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A Kecskeméti Katona József Gimnázium (továbbiakban: intézmény) 

nevelőtestülete, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

(továbbiakban: Tv.) 25. § (4) bekezdés alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 

törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) rendelet, (továbbiakban: VR), a 

nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

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

figyelembe vételével, az alábbi szervezeti és működési szabályzatot (a továbbiakban: 

SzMSz) alkotja. 

 

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1.1. Az SzMSz hatálya 

 

A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tevékenységére, a 

szervezeti felépítését és működési rendjét, belső és külső kapcsolatait meghatározó 

tárgykörökre, továbbá a saját hatáskörben lefolytatott eljárásokra. 

 

A szabályzat személyi hatálya kiterjed az intézmény 

- alkalmazottjaira, a foglalkoztatás alapjául szolgáló jogviszony típusától  

         függetlenül 

- tanulóira, 

- megbízottjaira, a megbízás tárgyával összefüggésben 

- az intézménnyel jogviszonyban nem álló személyekre, az 5.2. szerint 

 

 

Az SzMSz előírásai érvényesülnek az intézmény területén (telekhatárán és épületein) 

belül, valamint az intézmény által külső helyszíneken szervezett rendezvényeken is. 

 

1.2. Az intézmény alapadatai 

 

Az intézmény neve: Kecskeméti Katona József Gimnázium 

Angol nyelven: Katona József Secondary Grammar School in Kecskemét 

Német nyelven: Katona – József - Gymnasium Kecskemét 

Az intézmény székhelye: 6000 Kecskemét, Dózsa György út 3. 

OM azonosító: 027944 

Az iskola fenntartója és működtetője a Kecskeméti Tankerületi Központ 

Címe: 6000 Kecskemét, Homokszem u. 3-5. 

Adószáma: 15835200-2-03 

 

1.3. Az intézmény létszámkeretei 

 

Az intézmény engedélyezett alkalmazotti létszámkeretét a fenntartó határozza meg a 

vonatkozó jogszabályok alapján. A felvehető maximális tanulólétszám 770 fő. 

 

1.4. Az intézmény szervezete 

 

Az intézményben saját szervezeti egységként iskolai könyvtár működik. 

Az iskolai sportkör feladatait – az iskolával kötött megállapodás alapján – az 

iskolában működő Katona József Gimnázium Diáksport Egyesület (DSE) látja el. A 
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DSE saját alapszabálya, valamint szervezeti és működési rendje szerint látja el 

feladatait, az intézménnyel együttműködésben. 

2. AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSE 

 

2.1. Az intézményvezető 

 

Az intézmény felelős vezetője és törvényes képviselője az intézményvezető.  

Az intézményvezető felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, az 

intézmény közfeladatainak ellátásáért. 

Az intézményvezető jogköreit a Tv. 69. § (1) bekezdés, felelősségi területeit a Tv. 

69. § (2) bekezdés tartalmazza. 

 

Az intézményvezető eljár és dönt mindazokban az ügyekben, amelyeket jogszabály, 

vagy az SzMSz nem utal más személy, vagy testület hatáskörébe. Az 

intézményvezető, ezen jogköreit esetenként vagy az ügyek meghatározott körében 

valamely intézményvezető-helyettesre átruházhatja. Az átruházott hatáskör 

gyakorlója a hatáskört nem adhatja tovább. 

 

Az intézményvezető közvetlen és napi munkakapcsolatban áll az intézményvezető-

helyettesekkel, a fenntartóval és a működtetésben közreműködő külső 

szolgáltatókkal. 

Az intézményvezető közvetlenül irányítja és szervezi a nevelőtestület munkáját. 

Az intézményvezető munkáját és feladatának ellátását iskolatitkárok segítik. 

 

2.2. Intézményvezető-helyettesek  

 

Az intézményvezető munkáját két, egymáshoz képest mellérendeltségi viszonyban 

lévő intézményvezető-helyettes segíti. Feladataikat az SzMSz-ben és a vezetői 

megbízásban rögzített munkaterületeken tervszerűen és felelősséggel végzik, az 

intézményvezető közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett. 

 

Az I. intézményvezető-helyettes feladatkörébe tartozik különösen: 

- a hozzá beosztott munkaközösség-vezetők munkájának irányítása, 

- a tantárgyfelosztás előkészítése, órarend elkészítése, 

- a 2. félévben a pedagógusok helyettesítésre történő beosztása, a túlóra és a  

         mulasztások nyilvántartása, 

- a tanulmányi versenyek szervezése, a versenyeredmények nyilvántartása, 

- a szakkörök szervezése, 

- a mérések, az alapvizsga megszervezése, 

- az iskolai ünnepségek megszervezése. 

 

A II. intézményvezető-helyettes feladatkörébe tartozik különösen: 

- az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel irányítása, 

- a hozzá beosztott munkaközösség-vezetők és a munkaközösségekhez nem  

         tartozó tanárok munkájának irányítása, 

- az érettségi vizsgák megszervezése, adminisztrációja, 

- a végzősök továbbtanulásával kapcsolatos felkészítő feladatok ellátása, 

- az iskolai statisztikai adatszolgáltatással, a tanulmányi adminisztrációval  

         kapcsolatos feladatok ellátása, 

- a pedagógus továbbképzések megszervezése, 

- a beiskolázással kapcsolatos rendezvények megszervezése, 
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- a tanulók egészségi szűrővizsgálatának megszervezése, 

- az 1. félévben a pedagógusok helyettesítésre történő beosztása, a túlóra és a  

         mulasztások nyilvántartása, 

- a tanórán kívüli rendezvények, előadások szervezése, 

- az iskolai évkönyv kiadása. 

 

2.3. A helyettesítés rendje 

 

Az intézményvezetőt, távollétében, illetve akadályoztatása esetén az I. 

intézményvezető-helyettes helyettesíti. Amennyiben az I. intézményvezető-helyettes 

is távol vagy akadályoztatva van, akkor az intézményvezetőt a II. intézményvezető-

helyettes helyettesíti. 

 

Amennyiben az intézményvezető és az intézményvezető-helyettesek együttesen 

vannak távol, vagy akadályoztatva, akkor az intézményvezetőt a Közalkalmazotti 

Tanács elnöke, vagy valamely jelenlévő tagja helyettesíti azzal, hogy felelőssége, 

intézkedési jogköre kizárólag az intézmény működésével, a tanulók biztonságának 

megóvásával összefüggő azonnali intézkedést igénylő ügyekre terjed ki. 

 

Az intézményvezető, a fenntartó előírásai szerint folyamatosan tájékoztatást ad a 

fenntartónak a helyettesítés rendjéről, a helyettesítők személyéről. 

 

Az intézményvezető-helyettes, illetve a helyettesítés miatt vezetői feladatokat ellátó 

személy haladéktalanul köteles megkeresni a fenntartót, ha az intézményvezető 

akadályoztatásának jellege ezt szükségessé teszi. 

 

 

3. A KAPCSOLATTARTÁS RENDJE 

 

3.1. A vezetők kapcsolattartása 

 

Az intézményvezető és az intézményvezető-helyettesek folyamatosan kapcsolatot 

tartanak egymással, melynek jellemző formája: 

- heti rendszerességgel, személyes megbeszélés formájában, az intézmény  

         folyamatban lévő ügyeire kiterjedően, 

- napi rendszerességgel, személyes megbeszélés formájában, a napi  

         munkafeladatokat érintő kérdésekben, 

- eseti jelleggel, telefonon bármikor, ha rendkívüli esemény, vagy halasztást nem 

         tűrő intézkedés szükségessége azt indokolttá teszi. 

 

A vezetői értekezletet heti rendszerességgel az intézményvezető hívja össze és 

vezeti. Az értekezletről emlékeztető készül, melyben rögzítik a megvitatott ügyeket, 

az elhangzott tájékoztatásokat, a feladatok, felelősök és a határidők 

meghatározásával együtt. 

 

A vezetők, a közalkalmazotti tanács vezetőjével és a szakszervezetek képviselőivel 

kiegészülve, szükség szerint kibővített vezetői értekezletet tartanak. A kibővített 

vezetői értekezlet célja a konzultáció, tájékoztatás, tájékozódás, javaslattétel, 

vélemény-nyilvánítás és eszmecsere a dolgozókat érintő ügyekről. Az értekezletet az 

intézményvezető hívja össze és vezeti. Az értekezletről emlékeztető készül, melyben 

rögzítik a megvitatott ügyeket, az elhangzott tájékoztatásokat. 
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3.2. Kapcsolattartás az intézmény közösségeivel 

 

Az intézményvezető és a munkamegosztás szerinti intézményvezető-helyettes, a 

szakmai munkaközösség vezetőjével tart kapcsolatot. A kapcsolattartás az 

intézményvezetővel alkalomszerű, az intézményvezető-helyettessel folyamatos. A 

kapcsolattartás jellemző formája a szóbeli megbeszélés. 

 

Az intézményvezető a szülői szervezettel, annak vezetőjén keresztül tart kapcsolatot. 

A kapcsolattartás gyakorisága alkalomszerű, de félévente legalább két alkalom. A 

kapcsolattartás jellemző formája a szóbeli megbeszélés, szükség esetén írásbeli 

megkeresés. 

Az osztályfőnök az osztályközösség szülői képviselőivel tart kapcsolatot. A 

kapcsolattartás folyamatos, jellemző formája a szóbeli megbeszélés. 

 

Az intézményvezető a diákönkormányzattal, annak vezetőjén keresztül tart 

kapcsolatot. A kapcsolattartás gyakorisága alkalomszerű, de félévente legalább két 

alkalom. A kapcsolattartás jellemző formája a szóbeli megbeszélés, szükség esetén 

írásbeli megkeresés. 

 

Az intézményvezető az intézményben működő diáksport-egyesülettel, annak 

vezetőjén keresztül tart kapcsolatot. A kapcsolattartás folyamatos. A kapcsolattartás 

jellemző formája a szóbeli megbeszélés, szükség esetén írásbeli megkeresés. 

Az intézményvezető és a DSE elnöke évente felülvizsgálja a sportköri feladatok 

ellátására kötött megállapodás teljesítését és annak feltételrendszerét. 

 

3.3. Kapcsolattartás külső szervezetekkel és személyekkel 

 

A pedagógiai szakszolgálatok, a pedagógiai szakmai szolgáltatók, a gyermekjóléti 

szolgálat és az iskola-egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltató 

vezetőjével, vagy kijelölt munkatársával az intézményvezető tart kapcsolatot, az 

intézményvezető-helyettesek, valamint az érintett osztályfőnökök bevonásával.  

A kapcsolattartás gyakorisága alkalomszerű.  

A kapcsolattartás jellemző formája a szóbeli megbeszélés, vagy írásbeli megkeresés. 

 

Hatósági és bírósági eljárás kezdeményezésére az intézményvezető jogosult. 

A kezdeményezést követő kapcsolattartásra, az intézményvezető által kijelölt 

alkalmazott is jogosult. 

A hatóságtól és bíróságtól érkező megkeresést haladéktalanul az intézményvezetőhöz 

kell továbbítani. 

 

Az intézményvezető, a fenntartó és működtetésben közreműködő külső szolgáltatók 

vezetőjével, vagy általa kijelölt munkatársával tart kapcsolatot. 

A kapcsolattartás folyamatos. 

A kapcsolattartás jellemző formája a szóbeli megbeszélés és írásbeli megkeresés. 

 

Az előzőleg fel nem sorolt külső szervekkel, vagy személyekkel az 

intézményvezetők, illetve az intézményvezető-helyettesek kezdeményezhetnek 

kapcsolatfelvételt, vezetői megbízásuk szerinti feladat- és hatáskörükben eljárva.  

A kapcsolatfelvételt követő kapcsolattartásra, a vezető által kijelölt alkalmazott is 

jogosult. 
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A külső szervtől, vagy személytől érkezett megkeresést továbbítani kell az arra 

illetékes vezetőnek, és erről tájékoztatni kell a megkereső személyt is. 

 

Valamely médiától, az intézmény alkalmazottjához közvetlenül érkező megkeresést, 

válaszadás nélkül, haladéktalanul továbbítani kell az intézményvezetőhöz.  

 

 

4. AZ INTÉZMÉNY KÖZÖSSÉGEI ÉS TESTÜLETEI 

 

4.1. A nevelőtestület 

 

A nevelőtestület jogköreit a Tv., a R. és más jogszabályok tartalmazzák.  

 

A nevelőtestület, a jogkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére a 

tagjaiból bizottságot hozhat létre. A létrehozó határozat tartalmazza a bizottság 

nevét, feladatát, tagjait, vezetőjét, működésének időtartamát és beszámolásának 

rendjét. 

 

A nevelőtestület rendszeres jelleggel, határozatlan időre az alábbi jogköreit ruházza 

át: 

- az adott osztályban tanító tanárokból és az intézmény vezetőiből álló közösség 

         jogkörébe: a tanulók magasabb évfolyamba való lépésének megállapítása, a 

         tanulók osztályozó vizsgára bocsátása, 

- a szakmai munkaközösségek jogkörébe: a tantárgyfelosztás véleményezése. 

 

A rendszeres jelleggel átruházott jogkör gyakorlója – amennyiben a nevelőtestület 

nem kér soron kívüli tájékoztatást – félévenként számol be a nevelőtestületnek.  

 

A nevelőtestület rendes értekezletei: 

- tanévnyitó értekezlet, 

- tanévzáró értekezlet, 

- az első félév munkáját értékelő értekezlet, 

- minden félévben a nevelési értekezlet. 

 

A nevelőtestületi értekezletet az intézményvezető hívja össze, saját vagy a R. 117. § 

(2) bekezdésben meghatározottak kezdeményezésére, hirdetmény kifüggesztésével a 

tanári szoba hirdetőtábláján. A meghívó tartalmazza az értekezlet helyét, időpontját 

és napirendjét. 

 

Az értekezletet az intézményvezető, akadályoztatása, vagy felkérése esetén valamely 

intézményvezető-helyettes vezeti (levezető). Az értekezlet megnyitása után a 

levezető – a jelenléti ív alapján – megállapítja a határozatképességet. Az értekezlet – 

jogszabály ellenkező rendelkezése hiányában – akkor határozatképes, ha azon a 

jogosultak több mint a fele jelen van. 

 

Az értekezletről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv rögzíti az értekezlet helyét, 

időpontját, napirendjét, eseményeit, az elhangzottak tartalmi összefoglalását, a 

határozathozatalok eredményét és a határozatok szövegét.  

A jegyzőkönyvet a levezető, az adott értekezletre felkért jegyzőkönyvvezető és a 

jelenlévők közül felkért hitelesítő írja alá. A jegyzőkönyvből (pl. egyes határozatok 

szövegéről) kivonat is készíthető, melyet az intézményvezető, vagy a jegyzőkönyv-
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vezető hitelesít aláírásával. A jelenlévők felsorolását a jegyzőkönyv mellékletét 

képező jelenléti ív tartalmazza. 

 

A nevelőtestület – a jogszabályokban, illetve az SzMSz-ben rögzített esetek 

kivételével – nyílt szavazási eljárásban hozza határozatait. A határozatban – szükség 

esetén – meg kell jelölni a végrehajtásért felelős személyt, valamint a végrehajtás 

határidejét. A tagok „igen”, „nem”, „tartózkodom” nyilatkozattal szavaznak. A 

határozathozatalhoz – jogszabály ellenkező rendelkezése hiányában – a jelenlévő 

tagok több mint a felének egyetértése szükséges. Bármely tag kérheti, hogy a 

jegyzőkönyv név szerint is rögzítse szavazatát. Bármely tag indítványozhatja továbbá 

a titkos szavazással történő határozathozatalt is. Ebben az esetben a tagok, a 

szavazást megelőzően döntenek a nyílt, vagy titkos szavazási módról. 

 

A nevelőtestület titkos szavazással dönt a jogszabályokban, illetve az SzMSz-ben 

meghatározott esetekben, valamint ha a tagok – erre vonatkozó indítvány esetén – 

titkos szavazási módról döntöttek. A titkos szavazás rendje: 

- A szavazás szavazólappal történik, melyen fel kell tüntetni a szavazás tárgyát,  

          az arra vonatkozó egyértelmű, eldöntendő kérdéssel, valamint az „igen”, 

                        „nem”, „tartózkodom” szavazat megtételére szolgáló helyet. 

- Amennyiben azonos tárgykörben több személyről, alternatíváról kell szavazni, 

          úgy az egyes személyekre, alternatívákra azonos típusú szavazat is adható. 

- Ha a nevelőtestület valamely tagját illetően történik a szavazás, a személyében 

          érintett tag – jogszabály ellenkező rendelkezése hiányában – zavartalanul élhet 

                        szavazati jogával. 

- A titkos szavazás érvényességét és eredményességét három jelenlévőből 

         választott szavazatszámláló bizottság állapítja meg. 

- A szavazat abban az esetben érvényes, ha a tag vélemény-nyilvánítása 

          egyértelműen megállapítható. 

- A szavazás akkor eredményes, ha a tagok több mint a fele egyetértőleg  

          nyilatkozott. 

- Amennyiben azonos tárgykörben több személy, illetve alternatíva is elérte a 

          szavazat-többséget, úgy közöttük a több „igen” szavazat, azok azonossága 

                        esetén a több „tartózkodom” szavazat dönt. 

- Eredménytelen, vagy eredményes, de több személy, alternatíva között teljes 

          egyenlőséget mutató szavazás esetén a levezető elrendelheti, hogy a vélemény  

                        megfontolására adott rövid szünet után a titkos szavazás megismétlésre  

                        kerüljön. 

 

4.2. Szakmai munkaközösségek 

 

A szakmai munkaközösségek feladata, a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak 

nevelő-oktató munkájának szakmai segítése, továbbá szakmai és módszertani 

kérdésekben, az intézményben folyó nevelő-oktató munka tervezésének, 

szervezésének, ellenőrzésének segítése. 

 

Az intézményben legalább öt azonos képesítéssel (is) rendelkező szaktanár hozhat 

létre szakmai munkaközösséget. Intézményünkben legfeljebb tíz szakmai 

munkaközösség működhet. 

Intézményünkben ennek megfelelően az alábbi szakmai munkaközösségek 

működnek: 

- magyar nyelv és irodalom, történelem, angol nyelv, német nyelv, 
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- matematika, fizika, kémia, biológia, 

- testnevelés, 

- osztályfőnöki. 

 

A szakmai munkaközösség feladata különösen: 

- a nevelő és oktató munka szakmai színvonalának, minőségének javítása, 

- a szaktárgyi oktatás tartalmának fejlesztése, 

- a módszertani eljárások tökéletesítése, 

- részvétel a szakmai munka belső ellenőrzésében, 

- a tantárgycsoportokkal kapcsolatos pályázatok és tanulmányi versenyek 

         kiírása, lebonyolítása, elbírálása, az eredmények kihirdetése, 

- egységes követelményrendszer kialakítása, 

- a tanulók tudás- és ismeretszintjének felmérése és értékelése, 

- a pedagógusok továbbképzésének szervezése, és az arra vonatkozó  

          javaslattétel, 

- szakmai segítségnyújtás a pedagógusoknak, 

- pedagógiai innovációs tevékenység folytatása, 

- javaslattétel a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok  

         felhasználására, 

- a pályakezdő pedagógusok munkájának támogatása, 

- javaslattétel a munkaközösség vezetőjének személyére, 

- a nevelőtestület által átruházott feladatok ellátása. 

 

A szakmai munkaközösség dönt: 

- működési rendjéről, 

- munkaprogramjáról, 

- szakterületén a nevelőtestület által átruházott ügyekről, 

- szakterületén a tanulmányi versenyek programjáról, 

- mindarról, amit jogszabály, vagy belső szabályzat döntési jogkörébe utal. 

 

A szakmai munkaközösség – a szakterületét érintően – véleményt nyilvánít: 

- a pedagógiai munka eredményességéről és javaslatot tesz továbbfejlesztésére, 

- a pedagógiai programról, 

- a továbbképzési programról 

- a taneszközök, tankönyvek, segédkönyvek és tanulmányi segédletek 

         kiválasztásáról, 

- a felvételi követelmények meghatározásáról, 

- a szintvizsga részeinek és feladatainak meghatározásáról, 

- a tankönyvellátás rendjéről és a tankönyvrendelésről, 

- az intézményvezetői pályázatokról, 

- mindarról, amit jogszabály, vagy belső szabályzat a véleményezési jogkörébe 

          utal. 

 

A szakmai munkaközösség vezetőjét az intézményvezető bízza meg, a szakmai 

munkaközösség véleményét kikérve. A megbízás többször is meghosszabbítható. 

 

A szakmai munkaközösség a vezetőjén keresztül tart kapcsolatot az intézmény 

vezetésével és más közösségeivel. A kapcsolattartás az intézményvezetővel és a 

többi munkaközösség vezetőjével rendszeres, legalább negyedéves gyakoriságú, 

jellemző formája a személyes megbeszélés. Más személyekkel, illetve közösségekkel 

alkalmilag, szükség szerint tart kapcsolatot a vezető. 
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A szakmai munkaközösség vezetőjének feladatai közé tartozik különösen: 

- a pedagógiai program és a munkaterv alapján a munkaközösség éves 

          programjának összeállítása (szeptember 10-ig), 

- összefoglaló elemzés, beszámoló készítése a munkaközösség éves 

          tevékenységéről (a tanévzáró értekezletet megelőző hétig), 

- javaslattétel a tantárgyfelosztásra, 

- módszertani és szaktárgyi értekezlet tartása, bemutató foglalkozás szervezése, 

- a munkaközösségi tagok szakmai fejlődésének irányítása, gondoskodás a 

          szakmai segítségnyújtás megfelelő módjáról, a szakirodalom 

                        tanulmányozásának és felhasználásának segítése, a továbbképzés irányítása, 

- javaslattétel a munkaközösségi tagok jutalmazására, kitüntetésére, 

- a munkaközösség képviselete, 

- a munkaközösségi tagok szakmai munkájának és munkafegyelmének 

          ellenőrzése, 

- a szakmai munka belső ellenőrzésében való részvétel, a tanterv szerinti 

         előrehaladás és a követelményrendszernek való megfelelés figyelemmel 

         kísérése. 

 

A pedagógusok személyes megkereséssel fordulhatnak a nevelő-oktató munkával 

összefüggő szakmai és módszertani kérdéseikkel a szakmai munkaközösség 

vezetőjéhez, vagy a munkaközösség erre kijelölt tagjához.  

A vezető, illetve a kijelölt tag, a megkeresésre három napon belül köteles válaszolni. 

Amennyiben a felvetett téma szélesebb megvitatást igényel, úgy a vezető összehívja 

a munkaközösség értekezletét, szükség esetén igénybe veszi a pedagógiai szakmai 

szolgálat segítségét, illetve – ha a téma jellege megengedi – fórumot indít a 

munkaközösség tagjai között.  

A válaszról, az értekezlet álláspontjáról, a szakmai szolgálat véleményéről, illetve a 

fórum összegzett eredményéről a munkaközösség valamennyi tagját tájékoztatni kell. 

 

4.3. Alkalmi munkacsoportok 

 

Az intézményben folyó munka egyes aktuális, a napi rendes munkamenetbe be nem 

illeszthető feladatainak elvégzésére, a vezetés bármely tagja, illetve valamely 

közösség kezdeményezésére alkalmi jellegű munkacsoport hozható létre. 

 

A munkacsoport feladatát, vezetőjét, tagjait, a kapcsolattartás módját és 

gyakoriságát, valamint a feladat elvégzéséről való beszámolás rendjét és határidejét 

az intézményvezető határozza meg.   
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4.4. Szülői szervezet 

 

Az intézményben, a szülői jogok érvényesítése és a szülői kötelességek teljesítése 

érdekében szülői szervezet működik. A szülők, az osztályok és az intézmény szintjén 

szervezett szülői szervezetek által gyakorolják az őket közösségileg illető jogokat. 

 

Az osztályokban, az osztályba járó tanulók szülei, a tanév időtartamára, 2 – 2 fő 

képviselőt választanak maguk közül. Hatáskörükbe az adott osztályt érintő szülői 

jogok gyakorlása tartozik. A képviselők és az osztályfőnök folyamatosan kapcsolatot 

tartanak egymással. 

 

Az intézmény szülői szervezete az osztályok képviselőiből áll. Az intézményi szülői 

szervezet, a tanév időtartamára, a tagjai közül elnököt, és – az elnök távolléte, vagy 

akadályoztatása esetére, az elnöki jogok gyakorlására – elnökhelyettest választ.  

Az intézményi szülői szervezet hatáskörébe az intézmény egészét érintő szülői jogok 

gyakorlása tartozik. Az intézményi szülői szervezet az elnökön keresztül tart 

kapcsolatot az intézmény vezetésével. 

 

Az intézményi szülő szervezet maga dönt: 

- működési rendjéről, 

- munkatervéről, 

- tisztségviselőiről. 

 

Az intézményi szülői szervezet egyetértési jogot gyakorol az intézményben üzemelő 

élelmiszer-árusító üzlet nyitvatartási rendje, áruautomata működtetési időszaka 

tekintetében, valamint az iskola-egészségügyi szolgálat által nem megfelelőnek 

minősített árukínálat engedélyezése tárgyában. 

 

Az intézményi szülői szervezet véleményezi: 

- a köznevelés-fejlesztési tervet, 

- az SzMSz-t,  

- a házirendet,  

- a fenntartó egyes, jogszabályban megnevezett döntéseinek tervezetét, 

- az intézményvezetői pályázatokat, 

- a munkatervet, 

- a tanítás nyolc óra előtti megkezdhetőségét, 

- a fakultatív hit- és vallásoktatás helyét és idejét, 

- a választható tantárgyakat és az érettségi vizsgára történő felkészítés szintjeit, 

- a tankönyvtámogatás rendjét és a tankönyvrendelést, 

- az intézményi dokumentumok nyilvánosságát. 

 

A szülői szervezet feladatai ellátásához térítésmentesen használhatja az intézmény 

erre kijelölt helyiségét és annak berendezését. 

 

4.5. Diákönkormányzat 

 

Az intézményben, a tanulók érdekeit a diákönkormányzat képviseli. A 

diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi tárgykörre kiterjed. A 

diákönkormányzat tevékenységében az intézmény valamennyi tanulója részt vehet, 

munkáját a tanulók által felkért nagykorú személy (diákönkormányzatért felelős 
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pedagógus) segíti, aki – a diákönkormányzat megbízása alapján – eljárhat a 

diákönkormányzat képviseletében is. 

 

Az osztályokban, az osztályba járó tanulók, a tanév időtartamára, 2 – 2 fő 

diákképviselőt választanak maguk közül, akik az osztályba járó tanulók érdekeit 

képviselik. A diákképviselők és az osztályfőnök folyamatosan kapcsolatot tartanak 

egymással. 

 

A diákönkormányzat az osztályok diákképviselőiből áll. A diákönkormányzat, a 

tanév időtartamára, a tagjai közül elnököt választ. A diákönkormányzat az intézmény 

valamennyi tanulójának az érdekeit képviseli. A diákönkormányzat az elnökön 

keresztül tart kapcsolatot az intézmény vezetésével. 

 

A diákönkormányzat – a nevelőtestület véleményének kikérésével, a 

diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata esetén jóváhagyásával – maga 

dönt: 

- működési rendjéről, 

- szervezeti és működési szabályzatáról, 

- a működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról, 

- hatáskörei gyakorlásáról, 

- egy tanítás nélküli munkanap programjáról, 

- a diákönkormányzat tájékoztatási rendszerének (iskolaújság, iskolarádió) 

          létrehozásáról és működtetéséről, valamint a szerkesztőség tanulói 

                        vezetőjének, felelős szerkesztőjének, munkatársainak megbízásáról. 

 

A diákönkormányzat jogosult arra, hogy az intézményvezető által kijelölt 

helyisége(ke)t, eszköz(öke)t, diákönkormányzati célokra – de nem kizárólagos 

jelleggel – térítésmentesen használja.  

 

A diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol az intézményben üzemelő 

élelmiszer-árusító üzlet nyitvatartási rendje, áruautomata működtetési időszaka 

tekintetében, valamint az iskola-egészségügyi szolgálat által nem megfelelőnek 

minősített árukínálat engedélyezése tárgyában. 

 

Az intézményi diákönkormányzat véleményezi: 

- a köznevelés-fejlesztési tervet, 

- az SZMSZ-t,  

- a házirendet,  

- a fenntartó egyes, jogszabályban megnevezett döntéseinek tervezetét, 

- az intézményvezetői pályázatokat, 

- a tanulói szociális juttatások elosztásának elveit, 

- a tanulók közösségét érintő kérdéseket, 

- a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolókat, 

- a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetését, megszervezését, 

- az egyéb foglalkozási formákat, 

- a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjét, 

- a munkatervet, 

- a tanítás nyolc óra előtti megkezdhetőségét, 

- a fakultatív hit- és vallásoktatás helyét és idejét, 

- a választható tantárgyakat és az érettségi vizsgára történő felkészítés szintjeit, 
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- a tankönyvtámogatás rendjét és a tankönyvrendelést, 

- az intézményi dokumentumok nyilvánosságát, 

- a tanulói fegyelmi eljárás alapjául szolgáló cselekményt. 

 

 

5. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJE 

 

5.1. Intézményben való tartózkodás rendje  

 

A tanulók az alábbi céllal tartózkodhatnak az intézmény területén: 

- tanulói kötelességük teljesítésével összefüggésben,  

- egyéb foglalkozáson való részvétel, vagy arra történő felkészülés érdekében, 

- iskolai, vagy az iskolában szervezett rendezvényen való részvétel céljából, 

- az intézményben biztosított szolgáltatások (pl. étkezés) igénybe vétele céljából. 

 

Az alkalmazottak – ideértve a fenntartó és a működtetésben közreműködő külső 

szolgáltatók alkalmazottjait, megbízottjait is –, feladataik teljesítése céljából, a napi 

munkaidőben, ettől eltérő időpontban pedig az intézményvezető, illetve az 

intézményegység-vezető utasítására, vagy engedélye alapján tartózkodhatnak az 

intézményben. 

 

A napi rendes munkaidő alatt az intézményvezető és az intézményvezető-helyettesek 

közül egyikük mindig az intézményben tartózkodik. Amennyiben valamennyi vezető 

akadályoztatott a benntartózkodásában, úgy a helyettesítési rendre vonatkozó 

előírásokat kell alkalmazni. 

 

Az intézmény rendszeres nyitvatartási ideje a szorgalmi időszak tanítási napjain 

reggel 630 órától este 1900 óráig tart. 

 

Az intézményben a tanítási év ötnapos tanítási hetekből áll. A tanítási napok 

jogszabály, vagy a fenntartó által elrendelt áthelyezéséről, illetve a tanítás nélküli 

napokról az osztályfőnökök tájékoztatják a tanulókat és a szülőket. 

A tanulók heti, illetve napi beosztását az órarend tartalmazza, melyet az osztályfőnök 

a tanév első tanítási napján ismertet a tanulókkal. 

 

A nyári szünet időtartama alatt az intézmény ügyeletet szervez, melynek napjairól és 

időtartamáról legkésőbb az utolsó tanítási napon ad tájékoztatást, illetve az ügyeleti 

rendet az intézmény bejáratához is kifüggeszti, honlapján közzéteszi. 

 

Az iskolai rendezvények miatti eltérő nyitvatartási idő, az iskolai hirdetőtáblákon, 

illetve az osztályfőnökök által kerül közzétételre. 

A nem iskolai rendezvények miatti eltérő nyitvatartási idő, a rendezvény 

szervezőjével kötött megállapodásban kerül meghatározásra. 

 

Szorgalmi időben a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos hivatalos ügyek intézése az 

iskolatitkári irodában történik 900 és 1530 óra között.  

A pénztár nyitvatartási rendjét a fenntartó határozza meg, melyet a tanév kezdetekor 

az osztályfőnökök ismertetnek a tanulókkal és a szülőkkel. 
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5.2. Az intézménnyel jogviszonyban nem álló személyek belépésének és 

benntartózkodásának rendje  

 

Az intézménnyel jogviszonyban álló személynek minősülnek a tanulók, az 

alkalmazottak, a fenntartó és a működtetésben közreműködő külső szolgáltatók 

alkalmazottjai és megbízottjai. Az előzőekben fel nem sorolt személyek az 

intézménnyel jogviszonyban nem álló személynek minősülnek. 

 

Az intézménnyel jogviszonyban nem álló személyek csak hivatalos ügyből 

kifolyólag, vagy meghívás alapján tartózkodhatnak az intézmény területén. 

 

Az intézménnyel jogviszonyban nem álló személyek, nem zavarhatják 

tevékenységükkel a nevelő-oktató munkát. Minden alkalmazott kötelessége, hogy 

biztosítsa a nevelő-oktató munka zavartalanságát, figyelmesen bánjon a hivatalos 

ügyeket intéző személyekkel, és határozottan lépjen fel rendzavarás észlelése esetén. 

Amennyiben a rendzavaró felszólítása nem vezet eredményre, úgy a portaszolgálatot, 

vagy az intézményben tartózkodó vezetőt kell értesíteni.  

 

Az intézménnyel jogviszonyban nem álló személyek belépését a portaszolgálat 

regisztrálja és nyilvántartja. A portaszolgálat kiállítja a belépési engedélyt, 

útbaigazítást ad a keresett személy vagy ügyintézési hely megtalálhatóságára 

vonatkozóan; szükség esetén a keresett személyt a portára hívja, vagy kíséretet kér a 

belépőnek. 

 

Az intézménnyel jogviszonyban nem álló személyek benntartózkodását a 

portaszolgálat felügyeli, ellenőrzi. Ennek keretében a portaszolgálatot ellátó személy 

– az alábbi sorrend betartásával – jogosult és köteles a belépési engedéllyel nem 

rendelkező személyt, valamint az intézmény alkalmazottjainak jelzése alapján a 

belépési engedéllyel rendelkező, de azzal visszaélő, vagy rendzavaró személyt 

- az intézmény elhagyására felszólítani, 

- az intézmény területén kívülre kísérni, 

- előzőek eredménytelensége, vagy lehetetlensége esetén a portaszolgálat 

ellátásáért felelős szolgáltató intézkedését kérni. 

 

A belépési engedélyt a keresett személy, vagy az ügyintéző aláírásával köteles 

ellátni, ezzel igazolva a benntartózkodás jogszerűségét. A belépési engedélyt az 

intézmény elhagyásakor a portaszolgálaton kell leadni. 

 

A szülők belépési engedély nélkül tartózkodhatnak az intézmény területén a 

fogadóórák és a szülői értekezletek alkalmával. 

A nevelőtestület tagjai – a fogadóóra és a szülői értekezlet kivételével – csak 

előzetesen egyeztetett időpontban fogadják a szülőket, a tanulóval kapcsolatos ügyek 

megbeszélésére. Az időpont egyeztetése történhet telefonon, vagy elektronikus 

levélváltással. A szülők benntartózkodására ebben az esetben az általános szabályok 

irányadók. 

 

A bárki által látogathatónak hirdetett iskolai ünnepségek és rendezvények (pl. 

tanévnyitó, tanévzáró, ballagás) alkalmával, az intézménnyel jogviszonyban nem álló 

személyek belépési engedély nélkül tartózkodhatnak az intézmény területén. 

Benntartózkodásukat az intézmény arra kijelölt közössége ellenőrzi és felügyeli, 

rendzavarás észlelése esetén a portaszolgálatot értesíti. 
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A zártkörű iskolai ünnepségek és rendezvények (pl. megemlékezések, tanulmányi 

versenyek, szakmai konferenciák) alkalmával, az intézménnyel jogviszonyban nem 

álló meghívott személyek belépési engedély nélkül tartózkodhatnak az intézmény 

területén. Belépésük regisztrálásáról, valamint benntartózkodásuk ellenőrzéséről és 

felügyeletéről az ünnepség, rendezvény szervezője gondoskodik, rendzavarás esetén 

a portaszolgálatot értesíti. 

 

A nem iskolai rendezvények alkalmával az intézmény, a rendezvény szervezője és a 

portaszolgálat ellátásáért felelős szolgáltató szerződésben, vagy megállapodásban 

rögzíti az intézmény területére történő belépés és benntartózkodás alkalmi rendjét.  

 

A helyiséghasználatra létrejött polgári jogi szerződés esetén, a szerződés rögzíti az 

intézmény területére történő belépés és benntartózkodás alkalmi rendjét, melyről az 

intézmény, írásban értesíti a portaszolgálat ellátásáért felelős szolgáltatót. 

 

Az intézményvezető az intézmény egész területére, vagy meg határozott részére – az 

oktatás rendjével összefüggő, vagy közbiztonsági, vagy közegészségügyi ok miatt – 

látogatási tilalmat rendelhet el. Az intézményvezető, a látogatási tilalom 

elrendeléséről, az azzal érintett területről és a tilalom időtartamáról írásban értesíti a 

portaszolgálatot. A látogatási tilalom hatálya alatt, az intézménnyel jogviszonyban 

nem álló személyek – kivéve az intézményvezető által írásban nevesített személyeket 

– belépése és benntartózkodása nem engedélyezhető 

 

5.3. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 

 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének lényeges eleme a kitűzött célok és 

eredmények összehasonlítása, melynek megszervezéséért és hatékony működtetésért 

az intézményvezető felelős.  

 

A belső ellenőrzés feladatai: 

- biztosítsa az intézmény pedagógiai munkájának jogszerű (a jogszabályok, a 

nemzeti alaptanterv, a kerettanterv, valamint a pedagógiai program szerint előírt) 

működését, 

- segítse elő az intézményben folyó nevelő és oktató munka eredményességét, 

hatékonyságát, 

- az intézményvezető és az intézmény vezetése számára megfelelő mennyiségű 

információt szolgáltasson a pedagógusok munkavégzéséről, 

- szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az intézmény nevelő és oktató 

munkájával kapcsolatos belső és külső értékelések elkészítéséhez. 

 

Ellenőrzésre jogosultak: 

- intézményvezető, 

- intézményvezető-helyettes, 

- szakmai munkaközösség vezetője, vagy ezzel külön megbízott tagja,  

- az intézményvezető vagy a fenntartó által felkért személy. 

 

Kiemelt ellenőrzési szempontok a pedagógiai munka belső ellenőrzése során: 

- a pedagógusok munkafegyelme, 

- a tanterv és a tanmenetek időarányos teljesítése, 

- a tanórák és egyéb foglalkozások pontos megtartása, 
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- a nevelő-oktató munkához kapcsolódó adminisztráció pontossága, 

- a tanterem rendezettsége, tisztasága, dekorációja, 

- a tanár-diák kapcsolat, a tanulói személyiség tiszteletben tartása,  

- a nevelő és oktató munka színvonala tanítási órákon, 

- a tanulók tudása, fejlődése, 

- az órára történő előzetes felkészülés tervezése, 

- a tanítási óra felépítése és szervezése, 

- a tanítási órán alkalmazott módszerek, 

- a tanulók munkája és magatartása, valamint a pedagógus egyénisége, 

          magatartása a tanítási órán, 

- az óra eredményessége, a helyi tanterv követelményeinek teljesítése, 

- a tanórán kívüli nevelőmunka, az osztályfőnöki munka eredményei, a 

         közösségformálás. 

 

Az ellenőrzés jellemző módszerei: 

- tanórák és egyéb foglalkozások látogatása, 

- tanulói munkák ellenőrzése, vizsgálata, 

- írásos dokumentumok vizsgálata, 

- összetett vizsgálat egy-egy tantárgy, tantárgycsoport, nevelési terület 

         eredményességére vonatkozóan, 

- beszámoltatás szóban és írásban. 

 

Az ellenőrzés célja:  

- tájékozódás, segítségnyújtás, 

- feladatok, utasítások végrehajtásának ellenőrzése, 

- eredményesség, problémák feltárása, 

- a minőségi munkavégzés fejlesztése. 

 

Az ellenőrzés területeit, konkrét tartalmát, módszereit és ütemezését az évenként 

elkészítendő ellenőrzési terv tartalmazza az éves munkaterv mellékleteként. Az 

ellenőrzési tervet nyilvánosságra kell hozni. Indokolt esetben az ellenőrzési tervben 

feltüntetett ellenőrzéstől el lehet térni. Az ellenőrzési tervben nem szereplő eseti 

ellenőrzések lefolyásáról az intézményvezető dönt.  

 

A pedagógiai munka ellenőrzése mindig az intézményvezető és az ellenőrzött 

pedagógus tudtával történhet. 

 

Az ellenőrzések eredményeit írásban rögzíteni kell és a tapasztalatokat egyénileg, a 

szakmai munkaközösségeken belül vagy a nevelőtestületi értekezleteken meg kell 

beszélni. 

 

5.4. Ünnepélyek, megemlékezések rendje 

 

Az intézmény az október 23-ai és a március 15-ei nemzeti ünnepek alkalmából 

ünnepélyt tart. Ezeken az ünnepélyeken az intézmény alkalmazottjain és tanulóin 

kívül csak a meghívottak vesznek részt. További ünnepélyek: tanévnyitó, tanévzáró, 

ballagás. 

Ezeken az ünnepélyeken a tanulók szülei, hozzátartozói, és további meghívottak is 

részt vehetnek.  
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Az ünnepélyeken való részvétel mind az alkalmazottaknak, mind a tanulóknak 

kötelező.  

Az ünnepélyek napján a tanulóknak egyenruhában kell az iskolában tartózkodnia.  

 

Az intézmény tanulóinak egyenruhája 

- Fiúknak: sötét színű öltöny, fehér ing, egységes katonás nyakkendő, iskolai 

          jelvény és az öltönyhöz illő alkalmi cipő. 

- Lányoknak: sötétkék szoknya, ugyanilyen anyagból készült V-alakú 

          nyakkivágású és hosszú ujjú felsőrész, amelyre egységes gallér, kézelő és 

          iskolai jelvény kerül. A lányok az egyenruhához illő alkalmi cipőt viselnek.  

 

A gallér és a nyakkendő beszerzése az intézményen keresztül történik, a beiratkozás 

alkalmával. A költségét a szülőknek kell vállalnia. 

A tanév rendjében további rendezvények szerepelhetnek, amikor kötelező az 

egyenruha viselése. 

 

Az intézmény az alábbi alkalmakkor további ünnepi megemlékezést tart: 

- október 6. – megemlékezés az Aradi Vértanúkról, 

- november 11. – Katona József születésének évfordulója, 

- december, a karácsonyi szünet előtti ünnepi műsor 

- február 25. – megemlékezés a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatairól, 

- április 15. – holokauszt emléknap, 

- június 4. – megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napjáról. 

Az ünnepi megemlékezésekre – az éves munkatervben rögzítettek szerint – 

intézményi vagy osztályközösségi szinten kerül sor. 

Az ünnepi megemlékezéseken az egyenruha viselése nem kötelező. 

Az ünnepélyek és megemlékezések időpontját és szervezőjét az éves munkaterv 

tartalmazza. Az ünnepélyek és megemlékezések pontos helye és kezdési időpontja a 

hirdetőtáblákon és az osztályfőnökök által külön is kihirdetésre kerül. 

 

5.5. Hagyományok ápolása 

 

Az intézmény saját történetének folyamatos kutatásával és dokumentálásával, 

egykori diákok meghívásával, névadója emlékének ápolásával erősíti a közösségi 

együvé tartozás érzését. Rendszeres és alkalmi rendezvények szervezésével segíti elő 

az intézmény jó hírnevének megőrzését. 

Katona József születésnapjáról (november 11.) és halálának évfordulójáról (április 

16.) méltó módon megemlékezik az intézmény, és bekapcsolódik a városi 

rendezvényekbe is. 

A hagyományok ápolásában és a hagyományos rendezvények megtartásában az 

intézmény épít az Alapítvány a Kecskeméti Katona József Gimnáziumért munkájára, 

együttműködésére. 

 

Az intézmény jelmondata: „Becsület és dicsőség az érdemesnek!” 

(Katona József: István a magyarok első királya) 

 

Az intézmény zászlója: A zászló piros fehér zöld színű, selyemből készült nemzeti 

lobogó, melyre az iskola címere és jelmondata van ráhímezve. Hétköznapokon a 

díszteremben van elhelyezve. Az ünnepélyek helyszínére a szervező tanár 

megbízásából, az arra érdemes tanulók viszik a zászlót. 
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Az iskola címerét és jelvényét – melyek színben és formában azonosak – az SzMSz 

4. számú melléklete tartalmazza. 

 

A címer használatát, felhasználását az intézményvezető engedélyezi. 

  

A jelvény az ünnepi egyenruha tartozéka, de a tanulók hétköznap is hordhatják. 

A hagyományok ápolásában és a hagyományos rendezvények megtartásában az 

intézmény épít az Alapítvány a Kecskeméti Katona József Gimnáziumért munkájára. 

 

Az intézmény hagyományos rendezvényei:  

- Gólyabál, 

- Katonás Napok (Katona József születésnapjához igazodva), 

- Karácsonyi ünnepély, 

- Szalagavató, 

- Ballagás. 

 

A rendezvények időpontját és szervezőjét az éves munkaterv rögzíti. 

 

Az intézmény és egykori tanulói kapcsolattartását szolgálják: 

 a pályakövetési rendszer, 

 az érettségi és öregdiák találkozók, 

 az Alapítvány a Kecskeméti Katona József Gimnáziumért rendezvényei.  

 

Az intézmény – lehetőségeihez mérten– iskolai évkönyvet jelentet meg. Az évkönyv 

átfogó képet ad a tanév munkájáról, eredményeiről. 

 

„Büszkeségeink”–tabló: Általában évente, a tanév során kiemelkedő teljesítményt 

nyújtó tanulókról tabló készül, mely a folyosón kerül elhelyezésre. 

 

Az intézmény folyamatosan gyűjti az iskolatörténeti emlékeket, melyeket időszaki 

kiállításokon mutat be. 

 

Iskolarádió: Az iskolarádió, a pedagógusok irányításával és a tanulók 

közreműködésével sugároz adást, a 3. és 4. tanóra közötti szünetben. Ettől eltérő 

időpontban történő sugárzásra az intézményvezető ad engedélyt. 

 

5.6. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 

 

A tanulók, tankötelezettségük végéig, évenként legalább egyszer fogászati, 

szemészeti és általános szűrővizsgálaton vesznek részt. Ennek érdekében az 

intézmény kapcsolatot tart és együttműködik az iskola-egészségügyi ellátást biztosító 

egészségügyi szolgáltatóval, valamint más egészségügyi szolgáltatókkal, 

intézményekkel. 

 

Az intézményben a rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás megszervezéséről, 

valamint a szükséges feltételek biztosításáról az intézményvezető gondoskodik, erre 

kijelölt munkatársa, a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős és az osztályfőnökök 

közreműködésével. 

 

A kötelező orvosi vizsgálatok időpontját úgy kell megszervezni, hogy az a tanítást a 

lehető legkisebb mértékben zavarja, illetve ha mód van rá, a vizsgálatok a tanítás 
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előtt vagy után történjenek. Az orvosi vizsgálatok időpontját a védőnő az e célra 

rendszeresített hivatalos egészségügyi füzetbe jegyzi be. A tanulók orvosi 

vizsgálatokon való megjelenéséről az osztályfőnökök gondoskodnak. 

 

A tanulók egészséges pszichés és testi fejlődése szükségessé teszi az egészségügyi 

felvilágosítást. Az iskolaorvos, vagy más szakember, az osztályfőnök kérésére a 

tanulók egészséges életmódra nevelése érdekében felvilágosító előadásokat tarthat. A 

felvilágosítás keretében kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a tanulók, az 

egészséget veszélyeztető élvezeti szerek káros hatásairól (dohányzás, droghasználat, 

alkoholfogyasztás stb.) az életkoruknak megfelelő módon tájékozódhassanak. 

 

5.7. Intézményi védő, óvó előírások 

 

Az intézmény minden dolgozójának ismernie kell, és be kell tartania a 

munkavédelmi szabályzat, a tűzvédelmi utasítás és a tűzriadó terv rendelkezéseit. 

 

A pedagógiai program alapján, a tanórai foglalkozások keretében oktatni kell a 

tanulók biztonságának és testi épségének megóvásával kapcsolatos ismereteket, 

rendszabályokat és viselkedési formákat. A pedagógusok, a kötelező és nem kötelező 

foglakozásokon, valamint ügyeleti beosztásuk ideje alatt kötelesek a rájuk bízott 

tanulók tevékenységét folyamatosan figyelemmel kísérni, a rendet megtartani, 

valamint a baleset-megelőzési szabályokat a tanulókkal betartatni. 

 

Az osztályfőnököknek ismertetniük kell a tanulókkal az egészségük és testi épségük 

védelmére vonatkozó előírásokat, az egyes foglalkozásokkal együtt járó 

veszélyforrásokat, valamint a különféle foglalkozásokon a tilos és elvárható 

magatartásformákat. 

 

Az osztályfőnököknek foglakozniuk kell a balesetek megelőzését szolgáló 

szabályokkal a következő alkalmakkor: 

- A tanév megkezdésekor az első osztályfőnöki órán. Ennek során ismertetni 

          kell: 

 

- az intézmény környékére vonatkozó közlekedési szabályokat, 

- a házirend balesetvédelmi előírásait, 

- rendkívüli esemény (baleset, tűzriadó, bombariadó, természeti katasztrófa stb.) 

          bekövetkezésekor szükséges teendőket, a menekülési útvonalakat, a menekülés 

                        rendjét, 

- a tanulók kötelességeit a balesetek megelőzésével kapcsolatban. 

- Az egyéb foglalkozások (kirándulások, túrák, táborozások stb.) előtt. 

A tanév végén a nyári idénybalesetek veszélyeire kell felhívni a tanulók figyelmét. 

 

A pedagógusoknak ki kell oktatniuk a tanulókat minden gyakorlati, technikai jellegű 

feladat, illetve az intézményben, vagy azon kívüli program előtt a baleseti 

veszélyforrásokra, a kötelező viselkedés szabályaira, egy esetleges rendkívüli 

esemény bekövetkezésekor követendő magatartásra.  

 

A tanulók számára közölt balesetvédelmi ismeretek témáját és az ismertetés 

időpontját a naplóba be kell jegyezni. 

A pedagógusoknak visszakérdezéssel meg kell győződniük arról, hogy a diákok 

elsajátították-e a szükséges ismereteket. 
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Az intézményvezető 

- az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit munkavédelmi 

ellenőrzések (szemlék) keretében szakemberek bevonásával rendszeresen ellenőrzi (a 

munkavédelmi szemlék tanévenkénti időpontját, a szemlék rendjét és az ellenőrzésbe 

bevont dolgozókat az intézmény munkabiztonsági (munkavédelmi) szabályzata 

tartalmazza), 

- a pedagógusok rendszeres beszámoltatásával, illetve a szülői szervezettel, a 

diákönkormányzattal történő kapcsolattartás során folyamatosan tájékozódik a védő 

és óvó előírások megtartásának helyzetéről, 

- a pedagógus és tanulói észrevételek alapján intézkedik a balesetveszélyes 

eszközök, berendezések megjavíttatásáról, illetve használatuk megtiltásáról, a 

balesetveszélyes helyzetek, baleseti források megszüntetéséről, illetve 

elkerülhetőségének biztosításáról, 

- baleset bekövetkezésekor gondoskodik a sérült(ek) megfelelő ellátáshoz 

juttatásáról, a baleset jelentéséről, dokumentálásáról, kivizsgálásáról és a szükséges 

intézkedések megtételéről. 

 

A pedagógus 

- a tanulókkal történő kapcsolattartás során folyamatosan tájékozódik a védő és 

óvó előírások megtartásának helyzetéről, 

- figyelemmel kíséri a felügyelete alatt lévő tanulók által használt eszközöket, és 

balesetveszély, vagy balesetveszélyes helyzet észlelése esetén maga intézkedik annak 

megszüntetéséről, illetve – amennyiben az jogi, vagy fizikai lehetőségeit meghaladja 

– haladéktalanul értesíti az intézményvezetőt, 

- baleset bekövetkezésekor gondoskodik az elsősegélyről, illetve a sérült 

megfelelő ellátáshoz juttatásáról, és a baleset jelentéséről az intézményvezetőnak.  

 

A tanuló nem végezhet építési, szerelési, javítási, karbantartási munkát az 

intézményben.  

A tanulók – a R. 170. § (3) bekezdésben megnevezettek kivételével – nem 

használhatnak gépeket és más veszélyes eszközöket.  

 

A tanulók által pedagógus felügyelete mellett használható berendezési és felszerelési 

tárgyak, gépek, eszközök: 

- oktatástechnikai eszközök, 

- számítógép, 

- szemléltető eszközök, 

- a fizika, kémia, és biológia szertárak tanulókísérleti eszközei, 

- a testnevelés szertár eszközei, 

- a kondicionáló terem eszközei,  

- az iskolától meghatározott időre kölcsönözhető sportszerek (pl. sífelszerelés, 

         korcsolya, kerékpár) 

- filmfelvevő kamera, fényképezőgép, 

- valamint a jogszabályokban megnevezett további gépek, eszközök. 

 

A krónikusan beteg, valamint a testi, értelmi és érzékszervi fogyatékos tanulók 

esetében, az iskolaorvos véleményezésével további korlátozások alkalmazhatók. 

 

A pedagógus, az általa készített, használt pedagógiai eszközöket, felszereléseket csak 

abban az esetben viheti be az intézménybe, ha 
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- annak a nevelő és oktató munkában történő felhasználása a pedagógiai 

programmal összhangban áll, annak megvalósításához szükséges, 

- az intézmény nem rendelkezik ilyen pedagógiai eszközzel és más intézményi 

eszközzel sem helyettesíthető,  

- az intézményvezető engedélyezte, 

- megfelel a szabványos és munkavédelmi előírásoknak, 

- rendeltetésszerű használatra alkalmas, 

- életet, testi épséget és egészséget nem veszélyeztet, 

- folyamatos felügyelete biztosított. 

 

5.8. Az egészséget veszélyeztető helyzetek kezelése 

 

A tanulók felügyeletét ellátó nagykorú személynek, a tanulót ért bármilyen baleset, 

sérülés vagy rosszullét esetén haladéktalanul meg kell tennie a következő 

intézkedéseket: 

- a sérültet elsősegélyben kell részesítenie, 

- ha szükséges, orvost kell hívnia, 

- a balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell 

szüntetnie, 

- a balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell az intézményvezetőnek. 

E feladatok ellátásában a baleset helyszínén jelenlévők is kötelesek részt venni. 

 

A tanulónak, a tanulótársát ért bármilyen baleset, sérülés vagy rosszullét esetén, 

haladéktalanul szólnia kell a felügyeletet ellátó pedagógusnak, ennek hiányában 

bármely nagykorú személynek. 

 

Az elsősegélyt nyújtó személy, a sérülttel csak azt teheti, amihez biztosan ért. Ha 

bizonytalan abban, hogy az adott esetben mit kell tennie, akkor feltétlenül orvost kell 

hívnia, és a beavatkozással meg kell várnia az orvosi segítséget. 

 

A súlyos balesetet azonnal be kell jelenteni a fenntartónak. Súlyos baleset az a 

tanulóbaleset, amely 

- a sérült halálát (halálos baleset az a baleset is, amelynek bekövetkezésétől 

számított kilencven napon belül a sérült orvosi szakvélemény szerint a balesettel 

összefüggésben életét vesztette), 

- valamely érzékszerv (érzékelő képesség) elvesztését vagy jelentős mértékű 

károsodását, 

- a tanuló orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülését, egészségkárosodását, 

- a tanuló súlyos csonkulását (hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja 

nagyobb részének elvesztése, továbbá ennél súlyosabb esetek), 

- a beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulását, a tanuló bénulását, 

vagy agyi károsodását 

okozza. 

 

A tanulóbaleseteket a jogszabályokban előírtak szerint kell jegyzőkönyvezni és 

nyilvántartani, a három napon túl gyógyuló sérülést okozó baleseteket pedig 

haladéktalanul ki is kell vizsgálni. Ennek során fel kell tárni a kiváltó és a közreható 

személyi, tárgyi és szervezési okokat. A baleset kivizsgálásában a szülői szervezet, 

és a diákönkormányzat képviselője részt vehet, ezen joguk gyakorolhatóságáról 

szóban, vagy írásban kell értesíteni az érintetteket. A súlyos baleset kivizsgálásába 
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legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell 

bevonni. 

 

A balesetet követően meg kell tenni a szükséges intézkedéseket a hasonló esetek 

megelőzésére. 

 

5.9. Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők 

 

Az intézmény működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan 

előre nem látható eseményt, amely a nevelő- és oktatómunka szokásos menetét 

akadályozza, illetve a tanulók és dolgozók biztonságát, egészségét, valamint az 

intézmény épületét, felszerelését veszélyezteti. Rendkívüli eseménynek minősül 

különösen: 

- természeti katasztrófa (pl. földrengés), 

- a tűz, 

- a robbantással történő fenyegetés. 

 

Amennyiben a fentiekben fel nem sorolt természeti jelenség (pl. hőségriadó, 

havazás) idéz elő rendkívüli helyzetet, úgy az SzMSz-ben foglalt rendelkezéseket 

értelemszerűen és arányosan, az országos riasztási rendszer valamint a fenntartó 

utasításainak megfelelően kell alkalmazni. 

 

Amennyiben bármely tanulónak vagy dolgozónak az intézmény épületét vagy a 

benne tartózkodó személyek biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló tény 

jut a tudomására, köteles azt azonnal közölni az intézményvezetővel, illetve 

valamely intézkedésre jogosult felelős vezetővel. 

 

Rendkívüli esemény bekövetkezésekor, illetve annak veszélye esetén az 

intézményvezető és az intézményvezető-helyettesek jogosultak intézkedni. 

 

A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell 

- a fenntartót, 

- tűz esetén a tűzoltóságot, 

- robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget, 

- személyi sérülés esetén a mentőket, 

- egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi, illetve 

          katasztrófaelhárító szerveket, ha ezt az intézményvezető szükségesnek tartja. 

 

A rendkívüli esemény észlelése után az intézkedésre jogosult felelős vezető 

utasítására az épületben tartózkodó személyeket értesíteni (riasztani) kell, valamint 

haladéktalanul hozzá kell látni a veszélyeztetett épület, épületrész kiürítéséhez. A 

veszélyeztetett épületet a benntartózkodó tanulócsoportoknak a tűzriadó terv és a 

bombariadó terv mellékletében található „Kiürítési terv” alapján kell elhagyniuk. 

 

A tanulócsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt 

területen történő gyülekezésért, valamint a várakozás alatti felügyeletért a tanulók 

részére foglalkozást tartó pedagógusok, és az ügyeletes pedagógus a felelősek. 

 

A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan ügyelni kell a következőkre: 
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- az épületből minden tanulónak távoznia kell, ezért a foglalkozást tartó 

pedagógusnak a helységen kívül (pl. mosdóban) tartózkodó tanulókra is gondolnia 

kell, 

- a kiürítés során a mozgásban, cselekvésben korlátozott személyeket az épület 

elhagyásában segíteni kell, 

- a veszélyeztetett épületet a foglalkozást tartó pedagógus, illetve ügyeletes 

pedagógus hagyhatja el utoljára, hogy meg tudjon győződni arról, nem maradt-e 

esetleg valaki az épületben, 

- a tanulókat az épület elhagyása után a kijelölt várakozási helyre történő 

megérkezéskor meg kell számolni. 

 

Az intézkedésre jogosult felelős vezetőnek, illetve ügyeletes pedagógusnak, és a 

szolgálatban lévő technikai dolgozóknak a veszélyeztetett épület kiürítésével 

egyidejűleg – felelős dolgozók kijelölésével – gondoskodni kell az alábbi 

feladatokról: 

- a kiürítési tervben szereplő kijáratok kinyitásáról, 

- a közművezetékek (gáz, elektromos áram) elzárásáról, 

- a vízszerzési helyek szabaddá tételéről, 

- az elsősegélynyújtás megszervezéséről, 

- a rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek (rendőrség, tűzoltóság, 

         tűzszerészek stb.) fogadásáról. 

 

Az épületbe érkező rendvédelmi, katasztrófavédelmi szerv vezetőjét az 

intézményvezetőnek vagy az általa kijelölt dolgozónak tájékoztatnia kell az 

alábbiakról: 

- a rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott eseményekről, 

- a veszélyeztetett épület jellemzőiről, helyszínrajzáról, 

- az épületben található veszélyes anyagokról (pl. mérgek), 

- a közmű (víz-, gáz-, elektromos stb.) vezetékek helyéről, 

- az épületben tartózkodó személyek létszámáról, életkoráról, 

- az épület kiürítéséről. 

 

A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek helyszínre érkezését követően a 

rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv illetékes vezetőjének igénye szerint kell 

eljárni a további biztonsági intézkedésekkel kapcsolatosan. A rendvédelmi, illetve 

katasztrófaelhárító szerv vezetőjének utasításait mindenkinek be kell tartani! 

 

A tűz esetén szükséges teendők részletes intézményi szabályozását a „Tűzriadó terv” 

c. intézményvezetői utasítás tartalmazza. A robbantással történő fenyegetés esetén 

szükséges teendők részletes intézményi szabályozását az „Intézkedési terv 

robbantással való fenyegetés esetére (bombariadó terv)” c. intézményvezetői utasítás 

tartalmazza. 

 

A tűzriadó terv és a bombariadó terv elkészítéséért, a tanulókkal és a dolgozókkal 

történő megismertetéséért, valamint évenkénti felülvizsgálatáért az intézményvezető 

a felelős. 

 

Az épületek kiürítését a tűzriadó tervben és a bombariadó tervben szereplő kiürítési 

terv alapján évente legalább egy alkalommal gyakorolni kell, a gyakorlat 

megszervezéséért az intézményvezető a felelős. 
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A tűzriadó tervben, a hőségriadó tervben és a bombariadó tervben megfogalmazottak 

az intézmény minden tanulójára és dolgozójára kötelező érvényűek. 

 

5.10. Intézményi dokumentumok 

 

Az intézmény működésének alapdokumentumai az alábbiak: 

- alapító okirat, 

- pedagógiai program 

- szervezeti és működési szabályzat 

- házirend, 

- éves munkaterv. 

 

Az intézmény www.kjg.hu címen saját honlapot üzemeltet. A honlap készítésében, 

tartalmi és formai frissítésében, megújításában az intézményvezető által kijelölt 

pedagógusok vesznek részt.  

 A honlapon kerülnek közzétételre: 

- a mindenkor hatályos SzMSz, házirend és pedagógiai program, 

- a jogszabályokban meghatározott közérdekből nyilvános adatok, 

- az általános és különös közzétételi listák, valamint  

- más, közérdeklődésre számot tartó dokumentumok, hirdetmények, adatok, 

          információk, hírek. 

 

Amennyiben jogszabály, vagy más jogi előírás „helyben szokásos módon történő 

közzétételt” említ, úgy azon a honlapon történő közzétételt kell érteni. 

 

A hatályos SzMSz, házirend és pedagógiai program nyomtatott változatban elérhető 

továbbá a tanári szobában, és az intézményvezetőnél. 

 

Az intézményvezető, illetve az általa kijelölt pedagógusok – az intézmény 

hirdetőtábláin, illetve a honlapon közzétett fogadóórán, vagy szükség esetén előre 

egyeztetett időpontban – szintén tájékoztatást adnak az SzMSz-ről, a házirendről és a 

pedagógiai programról. 

 

A szülők és a tanulók, a tanév kezdetekor, illetve ha a tanulói jogviszony tanév 

közben jön létre akkor ebben az időpontban, részletes szóbeli és írásbeli tájékoztatást 

kapnak az SzMSz-ről, a házirendről és a pedagógiai programról.  

 

A házirend egy-egy példányát a szülőknek és a tanulóknak a beiratkozáskor, illetve a 

házirend érdemi változásakor is át kell adni. 

 

Elektronikus úton, csak a miniszter, a fenntartó, vagy a hatóságok által előírt, 

engedélyezett, vagy jóváhagyott program alapján állítható elő dokumentum, 

nyomtatvány. 

 

Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésére, 

feladatkörében eljárva az intézményvezető jogosult. A nyomtatványok hitelesítése a 

nyomtatvány sorszámozásával és a sorszámok nyilvántartásával, illetve egyedi 

esetben (sorszám hiányában) a nevezett személyek hitelesítő aláírásával történik. 

 

http://www.kjg.hu/
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Az elektronikus úton előállított dokumentumokat, a jogszabály, vagy a hatóság által 

megkívánt biztonsági szintű elektronikus aláírással kell ellátni és – jogszabály eltérő 

rendelkezése hiányában – az intézmény saját elektronikus archívumában kell tárolni.  

 

5.11. Az egyéb foglalkozások 

 

Egyéb foglalkozásnak minősül az a tanórán kívüli, egyéni vagy csoportos 

foglalkozás, amely pedagógiai tartalommal bír, és amely a tanuló fejlődését 

szolgálja. Pl. szakkör, sportfoglalkozás, felzárkóztató és tehetséggondozó 

foglalkozás, kulturális intézmények és programok látogatása, tanulmányi kirándulás.  

Az egyéb foglalkozások szervezésére és megtartására az éves munkaterv szerint 

kerül sor. Az egyéb foglalkozások időpontjáról a kiskorú tanuló szüleit értesíteni 

kell. 

 

Az egyéb foglalkozásokat – lehetőség szerint – a tanórákon kívüli időszakban kell 

megszervezni. Időtartamuknak – az intézmény- és programlátogatások, valamint a 

tanulmányi kirándulások kivételével – igazodnia kell a tanórai foglalkozások 

időtartamához. 

 

Az egyéb foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – a felzárkóztató foglalkozások 

kivételével – önkéntes. Az egyéb foglalkozásokra a tanulónak az adott tanév elején 

kell jelentkeznie, a jelentkezés egy tanévre szól.  

Az egyéb foglalkozásokon való részvétel kötelező, kivéve, ha a foglalkozás, tanítási 

napon 16 óra után, illetve nem tanítási napon kerül megtartásra.  

A felzárkóztató foglalkozásra a szaktanár illetve az osztályfőnök jelöli ki a tanulót, 

képességei és tanulmányi eredményei alapján. 

 

A szakosztályi sportfoglalkozásokon és tömegsport rendezvényeken csak pedagógus 

felügyeletével lehet sportolni. 

A szakosztályi sportfoglalkozások időpontját az iskolakezdéstől számított két héten 

belül közli a DSE vezetése. 

A tömegsport-foglalkozások pontos idejét tanévenként az iskolai munkatervben vagy 

a tantárgyfelosztásban kell meghatározni. 

 

Az intézmény, a szabadidő hasznos és kulturált eltöltése érdekében, a felmerülő 

igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidős 

programokat szervez. (Pl. rendhagyó óra, kulturális és sportrendezvény, színház- és 

múzeumlátogatás, klubdélután, táncos rendezvény, iskolabál, verseny, tanulmányi 

kirándulás, tábor, külföldi utazás, üzemlátogatás) 

A tanulók részvétele a szabadidős rendezvényeken önkéntes, a felmerülő költségeket 

a szülők viselik. Az alkalmi jellegű foglalkozásokra a kihirdetéskor meghatározottak 

szerint kell jelentkezni. A foglalkozások csak pedagógus felügyeletével 

szervezhetők. 
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5.12. Arany János Tehetséggondozó Program 

 

Az intézmény a Táncsics Mihály Középiskolai Kollégiummal közösen részt vesz a 

Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában.  

 

A Program szakmai és szervezeti irányítását a programgazda végzi, aki rendszeres 

kapcsolatban áll a kollégiummal, a társszervezettel, a Program miniszteriális szintű 

irányító szerveivel. Munkájáról rendszeresen, de legalább félévente beszámol a 

nevelőtestületnek. 

 

A Programba történő felvétel és részvétel szabályait a vonatkozó jogszabályok, 

valamint az oktatásért felelős miniszter pályázati kiírásai tartalmazzák.  

 

5.13. Az egyeztető eljárás szabályai 

 

Egyeztető eljárásra elsősorban abban az esetben kerülhet sor, ha a tanuló 

kötelességszegése az intézmény, vagy más személy vagyoni, illetve erkölcsi 

károsodásával járt.  

 

Az egyeztető eljárásra a R. 53 – 54. §-ai alkalmazandók. 

 

Az egyeztető eljárás lefolytatásának lehetőségéről a fegyelmi eljárás megindításáról 

szóló értesítésben kell a kötelességszegéssel gyanúsított tanulót, annak kiskorúsága 

esetén a szülő figyelmét felhívni. 

 

Amennyiben az egyeztető eljárás lefolytatásával mind a kötelességszegéssel 

gyanúsított tanuló, annak kiskorúsága esetén a szülő, mind pedig a sérelmet 

szenvedett fél, illetve annak törvényes képviselője egyetértett, úgy az 

intézményvezető öt napon belül tájékoztatja a feleket az egyeztetőként választható 

személyekről, illetve maga is javaslatot kérhet a felektől az egyeztető személyére 

vonatkozóan.  

Ha a felek, az egyeztető személyében nem tudnak egyetérteni, azt a megegyezési 

szándék hiányaként kell értékelni, és a fegyelmi eljárás lefolytatása iránt kell 

intézkedni. 

 

A felek által elfogadott egyeztető kitűzi az egyeztető tárgyalás időpontját, és erről 

írásban értesíti a feleket, képviselőiket. 

 

Az egyeztető tárgyaláson az egyeztető előbb külön-külön hallgatja meg a feleket, 

képviselőiket, majd megkísérli az álláspontok közelítését, és közvetíti a felajánlott, 

illetve elvárt sérelemorvoslást.  

Az egyeztető, amennyiben a felek közötti viszony ezt lehetővé teszi, dönthet a felek 

és képviselőik közös jelenlétéről és közvetlen párbeszédjének engedéséről. 

 

Az egyeztetőnek különösen is ügyelnie kell arra, hogy a tárgyalás során pártatlanul, 

valamennyi fél bizalmát megőrizve fejtse ki tevékenységét. Amennyiben úgy 

érzékeli, hogy valamely félnek megingott a személyébe vetett bizalma, úgy a 

tárgyalást felfüggeszti és az intézményvezetőtől új egyeztető kijelölését kéri. 
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Az egyeztető, amennyiben megítélése szerint ez a megállapodás létrejöttét elősegíti, 

úgy hét napon belüli időpontra újabb egyeztető tárgyalást tűzhet ki, legfeljebb két 

alkalommal. 

 

Eredményes egyeztetés esetén, a felek közötti megállapodást nyomban írásba kell 

foglalni. A megállapodást valamennyi érintett és az egyeztető is aláírja. 

  

Amennyiben a felek közötti egyeztetés nem vezetett eredményre, úgy az egyeztető 

lezárja az egyeztetést és értesíti az intézményvezetőt. 

 

5.14. A fegyelmi eljárás szabályai 

 

A fegyelmi vétségre, annak jogkövetkezményeire, továbbá a fegyelmi eljárásra 

vonatkozó rendelkezéseket a Tv. 58. §-a és a R. 55 – 60. §-ai tartalmazzák. Az 

intézményben – a jogszabályban meghatározottakon túlmenően – az e pontban 

meghatározott eljárási szabályokat is alkalmazni kell. 

 

A fegyelmi jogkört a nevelőtestület gyakorolja. 

 

A tanuló elleni fegyelmi eljárás megindításáról az intézményvezető dönt. 

Amennyiben a fegyelmi eljárás megindítása után egyeztető eljárásra kerül sor, úgy 

annak eredményéről, az esetlegesen létrejött megállapodásról és annak 

végrehajtásáról az intézményvezető szóban tájékoztatja a nevelőtestületet. 

 

Amennyiben a fegyelmi tárgyalás előkészítése érdekében előzetes meghallgatás 

tartása célszerű, úgy arra a tárgyalást megelőzően, a nevelőtestület két – a fegyelmi 

üggyel nem érintett – tagja jelenlétében, a meghallgatás jegyzőkönyvezése mellett 

kerülhet sor. A meghallgatáson biztosítani kell annak lehetőségét, hogy a 

meghallgatott tanuló szülője jelen lehessen. 

 

Az intézményvezető, az eljárás alá vont tanuló, valamint a nevelőtestület tagjainak 

óraelosztása alapján úgy tűzi ki a fegyelmi tárgyalás időpontját, hogy azon a tanuló 

részvétele, valamint a nevelőtestület határozatképessége biztosított legyen.  

 

Az intézményvezető, a fegyelmi tárgyalás előkészítése körében 

- a fegyelmi tárgyalás időpontjáról írásban értesíti a tanulót, a szülőt, 

- a nevelőtestület tagjai részére megismerhetővé teszi az ügyben keletkezett 

dokumentumokat, 

- felkéri a diákönkormányzatot a vélemény-nyilvánításra. 

 

5.15. A tanuló által előállított dolgok díjazása 

 

A tanuló által előállított dolgok díjazására a Tv. 46. § (9) – (12) bekezdése 

alkalmazandó.  

 

A díj meghatározásakor figyelembe kell venni a dolog előállításának anyagköltségét, 

a dolog jellegére figyelemmel a közüzemi, illetve intézményi infrastruktúra 

használatára megállapított rezsihányadot, valamint az intézmény alkalmazottjának a 

dolog létrehozásában való közrehatási hányadát. (önköltség-számítás) 
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Szellemi alkotás esetén a díjazás megállapítható úgy is, hogy a tanuló az 

intézményhez befolyt használati díjból meghatározott hányadra jogosult eseti, vagy 

meghatározott időszakonkénti elszámolással. 

 

 

Mellékletek: 

- 1. számú melléklet: Szervezeti ábra 

- 2. számú melléklet: Adatkezelési szabályzat 

- 3. számú melléklet: A könyvtár szervezeti és működési szabályzata és a 

          gyűjtőköri szabályzat 

- 4. számú melléklet: Az iskola címere és jelvénye 

 

 

 

 

Kecskemét, 2017. szeptember 

 

 

 
Szabó István 

intézményvezető 

 


