározása és egyeztetése céljából.
Indokolt esetben – egyeztetést követően - munkakörébe nem tartozó, de az iskola érdekeit
szolgáló feladatokat is ellát.

Kiadmányozás
A gazdálkodás témakörön belül kiadványozási, rendelkezési és ellenjegyzési jogkörrel rendelkezik.
Felelőssége:
A munkavégzés során a tudomására jutott személyes információkat hivatali titokként kezeli.
Jogszabályok, szabályzatok figyelemmel kísérése, betartása és betartatása
Kapcsolatai:
az igazgató, az igazgatóhelyettesek, a gazdasági vezető helyettese, a munkaközösség-vezetők, az
osztályfőnökök, a tanárok, a technikai dolgozók.

IV.18.

A gazdasági vezető helyettese

Név:
Munkahely:
BZSH Scheiber Sándor Gimnázium és Általános Iskola
Az adott munkakör képesítési, ill. végzettségi követelményei:
középfokú, felsőfokú, szakirányú
Függelmi kapcsolatai:
A munkáltatói jogkör gyakorlója: az iskola igazgatója
A munkairányítói jogkör gyakorlója (közvetlen felettese): gazdasági vezető
Helyettesítője:
gazdasági vezető
Helyettesít:
gazdasági vezető
Feladatköre:
Fő feladata:
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Az intézmény oktató-nevelő munkájához szükséges gazdasági, technikai és műszaki tevékenységek
támogatása. Az intézmény, a Fenntartó által jóváhagyott, gazdasági tervének előkészítésében való
részvétel. Az intézmény műszaki üzemeltetésének, a működés technikai feltételeinek szervezése.
Szakmai feladatai:
• Gazdasági éves terv előkészítésében való részvétel (elemzések, adatgyűjtés és feldolgozás stb.).
• Bevételek esedékességének időszakos figyelése, gazdasági terv szerinti beérkezés jelentése,
valamint az Iskola saját működési bevételei - terembérlet, alapítványi támogatásból származó
bevételei stb.) bevételek esedékességének követése, elmaradás esetén figyelmeztetés a
gazdasági vezető felé.
• Kiadások ellenőrzése – a Fenntartó által elfogadott éves gazdasági terv szerint, kifizetések banki
ügyintézésének előkészítése.
• Havi feladások elkészítése: munkabér kifizetéssel és pénzforgalommal kapcsolatos bizonylatok
számviteli és pénzügyi szabályzatban foglaltak szerinti átadása gazdasági vezetőnek.
• Figyelemmel kíséri az Intézmény gazdálkodását érintő jogszabályi változásokat.
• Szerződések (szolgáltatói és megbízási szerződések), munkaviszony létesítéssel és
megszüntetéssel kapcsolatos anyagok előkészítése, begyűjtése.
• Az étkeztetés megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok támogatása.
• Az oktatási eszközök, anyagok és más beszerzések, műszaki fejlesztések terv szerinti
lebonyolításának előkészítése és támogatása.
• Karbantartások, felújítások tervezése, illetve terveztetése, kiviteleztetése. Külső cégek
működéssel, üzemeléssel kapcsolatos megbízásainak előkészítése, munkájuk technikai,
szervezése.
• Tűzvédelemmel,
munkavédelemmel,
balesetvédelemmel
kapcsolatos
feladatok
megszervezése.
Egyéb feladatai:
Az iskolai rendezvények technikai és műszaki feladatainak támogatása.
Részt vesz az iskola tanulói támogatását megítélő szociális bizottságának munkájában.
Felelőssége:
A munkavégzés során a tudomására jutott személyes információkat hivatali titokként kezeli.
Jogszabályok, szabályzatok figyelemmel kísérése, betartása és betartatása
Kapcsolatai:
az igazgató, a gazdasági vezető, a pedagógiai igazgatóhelyettes, a munkaközösség-vezetők, az
Iskolatitkár, a technikai dolgozók.

IV.19.

Gazdasági ügyintéző

Név:
Munkahely:
BZSH Scheiber Sándor Gimnázium és Általános Iskola
Az adott munkakör képesítési, ill. végzettségi követelményei:
középfokú, felsőfokú, szakirányú
Függelmi kapcsolatai:
A munkáltatói jogkör gyakorlója: az iskola igazgatója
A munkairányítói jogkör gyakorlója (közvetlen felettese): az iskola igazgatója
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Helyettesítője:
a gazdasági vezető vagy a gazdasági vezető helyettese
Helyettesít:
Feladatköre:
• Kezeli az iskola házipénztárát.
• Elvégzi és nyilvántartja az iskola fenntartói és gazdasági tárgyú ügykörének ügyeit, kezeli a
gazdasági dokumentumok kísérő iratait.
• Munkáját az gazdasági vezető utasításai alapján, és a Fenntartó teljes gazdálkodási jogkörű
csoportjával együttműködve, annak szakmai útmutatásai alapján végzi.
• Nyomon követi az iskola költségvetési felhasználását, számlaszámának egyenlegét.
• Gondoskodik a bérjegyzékek dolgozókhoz való eljuttatásáról.
• Közreműködik a munka– és tűzvédelmi berendezések, a munka- és védőruházatok, a
tisztítószerek, irodaszerek, nyomtatványok stb. beszerzésében.
• Határidőre és pontosan teljesíti mindazokat a munkafeladatokat, amivel az igazgató és a
gazdasági vezető megbízza.
Adminisztrációs feladatok:
• ügyviteli adatgyűjtés,
• számviteli dokumentumok szkennelése, feltöltése és rögzítése a központi ügyviteli
rendszerbe,
• munkaügyi és személyi adatbázisok karbantartása,
• leltár ellenőrzés, nyilvántartás.
Felelőssége:
A munkavégzés során a tudomására jutott személyes információkat hivatali titokként kezeli.
Jogszabályok, szabályzatok figyelemmel kísérése, betartása és betartatása
Kapcsolatai:
az igazgató, a gazdasági vezető, a gazdasági vezető helyettese, az igazgatóhelyettesek, a
munkaközösség-vezetők, dolgozók.

IV.20.

Iskolatitkár

Név:
Munkahely:
BZSH Scheiber Sándor Gimnázium és Általános Iskola
Az adott munkakör képesítési, ill. végzettségi követelményei:
középfokú
Függelmi kapcsolatai:
A munkáltatói jogkör gyakorlója: az iskola igazgatója
A munkairányítói jogkör gyakorlója (közvetlen felettese): az iskola igazgatója
Helyettesítője:
gazdasági ügyintéző
Helyettesít:
Fő feladata:
Az intézmény tanügyigazgatási és egyéb adminisztrációja, az intézmény KIR-ben nyilvántartott
adatainak kezelése és karbantartása, a beiskolázással kapcsolatos adatok kezelése, a szülőkkel való
harmonikus kapcsolattartás elősegítése, tanulói felvétellel és távozókkal kapcsolatos ügyintézés,
igazgatói fogadóórák szervezése, adatok gyűjtése, folyamatos frissítése, adatszolgáltatás a
vezetőség felé, az adatok archiválása.
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Egyéb feladatok:
• Az intézmény iratkezelési szabályzata alapján végzi az érkező és kimenő ügyiratok, levelek,
más küldemények kezelését. A postabontás után, amelyet az igazgató végez, iktatja az
ügyiratot, az igazgató utasítása alapján továbbítja a címzetteknek.
• Számontartja a határidős feladatokat, megbeszélések, rendezvények időpontjait rögzíti. A
megbeszélésekkel, rendezvényekkel s más határidős feladatokkal kapcsolatos feladatait az
igazgatóval egyezteti.
• Vezeti az összesített tanulói nyilvántartást, gondoskodik annak évenkénti frissítéséról. Rögzíti
a az összesített tanulói nyilvántartásba az érkező új tanulók adatait.
• A KIR rendszerbe rögzíti, és folyamatosan frissíti a tanulók adatait.
• Közreműködik a KIR statisztika és az állami támogatások igénylésekor szükséges
adatszolgáltatásokban.
• Adat-nyilvántartási és feldolgozási munkájával támogatja a gazdasági vezetőt az
adatszolgáltatási kötelezettségek elkészítésében és a személyzeti munka végzésében.
• Adat-nyilvántartási és feldolgozási munkájával támogatja a pedagógiai igazgatóhelyettest
az adatszolgáltatási kötelezettségek elkészítésében.
• Részt vesz a tanulók felvételének szervezésében, adatfelvételében, valamint a távozó diákok
anyagainak elkészítésében.
• Adatokat dolgoz fel és tart nyilván a tanulók egyéni munkarendjéről és egyéb elkülönítetten
kezelendő határozatairól (SNI stb.).
• Vezeti a tanulói balesetek nyilvántartását.
• A törzslapok és bizonyítványok rendezett kezelését végzi. Évente gondoskodik a lezárt
törzslapok beköttetéséről.
• Megrendeli és beszerzi az iskola működtetésével kapcsolatos nyomtatványokat.
• Ellátja az iskola igazgatóságának ügyfélszolgálatát, - betartva a hivatali titoktartást - telefon,
e-mail és személyes megkeresés esetén.
• A külső és belső körözvényeket eljuttatja az érintettekhez, és láttamoztatja velük.
• Megrendeli a diák- és pedagógusigazolványokat, nyilvántartást vezet azokról a
jogszabályokban előírtak szerint, gondoskodik érvényesítésükről.
• Gondoskodik a vendégek ellátásáról, az ehhez szükséges eszközök és anyagok
beszerzéséről.
Kapcsolatai:
az igazgató, az igazgatóhelyettesek, a gazdasági vezető, a gazdasági vezető helyettese, a
technikai koordinátor, az osztályfőnökök, a munkaközösség-vezetők, diákok, szülők, hivatalok (pl.,
KIR)

IV.21.

Tankönyvfelelős

Név:
Munkahely:
BZSH Scheiber Sándor Gimnázium és Általános Iskola
Az adott munkakör képesítési, ill. végzettségi követelményei:
felsőfokú, szakirányú
Függelmi kapcsolatai:
A munkáltatói jogkör gyakorlója: az iskola igazgatója
A munkairányítói jogkör gyakorlója (közvetlen felettese): a gazdasági vezető
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Helyettesítője:
Helyettesít:
Feladatköre:
Fő feladatai: az éves és az évközi tankönyvrendelések összeállítása, leadása a Könyvtárellátó
Nonprofit Kft. (Kelló) felületén, a tankönyvek szétosztása, a tanári példányok igénylése és könyvtárba
való helyezése, adatszolgáltatás egyéb kiadványokhoz.
Egyéb feladatai:
• Munkáját a gazdaságosság szempontjai alapján végzi.
• A Kelló felületén naprakészen tartja a diákok adatait.
• Összegyűjti a munkaközösségek tankönyvrendeléseit, majd azokat rögzíti a Kelló felületén.
Ugyanekkor megigényli a tanári példányokat, tanári kézikönyveket.
• A tankönyvellátási szerződés szerinti időpontokra összeállítja, illetve frissíti az alap-, a pót, és az
évközi rendeléseket.
• A piaci tankönyvkiadóktól megrendeli az esetleges fizetős tankönyveket. Megállapítja a
gazdasági ügyintéző, a munkaközösségek és az osztályfőnökök számára a diákok által
fizetendő összegeket.
• Tételesen átveszi az iskolába szállított tankönyveket, aláírja az átvételi dokumentumokat.
Megteszi az esetlegesen szükséges észrevételeket.
• Gondoskodik a tanulók tankönyveinek kiosztásáról, kezdeményezi a tanári példányok könyvtári
bevételezését.
• Gondoskodik az érkező diákok tankönyvellátásáról, az esetlegesen szükségessé váló tanári
példányok beszerzéséröl.
• Adatokat szolgáltat a Kelló által ingyen kiküldött kiadványokhoz, azokat tételesen átveszi, és
gondoskodik e kiadványok célközönséghez való juttatásáról.
Kapcsolatai:
a gazdasági vezető, a szakmai munkaközösség-vezetők, a gazdasági ügyintéző.

IV.22.

Technikai koordinátor

Név:
Munkahely:
BZSH Scheiber Sándor Gimnázium és Általános Iskola
Az adott munkakör képesítési, ill. végzettségi követelményei:
középfokú, felsőfokú
Függelmi kapcsolatai:
A munkáltatói jogkör gyakorlója: az iskola igazgatója
A munkairányítói jogkör gyakorlója (közvetlen felettese): gazdasági vezető
Helyettesítője:
Helyettesít:
technikai munkatárs (karbantartó)
Feladatköre:
Fő feladata:
• Az intézményi épület állagának és értékeinek megóvása érdekében végzett karbantartói és
takarítási feladatok szervezése.
• Az intézmény épületében működő műszaki berendezések üzemeltetéséhez szükséges,
házilagosan is elvégezhető karbantartói munkák szervezése, elvégzése.
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Az intézményi épület egészének és környékének tisztaságát, rendjét támogató munka
szervezése.
• Az intézményi épületben, valamint a benne működő épületgépészeti berendezések
meghibásodását, rongálását az észlelést követően azonnal jelzi a gazdasági vezetőnek és
megszervezi a meghibásodás, rongálódás javítását.
Szakmai feladatai:
• A gazdasági vezető által kijelölt szolgáltatókkal végzett javításokat és munkákat szervezi és
támogatja, a végzett munkát ellenőrzi, ellenőrzi a kötelező épületgépészeti és tűzvédelmi
nyilvántartásokat.
• A kisebb javításokat, megrongálódott, meghibásodott tárgyak, eszközök, alkatrészek stb.
javítását, fontossági és sürgősségi sorrendben, a gazdasági vezetővel folytatott egyeztetés
alapján megszervezi,
• A karbantartó munkák házilagos kivitelezéséhez szükséges szerszámok, alkatrészek
műhelyben elhelyezett kisgépek állapotáért felel, a műhely leltárfelelőse
• Karbantartói munkájával segíti az iskolai taneszközök biztonságos tárolását, az eszközök
hiánytalan megőrzésének lehetőségét.
• Gondoskodik az intézmény épületének optimális, időjárásnak megfelelő hőmérséklet
beállításáról.
•

Egyéb feladatok:
• Az intézményben rábízott szerszámokért, kisgépekért és ingóságokért anyagi felelőséggel
tartozik, felel azok rendeltetésszerű használatáért azokban az időszakokban is, amikor a
tanítás szünetel.
• Részt vesz az iskola épületén belül történő anyagmozgatásban, szállításban (könyvek,
oktatási eszközök, bútorok stb.).
• Rendezvények, ünnepségek alkalmával megszervezi az épület kijelölt helységeinek
berendezését, a szükséges berendezések (székek, asztalok stb.) mozgatását.
• Rendkívüli időjárási viszonyok alkalmával megszervezi és részt vesz a hó eltakarításában, ill.
az épület környékének rendbe tételében.
• Az épületüzemeltetéshez kapcsolódó fogyóeszközöket nyilvántartja, jelzi a beszerzés
szükségességét a gazdasági vezető helyettesének.
• A technikai koordinátor kérése alapján alkalmanként részt vesz a fogyóeszközök
beszerzésében.
Az intézmény épületében, a Budapesti Zsidó Hitközség fenntartásában működő Népkonyha
területére vonatkozó karbantartási feladatokat a gazdasági vezetővel és a konyha vezetőjével
együttesen egyeztetve szervezi meg.
Kapcsolatai:
a gazdasági vezető, a gazdasági vezető helyettese, a technikai koordinátor, a gazdasági ügyintéző,
a technikai munkatárs, dolgozók, külső szolgáltatók
Felelőssége:
- Jogszabályok, szabályzatok figyelemmel kísérése, betartása és betartatása
Heti munkaideje:

40 óra
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Munkarendje:
Munkaidő beosztása:

IV.23.

általános
H-P: 7:30 - 16:00

Technikai munkatárs (karbantartó)

Név:
Munkahely:
BZSH Scheiber Sándor Gimnázium és Általános Iskola
Az adott munkakör képesítési, ill. végzettségi követelményei:
nincs
Függelmi kapcsolatai:
A munkáltatói jogkör gyakorlója: az iskola igazgatója
A munkairányítói jogkör gyakorlója (közvetlen felettese): technikai koordinátor
Helyettesítője:
technikai koordinátor
Helyettesít:
Feladatköre:
Fő feladata:
• Az intézményi épület állagának és értékeinek megóvása érdekében végzett karbantartói
feladatok ellátása.
• Az intézmény épületében működő műszaki berendezések üzemeltetéséhez szükséges,
házilagosan is elvégezhető karbantartói munkák elvégzése.
• Az intézményi épület egészének és környékének tisztaságát, rendjét támogató munkája.
• Az intézményi épületben, valamint a benne működő épületgépészeti berendezések
meghibásodását, rongálását az észlelést követően azonnal jelzi a technikai koordinátornak.
Szakmai feladatai:
• A technikai koordinátor által kijelölt szolgáltatókkal végzett javításokat és munkákat
támogatja, a végzett munkát ellenőrzi, vezeti a kötelező épületgépészeti és tűzvédelmi
nyilvántartásokat.
• A kisebb javításokat, megrongálódott, meghibásodott tárgyak, eszközök, alkatrészek stb.
javítását, fontossági és sürgősségi sorrendben, a gazdasági vezető helyettesétől kapott
megrendelések szerint végzi
• A karbantartó munkák házilagos kivitelezéséhez szükséges szerszámok, alkatrészek
műhelyben elhelyezett kisgépek állapotáért felel, a műhely leltárfelelőse
• Karbantartói munkájával segíti az iskolai taneszközök biztonságos tárolását, az eszközök
hiánytalan megőrzésének lehetőségét.
• Gondoskodik az intézmény épületének optimális, időjárásnak megfelelő hőmérséklet
beállításáról.
Egyéb feladatok:
• Az intézményben rábízott szerszámokért, kisgépekért és ingóságokért anyagi felelőséggel
tartozik, felel azok rendeltetésszerű használatáért azokban az időszakokban is, amikor a
tanítás szünetel.
• Részt vesz az iskola épületén belül történő anyagmozgatásban, szállításban (könyvek,
oktatási eszközök, bútorok stb.).
• Rendezvények, ünnepségek alkalmával részt vesz az épület kijelölt helységeinek
berendezésében, a szükséges berendezések (székek, asztalok stb.) mozgatásában.
• Rendkívüli időjárási viszonyok alkalmával részt vesz a hó eltakarításában, ill. az épület
környékének rendbe tételében.
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•
•

Az épületüzemeltetéshez kapcsolódó fogyóeszközöket nyilvántartja, jelzi a beszerzés
szükségességét a technikai koordinátornak.
A technikai koordinátor kérése alapján alkalmanként részt vesz a fogyóeszközök
beszerzésében.

Az intézmény épületében, a Budapesti Zsidó Hitközség fenntartásában működő Népkonyha
területére vonatkozó karbantartási feladatokat a technikai koordinátor utasítása alapján láthat el.
Kapcsolatai:
a gazdasági vezető, a gazdasági vezető helyettese, a technikai koordinátor, a gazdasági ügyintéző,
a technikai munkatársak, dolgozók, külső szolgáltatók
Felelőssége:
- Jogszabályok, szabályzatok figyelemmel kísérése, betartása és betartatása
Heti munkaideje:
Munkarendje:
Munkaidő beosztása:

IV.24.

40 óra
általános
H-P: 7:30 - 16:00

Technikai munkatárs (takarító)

Név:
Munkahely:
BZSH Scheiber Sándor Gimnázium és Általános Iskola
Az adott munkakör képesítési, ill. végzettségi követelményei:
nincs
Függelmi kapcsolatai:
A munkáltatói jogkör gyakorlója: az iskola igazgatója
A munkairányítói jogkör gyakorlója (közvetlen felettese): technikai koordinátor
Helyettesítője:
Helyettesít:
Feladatköre:
Fő feladata:
• Az intézményi épület állagának és értékeinek megóvása érdekében végzett takarítói
feladatok ellátása.
• Az intézményi épület egészének és környékének tisztaságát, rendjét támogató munkája.
Szakmai feladatai:
• napi gyakorisággal kitakarítja a területéhez tartozó tantermeket, padlózatukat felmossa,
tiszta langyos vízzel lemossa a táblát
• napi gyakorisággal kitakarítja a területéhez tartozó folyosórészeket
• a tanulók iskolába érkezését követően felmossa a folyosókat
• mindennemű olyan takarítási munkát szükség szerint elvégez, amely biztosítja az épület
állandó tisztán tartását
• szükség szerint elvégzi az ajtók lemosását, napi gyakorisággal tisztítja a villanykapcsolókat,
fertőtleníti az ajtókilincseket és területéhez tartozó számítógépek billentyűzetét
• napi gyakorisággal takarítja a tanulói és tanári asztalokat és székeket, rendkívüli esetben az
asztalok lapját fertőtleníti
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•
•
•

•
•

kötelessége az irodákban, tantermekben és a folyosókon elhelyezett szemétgyűjtők
rendszeres ürítése, tisztítása
szükség szerint öntözi az irodákban, tanteremben és a folyosón lévő virágokat
nagytakarítást végez a nyári, téli és tavaszi szünetben, mely időszakban a technikai
koordinátor és a gazdasági vezető helyettesének utasítása szerint látja el a munkáját
(szokásosnál alaposabban végzi mindazon feladatokat, mely a napi munkájához tartozik,
ablakpucolás, függönymosás)
a használaton kívüli tantermekben lekapcsolja a villanyt, takarékosan bánik a vízzel,
elektromos energiával
folyamatosan figyelemmel kíséri az intézmény napi működése során keletkezett, a
biztonságos munkavégzést veszélyeztető hibákat, azt jelzi a technikai koordinátornak.

Kapcsolatai:
- a gazdasági vezető, a gazdasági vezető helyettese, a technikai koordinátor, a karbantartó
- dolgozók
- külsős kapcsolatok: szolgáltatók
Heti munkaideje:
40 óra
Munkarendje:
általános
Munkaidő beosztása:
H-P: 6:00 - 14:30

IV.25.

Laboráns

Név:
Munkahely:
BZSH Scheiber Sándor Gimnázium és Általános Iskola
Az adott munkakör képesítési, ill. végzettségi követelményei:
középfokú, szakirányú
szakképzettség
Függelmi kapcsolatai:
A munkáltatói jogkör gyakorlója: az iskola igazgatója
A munkairányítói jogkör gyakorlója (közvetlen felettese): gazdasági vezető
Helyettesítője:
Helyettesít:
Feladatköre:
Fő feladata:
• Szaktanári útmutatás szerint előkészíti a természettudományi tantárgyak –biológia, kémia,
fizika, földrajz – tanórai és fakultációs óráinak eszközeit, anyagait. Az órák utáni rendezetten
visszaállítja a rendet.
• Részt vesz a szaktanárral együtt a természettudományi tantárgyak érettségi tételeinek
gyakorlati előkészítésében, és a tanórán kívüli foglalkozások (szakkör, szabadsáv stb.)
igényeinek kiszolgálásában.
• Fenntartja a szaktantermi előadók, a laboratóriumok és szertárak rendjét és tisztaságát, segít
a leltározásában, selejtezésben.
• Szemléltető anyagokat (fóliák, táblázatok) készít a szaktanári igények alapján
• Beszerzi a megrendelésben visszaigazolt anyagokat (vegyszerek, felszerelések), leadja az
intézmény nevére kiállított számlát, és elszámol a kiadásokról.
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A megrendelt és leszállított kísérleti és összehasonlító anyagokat átveszi, kezeli, tárolja.
Vezeti a nyilvántartásokat (vegyszer, eszköz, transzparens fólia stb.)
Gondoskodik az anyagok azonosításáról, címkézéséről, a tároló edényeken feltünteti az
azonosításhoz szükséges információkat (lejárat időpontja, különleges tárolási előírás).
Ellenőrzi a készülékek állapotát, gondoskodik a karbantartásról, tisztításról, kalibrálásról,
ellátja a hitelesítési munkákat.
A biztonsági és munkavédelmi előírásoknak megfelelően tárolja, kezeli az anyagokat,
reagenseket, oldatokat, külön figyelmet fordít a tűzveszélyes jelzésekre
Munkájával részt vesz az oktató-nevelő munkában, ezért munkaideje rugalmasan
alkalmazkodik a tanítási órák és a fakultációs órák rendjéhez.
A szakmai munkaközösség értekezletein részt vesz, és tájékoztatja a tanárokat az új
szemléltető eszközökről.
Határidőre elvégzi minőségi kivitelezésben mindazokat a feladatokat, amelyekkel az
intézményvezető és a szakmai munkaközösség vezetője megbízza.

Felelőssége:
Jogszabályok, szabályzatok figyelemmel kísérése, betartása és betartatása, a kémiai biztonsági
előírások betartása és betartatása
Kapcsolatai: a természettudományi munkaközösség vezetője, tanárok, diákok

IV.26.

Rendszergazda

Név:
Munkahely:
BZSH Scheiber Sándor Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium
Az adott munkakör képesítési, ill. végzettségi követelményei:
középfokú
Függelmi kapcsolatai:
A munkáltatói jogkör gyakorlója: az iskola igazgatója
A munkairányítói jogkör gyakorlója (közvetlen felettese): gazdasági vezető
Helyettesítője:
Helyettesít:
Feladatköre:
Fő feladata:
Az intézményben használt számítástechnikai és oktatástechnikai eszközök működőképességének
biztosítása, az állandó oktatási állapot fenntartása. Munkáját az iskola oktatási-nevelési feladatainak
alárendelve, a gazdasági vezető irányításával végzi.
Egyéb feladatai:
• Elvégzi az új számítástechnikai eszközök és egyéb hardver eszközök beállításait, majd
rendszeres ellenőrzéseket végez az előforduló hibák felderítése érdekében.
• A számítástechnikai eszközök felügyelete, működtetése.
• Az esetlegesen felmerülő hibák esetén, rövid határidőn belül gondoskodik az elhárításról.
• Különös figyelmet fordít a számítógépek vírusmentességének fenntartására és a rendszeres
ellenőrzésre. Vírusfertőzés esetén mindent megtesz a fertőzés terjedésének
megakadályozására, a fertőzés megszüntetésére, illetve a szoftverekben okozott károk
helyreállítására. Az iskola anyagi lehetőségeihez mérten szorgalmazza vírusvédelmi rendszer
kiépítését.
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Naponta figyelemmel kíséri a számítógépek és tartozékaiknak zavartalan működését.
Nyilvántartja, kezeli az audiovizuális eszközöket. (magnók, projektorok, erősítők,
hangszórók, tabletek, e-book olvasók stb.)
• Gondoskodik az eszközök nyilvántartási számáról, gyártási típusáról, gyártási, beszerzési
évének, garanciális idejének pontos vezetéséről, leltári számmal való megjelöléséről.
• Az eszközöket pontos megjelölésükkel, az iskolavezetéssel egyeztetett elosztásban
osztályfőnököknek, szaktanároknak tanév elején kiadja, személy szerinti átvételét biztosítja,
arról nyilvántartást vezet.
• A tanév végén a kiadott eszközöket raktározásra visszaveszi és vagyonvédelmet biztosító
elhelyezésükről gondoskodik.
• Biztosítja, elősegíti a kiadott eszközök balesetmentes kezelésének feltételeit.
• Szükség szerint a kezelők részére a tapasztalatok alapján, illetve új eszközök beüzemelésénél
kezelési útmutatást ad.
• Megszervezi a meghibásodott készülékek összegyűjtését, elvégzi a kisebb javításokat, intézi
szervizbe küldésüket, majd a javított eszközök visszavételét számontartja, újból kiadja.
• Biztosítja az eszközök, ismerethordozók vagyonvédelmét. Ellenőrzi biztonságos
elhelyezésüket az osztályokban. Hanyag kezelésükről észrevételeket tesz az
iskolavezetésnek.
• Az iskolavezetésnek naptári év december 15-ig pontos helyzetképet ad az
eszközállományról. Javaslatot tesz a selejtezésre.
• Biztosítja az intézményben az alapfeladatok ellátásához szükséges szoftverek működését. A
meglévő szoftvereket és a hozzájuk tartozó licencszerződéseket nyilvántartja.
Egyéb feladatok:
• Egyéb épületüzemeltetési, karbantartási, gondnoki feladatok ellátása a munkáltató egyedi
elrendelése alapján.
Kapcsolatai:
A gazdasági vezető, a gazdasági vezető helyettese, az igazgatóhelyettesek, a gazdasági
ügyintéző, az iskolatitkár, a technikai koordinátor, a karbantartó, a pedagógusok, külső
szolgáltatók.
•
•

IV.27.

Iskolaorvos

Név:
Munkahely:
BZSH Scheiber Sándor Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium
Az adott munkakör képesítési, ill. végzettségi követelményei:
felsőfokú, szakirányú
Függelmi kapcsolatai:
A munkáltatói jogkör gyakorlója: az iskola igazgatója
A munkairányítói jogkör gyakorlója (közvetlen felettese): gazdasági vezető
Helyettesítője:
külső szolgáltató
Helyettesít:
védőnő
Feladatköre:
Fő feladatai:
• A gyermekek, tanulók egészségi állapotának vizsgálata, követése
- fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi
intézkedésekről szóló miniszteri rendelet szerinti fertőző betegség esetén, az iskolai tanulók
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•

•

•
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•

vizsgálata a 2., 4., 6., 8., 10. és 12. évfolyamokban, valamint a lefolytatott vizsgálatokról
adatszolgáltatás teljesítése a rendeletben foglaltak szerint.
Alkalmassági vizsgálatok elvégzése
- Szakmai alkalmassági vizsgálatok elvégzése, pályaválasztási tanácsadás orvosi feladatainak
elvégzése.
- A testnevelési csoportbeosztás elkészítése, gyógytestneveléssel, testneveléssel, sporttal
kapcsolatos iskola-egészségügyi feladatok ellátása.
Közegészségügyi és járványügyi feladatok
- Az iskolai életkorhoz kötött és kampányoltások elvégzése és dokumentálása.
- A járványügyi előírások betartásának ellenőrzése, fertőző megbetegedések esetén
járványügyi intézkedések elrendelése, a megtett intézkedésekről a járási hivatal értesítése.
- A nevelési-oktatási intézményben folyó étkeztetés ellenőrzése.
- Közegészségügyi-járványügyi
hiányosságok
észlelésekor javaslattétel
a hibák
megszüntetésére, valamint a járási hivatal értesítése.
Elsősegélynyújtás
- Az iskolában bekövetkező balesetek, sérülések, akut megbetegedések elsődleges ellátása,
majd a tanuló háziorvoshoz, házi gyermekorvoshoz, illetve egyéb intézménybe irányítása.
Részvétel a nevelési-oktatási intézmény egészségnevelő tevékenységében
- Részvétel az iskolai egészséges életmódra nevelésben, a Nemzeti Alaptanterv
végrehajtásában.
- Egészségügyi információk közlése a szülőkkel és a pedagógusokkal.
- Önvizsgálati alapismeretek tanítása.
Környezet-egészségügyi feladatok
- Az intézményi környezet - tantermek, gyakorlati helyiségek, tornaterem, egyéb kiszolgáló
helyiségek - ellenőrzése, a hiányosságok észlelése, intézkedések megtétele.
- A tanulók gyakorlati oktatásával kapcsolatos munkahelyi körülmények figyelemmel kísérése.
Az ellátott gyermekekről nyilvántartás vezetése, a külön jogszabályok szerinti jelentések
elkészítése, valamint az elvégzett vizsgálatok, oltások dokumentálása külön jogszabály szerint
az Egészségügyi Könyvben.

Felelőssége:
Jogszabályok, szabályzatok figyelemmel kísérése, betartása és betartatása
Kapcsolatai:
A gazdasági vezető, a gazdasági vezető helyettese, a nevelési igazgatóhelyettes, a védőnő, az
osztályfőnökök, a gyógytestnevelő tanár, az iskolapszichológus, gyermek szakrendelések, szűrést
végző intézmények (kerületi fogászat, tüdőszűrő stb.), a diákok.
Drogsegélyhelyek és addiktológiai osztályok, gyermekjóléti intézmények.

IV.28.

Védőnő

Név:
Munkahely:
BZSH Scheiber Sándor Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium
Az adott munkakör képesítési, ill. végzettségi követelményei:
felsőfokú, szakirányú
Függelmi kapcsolatai:
A munkáltatói jogkör gyakorlója: az iskola igazgatója
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A munkairányítói jogkör gyakorlója (közvetlen felettese): az iskolaorvos
Helyettesítője:
külső szolgáltató
Helyettesít:
Feladatköre:
Fő feladata:
Az iskolaorvos szakmai, adminisztratív és szervező munkájának segítése.
Szakmai feladatai:
• Ellátja az iskolaorvos melletti asszisztenciát.
• Az éves munkatervhez összeállítja a védőnői feladatokat
• Megszervezési és ellátja a tanulók kétévenkénti védőnői vizsgálatát
a) a testmagasság, testtömeg, a testi fejlettség és tápláltsági állapot hazai standardok
szerinti értékelése, a nemi fejlődés értékelése,
b) a pszichés, motoros, mentális, szociális fejlődés és magatartásproblémák feltárása,
c) érzékszervek működésének vizsgálata (látás, kancsalság, hallás) és a színlátás vizsgálata
a 6. évfolyamban,
d) mozgásszervek vizsgálata: különös tekintettel a lábstatikai problémákra és a gerincrendellenességekre,
e) vérnyomásmérés,
f) pajzsmirigy tapintásos vizsgálata a 4. évfolyamtól.
• Az iskolaorvos távollétében elsősegélyt nyújt, tanácsadást végez
• A tanuló rosszulléte vagy balesete esetén ellátja, vagy szakorvoshoz utalja be, szükség
esetén a kísérőről is gondoskodik.
• A védőoltásokkal kapcsolatos szervezési, előkészítési feladatok elvégzése.
• Nyilvántartja a dolgozók szűréseit.
• Rendszeresen ellenőrzi a tanulók higiénés állapotát, felvilágosít szükség szerint.
• Fertőzések felbukkanása esetén azonnal intézkedik.
• Testnevelés, gyógytestnevelés, technikai órák, iskolai helyiségek és környezet, az étkeztetés
higiénés ellenőrzésében való részvétel.
Adminisztrációs feladatok
Az elvégzett feladatok dokumentációjának vezetése (egészségügyi törzslapok, Egészségügyi Könyv,
ambuláns napló, védőoltások, szakorvosi beutalások, veszélyeztetettek nyilvántartása stb.).
Egyéb feladatai:
• A tanulói balesetekről, megbetegedésekről, fertőzésekről – a szakszerű ellátást követően –
tájékoztatást ad az iskola igazgatójának és az osztályfőnöknek, ugyanakkor megfelelő
diszkrécióval kezeli a tudomására jutottakat. Tekintettel van a tanuló életkorára, annak
megfelelően tájékoztatja a megbetegedésről a beteg tanulót, és szükség szerint az
érintetteket.
• Az iskolaorvosi rendelőben tartózkodik: hétfő, kedd, szerda, csütörtök; 8-15 óráig, pénteken
8-14 óráig.
Kapcsolatai:
A gazdasági vezető, a gazdasági vezető helyettese, a nevelési igazgatóhelyettes, az iskolaorvos, az
osztályfőnökök, a gyógytestnevelő tanár, az iskolapszichológus, gyermek szakrendelések, szűrést
végző intézmények (kerületi fogászat, tüdőszűrő stb.), a diákok.
Drogsegélyhelyek és addiktológiai osztályok, gyermekjóléti intézmények.
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