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1. Bevezetés

A 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, valamint végrehajtási rendeletéiben,
módosításaiban és más jogszabályokban foglaltak érvényre juttatása, az intézmény jogszerű
működése érdekében a Berettyóújfalui Arany János Kollégium nevelőtestülete a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 25.§ (1.)- (4.) bekezdéseiben foglalt felhatalmazás
alapján szervezeti felépítését, valamint működésének szabályait, belső és külső kapcsolataira
vonatkozó rendelkezéseit az alábbiak szerint határozza meg.

Intézményi adatok

Neve:

Berettyóújfalui Arany János Kollégium

Székhelye:

4100 Berettyóújfalu Honvéd utca 10.

Alapításának éve:

1974

OM azonosítója:

031234

Az intézmény jellege:

köznevelési intézmény

Típusa:

kollégium

Köznevelési és egyéb alapfeladata:

kollégiumi ellátás, externátusi ellátás

Maximális gyermek, tanuló létszáma: 51 fő
Szervezeti egység kódja:

HB0201'

A kollégium fenntartója:

Berettyóújfalui Tankerületi Központ

Címe:

4100 Berettyóújfalu, Dózsa György utca 17-19.

Tankerület:

Berettyóújfalui Tankerületi Központ

A kollégium feladata megteremteni a feltételeket az iskolai tanulmányok folytatásához azok
számára, akiknek a tanuláshoz, a szabad iskolaválasztáshoz való joguk érvényesítéséhez a
lakóhelyükön nincs lehetőség, valamint azoknak, akiknek a tanulásához megfelelő feltételeket a
szülő nem tudja biztosítani. A kollégiumban a nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő
tanulók kollégiumi, externátusi elhelyezése, nevelése folyik.
A kollégisták részére az intézményben biztosított a napi háromszori étkeztetés, valamint a
kollégiumban étkezést igénylő nevelési-oktatási intézmények diákjai és pedagógusai számára a
napi 1-szeri étkeztetés.
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Az SZMSZ célja

Az

SZMSZ

célja,

hogy

a törvénybe

foglalt jogi

magatartások

minél

hatékonyabban

érvényesüljenek az intézményben.
A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény, a végrehajtási rendeletében, valamint az egyéb
vonatkozó törvényi

szabályzókban foglaltak érvényre juttatása,

az intézmény jogszerű

működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése,
a szülők, a gyermekek és pedagógusok közötti kapcsolat erősítése, az intézményi működés
jogszerű, demokratikus rendjének garantálása.
Meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, működésének belső rendjét, belső és külső
kapcsolatait,

valamint azokat a rendelkezéseket,

amelyeket jogszabály

nem

utal más

hatáskörbe, annak érdekében, hogy a Nemzeti Alaptanterv, a Kollégiumi nevelés országos
alapprogramja, valamint a kollégium pedagógiai programjában rögzített cél- és feladatrendszer
megvalósítható legyen. Tartalma nem állhat ellentétben jogszabályokkal.

Jogszabályi háttér

Az SZMSZ szabályozási körét meghatározó főbb törvények, jogszabályok:
-

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény

-

229/2012.(V ili.28.) Korm.rendelet a

nemzeti köznevelésről szóló

törvény

végrehajtásáról
-

a 20/2012. (Vili. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról

-

2012. évi I. tv. a Munka Törvénykönyvéről

-

2012. évi CXXIV. tv. az Nkt. módosításáról

-

32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének
irányelveiről

-

2013. évi LV. tv. az Nkt. módosításáról

-

2013. évi CXXXVII. tv. az Nkt. módosításáról

-

326/2013. (Vili. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak

jogállásáról

szóló

1992.

évi

XXXIII.

törvény

köznevelési

intézményekben történő végrehajtásáról
-

368/2011.

(XII.31.)

Kormányrendelet az

államháztartásról szóló

törvény

végrehajtásáról
-

2011.

évi

CXII.

törvény

az

információs önrendelkezési jogról

és

az

információszabadságról
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-

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény,
melyet a 2012. évi CXVIII. törvény (VII.23.) módosít

-

59/2013. (Vili. 9.) EMMI rendelet A Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának
kiadásáról

-

110/2012.(VL4.) Korm.rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és
alkalmazásáról

-

51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának
rendjéről (kerettantervi rendelet)

-

335/2005. (XII. 29.) korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének
általános követelményeiről (annak hatályos módosításait figyelembe véve)

-

a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának
egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény és annak módosítása - a 2011. évi XLI.
törvény (a módosítások 2012. január hatályosak)

-

62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól

-

az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet

-

a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és
véleményezéséről szóló 33/1998. (VI.24.) NM rendelet

-

a

munkavédelemről

szóló

1993.évi

XCIII.

törvény

egységes

szerkezetben

a

végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel, melyet a 2011.évi XLI. törvény
módosítAz SZMSZ hatálya, érvényessége

Az SZMSZ hatálya kiterjed az intézménnyel jogviszonyban álló személyekre, valamint
mindazokra, akik belépnek az intézmény területére, használják helyiségeit, létesítményeit. Az
SZMSZ a jóváhagyást követő kihirdetésével érvénybe lép és határozatlan időre hatályos. Az
SZMSZ előírásai érvényesek az intézmény területén a benntartózkodás ideje alatt, valamint az
intézmény által külső helyszínen szervezett rendezvényeken a rendezvények ideje alatt.
Az SZMSZ a nevelőtestület jóváhagyásával lép hatályba, és visszavonásig érvényes.
Amennyiben a fenntartóra és a működtetőre az SZMSZ alapján többletkötelezettség hárul, úgy
a fenntartó és a működtető egyetértése szükséges.
A magasabb szintű jogszabályok rendelkezésein túl elveiben és tartalmában illeszkednie kell az
intézmény más belső szabályzataihoz, alapdokumentumaihoz is. Az intézmény eredményes és
hatékony működéséhez szükséges további rendelkezéseket önálló szabályzatok, igazgatói
utasítások tartalmazzák. Ezen szabályzatok, utasítások előírásait az intézmény igazgatója az
SZMSZ változtatása nélkül is módosíthatja.
Az SZMSZ megismerésének rendje
Az SZMSZ előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint a
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kollégium alkalmazottainak) ismerni kell.

Az SZMSZ egy-egy nyomtatott példánya megtekinthető:
•

a nevelői szobában

•

a kollégium könyvtárában

Az SZMSZ digitális példánya megtekinthető a kollégium honlapján: www.aranykoli.hu

Az SZMSZ ismertetésre kerül értekezlet keretén belül valamennyi dolgozó számára, ill. új
dolgozó belépésekor.

2.Az intézmény szervezete

2.1. Az intézmény szervezeti felépítése

Intézményvezető

Munkaközösség-vezető

Ápoló

Nevelőtestület

Tanulók

JCollégiumi titkár

Intézmény jogi és gazdálkodási helyzete

Az intézmény a Berettyóújfalui Tankerületi Központ fenntartása, gazdálkodási és szakmai
irányítása alá tartozó „Jogi személyiségű szervezeti egység”.
Az intézmény működtetési feladatait is a Berettyóújfalui Tankerületi Központ látja el. Az
intézmény, vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
A kollégium székhelyét képező épület és telek vonatkozásában a tulajdonosi jogokat
Berettyóújfalu Város Önkormányzata gyakorolja. A Berettyóújfalui Tankerületi Központ jogköre ingyenes használati jog.

Intézményi működés alapdokumentumai, szabályzatai:
•

Alapító Okirat

•

Szervezeti és Működési Szabályzat

•

Pedagógiai Program

•

Házirend

•

Éves munkaterv

Foglalkoztatottak:
•

Intézményvezető

•

Kollégiumi titkár

•

Nevelőtanárok

•

Takarítók (TÖMB 2002 Kft alkalmazottai)

•

Karbantartó

•

Konyhai dolgozók (Berettyóújfalui KÖSZI alkalmazottjai)

/

2.2. A belső kapcsolattartás rendje

A kollégium felelős vezetője az intézmény vezetője, aki munkáját a Berettyóújfalui Tankerületi
Központ

jogi

személyiségű

szervezeti

egységeként

működő

köznevelési

intézmény

vezetőjeként végzi.
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata és felelősségi köre a kollégium szakmai
feladatainak minél magasabb színvonalú szervezése, irányítása - Nkt. 69. § (1).
Megbízott vezető, megbízatása a magasabb jogszabályokban megfogalmazott módon történik
és meghatározott időtartamra szól. Az intézmény vezetőjének a kollégium vezetésében fennálló
felelősségét, képviseleti és döntési jogkörét a Nkt. állapítja meg. Ellátja továbbá a jogszabályok
által a vezető hatáskörébe utalt feladatokat:
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•

szervezi és ellenőrzi a köznevelési intézmény feladatainak végrehajtását,

•

biztosítja a szakmai követelmények érvényesülését;

•

döntésre előkészít a köznevelési intézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos
minden olyan ügyet, amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe;

•

előkészíti a nevelőtestület feladatkörébe tartozó döntéseket és a köznevelési intézmény
közalkalmazottaival kapcsolatos a kinevezési dokumentumok kivételével munkáltatói
intézkedések iratait;

•

elkészíti a köznevelési intézmény alapdokumentumait: a pedagógiai programot, a
munkatervet, előkészíti a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet;

•

kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához szükséges
intézkedések megtételét

•

átruházott hatáskörben gyakorolja a ráruházott munkáltatói, valamint utasítási és
ellenőrzési jogot a köznevelési intézmény közalkalmazottai felétt;

•

elkészíti a munkaköri leírásokat;

•

teljesíti a Berettyóújfalui Tankerületi Központ illetékes Tankerületi Igazgatója által kért
adatszolgáltatást;

Az

intézmény vezetője

a zavartalan

működtetés

érdekében folyamatosan

egyeztet a

Berettyóújfalui Tankerületi Központ (Fenntartó és a Működtető) képviselőivel.

A nevelőtestület
A nevelőtestület az intézmény pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben a
köznevelési intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület
tagja az intézmény valamennyi kinevezett, szerződéses és óraadó pedagógusa, valamint a
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő felsőfokú végzettségű alkalmazott. A pedagógus és a
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott büntetőjogi védelem szempontjából
közfeladatot ellátó személynek minősül.
A nevelőtestület tagjainak az értekezleteken való részvétele kötelező. Az értekezletek elnöke
az intézményvezető. A nevelőtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha azon tagjainak több
mint 50 %-a jelen van. A nevelőtestület döntéseit - ha erről jogszabály másképp nem
rendelkezik - nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A nevelőtestület titkos
szavazással

dönt a személyi

kérdésekben.

Titkos

szavazás

esetén

szavazatszámláló

bizottságot kell kijelölni a nevelőtestület tagjai közül. A szavazatok egyenlősége esetén az
intézményvezető szavazata dönt.
A nevelőtestület értekezletein emlékeztető feljegyzés (jegyzőkönyv) készül az elhangzottakról.
A jegyzőkönyvet az

intézményvezető

által

megbízott személy

készíti.

A jegyzőkönyv

tartalmazza az értekezlet helyét, idejét, tárgyát, a megjelentek nevét, a hiányzó pedagógusok
10

nevét, a téma rövid leírását, a hozzászólásokat, javaslatokat. A nevelőtestület döntései és
határozatai, az értekezletek jegyzőkönyvei az intézmény iktatott iratanyagába kerülnek.
A nevelőtestület döntési jogkörébe tartozó ügyeiben az óraadó tanárok nem rendelkeznek
szavazati joggal, véleményüket azonban kifejthetik.
A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból meghatározott időre vagy alkalmilag - bizottságot hozhat létre. A bizottság jogkör gyakorlója a
nevelőtestületet köteles tájékoztatni - a nevelőtestület által meghatározott időközönként és
módon - azokról az ügyekről, amelyekben a nevelőtestület megbízásából eljár.
A

nevelőtestület tagjainak

személyes

ügyeire

vonatkozó,

a

pedagógusok

és

tanulók

magatartását, munkáját értékelő megbeszélések, értekezletek vitaanyaga szolgálati titoknak
minősül, azt a nevelőtestület minden tagja, valamint a jegyzőkönyvvezető is köteles megőrizni.

A munkaközösség-vezető
Az intézményvezető közvetlen munkatársa, segíti az intézményvezetőt:
-

az aktuális tanügy-igazgatási, nyilvántartási, statisztikai adatszolgáltatás elkészítésében

-

a KI R és a KRÉTA-nyilvántartás vezetésében

-

az éves munkaterv előkészítésében, félévi és év végi összegző beszámolók elkészítésében

-

a kollégium egészét érintő programok szervezésében

Feladatait a Munkaköri leírásban részletesen feltüntetetettek szerint, teljes felelősséggel végzi.

A kollégiumi nevelőtanár feladatai
-

Megszervezi és ellenőrzi a tanulók egyéni és csoportos foglalkozásokon, előkészítő
foglalkozásokon, szakkörökön való részvételét, tanulási idő alatti munkáját. Biztosítja a
szilencium nyugalmát.

-

Rendszeresen ellenőrzi a tanulók által használt helyiségek rendjét, tisztaságát, tanulók
ápoltságát, a személyes tárgyak rendben tartását.

-

Figyelemmel kíséri a tanulók magatartását, annak alakulását: a kollégium Pedagógiai
Programja és többi alapdokumentumának szellemében neveli őket.

-

A

diákokat konfliktusok megoldásakor az erkölcsi normák keretein belül a

fokozatok/hierarchia betartására bíztatja.
-

Kötött munkaidejét beosztása szerint, az intézményvezető utasítása szerint látja
el, adminisztrálja.
Külön díjazás ellenében éjszakai és hétvégi ügyeletet lát el, amit adminisztrál.

1

Munkaterületét érintő beszerzéseknél javaslatot tesz.
Az intézmény vezetője által kijelölt nevelési vagy reszortfeladat elvégzéséért kollégiumi
szinten felelős.
Segíti a diákönkormányzat munkáját.
Kapcsolatot tart a diákok szüleivel, iskolai és kollégiumi tanáraival.
Speciális

szakértelmet igénylő esetben

a diákot szakemberhez

küldi

(pl.

nevelési

tanácsadó, pszichológus, védőnő stb.).
Anyagi felelősséggel tartozik az általa átvett eszközökért.
Minden segítséget megad a tanulók iskolai munkájához (pl. korrepetálást, csoportos
oktatást végez, egyéni törődéssel segíti a diákot stb.).
A beosztás szerint ellátja az ügyeletes tanári feladatokat, ezen kívül minden tekintetben
segíti az ügyeletes nevelőtanár munkáját.
A fentiek mellett minden pedagógus köteles elvégezni mindazon, a kollégium érdekében
szükséges feladatot, amelyet a nevelőtestület szükségesnek ítél, és az intézményvezető
írásban vagy szóban megbízza vele.
Feladata csoportjának tagjait minél jobban megismerni, személyes problémáikkal külön is
foglalkozni, tanítványaival bensőséges kapcsolatra törekedni.
A nevelőtestület állásfoglalása alapján köteles a leendő kollégisták beiskolázásával
összefüggő teendőket elvégezni, annak sikeréért mindent megtenni (toborzás, tájékoztatás,
felvételi eljárás stb).
Saját szakjából korrepetál, igény szerint felsőoktatásra, tanulmányi versenyekre készít fel.
A tanulók jelentkezése illetve igénye szerint szakköröket szervez.
Felkérésre

köteles a szaktárgyaihoz kapcsolódó témából (azon

kívül,

alkalmasabb

témavezető hiányában, más esetben is) a pályázatok elkészítéséhez szükséges konzulensi
segítséget nyújtani. Részt vesz a kollégiumi pályázatok értékelésében.
Minden eszközzel igyekszik a speciális nevelési igényű, valamint a tehetséges diákokkal
való különleges feladatoknak eleget tenni.
Céltudatosan összehangolja a nevelési tényezőket. Figyelemmel kíséri a tanulók iskolai
munkáját, eredményét, ellenőrzi a kapott osztályzatokat.
Rendszeres

kapcsolatot

tart

a

tanulók

osztályfőnökével,

szaktanáraival.

Legalább

félévenként tájékoztatja a szülőket a gyermekük kollégiumi tevékenységéről, saját belátása
szerint szülői értekezlet vagy egyéni fogadóóra keretében.
Rendszeresen értékeli a tanulók teljesítményét. Törekszik arra, hogy képességeik és
eredményeik összhangban legyenek.
Kiemelt feladatként kezeli a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat, a sajátos nevelési
igényű

és

halmozottan

hátrányos

helyzetű tanulók

integrációját szolgáló feladatok
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segítését.
-

Segíti a tanulók pályaválasztását.

-

Saját csoportjában gondoskodik az általános és tematikus csoportfoglalkozások rendszeres
megszervezéséről. A foglalkozások éves tervét a megadott határidőre írásban elkészíti. A
tematikus csoportfoglalkozásokról óravázlatot készít.

-

A szilencium kezdete előtt létszámellenőrzést tart. A szilencium ideje alatt biztosítja a
nyugodt

tanulás

feltételeit.

Rendszeres,

előre

tervezhető

(pl.

órarend

szerinti)

helyettesítéséről az intézményvezető gondoskodik.
-

Naponta elvégzi a kötelező adminisztrációkat, és vezeti,

illetve ellenőrzi az előírt

dokumentumokat, (ügyeleti napló, csoportnapló, jelenléti ív kimenőfüzet alkalmazása).
-

Figyelemmel kíséri a csoportjába tartozó diákok étkezési kedvezményre jogosultságát, a
szülővel történő kapcsolattartás útján gondoskodik az ezzel kapcsolatos naprakész
dokumentumok meglétéről.

-

Aktívan részt vállal a tanévkezdés szervezési és adminisztrációs feladataiban.

-

A tanév végén feladata a csoportja által használt szobák és közös helyiségek év végi
ellenőrzése, a hiányosságok írásban történő leadása az intézmény vezetőjének.

-

Év közben köteles figyelemmel kísérni a diákjai által átvett szobák és közös helyiségek
állapotát, a tapasztalt rongálást azonnal jelezni, a felelősök felelősségre vonásában
közreműködni az intézmény érdekében.

-

Felel a rábízott kulcsokért, tárgyakért.

-

Betartja a szabályzatokban foglaltakat, az abban rá vonatkozó feladatokat elvégzi.

-

Betartja a balesetvédelmi, munka- és tűzvédelmi utasításban foglaltakat.

-

Kötelessége a munkaidő pontos betartása.

-

A rá vonatkozó törvényekben, jogszabályokban foglaltakon túl munkaköréből adódó
kötelezettsége a hivatali titok megőrzése.

-

Egyéb feladatait a hatályos jogszabályok és a részletes munkaköri leírása határozza meg.

Az ügyeletes nevelőtanár külön feladatai
A kollégium zavarmentes működésének biztosítása céljából az ügyeletes nevelőtanár:
-

Visszatérő rendszerű ellenőrzést folytat a külső és belső biztonsági rendszabályok, a
balesetvédelmi előírások betartása, az egyéni és közösségi tulajdon védelme, a megelőzés
érdekében.

-

Folyamatos jelenlétével biztosítja a Házirend betartatását, különös tekintettel az együttélési
normák, a személyiségvédelem, a diákok önrendelkezési jogának érvényesülésére.

-

Időszakos ellenőrzést folytat az egyéni és közösségi rend fenntartása, a tisztasági és az
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egészségvédelmi szabályok teljesítése céljából.
-

Szolgálati ideje alatt felelős a rábízott egység rendjéért és működéséért. Ennek érdekében
az intézményvezető távollétében intézkedési joggal rendelkezik.

-

Szolgálatba lépésekor tájékozódik. Eljár a rá vonatkozó folyamatban lévő ügyekben.

-

Elvégzi az előírt feladatokat és annak dokumentálását.

-

Az intézményvezető akadályoztatása esetén - ha a helyettesítésre más nem kapott
megbízást - a 2.3. pontban foglaltak szerint jár el, de jogköre nem terjed ki semmilyen
munkáltatói területre.

A

pedagógiai

felügyelet

átadásakor

az

ügyeletes

nevelőtanárok

között

dokumentált

információcserére kell sort keríteni.

A diákönkormányzatot segítő tanár
Munkájának főbb területei:
•

a diákönkormányzat segítése,

•

a diákönkormányzat éves munkatérvének összeállítása, ennek megszervezése,

•

a csoportokat irányító, segítő pedagógusok munkájának támogatása,

•

a diákönkormányzati jogosítványok érvényesülésének segítése,

•

a kollégium hagyományrendszerének ápolása, továbbfejlesztése,

•

részvétel a

kollégiumi

megmozdulások, ünnepélyek, kulturális

események

irányításában,
•

diákközgyülések szervezése,

•

folyamatos kapcsolattartás a diákönkormányzat vezetőségével és tagjaival,

•

kapcsolattartás a kollégium vezetőségével és a nevelőtestülettel,

•

beszámoló készítése munkájáról félévkor és tanév végén.

Kollégiumi titkár
Munkaköre tág munkaterület, feladatköre igen összetett és sokrétű, az adminisztráción át a
személyes

kapcsolatok

szervezésében

tartásán

nyújtott segítség.

keresztül
Az

a

különféle

intézményvezető

rendezvények,

közvetlen

munkaköri leírása, valamint az intézményvezető közvetlen

események

munkatársa,

munkáját

irányítása mellett végzi, az

intézményvezetőnek tartozik közvetlen felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel.
Munkájának főbb területei:
o

Kulcsszerepet játszik a kollégiumon belüli gördülékeny információáramlásban, a
mindennapi tevékenységet átfogó és biztosító adminisztratív tevékenység ellátásában,

o

Elsősorban a kollégiumvezetés tagjainak, valamint a pedagógusok munkáját köteles
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segíteni.
o

Vezeti, bonyolítja, iktatja a kollégiumi és tanügy igazgatási adminisztrációt, levelezést,
köztük a tanulókkal kapcsolatos kollégiumi szintű adminisztratív teendőket is ellátja,

o

A postai küldeményeket fogadja a kézbesítőtől postai meghatalmazás alapján, naponta
rendszerezi a küldeményeket. Vezeti a postakönyvet, postázza a küldeményeket,

o

Intézi a kollégiumvezetés hivatalos levelezését (gépel, iktat, postáz, e-mailt ír),

o

Statisztikákat készít és megküldi a vezetővel történt egyeztetést követően,

o

Ellátja a pedagógusokkal és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítőkkel kapcsolatos
bér-, személyi - és munkaügyi feladatok hatáskörébe tartozó részét,

o

Együttműködik a kollégiumvezetéssel, a pedagógusokkal, a Működtetőhöz (Berettyóújfalui
Tankerületi Központ) tartozó alkalmazottakkal és azok vezetőivel. Kapcsolatot tart a
Fenntartó (Berettyóújfalui Tankerületi Központ) titkárságával és szervezeti egységeivel,
valamint a Működtető (Berettyóújfalui Tankerületi Központ) szervezeti egységeivel és
vezetőivel.

o

Közreműködik a szakkönyvek, folyóiratok, szakmai anyagok megrendelésében,

o

Kiállítja, kiadja és iktatja a kedvezményes utazási utalványokat.

o

Hivatalos, szociális ügyek intézéséhez szükséges, valamint kollégium-látogatási igazolást
állít ki.

o

Kezeli az irattárat, iratselejtezés előkészítését lebonyolítja,

o

Pedagógiai-szakmai és adminisztrációs írásos anyagokat sokszorosít,

o

Pályázati anyagok nyilvántartását vezeti, dokumentációját előkészíti,

o

Közreműködik a szakmai munkához szükséges eszközök listájának összeállításában, az
intézménvezetővel történő egyeztetést követően, a Berettyóújfalui Tankerületi Központ
felé

történő

megküldésben

engedélyeztetés

céljából.

Engedélyezést

követően

az

eszközök megrendelésében, azok átvételében, a vonatkozó számlák ellenőrzésében,
nyilvántartásában,

azokkal

Berettyóújfalui

Tankerületi

Központ

felé

történő

elszámolásával.
o

Közreműködik a nevelőtestületi értekezletek jegyzőkönyvének összeállításában,

o

Szűrő feladatot lát el az intézményvezető mellett, információt közvetít a pedagógusok,
szülők, diákok és a között.

o

Intézi az intézményvezető részvételét a szakmai továbbképzéseken,

o

Részt vesz a kollégium kulturális, szabadidős és sportrendezvényének szervezéséhez
szükséges adminisztrációs tevékenységekben,

o

Jegyrendeléssel, útvonaltervezéssel, szervezéssel segíti a programok lebonyolítását,

o

Pedagógusok és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak

o

szabadság és távoliét időpontjainak rögzítését elvégzi, nyomtatja, továbbítja a MÁK
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felé az intézményvezetővel történő egyeztetést követően,
o

Részt vállal az aktuális belső ellenőrzés végrehajtásában, az adatok kielemezésében és
rögzítésében, az intézményvezető történő egyeztetést követően,

o

Felel a rábízott kulcsokért, tárgyakért.

o

Betartja a szabályzatokban foglaltakat, az abban rá vonatkozó feladatokat elvégzi,

o

Betartja a balesetvédelmi, munka- és tűzvédelmi utasításban foglaltakat,

o

Kötelessége a munkaidő pontos betartása.

o

A rá vonatkozó törvényekben, jogszabályokban foglaltakon túl munkaköréből adódó
kötelezettsége a hivatali titok megőrzése.

o

Egyéb feladatait a hatályos jogszabályok és a részletes Munkaköri leírása határozza meg.

A Szolgáltatók (TÖMB 2002 Kft, és a Berettyóújfalui KOSZI) alkalmazásában álló
dolgozók
Közvetlen munkáltatói jogkört felettük az intézményvezető nem gyakorol, az intézményvezető
átruházott hatáskörben érvényesítendő jogait magasabb jogszabályok szabályozzák, valamint
az intézmény működtetésével a Berettyóújfalui Tankerületi Központ és a Berettyóújfalu Város
Önkormányzata
végezniük,

közötti

hogy

együttműködési

összhangban

tevékenységrendszerével,

szem

megállapodás.

legyen

a

Munkájukat

kollégium

előtt tartva a vezetőség,

mindenkor

úgy

működésével,

kell

sajátos

a nevelőtestület munkájának

segítését. Ismerniük kell az intézmény alapdokumentumait, be kell tartaniuk a Házirendben, a
balesetvédelmi, munka- és tűzvédelmi utasításban foglaltakat. Kötelességük a munkaidő
pontos

betartása.

A

rájuk

vonatkozó

törvényekben,

jogszabályokban

foglaltakon

túl

t

munkakörükből adódó kötelezettségük a hivatali titok megőrzése.
Feladataikat a hatályos jogszabályok és a részletes munkaköri leírásuk határozza meg.
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A vezető és a diákönkormányzat közötti kapcsolattartás rendje
A diákönkormányzatot segítő tanár folyamatos kapcsolatban áll a vezetővel és a nevelőtestület
tagjaival.
A kapcsolattartás formái:
•

személyes megbeszélés,

•

tárgyalás, értekezlet, megbeszélés, közgyűlés,

•

írásos tájékoztatók, dokumentumok átadása.

Az intézményvezető átadja a diákönkormányzat vezetőjének, vagy segítő tanárának a
diákönkormányzat véleményezési, egyetértési, javaslattételi joga gyakorlásához szükséges
dokumentumokat. E jogai gyakorlásához minden tájékoztatást, felvilágosítást kérésére biztosít.
Megjelenik a közgyűlésen, válaszol felvetéseire. A diákönkormányzat véleményét figyelembe
veszi az intézmény működtetése, illetve a tanulókkal kapcsolatos döntések során.

A vezető és a Szülői Szervezet közötti kapcsolattartás rendje
A Szülői Szervezet létrehozása, megszüntetése, működési rendjének kialakítása, módosítása a
Szülői Szervezet joga. Az intézményvezetővel közvetlenül a Szülői Szervezet vezetője tart
kapcsolatot. A Szülői Szervezetet az intézményvezető az értekezleten tájékoztatja (tanév
kezdete) kollégiuma működés rendjéről, a kollégium feladatairól, tevékenységéről.

A nevelőtestület és a tanulók közössége közötti kapcsolattartás rendje
Közösségi szinten az évente egyszer kötelezően megszervezendő közgyűlés biztosítja. Ezen
túlmenően - amennyiben azt valamelyik fél kezdeményezi - képviseltethetik magukat a másik
fél összejövetelein. Erről az intézményvezető dönt.

A nevelőtestület és a Szülői Szervezet közötti kapcsolattartás rendje
Bármelyik

fél

kezdeményezésére

a

közösségek

képviseltethetik

magukat

egymás

összejövetelein. Ehhez az intézményvezető és a Szülői Szervezet vezetőjének egyetértése
szükséges.

A belső kapcsolattartás formái
A kapcsolattartásnak különböző formái vannak, melyek közül mindig azt kell alkalmazni, amelyik
a legmegfelelőbben szolgálja az együttműködést.

Ezek:
o

az értekezletek,
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o

megbeszélések,

o

kollégiumi gyűlések,

o

szóbeli és írásbeli tájékoztatások, felszólítások, utasítások

A kollégiumi belső kapcsolattartás rendszeres és konkrét, időpontjait a hivatalos közlések helyén
kell írásban vagy szóban megtenni.
A különböző döntési fórumokra, nevelőtestületi, alkalmazotti értekezletekre a vonatkozó
napirendi pontokhoz a döntési, egyetértési, és véleményezési jogot gyakorló közösségek által
delegált képviselőt meg kell hívni, nyilatkozatukat jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

3. Az intézmény irányítása
Az intézmény vezetőjének jogköre és feladata

Az intézmény vezetője gyakorolja a nemzeti köznevelési törvényben, a munka
törvénykönyvében és a közalkalmazotti törvényben ráruházott vezetői jogkört, és ellátja az
ezzel összefüggő feladatokat.
Hatáskörébe tartozik a kollégium teljes szervezete.
Jogköre:

Gyakorolja a Tankerület által ráruházott jogköröket
Feladata: Kidolgozza a kollégium éves munkatervét, foglalkozási tervét, gondoskodik a tanárok
között a feladatok szétosztásáról, a szakmai munkaközösséget (nevelőtestület) irányítja.
•

Elkészíti az órarendet, a tantárgyfelosztást.

Kidolgozza a kollégiumi munka ellenőrzésének tervét, irányítja és szervezi az ellenőrzést,
jutalmazásra, kitüntetésre javaslatot tesz, szükség esetén felelősségre vonást kezdeményez.
•

Kijelöli a csoportvezetőket, a szakkörök vezetőit, egyéb, a tanulói tevékenységgel

összefüggő és az adott tanév során felmerülő különleges feladatkör elvégzéséért felelős
személyt.
•

Törvényi,

illetve

jogszabályi

változás

esetén

aktualizálja

az

intézmény

alapdokumentumait, a belső szabályzatokat, gondoskodik megvitatásukról, elfogadtatásukról.
•

Segíti a Diákönkormányzat munkáját, törekvéseit.

•

Gondoskodik az előírt munka-, tűz-, balesetvédelmi rendelkezések betartatásáról.

•

Dönt a kollégiummal történő tanulói jogviszonyok létesítéséről, megszüntetéséről.
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•

Figyelemmel kíséri, gondoskodik a saját, valamint a pedagógusok tervszerű és

folyamatos továbbképzéséről, a korszerű, és az intézmény számára hatékony pedagógiai
törekvések szem előtt tartásáról.
•

A kollégium dolgozóinak minél jobb megismerésére törekszik, segíti minden szervezeti

egység fejlődését, összekovácsolódását, emberi kapcsolataik elmélyítését.

Az intézmény vezetője a hozzá benyújtott, hatáskörét meghaladó kérelmeket, bejelentéseket
(tanügyigazgatási,

pénzügyi,

gazdasági,

egyéb

ügyek

stb.),

kérdéseket

haladéktalanul

továbbítja a Berettyóújfalui Tankerületi Központ (Fenntartó, Működtető) illetékeseinek.
Egyéb feladatait a hatályos jogszabályok és a részletes Munkaköri leírása határozza meg,
tevékenységét ez alapján végzi.
•

Tervezi, szervezi, ellenőrzi és értékeli a kollégium szakmai pedagógiai, tanügy-

igazgatási munkáját.
•

Ellenőrzi a kollégiumi alapdokumentumok (Házirend, Pedagógiai Program, SZMSZ)

előírásainak érvényesülését.
•

Naprakész a köznevelési

intézményre vonatkozó törvényekben, jogszabályokban,

rendeletekben.
•

A nevelőtanárok útján gondoskodik a kapcsolatos iskolák és a szülők folyamatos szóbeli

és írásbeli tájékoztatásáról.
•

Az Tankerület Igazgató kérésére a belső ellenőrzés folyamatos működtetése érdekében

felméréseket, elemzéseket készít és készíttet a kollégium partnerei körében (diákok, szülők,
dolgozók, külső partnerek stb.).
•

Felelős a kollégiumban kötelezően előírt - a pedagógiai munkával összefüggő -

adminisztráció pontos végzéséért /törzskönyv, statisztikai adatszolgáltatás, nyilvántartások,
munkaidő nyilvántartás és elszámolás/.
•

Naprakész a kollégiumi tanulói létszámot illetően.

•

Elkészíti az éves munka- és ellenőrzési tervet, az órarendet, tantárgyfelosztást.
•

Elkészíti a hétvégi ügyeleti rendet, a helyettesítési, munkarend átcsoportosítási,
munkaidő beosztási rendet, hiányzás esetén megszervezi a munka zavartalan
működését.
Felelős a havi munkaidő beosztás és ügyeleti munka elszámolásokért.
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Csoportfoglalkozást látogat.
•

Megszervezi a kollégiumi korrepetálásokat, felzárkózató foglalkozásokat, szakköröket.

•

Segíti, ösztönzi szakmai, módszertani segítségadással a csoportvezető nevelőtanárokat
a kollégiumi rendezvények színvonalas és sikeres megszervezésében.

•

Közreműködik a munka- és tűzvédelmi oktatásban, részt vesz a munkahelyi szemlén,
bejáráson.

•

A kollégiumi programoknak megfelelően szükség szerint átcsoportosítja az étkezési
időpontokat.

•

Ellenőrzi a jelenléti ív, a tanári bejegyzések pontos, naprakész vezetését, intézkedik az
esetleges hiányosságok megszüntetése ügyében.

•

Szervezi a tanév előkészítési és lezárási munkát, a tanévben végzett munkát értékeli.

•

Szakmai beszámolójában féléves és éves szinten értékeli a tanulmányi munkát.
•

Előkészíti, megszervezi a 9. évfolyamosok kollégiumi beiratkozását, kapcsolatot tart az
iskolákkal a beiratkozások alkalmával.

•

Betartja és betartatja a balesetvédelmi, munka- és tűzvédelmi utasításban foglaltakat.

•

Ellenőrzi a fegyelmi ügyek előkészítését.

•

Ellenőrzi a munkaidő pontos betartatását.

3.1 A vezetőnek a nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodási rendje
Az intézmény vezetője a tanévre megállapított heti beosztás szerint tartózkodik az
intézményben.

3.2. A képviselet szabályai

Az intézmény vezetője a zavartalan működtetés érdekében folyamatosan egyeztet a
Berettyóújfalui Tankerületi Központ (fenntartó és a működtető) képviselőivel.

Felelősségi körébe tartozik
•

A kollégiumnak a külső szervek (társadalmi és érdekképviseleti szervek, hatóságok,
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társintézmények, cégek, stb.) és magánszemélyek előtti képviselete.
•

Kapcsolattartás a társkollégiumokkal.

•

Ellenőrizni a dolgozók munkaviszonyával kapcsolatos nyilvántartások vezetését.
•

A dolgozókkal és a tanulókkal kapcsolatos információkat az adatvédelmi előírásoknak
megfelelően megőrzi, kezeli.

•

Gondoskodik a munkafegyelem, a törvényesség betartásáról.

Kiemelten az alábbi kérdésekben egyeztet
•

Az alkalmazottak foglalkoztatásának, élet - és munkakörülményeire vonatkozó kérdések
tekintetében.

•

A nevelő-oktató munka közvetlen ellenőrzésének kérdéseiben.

•

Az adminisztráció ellenőrzésében.

•

A nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések végrehajtásának ellenőrzésekor.

•

A nemzeti és kollégiumi ünnepek megszervezésekor.

•

A munka- és a felelősség részletes megosztásáról munkaköri leírásban rendelkezik.

3.3. Az intézményvezető akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje

Az intézményvezető helyettesítésének rendje
Az intézmény vezetőjének akadályoztatása esetén - ha a helyettesítésre más nem kapott
megbízást - az adott időszakban hétköznapon a mindenkori ügyeletes tanár helyettesíti, de
jogköre nem terjed ki semmilyen munkáltatói területre. Hétvégén, illetve ünnepnapon az adott
napra beosztott ügyeletes tanár látja el a helyettesi teendőket, de jogköre nem terjed ki
semmilyen munkáltatói területre.
Az ügyeletes tanár jogosítványai kiterjednek a kollégium működésével a gyermekek, tanulók
biztonságának megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre.
Amennyiben a fenti helyettesítési rend egyéb okból akadályokba ütközik, úgy a (Tankerület
Igazgatója vagy az intézmény vezetője) írásban gondoskodik az önmaga helyettesítéséről,
ezzel egy időben meghatározza a helyettesítő közalkalmazott felelősségét,

intézkedési

jogkörét.
A helyettes közalkalmazott csak a napi, a zökkenőmentes működés biztosítására vonatkozó
intézkedéseket, döntéseket hozhatja meg a helyettesítés során. Csak olyan ügyekben járhat el,
melyek gyors intézkedést igényelnek, halaszthatatlanok, s amelyeknek a helyettesítés során
történő ellátására felhatalmazása van Munkaköri leírása alapján. A helyettesítés során a
helyettes

közalkalmazott

a

jogszabály,

illetve

a

kollégium

belső

szabályzataiban,

rendelkezéseiben az intézmény vezetője jogkörébe tartozó ügyekben nem dönthet.
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3.4. Az intézményvezető feladat- és hatásköréből leadott feladatok- és hatáskörök
Az intézmény vezetője az alábbi feladat- és hatásköröket ruházza át a
csoportvezető nevelőtanárokra.
A statisztikák elkészítése.
A választható szabadidős foglakozások körének meghatározása, működésének
megszervezése. A nemzeti és kollégiumi ünnepek munkarendhez igazodó méltó
megünneplése.
Az iskola közvetlen és közvetett partnereivel való kapcsolattartás, együttműködés.
Az átruházott feladat- és hatáskörök esetében a csoportvezető nevelőtanárt teljes körű
beszámolási kötelezettség terheli.

4.

Az intézmény közössége

4.1. A pedagógusok közösségei
4.1.1. A nevelőtestület

A nevelőtestület működését, jogosítványait a Nkt. 70.§-a szabályozza.
A

nevelőtestület jogkörébe

tartozó jogokat

a

nevelőtestület együttesen

gyakorolja.

A

nevelőtestület véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik minden, az intézményt érintő
ügyben. A nevelőtestület fogadja el a Pedagógiai Programot, SZMSZ-t, Házirendet.
A nevelőtestület dönt:
•

a Pedagógiai Program, az SZMSZ és a Házirend elfogadása, módosítása

•

a tanév munkatervének jóváhagyása,

•

átfogó értékelések és beszámolók elfogadása,

•

az intézményvezetői programok szakmai véleményezése,

•

továbbképzési program elfogadása,

•

a tanulók fegyelmi ügyében,

•

szakkörök működési rendjének meghatározásában,

•

a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztásában,

•

a szülőkkel való kapcsolattartás rendjéről,

•

saját feladatainak és jogainak részleges átruházásában,

•

jogszabályban meghatározott egyéb ügyekben,

•

A nevelőtestület véleményét ki kell kérni,

•

a kollégium működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben,
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•

a tantárgyfelosztás, kollégiumi feladatmegosztás, órarend elfogadása előtt,

•

az egyes pedagógusok külön megbízásainak elosztása során,

•

az intézményvezető megbízása, megbízásának visszavonása előtt,

•

külön jogszabályban meghatározott ügyekben.

Egy tanév során a nevelőtestület a következő értekezleteket tartja:
•

tanévnyitó értekezlet,

•

félévet záró értekezlet,

•

nevelési értekezlet (őszi és tavaszi),

•

tanévzáró értekezlet,

•

rendkívüli nevelőtestületi értekezlet,

Nevelőtestületi értekezletet kell összehívni:
•

az intézményvezető,

•

a nevelőtestület tagjai egyharmadának,

•

a kollégium Szülői Szervezete,

•

a Diákönkormányzat kezdeményezésére.

4.2. A tanulók közösségei

A tanulók közösségei
A

nemzeti köznevelési törvény 48.

§-a rendelkezik a tanulóközösségeket

és

a

diákönkormányzatot érintő kérdésekben.

Kollégista tanulók közössége
A kollégiumi jogviszonnyal rendelkező tanulók alkotják. Ez a legnagyobb tanulói közösség,
amely a kollégista státuszból fakad, ebbe valamennyi kollégista diák beletartozik. Ezen belül
további tanulói közösségek szerveződnek.

Kollégiumi csoportok
A kollégista tanulókat a kollégium vezetősége a Pedagógiai Programban rögzített szempontok
figyelembe vételével sorolja csoportokba. Csoportot váltani az intézményvezető jóváhagyásával
lehet. Élén a csoportvezető nevelőtanár áll. A csoportvezető nevelőtanár kötelessége, hogy a
kollégiumi életben, a rábízott tanulók otthonszerű együttélésében rejlő nevelési lehetőségeket,
felelősségteljesen, tudatosan és építő jelleggel használja ki. Különösen fontos törekvése kell,
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hogy legyen csoportja tagjainál kialakítani és fejleszteni az egymáshoz való alkalmazkodást,
elfogadást, toleranciát, az egészséges életmód, a környezettudatos magatartás iránti igényt.
Meg

kell

követelnie

a

szabálytiszteletet,

az

illemtudó

magaviseletét,

tisztességet,

erkölcsösséget, egymás iránti türelmes bánásmódot - általában - az etikai, esztétikai, emberi
értékekre épülő normákat.
A kollégiumi csoportok heterogén összetételű és különböző iskolákba járó tanulókból állnak. A
csoportszervezés elve, hogy az azonos iskolába járó kollégisták lehetőleg egy csoportba és
egy szobába kerüljenek. A csoportok tanulólétszáma törvényben meghatározott.
A kilencedik évfolyamos tanulók beilleszkedését különös figyelemmel kísérjük.
A tanulóink részére biztosítjuk a nyugodt tanulás feltételét, lehetőség szerint a korrepetálást, a
könyvtári- és a szakköri lehetőségeket.

Foglalkozási csoportok
A kollégium vezetősége által, a Pedagógiai Programban rögzítettek szerint kötelező és
választható foglalkozásokra szerveződő kollégista tanulók közössége.

Szobaközösségek
A szobaközösség összeállításánál a pedagógiai szempontok mellett érvényesülnek a
személyes szimpátiák is.

Szakköri csoportok
Akár tantárgyi, akár szabadidős érdeklődés szerint szerveződnek.

Diákkörök
Az

intézmény

tanulói

közös

érdeklődésre

irányuló

tevékenységük

megszervezésére

diákköröket hozhatnak létre, melyeknek meghirdetését, szervezését, működtetését a diákok
végzik.
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4.2.1. A diákönkormányzat

A tanulók közösségei jogaikat az diákönkormányzaton keresztül vagy közvetlenül érvényesítik.
A

közösség

minden

tagjának

alapvető joga

véleményt

mondani,

javaslatot tenni

és

kezdeményezni a kollégium életével kapcsolatos kérdésekben, ezekre érdemi választ kapni.
Ezen túlmenően az általuk sérelmesnek ítélt esetekben jogorvoslatért a nevelőtestülethez,
illetve az igazgatóhoz fordulhatnak.
A diákönkormányzat a tanulók saját, valamint a tanulóközösségek és a diákkörök érdekeinek
képviseletére alakított szerv. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi
kérdésre kiterjed. A diákönkormányzat munkáját e feladatra kijelölt, felsőfokú végzettségű és
pedagógus szakképzettségű személy segíti, akit - a diákönkormányzat javaslatára -

az

intézményvezető-helyettes bíz meg ötéves időtartamra. A diákönkormányzat feladatainak
ellátásához térítésmentesen használhatja az kollégium helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel
nem korlátozza az intézmény egyébként rendeltetésszerű működését.

A diákönkormányzat döntési és véleménynyilvánítási joga
A diákönkormányzat a nevelőtestület véleményének kikérésével dönt:
•

saját működéséről,

•

a diákönkormányzat működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról,

•

hatáskörei gyakorlásáról,

•

kollégiumi

diákönkormányzati tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és

működéséről,
•

tájékoztatási rendszer tanulói vezetőjének, felelős szerkesztőjének, munkatársainak
megbízásáról.

A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat:
A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a kollégium működésével és a
tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben

A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni:
•

a kollégium SZMSZ-ének jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása
előtt,

•

az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor,

•

a Házirend elfogadása, módosítása előtt,

•

a tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál,

•

a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához,
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•

a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez,

•

a kollégiumi sportkör működési rendjének megállapításához,

•

az egyéb foglalkozás formáinak meghatározásához,

•

a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához,

•

kollégiumi címek, jutalmak odaítélésekor,

•

ünnepségek, rendezvények szervezéséhez

A diákönkormányzat és a vezetők közötti kapcsolattartás rendje
A tanév elején a munkaterv készítés időszakában konzultáció a diákönkormányzat és a
vezetőség között, év közben havi rendszerességgel szóban egyeztetésre kerül sor a
programok megvalósítása érdekében, félévkor és év végén a munka értékelése, a következő
tanév terveinek megbeszélése.

A diákok tájékoztatásának formái
o

kollégiumi gyűlés,

o

csoportvezetők útján a csoportfoglalkozásokon

o

diákönkormányzati képviselőkön keresztül

o

a kollégium információs rendszere révén

o

hangosbemondón keresztül

o

folyosókon elhelyezett hirdetőtáblán

o

a kollégium honlapján

Diákközgyűlés
A kollégium tanulóinak tájékoztató és tájékozódó fóruma a diákközgyűlés, amelyet évenként
egy alkalommal össze kell hívni. Az évi rendes diákközgyűlés összehívásának ideje minden év
szeptember hónapja. Az évi rendes diákközgyűlés összehívását a kollégiumi diákönkormányzat
vezetője kezdeményezi, a tanév helyi rendjében meghatározottak szerint. A rendkívüli
diákközgyűlés összehívását a kollégiumi diákönkormányzat vezetője vagy az intézményvezető
kezdeményezheti. A diákközgyűlésen a tanulók a kollégium életét érintő ügyekben kérdéseket
intézhetnek a diákönkormányzat, illetve a kollégium vezetéséhez. A diákközgyűlés napirendi
pontjait a közgyűlés megrendezése előtt tizenöt nappal nyilvánosságra kell hozni.
Azokban az ügyekben, amelyekben a diákönkormányzat véleményének kikérése kötelező,
illetőleg amelyekben egyetértési jogot gyakorol, továbbá, ha a diákönkormányzat képviselőjét a
tárgyalásra meg kell hívni, az előterjesztést, a meghívót - ha jogszabály másképp nem
rendelkezik - a határidő előtt legalább tizenöt nappal meg kell küldeni a diákönkormányzat
részére.

4.3. A szülők közösségei

26

A Szülői Szervezet

A szülők meghatározott jogaik érvényesítése, a kötelességük teljesítése érdekében közösséget
hozhatnak

létre.

képviseletében.

A

Szülői

Szervezet járhat el

Megválasztja

saját

a kollégium

képviselőit.

valamennyi

Tisztségviselőinek

szülőjének a

megválasztásáról

szótöbbséggel dönt. Kialakítja működési rendjét, dönt munkatervének elfogadásáról.
A Szülői Szervezet figyelemmel kíséri a gyermeki, tanulói jogok érvényesülését, a pedagógiai
munka

eredményességét,

a

gyermekek,

tanulók

csoportját

érintő

bármely

kérdésben

tájékoztatást kérhet az intézményvezetőtől, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője
tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestület értekezletein. Képviseli a szülőket és a
tanulókat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben és egyéb jogszabályokban
megfogalmazott jogaik érvényesítésében. Véleményezi a munkatervet, SZMSZ-t, Házirendet,
Pedagógiai Programot.

A szülők szóbeli tájékoztatásának rendje

A kollégium a tanulókról a tanév során rendszeres szóbeli tájékoztatást ad. A szóbeli
tájékoztatás lehet csoportos és egyéni. A szülők csoportos tájékoztatásának módja a szülői
értekezlet, az egyéni tájékoztatás a fogadóórákon, levélben és sürgős esetben telefonon
történik.

A szülői értekezletek rendje

A csoportok szülői közössége számára az! intézmény vezetője a nevelőtestülettel tanévenként,
egy, a munkatervben rögzített időpontú, rendes szülői értekezletet tart (szeptember). A
szeptemberi szülői értekezleten

a szülők értesülnek a tanév rendjéről, feladatairól,

a

Házirendről, egyéb, az intézmény életét érintő kérdésről.
Rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze az intézményvezető, a csoportvezetők és a Szülői
Szervezet képviselője a gyermekek közösségében felmerülő problémák megoldására. A
kollégium pedagógusai a szülői fogadóórákon egyéni tájékoztatást adnak a tanulókról a szülők
számára. A tanulmányaiban jelentősen visszaeső tanuló szülőjét a csoportvezető írásban is
behívhatja a kollégiumba fogadóórára. Ha a gondviselő a fogadóórán kívül is találkozni
szeretne gyermeke pedagógusával, telefonon vagy írásban időpontot kell egyeztetni az érintett
pedagógussal.
A Szülői Szervezet elnökét megilleti a jog, hogy minden tanév végén írásban tájékoztatást
kapjon

az elvégzett munka

értékeléséről,

valamint a következő tanév célkitűzéseiről.

Tanévnyitó értekezlet előtt személyes találkozón van lehetősége megbeszélni a következő év
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munkatervében azokat a feladatokat, amelyek a tanulók szabadidős programjait érinti, valamint
tájékoztatást kérhet a térítési díjak alakulásáról, a befizetés rendjéről.

A szülők írásbeli tájékoztatásának rendje

írásban értesíti a kollégium a tanköteles tanuló szüleit gyermeke magatartásáról, szorgalmáról,
tanulmányi előmeneteléről.
írásban értesíti a kollégium a szülőt/gondviselőt a gyermek felvételéről, a beköltözés rendjéről,
fegyelmezési problémákról, valamint kollégiumi jogviszony megszüntetéséről.

5. A működés rendje
Általános szabályok
A köznevelésben alkalmazottak körét, az alkalmazási feltételeket, a munkavégzés egyes
szabályait a köznevelési törvény valamint végrehajtási rendeletéi rögzítik.
A munkarendet, a munka díjazásának szabályait a mindenkor hatályos törvények és
jogszabályok határozzák meg.

A kollégium működési rendjét meghatározó dokumentumok
Az intézmény törvényes működését az alábbi - a hatályos jogszabályokkal összhangban álló alapdokumentumok határozzák meg:

Alapító Okirat
Az alapító okirat tartalmazza a kollégium legfontosabb jellemzőit, aláírása biztosítja az
intézmény nyilvántartásba vételét, jogszerű működését. A kollégium alapító okiratát a Fenntartó
készíti el, illetve - szükség esetén - módosítja.

SZMSZ
A SZMSZ biztosítja a kollégium alapfeladatainak elvégzését, és kötelezettséget jelent a benne
foglaltak végrehajtására. Az SZMSZ hatálya kiterjed a kollégium valamennyi dolgozójára,
tanulójára,

továbbá

azokra,

akik

kapcsolatba

kerülnek a kollégiummal,

részt vesznek

feladatainak megvalósításában, igénybe veszik szolgáltatásait.

Pedagógiai Program
A kollégium pedagógiai programja képezi az intézményben folyó nevelő-oktató munka tartalmi,
szakmai alapjait. Megalkotásához az intézmény számára a Köznevelési törvény 24. §
(1) bekezdése biztosítja a szakmai önállóságot. A pedagógiai programot a nevelőtestület
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fogadja el, és a Fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé.

Házirend
A Házirend a tanulók, illetve a szüleik, az intézménnyel kapcsolatba kerülők számára készített
belső szabályozó alapdokumentum. A kollégium Házirendje tartalmazza mindazon szabályokat,
amelyek a kollégistákra vonatkoznak. Szóbeli ismertetése a beköltözés alkalmával szülői
értekezleten is megtörténik. A tanulókkal minden év szeptemberében ismertetni kell az első
csoportfoglalkozás keretén belül. A Házirend megtalálható a kollégium könyvtárában és a tanári
szobában. Digitális változata a kollégium honlapján is megtekinthető, nyilvános.

Éves munkaterv
Az éves munkaterv az intézmény hivatalos dokumentuma, amely a hatályos jogszabályok
figyelembevételével a kollégium pedagógiai programját alapul véve tartalmazza a nevelési
célok,

feladatok

megvalósításához

szükséges

tevékenységek,

munkafolyamatok

időre

beosztott cselekvési tervét a felelősök és a határidők megjelölésével.

A kollégiumi tanév helyi rendje

A kollégiumban a munkát a tanév, ezen belül a szorgalmi idő, tanítási év keretei között kell
megszervezni. Az első és az utolsó tanítási nap által meghatározott időszak a szorgalmi idő. A
tanítási napok száma általában 180 - 183 nap (ezt a mindenkori - a tanév rendjéről szóló
miniszteri rendeletet - szabályozza).
A tanév

helyi

rendje tartalmazza

a kollégium

működésével

kapcsolatos

legfontosabb

eseményeket és időpontokat:
•

a nevelőtestületi értekezletek időpontjait,

•

a kollégiumi rendezvények és ünnepségek módját és időpontját,

•

a tanítási szünetek (őszi, téli, tavaszi) időpontját - a miniszteri rendelet keretein belül

A kollégium munkarendje mindenkor igazodik a kapcsolatos iskolák munkarendjéhez, illetve a
gyakorlati oktatásban részesülő diákok igényeihez.
A kollégium sajátos helyzetéből adódóan nem rendelkezik a szabadon felhasználható 5 tanítás
nélküli munkanappal.
A tanév helyi rendjét, valamint a kollégium Házirendjének szabályait, a balesetvédelmi,
tűzvédelmi előírásokat a csoportvezetők az első tanítási héten ismertetik a tanulókkal, az első
szülői értekezleten pedig a szülőkkel.

Az étkeztetés rendje
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A kollégium tanulói és alkalmazottai részére az étkezést Berettyóújfalu Város Önkormányzata
(általa: KOSZI Hivatala) biztosítja. A tanulók, a kollégium alkalmazottai részére tanítási
napokon napi háromszori (reggeli, ebéd, vacsora), étkezést biztosítunk. Amennyiben a tanuló
az ellátást betegség vagy más indok miatt nem veszi igénybe, a távolmaradását be kell
jelentenie. Az étkezéssel kapcsolatos lemondás, a kedvezményre jogosultság szabályait
részletesen a Házirend szabályozza. A tanulók előzetes jelzés után, 48 órával az esemény
előtt, kérésük szerint iskolai kirándulások alkalmából az étkezést hidegcsomag formájában
igényelhetik a csoportvezető nevelőtanárnál, aki további intézkedést foganatosít, leadja az
igénylők névsorát az élelmezés vezetőnek.
A tanulónak az étkezés alól huzamosabb idejű felmentést csak szülői kérésre adható.
A kollégium dolgozói, volt dolgozói megfelelő térítési díj ellenében vehetik igénybe az étkezést.
Az étkezéssel kapcsolatos intézkedéseket az intézményvezető az élelmezés vezetővel
összehangolja, aki továbbítja azt a konyhai alkalmazottak felé.

5.1. A tanulóknak a nevelési-oktatási intézményben való
benntartózkodásának rendje

A kollégium hivatalos munkarendje
Vasárnap 1700-tól péntek 1530- ig.
Rendkívüli benntartózkodás: külön munkarend szerint

A kollégium

munkarendjét úgy kell meghatározni,

hogy a tanuló elhatározása szerint

rendszeresen hazalátogathasson. A tanuló tanítási évben - beleértve az évközi szünetek idejét
is - valamint a kötelező szakképzési gyakorlat idejében hazautazásra - a rendkívüli eseteket
kivéve - nem kötelezhető.
A kollégium tanítási szünetekben külön ügyeleti rend szerint tart nyitva.
A kollégium helyiségeinek bérbeadása a Berettyóújfalui Tankerületi Központ Igazgatójának
feladatkörébe tartozik. A bérbeadás nem veszélyeztetheti a tanulók ellátását, a szakmai
tevékenységet.
A nyári szünetben a vezetői és az irodai ügyeletet hetente kell megszervezni. Ennek időpontját
egyeztetni szükséges a Berettyóújfalui Tankerületi Központ Igazgatójával. Az ügyeleti rendet az
intézmény vezetője osztja be, és azt a szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók és a
nevelőtanárok tudomására hozza. Nyári ügyeletre, ha az intézmény érdeke úgy kívánja a
nevelőtestület tagjait az intézmény vezetője beoszthatja.

A kollégisták fogadásának rendje és a hazautazás rendje
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A kollégiumban a nap 24 órájában biztosítjuk a pedagógiai felügyeletet.
Az éjszakai és hétvégi ügyeletet a törvényben meghatározottak szerint biztosítja a tanulóknak a
kollégium.
Tanítási szünetek alatt a nyitva tartás csak a Berettyóújfalui Tankerületi Központ Igazgatója
által engedélyezett szervezett programokhoz kapcsolódik.
A tanulók fogadása, visszaérkezése vasárnap 1700 órától 20°° óráig történik, a kollégiumban
ügyeletes nevelőtanár várja a diákokat.
A szülő köteles gyermekének hiányzását telefonon előre bejelenteni. A
visszaérkezés részletes szabályait a Házirend tartalmazza.
Hazautazáskor a diáknak a kollégiumot pénteken 1530-ig el kell hagyni. A
hazautazás rendjét részletesen a kollégium Házirendje szabályozza.

A tanulók kollégiumon kívüli tevékenysége

A kollégista csak a kollégiumi- és tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését nem gátló
kollégiumon kívüli tevékenységet folytathat. Amennyiben a választott tevékenység valamilyen
kötelező kollégiumi elfoglaltság idejére esik, csoportvezető tanár értesítése, intézményvezető
engedélye szükséges a tevékenység folytatásához. Tanulmányi eredmények romlásakor a
diákok kollégiumon kívüli tevékenységének folytatásához a beleegyezés megvonható.
A csoportvezető nevelőtanárnak folyamatosan tájékozódni kell a tanuló kollégiumon kívüli
tevékenységéről,

szükség esetén a tapasztalatairól értesíti a szülőt,

osztályfőnököt, a

Nevelőtestületet és az intézmény vezetőjét.
Kirándulások - ismeretek megszerzésére, csapatépítés, tapasztalatcsere céljából szervezhetők
- elsősorban a diákok iskolai elfoglaltságait szem előtt tartva. A kirándulások anyagi fedezetét
elsősorban az intézmény és a Fenntartó biztosítja.

5.2. Az alkalmazottaknak a nevelési-oktatási intézményben való
benntartózkodási ideje
A vezető benntartózkodásának, helyettesítésének rendje
A kollégium hivatalos munkaidejében felelős vezetőnek lehetőleg mindig kell az épületben
tartózkodni. Az intézmény működésével kapcsolatban biztosítani kell, hogy az intézményben a
vezetői feladatok folyamatosan ellátottak legyenek.
A beosztás rendjét az érintettek minden tanévben a tanév kezdésétől a tanév befejezéséig
félévenként előre határozzák meg.
A vezető akadályoztatása esetén a mindenkori ügyeletes nevelőtanár látja el a helyettesi
31

feladatokat.
A vezető a munkát úgy szervezi meg, hogy szorgalmi időszakban hétköznap 900 - 1700 óra
között a vezető lehetőség szerint a kollégiumban tartózkodjon. A kollégium folyamatos
működésű, ezért a nevelőtanárok és a vezető állandó elérhetősége alapvető elvárás.

A pedagógusok munkarendje és helyettesítésének rendje
A pedagógusok munkaidejének beosztását részletesen a 326/2013. (Vili. 30.) Korm. rendelet
határozza meg, valamint a szakmaiság. A munkarendet az intézményvezető alakítja ki és
felügyeli annak betartását.
Fő szempont,

hogy amikor a kollégiumban

kollégista tartózkodik,

biztosított legyen a

pedagógiai felügyelet, a szervezett pedagógus jelenlét. Minden időszakban gondoskodni kell
azon diákok pedagógiai felügyeletéről, akik éppen nem tartózkodnak foglalkozáson. A konkrét
munkaidő-beosztást az órarend rögzíti, amely a tanévnyitó értekezleten kerül elfogadásra, az
intézményvezető készíti el.
A kollégiumban dolgozó pedagógus heti teljes munkaideje 40 óra. Mivel az intézményben a
pedagógiai felügyelői munkakör nem került bevezetésre, ezért a Korm. rendelet értelmében a
pedagógus, neveléssel - oktatással lekötött munkaideje heti 30+2 óra, amely teljesíthető a
kollégiumi foglalkozáson részt nem vevő tanulók - étkezési, alvási és a heti pihenőnapon,
munkaszüneti napon teljesített ügyeleti időn kívüli - folyamatos pedagógiai felügyeletének
ellátásával is.
A kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött részében (2 óra/hét) a vezető
mindazon

feladatok

elvégzésére

beoszthatja,

amit

a

326/2013.(V ili.30.)

Korm.rendelet

tartalmaz.
Kötött munkaidőben köteles a nevelési-oktatási intézményben tartózkodni, kivéve, ha kizárólag
az intézményen kívül ellátható feladatot lát el. A kollektív szerződés (az intézmény ilyennel nem
rendelkezik), ennek hiányában a munkáltató határozza meg, hogy melyek azok a feladatok,
amelyeket a pedagógusnak a nevelési-oktatási intézményben, és melyek azok a feladatok,
amelyeket az intézményen kívül lehet teljesítenie.
A kollégium jellegéből adódóan éjszakai ügyeletet kell biztosítani, melyet a pedagógusok hét
közben és vasárnap (a kollégium sajátos helyzetéből adódóan akár munkaszüneti napon) is
túlmunkában

látnak

el

külön

-

jogszabályban

megállapított

-

díjazás

szerint.

A

munkabeosztások összeállításánál alapelv az intézmény zavartalan feladatellátása és a
pedagógusok egyenletes terhelése.
A pedagógus az intézménybe történő beérkezését úgy szervezi, hogy pontosan köteles a
feladat végzésének helyén megjelenni és munkaidejét pontosan betartani. A munkában töltött
idejét a jelenléti

ívben

köteles szabályosan vezetni. Az órarend és a munkatervben

meghatározott feladatok alapján az intézményben foglalkoztatott pedagógusok munkaidő
nyilvántartást vezetnek, amit az intézmény vezetője havonta igazol.
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Csoportvezető tanárt, kollégiumi nevelő tanárt csak pedagógus helyettesíthet. A pedagógus a
munkából való rendkívüli távolmaradást, annak okát lehetőleg előző nap, de legkésőbb az adott
munkanap 08°° óráig köteles bejelenteni az intézmény vezetőjének, hogy helyettesítéséről
intézkedés történhessen.
A munkabeosztás indokolt elcserélése írásos kérelem alapján történhet, amit az intézmény
vezetőjének kell írásban leadni, s ő ad rá engedélyt.
A foglalkozások elcserélését is az intézmény vezetője engedélyezi.
A pedagógusok helyettesítési rendjét, a vasárnapi, a rendkívüli ügyeleti rendet az intézmény
vezetője készíti el.
A közalkalmazottak Munkaköri leírását az intézmény vezetője készíti el.

A kollégiumi titkár munkarendje
A kollégiumi titkár heti teljes munkaideje 40 óra, igazodva a hatályos jogszabályokhoz, betartva
a kollégium zavartalan működésének biztosítását. A konkrét munkaidő beosztást részletesen a
Munkaköri leírása tartalmazza. A munkában töltött idejét a jelenléti ívben köteles szabályosan
vezetni. Az alkalmazottnak pontosan, munkára kész állapotban kell munkahelyén megjelennie,
kötelessége a munkaidő pontos betartása.

5.3. A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak
jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel
A Szolgáltatók (TÖMB-Kft,

és a Berettyóújfalui KOSZI) alkalmazásában álló dolgozók

munkarendje
A TÖMB-Kft és a Berettyóújfalui KOSZI vezetője állapítja meg, az intézmény vezetőjével
egyeztetve,

igazodva

a

hatályos

jogszabályokhoz,

betartva

a

kollégium

zavartalan

működésének biztosítását. A konkrét munkaidő beosztást részletesen a munkaköri leírásuk
tartalmazza.
Az alkalmazottaknak pontosan, munkára kész állapotban kell munkahelyükön megjelenni,
kötelességük a munkaidő pontos betartása.

A belépés és a bent tartózkodás rendje az idegenek számára
Szorgalmi időben, hétköznap az intézmény helyiségeit csak a kollégiummal jogviszonyban állók
használhatják. Idegenek az épületbe csak az ügyeletes nevelőtanár és az ügyeletes diák kellő
tájékozódása után léphetnek be. A látogató köteles megnevezni a látogatott személyt vagy
jövetele célját. A látogatók, a hozzátartozók tartózkodási helye a földszinti aula. A vendéglátó
felelősséggel tartozik vendége viselkedéséért.
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A kollégiumban ideiglenesen dolgozók - felújítást, karbantartást, egyéb tevékenységet - végzők
- csak a kijelölt munkaterületükön tartózkodhatnak. Az ettől való eltérést az intézmény
vezetőjének azonnal jelezni kell.
A rendbontást okozó, vagy a látogatás szabályait és a Házirendet be nem tartó látogatót az
intézmény vezetője határozott vagy határozatlan időre kitilthatja a kollégium épületéből.

6. Az egyéb foglalkozások célja, szervezeti formái, időkeretei
Kollégiumi foglalkozások

A kollégium - igazodva az Nkt. 28§-ának rendelkezéseihez - a nevelési folyamat során a tanulói
tevékenységeket - annak céljától, jellegétől függően - kollégiumi programok, csoportos és
egyéni foglalkozások keretében szervezi, az intézményi szervezet működéséhez pedagógiai
irányítást, ill. támogatást biztosít. Külön figyelmet fordít a nemzeti és etnikai sajátosságokra és
a sajátos nevelési igényű tanulók egyéni szükségleteire. A kollégium a foglalkozások formáját
és tartalmát úgy határozza meg, hogy azok hozzájáruljanak a tanulók erkölcsi gyarapodásához,
személyiségének gazdagodásához, kompetenciáik fejlesztéséhez, a közösség fejlődéséhez. A
kollégiumi nevelésben a foglalkozások célja a kollégisták személyiségének, erkölcsi és
esztétikai ismereteinek, jellemének, önismeretének, önbizalmának, felelősségvállalásának,
közösségi szellemiségének megalapozása, illetve fejlesztése. A kollégiumi foglalkozások a
közösségi kapcsolatok kialakítására, a szociális képességek fejlesztésére, az egyéni tanulási
módszerek elsajátítására, a helyes életviteli szokások kialakítására, a tágabb természeti,
társadalmi

környezetért

érzett

felelősségre

nevelnek.

A

kollégiumi

együttélésben,

a

foglalkozásokon és tevékenységekben a kollégisták megtapasztalhatják a másik ember
elfogadásának, segítésének és megbecsülésének a fontosságát. Megélhetik az értékek mentén
kialakult közösséghez való tartozás biztonságát, mélyíthetik a természeti, történelmi és
kulturális örökségünk megbecsülését. Nyitottabbá és elfogadóbbá válnak a hazai nemzetiségek
és más népek kultúrája iránt. Felkészülnek a közéleti szereplésre, egyéni és közösségi
érdekeik és értékrendjük képviseletére. A foglalkozások olyan kompetenciákat is fejlesztenek,
melyek révén a tanulókban kialakul az alkalmazkodóképesség, a tolerancia, a konfliktuskezelő
képesség. A kollégiumi foglalkozások kiegészítik az iskolák nevelő-oktató munkáját. A
kollégiumban kötelezően biztosítandó foglalkozások formáit, a tematikus csoportfoglalkozások
témaköreit,

kerettervét,

éves

óraszámát,

a foglalkozások

megszervezésére

vonatkozó

szabályokat részletesen az 59/2013. (Vili. 9.) EMMI rendelet a Kollégiumi nevelés országos
alapprogramjának kiadásáról, valamint az intézményre vonatkoztatva a kollégium Pedagógiai
Programja tartalmazza.
Tanulói részvétel szempontjából a kollégiumi foglalkozás lehet:
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kötelező,
szabadon választható.
A tanuló heti 13 órában köteles részt venni felzárkóztató, tehetség kibontakoztató, speciális
ismereteket adó felkészítő egyéni vagy csoportos,

heti 1 órában közösségi fejlesztést

megvalósító csoportos foglalkozáson. A kollégium által biztosított lehetőségek közül szabadon
választott, további heti 1 foglalkozáson köteles részt venni.
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A kollégium által kötelezően biztosítandó foglalkozások
Tanulást segítő foglalkozások
o

rendszeres iskolai felkészülést biztosító egyéni és csoportos foglalkozás,

o

differenciált képességfejlesztő, tehetség-kibontakoztató foglalkozás,

o

a bármely okból lemaradó tanulók felzárkóztatása, a hátránykompenzáció,

o

a tantárgyi ismeretek bővítése és a pályaválasztás segítése érdekében szervezett
szakkörök, tematikus csoportfoglalkozás

Egyéni és közösségi fejlesztést megvalósító foglalkozások
•

csoportvezetői foglalkozások

•

közösségi foglalkozás a kollégiumi csoportok számára: a csoport életével kapcsolatos
feladatok, tevékenységek, események, problémák megbeszélése, értékelése

•

tematikus csoportfoglalkozások

Egyéb foglalkozások, szakkörök:
•

Irodalmi szakkör, Kreatív szakkör, Informatika, Sakk, Filmklub, Süssünk-főzzünk valamit,
Rajz szakkör

Az 59/2013. (VIII.9.)EMMI rendelet 2§ 9. pontjában meghatározott tematikus
csoportfoglalkozások témakörei:

A

-

A tanulás tanítása

-

Az erkölcsi nevelés

-

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés '

-

Állampolgárságra, demokráciára nevelés

-

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése

-

A családi életre nevelés

-

Testi és lelki egészségre nevelés

-

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség

-

Fenntarthatóság, környezettudatosság

-

Pályaorientáció

-

Gazdasági és pénzügyi nevelés

-

Médiatudatosságra nevelés

tematikus csoportfoglalkozásoktémaköreit a csoportvezetők az alábbiak szerint

dolgozhatják fel:
-

minden témakört önálló témakifejtéssel a saját csoportjában

-

témafelelős tanár kijelölésével, évfolyamok összevonásával-

külső előadó
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segítségével

Az intézményvezető éves foglalkozási tervet készít, amit a nevelőtestület fogad el a tanév
kezdetekor. Erre épül a csoportvezető nevelőtanárok éves csoportfoglalkozási terve, amely
tartalmazza az általános és a tematikus csoportfoglalkozások programtervét is. Az éves
foglalkozási tervet helyben szokásos módon közzé kell tenni.

A kollégiumi közösségek szervezésével összefüggő foglakozások
•

a kollégiumi diákönkormányzat működésének támogatása

•

kollégiumi

diákfórumok

(kollégiumi

gyűlés,

kisebb

közösségek szerinti

megbeszélések

A tanulókkal való egyéni törődést biztosító foglalkozások
A foglalkozásokon a diákok (tanulói vagy pedagógusi kezdeményezésre) feltárhatják egyéni
problémáikat, ezek megoldásában számíthatnak a pedagógus tanácsaira, segítségére.

A kollégiumi foglalkozások a tantárgyfelosztásnak megfelelően történnek:
•
Az

a napi szilenciumi idő délután 1600-tól 1900-ig tart.
intézmény vezetője

által

megbízott

pedagógusok

biztosítják

a diákok

számára

a

felzárkóztatás, hátránykompenzáció, tehetségkibontakoztatás lehetőségét.
A kollégiumban olyan változatos szervezeti és módszertani megoldásokat kell alkalmazni,
amelyek segítségével a tanulók között meglévő műveltségbeli, képességbeli különbözőségeket
kezelni lehet. A kollégium segíti a tanulásban elmaradt gyerekeket, biztosítja az esélyét, hogy a
választott iskolát eredményesen el tudják végezni, segíti a speciális nevelési igényű és a
halmozottan hátrányos helyzetű diákok felkészülését. Különös figyelmet fordít a tehetséges
kollégistákra. Ennek érdekében törekedni kell arra, hogy minél több tantárgyból tudjon
szaktanárokat foglalkoztatni.
A csoportfoglalkozások heti egy- egy alkalommal az éves csoportfoglalkozási terv, és a
pedagógus órarendje szerint zajlanak, melynek formái:
•

tematikus csoportfoglalkozások,

•

általános csoportfoglalkozások.

A foglalkozások látogatására engedély nélkül csak a nevelőtestület tagjai jogosultak. Minden
egyéb

esetben

a

látogatásra

az

intézményvezető

adhat

engedélyt.

A

foglalkozások

megkezdésük után nem zavarhatok, kivételt indokolt esetben az intézményvezető tehet. A
foglalkozási órák tanulókra vonatkozó szabályait a házirend tartalmazza.
Alapvető

célunk

a mindennapi felkészülés

zavartalanságának

biztosítása,

a

hatékony
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tanulásszervezés. Szilencium és a szünet ideje alatt a kollégiumot csak a csoportvezető, illetve
az ügyeletes nevelőtanár engedélyével és indokolt esetben lehet elhagyni.

Szabadidő eltöltését szolgáló foglalkozások, amelyek lehetnek
Állandó, vagy adott eseményre szerveződő kollégiumi diákcsoportok számára szervezett:
o

irodalmi, képzőművészeti képességeket fejlesztő művészeti,

o

egészséges életmódra nevelést, a rendszeres testedzést szolgáló sportcélú,

o

a hasznos gyakorlati ismeretek megszerzését, az önellátás képességének fejlesztését
célzó,

o

a pályaorientáció szempontjából is fontos tartalmakat hordozó

o

szakkörök, szakmai művészeti foglalkozások, kollégiumi sportkörök, rendezvények,
versenyek, vetélkedők.

A kollégiumnak differenciált szabadidős programlehetőséget kell biztosítani házon belül a
diákság számára. A diákoknak meg kell hagyni a választás lehetőségét, hogy önállóan vagy
társaikkal töltik-e szabadidejüket. A csoportvezető nevelőtanár feladata, hogy felkeltse az
igényt a diákokban ahhoz, hogy együtt legyenek, érdeklődjenek egymás iránt és a közös
programok iránt is, valamint, hogy tájékozódjanak a különböző intézmények programkínálatáról
és azokat saját ajánlásával kiegészítse.
A diákoknak meg kell adni azt a lehetőséget, hogy szabadidejükben „passzívan” is pihenjenek,
s ne érezzék kötelezőnek a közös programokat. Ugyanakkor a diák becsülje meg és használja
ki azokat a lehetőségeket, melyeket a kollégium a szabadidő tartalmas és színvonalas
eltöltéséhez felkínál.
A szabadon választható foglalkozásokat minden tanév szeptember 10-ig közzé kell tenni,
feltüntetve a foglalkozások idejét, programtervét, a felelős vezető nevét.
A kínálatból a diákok szeptember 15-ig választanak. A
foglalkozásokra írásban kell jelentkezni.
A tanulók jelentkezése önkéntes, de felvétel esetén, a foglalkozásokon való részvétel kötelező.
A tanév elején felmért tanulói igényekre alapozva a kollégium a diákság számára színvonalas,
tartalmas,

változatos

és

hasznos

ismereteket,

élményeket

adó

foglalkozásokat

tart,

programokat szervez az intézményben. A szakköri foglalkozások szeptember 15-től június 15-ig
tartanak (végzősöknek április 30-ig). A foglalkozásra jelentkezők létszáma legalább 5 fő.
A

szakköri

foglalkozásokat

tervezetten,

a

pedagógusok

órarendjében

rögzítve

heti

rendszerességgel, a munkaterv alapján kell tartani. Erről, valamint a látogatottságról szakköri
naplót kell vezetni. A szakkör vezetője felelős a szakkör működéséért.
Az intézményben az éves munkatervben elfogadottak szerinti szakkörök működhetnek, a
kínálat a diákok igényéhez igazodva tanévenként bővíthető vagy csökkenthető.
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Tehetséggondozás
A kollégium

megteremti annak lehetőségét,

továbbfejlesszék,

tudásukat

bővítsék.

Az

hogy a tehetséges tanulók képességeiket

intézmény támogatja

és

elősegíti

a

diákok

tanulmányi, szakmai, kulturális és sportversenyeken, valamint bajnokságokon való részvételét.
A mindennapi testedzés formái a kollégiumban
A diákok életkori sajátosságai - és a tanóra rendszerű oktatásból adódó helyhez kötöttségük -,
a tanuláshoz kapcsolódó szellemi megterhelésük egyaránt indokolja a mozgáslehetőségek
minél szélesebb körű biztosítását. A kollégium eszközeivel és forrásaival támogatja a testedzés
minden formáját. A kondicionálóterem külön szabályozás alatt áll, melynek értelmében az ott
folyó tevékenységben való részvétel balesetvédelmi oktatáshoz kötött és anyagi felelősséget
jelent a működéséért felelős tanár, valamint a diákok számára.
Az intézményben két kondicionálóterem és egy szabadtéri pálya áll a diákok rendelkezésére.
Biztosítjuk diákjaink számára:
o

kosár, foci, kézilabda, tollaslabda - szabadtéri pályán,

o

kondicionáló tréningek - a kondicionálóteremben,

o

kosárlabda, labdarúgás- szabadtéri pályán,

o

asztalitenisz - az ebédlő előterében

Egészségfejlesztéssel kapcsolatos tevékenység a kollégiumban
Szem előtt tartjuk, hogy a kollégiumban eltöltött időben minden kollégista részesüljön a teljes
testi-lelki

jólétét,

egészségét

fejlesztő

tevékenységben.

Különösen

az

egészséges

táplálkozásra, a mindennapos testmozgásra, a testi-lelki egészség fejlesztésére, a kollégiumi
társas kapcsolatok és empatikus magatartás kialakítására, a káros szenvedélyek elleni
küzdelemre,

a

bántalmazás

és

erőszak

megelőzésére,

a

baleset-megelőzésre

és

elsősegélynyújtásra, a személyi higiéné területeire fektetünk nagy figyelmet.
Pedagógusaink és az ápoló

munkakörben foglalkoztatott alkalmazottal

oldjuk

meg

a

foglalkozások, szabadidős foglalkozások, rendezvények megszervezését, lebonyolítását. Az
egészséges életmódra vonatkozó, házirendben előírt szabályok betartása a kollégiumban
mindenki számára kötelező.
A

kollégium

közreműködik

a

tanulók

veszélyeztetettségének

megelőzésében

és

megszüntetésében, ennek során tevékenyen együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal,
valamint a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel,
intézményekkel, és hatóságokkal. A kollégiumban alkohol- és dohánytermék nem árusítható és
semmilyen formában nem fogyasztható.
Egyéb programok, rendezvények szervezése
Múzeum,

színház,

mozi,

kiállítás és tárlat látogatások,

valamint sportrendezvények a
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szilenciumi

időn

tanulócsoportok

kívül
számára.

bármikor

szervezhetők

Szilenciumi

időben

a

történő

csoportközösségek,
látogatásra

az

vagy

kisebb

intézményvezető

engedélye szükséges.

7. Az intézmény kapcsolatai
-

A kollégium a feladatok elvégzése, a gyermekek egészségügyi, gyermekvédelmi és
szociális ellátása érdekében és egyéb ügyekben rendszeres kapcsolatot tart fenn más
intézményekkel és gazdasági szervezetekkel.

-

Az intézmény vezetője, a csoportvezető tanárok rendszeres személyes kapcsolatot
ápolnak a társintézményekkel.

-

A csoportvezetők rendszeresen informálódnak a diákokat érintő ügyekben.

-

Rendszeres az osztályfőnökökkel, szaktanárokkal való konzultáció.

-

Az intézmény vezetője jó kapcsolatot tart fenn más kollégiumokkal.

-

A

tanárok részére szakmai tapasztalatcseréket, a diákok számára versenyt,

diáktalálkozót szervez a vezetőség.

7.1. A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja
•

a közös szakmai előadásokon való részvétel,

•

az értekezleteken, megbeszéléseken való részvétel,

•

az intézményi rendezvények látogatása,

•

szakmai tájékozódás személyesen vagy telefonon.

7.2 A vezetők és a partnerszervezetek közötti kapcsolattartás formája és rendje
/

o

a Fenntartóval, a Működtetővel

o

a

kapcsolatos köznevelési intézményekkel, városi közművelődési és sport

intézményekkel
o

pedagógiai-szakmai szolgáltatatást nyújtó intézményekkel

o

a gyermekek egészségügyi ellátásáról gondoskodó társintézményekkel, szakmai
szolgálatokkal

o

gyermekjóléti szolgálattal

o

nevelési tanácsadó szolgálattal

o

a családsegítő intézményekkel

o

az iskola- egészségügyi szolgálattal és a védőnővel

o

a történelmi egyházak szervezeteivel

o

a Rendőrkapitánysággal

o

a Kollégiumi Szövetséggel

o

egyházi és más fenntartású oktató- nevelő intézményekkel
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A munkakapcsolat megszervezéséért, irányításáért az intézményvezető a felelős.
A hatályos törvények értelmében, a kollégiumban párt vagy párthoz kötődő szervezet nem
működhet.

Szülőkkel történő kapcsolattartás formái
•

szülői értekezlet

•

fogadóóra

•

személyes találkozó

•

telefonbeszélgetés

•

írásos értesítés

•

internetes kommunikáció (elektronikus levelezés)

7.3. Kapcsolattartás a gyermekjóléti szolgálattal
A gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő tevékenység
A tanulók veszélyeztetettségének megelőzése, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok
eredményesebb ellátása érdekében a kollégium együttműködik a helyi és vidéki gyermekjóléti
szolgálatokkal.
Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat valamennyi pedagógus végez, feladatuk a tanulókkal
kapcsolatos prevenciós, mentálhigiénés programok szervezése, segítségnyújtás a szociális
ellátások igényléséhez, tanácsadás.
Szükség esetén a területileg illetékes gyermek és ifjúságvédelmi szervezetek segítségét kell
igénybe venni. A kollégium minden pedagógusa, különösen a csoportvezetők a tudomásukra
jutott bármilyen, tanuló(ka)t veszélyeztető tényezőről kötelesek az intézmény vezetőjét
tájékoztatni. Szükség esetén értesíti kell a gyermekjóléti szolgálatot, vagy a lakóhely szerint
illetékes települési önkormányzatot.
A pedagógusoknak kiemelt figyelmet kell fordítaniuk a szenvedélybetegségek megelőzésére,
az egészséges életmód iránti igény kialakítására.
Munkánknak két leglényegesebb eleme: a prevenció és a korrekció.

Elsődlegesnek a

megelőzést tartjuk, hiszen beavatkozva a nevelés folyamatába, védelmet tudunk nyújtani a
negatív hatások ellen. Amennyiben a kollégium a tanulót veszélyeztető okokat pedagógiai
eszközökkel nem tudja megszüntetni, vagy a kollégiumi közösség védelme érdekében indokolt,
megkeresi a gyermek- és ifjúságvédelmi szolgálatot vagy más, az ifjúságvédelem területén
működő szervezetet, hatóságot, amely javaslatot tesz további intézkedésre.

8. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje
8.1. A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok
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A kollégium feladatai közé tartozik Magyarország állami ünnepeinek, a hozzájuk kapcsolódó
eseményeknek a megismertetése, méltó megünneplése, a kollégiumi közösség egészének
bevonásával, a vezetőség, a nevelőtestület segítő közreműködésével. A megemlékezéseket az
éves munkaterv tartalmazza.
Minden csoportvezetőtől elvárjuk, hogy a csoportjával együtt tevékenyen részt vállaljon a
kollégiumi közösség számára szervezett rendezvények előkészítésében és lebonyolításában. A
tervezés időszakában a kollégium vezetése a diákönkormányzattal és a nevelőtestülettel
egyeztet.

Minden ünnepség a délutáni szilenciumot megelőzően

kerül megrendezésre,

amennyiben hétvégére esik az ünnep, az azt megelőző munkanapokon előzetes egyeztetést
követően.
A hagyományok tiszteletben tartása, ápolása, újabb hagyományok teremtése és azok ápolása,
valamint a kollégium jó hírnevének megőrzése az intézmény valamennyi dolgozójának, illetve
tanulójának a kötelessége, különösen a Nevelőtestületé. A hagyományápolással kapcsolatos
feladatok célja a kollégium meglévő hírnevének megőrzése, illetve növelése.

Hagyományos rendezvényeink, megemlékezéseink
•

Évnyitó diákönkormányzati közgyűlés

•

Új kollégisták bemutatkozó estje - Verébavató

•

Városnéző séta tanári kísérettel a 9. osztályosok és az új kollégisták számára

•

Megemlékezés az aradi vértanúkról

•

Megemlékezés 1956. október 23-ról

•

Vetélkedő névadónkról

•

Mikulás-napi ünnepség

•

Karácsonyi ünnepség

•

Egészségnevelési- és sport napok az egészséges életmód jegyében

•

Farsang

•

Kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja

•

Nőnapi megemlékezés

•

Megemlékezés 1848. március 15-i eseményekről, a szabadságharc hőseiről

•

Holokauszt áldozatairól megemlékezés

•

Húsvéti megemlékezés

•

Kollégiumi ballagás, végzősök búcsúztatása

•

Megemlékezés a nemzeti összetartozás napjáról

•

Pedagógusok napja
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Gyermeknap (sport versenyek, vetélkedők stb.) szervezése.

9. Az intézményi védő, óvó előírások

9.1. Védő, óvó előírások, amelyeket a gyermekeknek, tanulóknak az
intézményben való tartózkodás során meg kell tartaniuk
Jogszabály rögzíti, hogy a tanulónak joga, hogy a nevelési-oktatási intézményben biztonságban
és egészséges környezetben neveljék, biztosított legyen a pihenési, sportolási lehetősége. A
kollégium minden dolgozójának alapvető feladata, hogy a tanulók részére egészségük és testi
épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, valamint ha észleli, hogy a tanuló
balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegye.
Minden

dolgozónak

ismernie

kell és

be kell tartania

az

intézményi

munkabiztonsági

(munkavédelmi) szabályzatot, valamint a tűzvédelmi szabályzatot és a Tűz- és bombariadó
terv, a kollégium kiürítési tervének rendelkezéseit.
A nevelők az ügyeleti beosztásuk ideje alatt kötelesek a rájuk bízott tanulók tevékenységét
folyamatosan figyelemmel kísérni,

a rendet megtartani,

valamint a baleset-megelőzési

szabályokat a tanulókkal betartatni.
A csoportvezető tanároknak ismertetniük kell a tanulókkal az egészségük és testi épségük
védelmére

vonatkozó

veszélyforrásokat,

előírásokat,

valamint

a

az

különféle

egyes

kollégiumi

intézményi

foglalkozásokkal

foglalkozásokon

tilos

együtt
és

járó

elvárható

magatartásformákat.
A

csoportvezetőknek

feltétlenül

foglalkozniuk

kell

a

balesetek

megelőzését

szolgáló

szabályokkal a következő esetekben:
a tanév megkezdésekor az első csoportfoglalkozáson:
•

az intézmény környékére vonatkozó közlekedési szabályok ismertetése

•

a házirend balesetvédelmi előírásainak ismertetése

•

rendkívüli esemény /baleset, tűzriadó, bombariadó, természeti katasztrófa stb./
bekövetkezésekor szükséges teendőket, a menekülési útvonalakat, a menekülés rendjét
ismertetve

•

a tanulók kötelességeinek ismertetése a balesetek megelőzésével kapcsolatban

•

tanulmányi kirándulások, túrák előtt

•

közhasznú munkavégzés megkezdése előtt

A nevelőknek ki kell oktatniuk a tanulókat minden gyakorlati, technikai jellegű feladat, illetve
tanórán vagy intézményen kívüli program előtt a baleseti veszélyforrásokra, a kötelező
viselkedés szabályaira, egy esetleges rendkívüli esemény bekövetkezésekor követendő
magatartásra.
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A tanulók számára közölt balesetvédelmi ismeretek témáját és az ismertetés időpontját a
csoportnaplóba be kell jegyezni. A nevelőtanárnak visszakérdezéssel meg kell győződnie arról,
hogy a tanulók elsajátították-e a szükséges ismereteket.
Az

intézmény

ellenőrzések

vezetője

/szemlék/

a

biztonságos

keretében

munkavégzés

rendszeresen

tárgyi

ellenőrzi.

feltételeit

A

munkavédelmi

munkavédelmi

szemlék

tanévenkénti időpontját, a szemlék rendjét és az ellenőrzésbe bevont dolgozókat az intézmény
munkabiztonsági /munkavédelmi/ szabályzata tartalmazza.
Rendkívüli esemény /tűz, természeti katasztrófa, bombariadó stb./ esetén az épület kiürítését, a
Tűz- és bombariadó terv előírásai szerint kell elvégezni.
A tanulók felügyeletét ellátó nevelőnek a tanulót ért bármilyen baleset, sérülés vagy rosszullét
esetén haladéktalanul meg kell tenni a következő intézkedéseket:
•

a sérült tanulót elsősegélyben kell részesítenie

•

ha szükséges, az ápolót hívja, vagy orvost kell hívnia

•

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

•

a tanulói balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell

a kollégium

igazgatójának.
•

e feladatok ellátásában a tanulóbaleset helyszínén jelenlévő többi dolgozó is köteles
részt venni.

A balesetet szenvedett tanulót elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a sérülttel csak azt
teheti, amihez biztosan ért. Ha bizonytalan abban, hogy az adott esetben mit kell tennie, akkor
értesíti a kollégiumi ápolót, ha bent tartózkodik a kollégiumban, szükség esetén orvost kell
hívnia, és a beavatkozással meg kell várnia az orvosi segítséget.

A tanulóbalesetekkel kapcsolatos intézményi feladatok
A kollégiumban történt baleseteket a jogszabályi előírásoknak megfelelően jegyzőkönyvezni,
kivizsgálni kell és jelenteni a felettes szerveknek.
A súlyos balesetet azonnal jelenteni kell az intézmény fenntartójának. A súlyos baleset
kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell
bevonni.
Az

intézménynek

igény esetén

biztosítani

kell

a szülői

szervezet és

az

intézményi

diákönkormányzat képviselőjének részvételét a tanulóbalesetek kivizsgálásában.
Az

intézményi

nevelő

és

oktató

munka

egészséges

és

biztonságos

feltételeinek

megteremtésére, a tanulóbalesetek megelőzésére vonatkozó részletes helyi szabályokat az
intézmény munkabiztonsági /munkavédelmi/ szabályzata tartalmazza.
Az intézményben történt mindenféle balesetet, sérülést az intézmény vezetőjének ki kell
vizsgálnia. A vizsgálat során tisztázni kell a balesetet kiváltó okokat és azt, hogy hogyan lett
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volna elkerülhető a baleset. A vizsgálat eredményeképpen meg kell állapítani, hogy mit kell
tenni a hasonló balesetek megelőzése érdekében, és a szükséges intézkedéseket meg kell
tenni.

9.2. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje

A kollégisták az intézményükre vonatkozó rendelési időben látogathatják az iskolaorvost, aki
orvosi ellátást biztosít a tanulók részére. A tájékoztatót a titkárságon és a nevelői szobában
helyezzük el a rendelési időpontokról. A beteg tanulók hazautazási rendjét a Házirend
szabályozza. Az alkalmazottak a jogszabályban meghatározott időnként munkaegészségügyi
vizsgálatra kötelesek jelentkezni. Munkaidejében ápolónő fogadja a tanulókat egészségügyi
problémáikkal kapcsolatban a kollégiumi rendelőben.
Az iskolaorvos ill. a kollégiumi ápoló a tanulók egészséges életmódra nevelése érdekében az
élvezeti szerek káros hatásairól (dohányzás, droghasználat, alkoholfogyasztás), az egészséges
életmódról, táplálkozási szokásokról,

szexuális felvilágosítás

céljából - a kollégiumban

csoportfoglalkozások keretében - felvilágosító előadásokat tarthatnak.

A rendkívüli esemény, bombariadó esétén szükséges teendők
Rendkívüli eseménynek tekinthető minden olyan esemény, amelynek bekövetkeztét előre nem
lehetett látni.
Ezek lehetnek:
•

Természeti katasztrófák: pl. villámcsapás, rendkívüli időjárási viszonyok stb.

•

A szolgáltatásokban, energiaellátásban bekövetkező zavarok: pl. jelentősebb idejű
áramkimaradás, zavarok a gázszolgáltatásban, az ivóvíz szennyezettsége, a közlekedés
leállása stb.

•

Egyéb, az épületben lakó tanulókat és dolgozókat érintő rendkívüli események: pl.
ételmérgezés, fertőzés(veszély), a levegő, jelentős szennyezettsége stb.

9.3. Rendkívüli esemény esetén a szükséges teendők

A rendkívüli eseményt észlelve, azt azonnal jelenteni kell az épületben tartózkodó felelős
vezetőnek, ügyeletes tanárnak, aki a további szükséges intézkedéseket megtéve - a helyzettől
függően - külső segítséget kér.
A rendkívüli eseményekről tájékoztatni kell az intézmény vezetőjét, a veszélyhelyzet elhárítása
után a fenntartót.
A veszélyre, ill. a legfontosabb azonnali teendőkre hangosbeszélőn keresztül kell felhívni az
épületben tartózkodók figyelmét.
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Amennyiben a rendkívüli esemény jellege szükségessé teszi az épület kiürítését, azt a „Tűz- és
bombariadó terv”-ben rögzítettek szerint kell végrehajtani.
A kiürítéssel, a veszély- és baleset-elhárítással összefüggő tevékenységet az igazgató, ill. a
tűz- és balesetvédelemmel megbízott személy, vagy a mindenkori ügyeletes tanár irányítja.
Áramkimaradás esetén, sötétben a tanulók elemlámpáikat használhatják. A folyosókon
irányfények világítanak.
Szükség esetén ki kell kapcsolni az intézmény áram-főkapcsolóját, ill. el kell zárni a gáz és a
víz főcsapját. E feladatokat a karbantartó vagy az ügyeletes nevelőtanár végzi, akik rendkívüli
esetben, munkaidő beosztásuktól függetlenül sürgősséggel berendelhetőek.
Az

épületben

lakó

tanulókat

és

dolgozókat

érintő

egyéb

események

(ételmérgezés,

fertőzésveszély stb.) esetén azonnal értesíteni kell az orvosi ügyeletet, szükség esetén a
mentőket.
Bűncselekmények bekövetkeztekor (betörés, rablás, nagy értékű lopások, a* diákokat ért
inzultus, stb.) azonnal értesíteni, kell a Rendőrkapitányságot.A veszély elhárítása után amennyiben a rendkívüli esemény jellege megkívánja - fel kell mérni a keletkezett károkat. Az
intézményben tartózkodó felelős vezetőnek - a helyzet felmérését követően - dönteni kell a
tanulók esetleges elhelyezéséről, ellátásáról. Ha a rendkívüli esemény következtében a
kollégium nem tudja ellátni feladatát, az intézmény felelős vezetője a fenntartó intézkedését,
segítségét kéri.
A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan ügyelni kell a következőkre:
o

az épületből minden tanulónak távoznia kell /pl.: mosdóban, TV szobában,

o

foglalkozáson, tanulószobában stb. tartózkodó gyerekekre is gondolnia kell!/

o

a kiürítés során a mozgásban, cselekvésben korlátozott személyeket az épület

o

elhagyásában segítenie kell!

o

a foglalkozás helyszínét és a veszélyeztetett épületet a foglalkozást tartó nevelő

o

hagyhatja el utoljára, hogy meg tudjon győződni arról, nem maradt-e esetlegesen
valamelyik tanuló az épületben!

o

a tanulókat a foglalkozó elhagyása előtt és a kijelölt várakozási helyre történő

o

megérkezéskor a nevelőnek meg kell számolni!

Bombariadót kell elrendelni, ha ilyen tárgyú fenyegetés érkezik a kollégiumba.
A fenyegetés érkezte után a kollégiumban tartózkodó pedagógiai vezetőt /sorrend: az
intézmény vezetőjét, ügyeletes tanárt/ haladéktalanul értesíteni kell.
Az értesítésről rövid feljegyzés készül az ügyeleti, illetve a kollégiumi naplóba.
Az elsőként értesített vezető rendeli el a bombariadót. A bombariadó elrendelése a tűzriadóhoz
hasonlóan a kollégiumi csengő szaggatott jelzésével történik. Lehetőség esetén a bombariadó
tényét a hangosbemondón keresztül is közzé kell tenni.
Bombariadó esetén az épületet - a kiürítési tervnek megfelelően - haladéktalanul el kell hagyni,
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ki kell üríteni. A nevelő tanárok a náluk lévő dokumentumokat mentve kötelesek a csoportokat
sorakoztatni, a jelenlévő és hiányzó tanulókat haladéktalanul megszámolni, a tanulók kíséretét
és felügyeletét ellátni, a tanulócsoportokkal a gyülekező helyen tartózkodni. A bombariadó
elrendelését követően azonnal értesíteni kell a rendőrséget a 107-es telefonon. A rendőrség
megérkezéséig az épületben tartózkodni tilos!
A bombariadóról az elrendelő jelentése alapján készít az igazgató rövid jegyzőkönyvet, amit a
fenntartónak is eljuttat.
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10. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje

A pedagógiai munka belső ellenőrzésével szemben támasztott követelmények
•

Legyen átfogó, terjedjen ki a pedagógiai munka egészére.

•

Segítse elő a pedagógus teljesítményének emelkedő színvonalát.

•

A foglalkozásokkal szemben támasztott követelmények ösztönözzék a pedagógust a
minél magasabb színvonalú eredmény elérésére.

•

A szülői szervezet, kollégiumi tanulók közösségének észrevételeit elfogulatlanul építse
be az ellenőrzésbe, segítse ezáltal, a nevelőtestület minden tagjának a megfelelő
pedagógiai módszer megtalálását.

•

Biztosítsa és segítse elő a lelkiismeretes, fegyelmezett szakmar munkát.

•

Támogassa a különféle szintű vezetői utasítások, rendelkezések, kérések következetes
végrehajtását, megtartását.

•

Biztosítsa az intézmény pedagógiai munkájának jogszerű (a törvények, jogszabályok,
rendeletek,

a

kollégiumi

nevelés

alapprogramja,

valamint

az

intézmény

alapdokumentumai szerint előírt) működését.
•

A vezető számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson a pedagógusok
munkavégzéséről.

•

Szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt a kollégium nevelő és oktató munkájával
kapcsolatos belső és külső értékelések elkészítéséhez.

Alapja az évente elkészített Belső ellenőrzési terv, amit az intézményvezető készít el és a
nevelőtestület fogadja el. Az ellenőrzésről értesíteni kell a pedagógust, hogy lehetősége legyen
a munka előkészítésére. A bejelentett ellenőrzések mellett alkalomszerűen, illetve az ellenőrzés
természetének

megfelelően

bejelentés

nélkül

is

sor

kerülhet

ellenőrzésre.

Erről

az

intézményvezető dönt. Az ellenőrzés tapasztalatait a pedagógusokkal egyénileg meg kell
beszélni, szükség szerint a nevelőtestülettel, mérlegelni kell azonban a nyilvánosságra hozás
szintjeit (személyiségi jogok, adatvédelem). Fontos elve az ellenőrzési tevékenységünknek,
hogy az ne zavarja a munkavégzést, és célja a minőség és hatékonyság javítása legyen. A
feltárt esetleges hiányosságokat, szabálytalanságokat megadott határidőre meg kell szüntetni
és ellenőrizni kell a hiányosságok megszüntetését.
A pedagógiai munka belső ellenőrzésére jogosultak elsősorban általános jogkörrel, munkajogi
tartalommal az intézményvezető, javaslatot tehet a pedagógiai munka belső ellenőrzésének
valamely területére vonatkozóan a nevelőtestület minden tagja.

A belső ellenőrzés kiterjed:
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•

a tematikus és általános csoportfoglalkozásokra, a szilenciumi, a szabadidős, a szakköri
tevékenységre,

•

általában a pedagógus kollégiumi tevékenységének egészére,

•

a csoportfoglalkozásra történő előzetes felkészülés, tervezés minőségére, a
foglalkozások szakmai színvonalának ellenőrzésére,

•

a pedagógus adminisztrációjára,

•

munkafegyelmére,

•

szabálykövetésére,

•

írásos dokumentumai vizsgálatára,

•

a csoportja szobaközösségeinek rendezettségére, szabálykövetésére,

•

a tanár-diák kapcsolatra, a tanári és tanulói személyiség tiszteletben tartására,

•

a közösségformálás hatékonyságának vizsgálatára,

•

a szülővel és a kapcsolatos iskolákkal történő kapcsolattartás rendszerességére,

•

az együttműködés hatékonyságára

Speciális ellenőrzési területek:
o

törzskönyv - folyamatosan - ellenőrzi az intézményvezető

o

éves csoportfoglalkozási terv - tanév elején - igazgató

o

csoportnaplók - évente 2 alkalommal az intézmény vezetője ellenőrzi

o

kollégisták kérvényei, csatolt dokumentumok naprakész állapota - évente 2
alkalommal az intézmény vezetője

o

tanári

bejegyzések, jelenléti

ív,

hiányzók

vezetése -

folyamatos,

az

intézményvezetője
o

csoportfoglalkozások látogatása - évente min. 4 alkalommal - az intézmény vezetője
minden csoportban.

Az intézményvezető az intézményben folyó valamennyi tevékenységet ellenőrizheti. Az
intézmény

vezetője

tevékenységét,

az

közvetlenül,
alkalmazottak

napi

rendszerességgel

munkáját.

A

ellenőrzi

munkafegyelemre

a

pedagógusok

vonatkozó

ellenőrzés

folyamatos, a háromnál többszöri kisebb hiányosság, illetve egyszeri nagyobb hiányosság
esetén feljegyzést kell készíteni, amit az ellenőrzött pedagógussal alá kell íratni. A tanévzáró
értekezleten az éves ellenőrzés eredményéről, tapasztalatairól az intézményvezető beszámol a
nevelőtestületnek.
Az ellenőrzés módszerei általában:
•

megfigyelés,

•

foglalkozások látogatása,

•

írásos dokumentumok vizsgálata,
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•

beszámoltatás,

•

kérdőíves megkérdezés.

A pedagógus munkájának külső ellenőrzése
A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 64.-65. § alapján a pedagógus
előmeneteli rendszer összekapcsolódik a minősítési eljárással. A minősítési eljárás során
minden pedagógusra egységes, nyilvános szabályok vonatkoznak. A minősítő bizottság a jelölt
pedagógus teljes

körű tevékenységét,

különösen

a jogszabályokban és a pedagógus

munkaköri leírásában megfogalmazott kötelezettségek teljesítését vizsgálja.
A minősítő vizsga és a minősítési eljárás részletes szabályait, a sikeres minősítő vizsgához és
minősítési eljáráshoz, az alkotói szabadság igénybevételéhez szükséges követelményeket
külön jogszabály állapítja meg (326/2013. (Vili. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról)

11. A tanulóval szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárás részletes szabályai
11.1. Az egyeztető eljárás részletes szabályai
Fegyelmi eljárás megindítását a kollégium alkalmazottai és a diákönkormányzat vezetőségi
tagjai is kezdeményezhetnek. Megindításáról az intézményvezető dönt. A fegyelmi tárgyalást a
nevelőtestület saját tagjai közül választott legalább 3 tagú bizottság folytathatja le. A bizottság
az elnökét saját tagjai közül választhatja meg.
A fegyelmi eljárásban a kiskorú tanuló szülője mindig részt vehet. A tanulót szülője, törvényes
képviselője képviselheti. A fegyelmi tárgyaíás nyilvános. A fegyelmi bizottság azonban a tanuló,
tanuló szülője, törvényes képviselője kérésére, illetve az ügy jellegére tekintettel hivatalból is
korlátozhatja, illetve kizárhatja a nyilvánosságot.
A fegyelmi eljárás megindításáról a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt értesíteni kell a
tanuló terhére rótt kötelességszegés megjelölésével. Az értesítésben fel kell tüntetni a fegyelmi
tárgyalás időpontját és helyét, azzal a tájékoztatással, hogy a tárgyalást akkor is meg lehet
tartani, ha a tanuló, kiskorú esetén szülője ismételt szabályszerű értesítés ellenére nem jelenik
meg. Az értesítést oly módon kell kiküldeni, hogy azt a tanuló, a szülő külön-külön a tárgyalás
előtt legalább 8 nappal megkapja.
A fegyelmi eljárást - a megindítástól számított 30 napon belül - egy tárgyaláson be kell fejezni.
Biztosítani kell a tanulónak, a szülőnek az üggyel kapcsolatos tájékozódási lehetőséget, azt,
hogy véleményt nyilváníthasson, bizonyítási indítvánnyal élhessen.
A fegyelmi eljárás megkezdésekor a tanulót figyelmeztetni kell a jogaira, ezt követően
ismertetni kell a terhére rótt kötelességszegést, valamint a rendelkezésre álló bizonyítékokat. A
tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben fel kell tüntetni a
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tárgyalás helyét és idejét, a tárgyaláson hivatalos minőségben részt vevők nevét, az elhangzott
nyilatkozatok főbb megállapításait. Szó szerint kell rögzíteni az elhangzottakat, ha a tárgyalás
vezetője szerint ez indokolt, valamint ha azt a tanuló, a szülő kéri. A fegyelmi jogkör gyakorlója
köteles a határozathozatalhoz szükséges tényállást tisztázni.
A fegyelmi eljárás során törekedni kell minden olyan körülmény feltárására, amely a
kötelességszegés elbírálásánál, a fegyelmi büntetés meghozatalánál a tanuló ellen vagy a
tanuló mellett szól.
A fegyelmi határozatot a fegyelmi tárgyaláson szóban ki kell hirdetni.
A fegyelmi határozatot a kihirdetést követő 7 napon belül írásban meg kell küldeni az ügyben
érintett feleknek, kiskorú fél esetén a szülőjének.
A fegyelmező intézkedések részletes szabályait a Házirend tartalmazza. A súlyos vétségek,
jogellenességek, már első alkalom után is fegyelmi eljárást vonnak maguk után. A fegyelmező
ügyekben való eljárást teljes részletességében a 20/2012.(Vili. 31.) EMMI rendelet V. fejezet,
21. bekezdés 53 -61.§ szabályozza. Ez a szabályozás érvényes a kollégisták fegyelmi ügyeire
is. Általános alapelv, hogy mind a fegyelmi eljárás, mind a fegyelmi tárgyalás pedagógiai
célokat szolgáljon.
A fegyelmi eljárást egyeztető eljárás előzheti meg, melynek célja a kötelességszegéssel
gyanúsított és a sérelmet elszenvedő 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 kötelességszegéssel
gyanúsított tanuló, kiskorú kötelességszegéssel gyanúsított tanuló esetén a szülő egyetért. A
tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő figyelmét a fegyelmi eljárás megindításáról szóló
értesítésben fel kell hívni az egyeztető eljárás igénybevételének lehetőségére. A tanuló, kiskorú
tanuló esetén a szülő az értesítés kézhezvételtől számított 5 napon belül írásban bejelentheti
igényét, ha kéri az egyeztető eljárás lefolytatását. A fegyelmi eljárást le kell folytatni, ha az
egyeztető

eljárást

a felek

nem

kérik,

továbbá

ha

a

bejelentés

kollégiumba

történő

megérkezésétől számított 15 napon belül az egyeztető eljárás nem vezetett eredményre.
Harmadszori kötelességszegés esetén a fegyelmi jogkör gyakorlója az egyeztető eljárás
alkalmazását elutasíthatja. Az egyeztető eljárás lefolytatásáért a fegyelmi jogkör gyakorlója
felel, a technikai feltételek biztosítása a kollégium feladata.
Az egyeztető eljárást olyan nagykorú személy vezetheti, akit mind a sérelmet elszenvedő fél,
mind a kötelességszegő tanuló elfogad. Oktatásügyi közvetítői szolgálat közvetítője felkérhető
az egyeztetés levezetésére.
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12. Az intézményi adminisztráció

Nyomdai úton előállított, lapjaiban sorszámozott, szétválaszthatatlanul összefűzött
papíralapú nyomtatványok
•

kollégiumi csoportnapló

•

kollégiumi napló (ügyeleti napló)

•

kollégiumi törzskönyv

•

mulasztási és haladási napló (szakköri foglalkozásokhoz)

A kollégiumi csoportnapló, kollégiumi napló (ügyeleti napló), kollégiumi törzskönyv részletes
tartalmi elemeit a 20/2012.(V ili.31.) EMMI rendelet szabályozza.

Nyomdai úton előállított papíralapú nyomtatványok

•

A mindennapi adminisztrációhoz, titkári ügyvitelhez, gazdasági ügyintézéshez
használatos nyomtatványok

12.1. Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok
hitelesítésének rendje
A pedagógusok munkaidő nyilvántartása és túlmunka elszámolása havonta elektronikus úton
továbbítva jut el a Berettyóújfalui Tankerületi Központhoz. Az ellenőrzést követően az
intézmény vezetője az ellenőrzött adattáblát, kinyomtatja, aláírja, előkészíti elszámolásra. Az
intézmény vezetője, havi gyakorisággal leadott, a pedagógusok által az adott hónapban
megtartott órákról, túlmunkáról, helyettesítésről, a kötött munkaidőn felül ellátott órákról
készített nyomtatványt ellenőrzi, aláírja, körbélyegzővel látja el és átadja a kollégium titkárnak.
Ez a nyomtatvány a túlmunka elszámolás alapja. Külön erre a célra rendszeresített mappában
őrizzük

a

kollégium

titkári

irodában.

Egy

példány

minden

pedagógus

által

kitöltött

nyomtatványról a kollégiumi titkárnál megtalálható.

12.2. Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési

rendje
Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje
Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) révén
tartott

elektronikus

kapcsolatban

elektronikusan

dokumentumrendszert alkalmazunk a 229/2012.

előállított,

(V ili.28.)

hitelesített

és

tárolt

Kormányrendelet előírásainak
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megfelelően.
A rendszerben alkalmazható fokozott biztonságú elektronikus aláírást, amit kizárólag az
intézmény vezetője alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére.
Az

elektronikus rendszer használata során feltétlenül ki

kell

nyomtatni és a

páncélszekrényben kell elhelyezni az alábbi dokumentumok papír alapú másolatát:
•

intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása

•

alkalmazott pedagógusokra, óraadó tanárokra vonatkozó adatbejelentések

•

tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések

•

október 1-jei pedagógus és tanulói lista, KIR-STAT

Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és az
intézmény vezetője aláírásával hitelesített formában kell tárolni.
Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem szükséges. A
dokumentumokat a KIR rendszerében, továbbá a kollégium informatikai hálózatában egy külön
e célra létrehozott mappában tároljuk. A mappához való hozzáférés joga korlátozott, ahhoz
kizárólag az intézmény vezetője és az által felhatalmazott személyek férhetnek hozzá

13. A Pedagógiai Programról való tájékozódás rendje

A kollégium Pedagógiai Programja, SZMSZ-e, Házirendje, Munkaterve nyilvános, minden
érdeklődő számára elérhető, megtekinthető:

- a tanári szobában
- az intézményvezető irodájában
- a kollégium honlapján
Az

alapdokumentumokról

tájékoztatás

kérhető

előre

egyeztetett

időpontban

az

intézményvezetőtől. Egyéb esetekben a mindenkori ügyeletes tanártól 1300 -1600 óra között.

14. Egyéb szabályozások

A kollégium bélyegzői és azok használatára jogosultak

Fejbélyegző

FELIRATA: Berettyóújfalui Arany János Kollégium
4100 Berettyóújfalu, Honvéd utca 10.
OM 031234
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LENYOMATA:

Körbélyegző
FELIRATA: Berettyóújfalui Arany János Kollégium
4100 Berettyóújfalu, Honvéd utca 10.
LENYOMATA:

A kollégiumi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak:
az intézmény vezetője minden ügyben,

a kollégiumi titkár a munkaköri leírásban szereplő ügyekben.

A kollégium bélyegzőit zárt, biztonságos helyen kell őrizni.

A panasz kezelés rendje Nkt 38§ (2) szerint.
Az érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelmet - a fenntartó hatáskörébe tartozó
kérelmek kivételével - az iskolaszék, ennek hiányában, a szülői közösség és nevelőtestület
tagjaiból álló, legalább három tagú bizottság vizsgálja meg. A vizsgálat eredményeképpen az
iskolaszék, vagy a bizottság
a) a kérelmet elutasítja,

b) a döntés elmulasztóját döntéshozatalra utasítja,
c) a hozott döntést megsemmisíti, és a döntéshozót új döntés meghozatalára utasítja.

Karbantartás és kártérítés

A meghibásodott eszközöket, berendezéseket az ügyeletet teljesítő nevelőtanár köteles a
karbantartási füzetbe bejegyezni, ill. az intézményvezető tudomására hozni.
A karbantartási munkákra vonatkozó részletes leírást a Berettyóújfalui Tankerületi Központ és a
TÖMB 2002 Kft közötti megállapodás tartalmazza.
A

közösségi és személyi tulajdon szándékos, vagy gondatlan rongálói ellen a

jogszabályokban meghatározott módon kell eljárni. Az intézményben, annak felszereléseiben
és a berendezési tárgyaiban okozott kárt a károkozónak meg kell téríteni. A kártérítési
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kötelezettséget magasabb jogszabályok, valamint a kollégium házirendje is szabályozza.

A 20/2012. (Vili. 31.) EMMI rendelet 61. § (1) értelmében - „Ha az iskolának, kollégiumnak a
tanuló kárt okozott, az igazgató, a kollégium vezetője köteles a károkozás körülményeit
megvizsgálni, az okozott kár nagyságát felmérni, és lehetőség szerint a károkozó és a
felügyeletét ellátó személyét megállapítani.
(2) Ha a vizsgálat megállapítása szerint a kárt az iskola, a kollégium tanulója okozta, a
vizsgálat eredményéről a tanulót, kiskorú tanuló esetén szülőjét haladéktalanul tájékoztatni kell.
A tájékoztatással egyidejűleg a szülőt fel kell szólítani az Nkt. 59. § (1)-(2) bekezdésében

meghatározottak szerint az okozott kár megtérítésére.”
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Differenciált béremelés rendje:

Pedagógus illetmény differenciálásának szabályai:
A 2017. szeptember 1-jén hatályba lépett végrehajtási rendelet alapján kell meghatározni, az
alapján történik az intézményi differenciálási szempontrendszer kialakítása is. A differenciálás
tanévenként kerül felülvizsgálásra.

A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkatársak illetmény
differenciálásának szabályai
Az illetmény differenciálás lehetőséget biztosít a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő
munkatársak teljesítmény-arányos illetmény differenciálása. A differenciálás alapja az
aktuális évben végzett minőségi többlet teljesítmény.
A differenciálás felülvizsgálatra évente kerül sor.

Könyvtár

A kollégiumban a nevelő-oktató munka és a tanulók önálló ismeretszerzésének elősegítése
érdekében könyvtár működik. A könyvtár szolgáltatásait ingyenesen igénybe vehetik a
kollégium tanulói és dolgozói.

A kollégiumi könyvtár célja
A kollégiumi könyvtár célja annak lehetővé tétele, hogy szolgáltatásait a tanulók és a
pedagógusok minden tanítási napon igénybe tudják venni.

A kollégiumi könyvtár feladata
A tanításhoz, és a tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres gyűjtése, feltárása,
nyilvántartása, őrzése, gondozása, e dokumentumok helyben használatának biztosítása,
kölcsönzése.
A könyvtáros feladatokat az intézményvezető és a munkaközösségvezető látják el.
A könyvtár gyűjteményének gyarapítása a Könyvtári SZMSZ mellékletében található Gyűjtőköri
szabályzat alapján történik.

A kollégium könyvtárára vonatkozó főbb szabályok

A könyvtárat használhatja:
o

a kollégiumi jogviszonnyal rendelkező diák,

o

a kollégium összes dolgozója.
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A kölcsönzés ideje: a mindenkori nyitvatartás szerint.
A szolgáltatások igénybevételének feltételei:
o

könyvtári tagság

o

használati szabályzat betartása

A kollégiumi könyvtár állományába csak a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó dokumentum vehető
fel. A kollégiumi könyvtár gyűjtőkörét - a Könyvtári SZMSZ mellékleteként kiadott - Gyűjtőköri
szabályzat határozza meg.
o

a kollégiumi könyvtár nyilvános könyvtári feladatokat nem láthat el,

o

tájékoztatás az intézményi könyvtár dokumentumairól és szolgáltatásairól,

o

könyvtári dokumentumok helyben történő használatának biztosítása,

o

könyvtári dokumentumok kölcsönzése,

o

tájékoztatás nyújtása más könyvtárak szolgáltatásairól és dokumentumairól, valamint
más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének segítése.

A könyvtárból az alábbi dokumentumok nem kölcsönözhetők
o

kézikönyvek

o

kollégium alapdokumentumai

A könyvtárhasználó a könyvtári dokumentumokban

okozott gondatlan vagy szándékos

károkozás esetén, illetve, ha a kikölcsönzött dokumentumot nem hozza vissza, a magasabb
jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítés fizetésére kötelezhető. A kártérítés
pontos mértékét az intézményvezető határpzza meg.
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11. Z á r ó re n d e lk e z é se k

1. A Berettyóújfalui Arany János Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzatát az intézményvezető
előterjesztette és az intézmény nevelőtestülete nevelési értekezleten megtárgyalta és elfogadta 2018.
10. 03-án.

nevelőtestület képviselő tanára

intézményvezető

2. A Berettyóújfalui Arany János Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzatát az intézményi
Szülői Szervezet áttanulmányozta és véleményezte 2018. 10.18-án tartott ülésén.
'•

fíApccí
a Szülői Szervezet elnöke
3. A Berettyóújfalui Arany János Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzatát az intézmény
Diákönkormányzata a tanulók képviseletében megismerte és véleményezte 2018.10.16-án tartott
ülésen.

Diákönkormányzat elnöke

4. A Szervezeti és Működési Szabályzat 2018.12.01. napjától lép hatályba.
5. Érvényessége
Határozatlan időre készült, de kötelező felülvizsgálni:
•
•
•
•
•

évente,
a fenntartó megváltozásakor
az intézményvezető személyének változásakor,
a finanszírozás jelentős módosításakor,
amennyiben a tantestület legalább egyharmada kezdeményezi.

Kötelező módosítani:
•
•

az intézményi működést szabályozó jogi előírások változásakor,
a felülvizsgálatok során szükségesnek ítélt módosítások csak a nevelőtestület többségi
akaratával vezethetők át.

6. A Szervezeti és Működési Szabályzat a kapcsolódó egyéb helyi dokumentumokkal együtt határozza
meg a Berettyóújfalui Arany János Kollégium működését, belső életét, nevelő-oktató munkáját,
összhangban a magasabb szintű törvényi előírásokkal.

15.1. Fenntartói és működtetői nyilatkozat

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ, mint az intézmény fenntartója egyetértési jogkört gyakorolt.
Aláírásommal tanúsítom, hogy a fenntartó döntésre jogosult vezetője a szervezeti és működési
szabályzat fenti rendelkezéseivel egyetért, azokat jóváhagyja.

2018 NOV 3 0 .
Berettyóújfalu, 2018.........................hónap.............. nap
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1. számú melléklet

Munkaköri leírások
Munka közösség-vezető

Közvetlen felettese: az intézményvezető
Együtt működik:
- a pedagógiai munka tervezésében,
- a pedagógiai program elkészítésében, módosításaiban,
- a pedagógus továbbképzés szervezésében,
- a diákönkormányzat működését segítő pedagógussal,
-

Az intézmény vezetője által kijelölt nevelési vagy reszortfeladat' elvégzéséért
kollégiumi szinten felelős.

-

Kollégisták

ki-belépésével

KIR-személyi nyilvántartás és

kapcsolatos
a

adatokat

rögzíti a

KRÉTA rendszerben.

Az intézményvezetőt távollétében és akadályoztatása esetén, írásos utasítás alapján az
abban megfogalmazott részleges jogkörrel helyettesíti.
Az intézményvezető irányításával részt vesz a kollégium pedagógiai és tanügyi
igazgatási munkájában, segíti a tervező, szervező, ellenőrzési és értékelő munkát.
Szervező, tervező munkája:
- szervezi és tervezi a kollégium hagyományápolás és ünnepkörökhöz kapcsolódó
rendezvényeit, irányítja a felelős nevelőtanárok munkáját.
Látogatja:
- az intézményvezetővel egyeztetve a kollégiumi nevelőtanári munkaértekezleteket
és csoportfoglalkozásokat.
-

részt vesz az intézményi értékelési rendszer

működtetésében.
Véleményt mond:
- a nevelőtanárok munkájáról,
-

minden kollégiumi nevelő és szervező

tevékenységről.
Részt vesz:
a kollégiumi Szervezeti és Működési Szabályzat elkészítésében, módosításában
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- a kollégiumi Pedagógiai Program elkészítésében, módosításában,
- a kollégiumi Házirend kialakításában, módosításában,
az éves munkaterv elkészítésében,
-

az önértékelés

realizálásában.
-

Figyelemmel kíséri

-

a pályázati lehetőségeket, amelyek kidolgozásába

bekapcsolódik.
-

Javaslatot tesz:
- munkatervi feladatokra,
- nevelőtanárok értékelésére,
- diákkörök, szakkörök szervezésére,
- a közalkalmazottak jutalmazására.

Mint

az

intézményvezető

közvetlen

munkatársa

segíti

a

kollégium

céljainak

megvalósítását, s azt munkatársaitól is megköveteli. Munkája végzésében támaszkodik
az intézményvezető segítségére, támogatására.
A munkaközösség-vezető a munkaköri leírásában meghatározottakon túl elvégzi azokat
az időközi feladatokat, melyekkel az intézményvezetője megbízza. Tevékenységéről,
döntéseiről csak az intézményvezetőnek tartozik felelősséggel.
Részt vesz
nevelőtestület

a nevelőtestület értekezletein,
döntéseit

végrehajtja.

Az

észrevételeit, javaslatait elmondja,
intézmény

érdekeit

védő,

a

bizalmas

információkat titokként kezeli.
Vezetője utasítását végrehajtja.
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Kollégiumi nevelő munkaköri leírás
Munkaköri leírás:__________________________
Kollégiumi nevelőtanár
Heti teljes munkaidő: 40 óra
Neveléssel-oktatással lekötött munkaidő: 30 óra
A kollégiumi nevelőtanárt a Berettyóújfalui Tankerületi Központ Igazgatója nevezi ki,
munkavégzése során a kollégium vezetőjének irányítása alá tartozik.

Személyi feltételek, elvárások:
A kollégiumban
szakképzettséggel

a nevelési feladatokat - az Nkt.-ben
rendelkező,

pedagógus

meghatározott végzettséggel és

munkakörben

foglalkoztatott

-

kollégiumi

nevelőtanár látja el, aki:
-

a nevelőtestület tagjaival és vezetőivel szoros szakmai együttműködésben végzi munkáját,

-

rendszeres önképzéssel, szervezett továbbképzéssel megújított, korszerű szakmai
ismeretekkel rendelkezik,

-

képes a nevelési folyamat megtervezésére, megszervezésére, irányítására, ellenőrzésére,
értékelésére; jártas a különböző pedagógiai eljárások, módszerek alkalmazásában,

-

egyéniségével, megjelenésével, felkészültségével, műveltségével,

életmódjával

követendő példaként szolgál a diákok számára,
-

megfelelő empátiával rendelkezik, nevelői eljárásaiban, pedagógiai kommunikációjában a
tanulók iránti tiszteletet, szeretetet, elkötelezettséget és bizalmat helyezi előtérbe,

-

képes a diákok helyzetének, személyiségének megismerésére, megértésére,

-

képes a diákokkal őszinte, bizalmon alapuló viszonyt kialakítani,

-

képes a konfliktusok eredményes kezelésére,

-

munkája során folyamatosan együttműködik a tanulók közösségeivel, a nevelésükben részt
vevő személyekkel, szervezetekkel.

-

A kollégiumi nevelőtanár munkáját a jogszabályokban foglaltak szerint végzi, tevékenységét
a tudás, az igazságosság, a rend, a szabadság, a méltányosság, a szolidaritás erkölcsi és
szellemi értékei, az egyenlő bánásmód, valamint az egészséges életmódra és a fenntartható
fejlődésre nevelés határozzák meg.

(59/2013. (Vili. 9.) EMMI rendelet 1. melléklete)
A kollégiumi nevelőtanár feladatai:
A kollégium - igazodva az Nkt. 28. §-ának rendelkezéseihez - a nevelési folyamat

során a

tanulói tevékenységeket kollégiumi programok, csoportos és egyéni foglalkozások keretében
64

szervezi. Ennek biztosítása érdekében a 30+2 óra neveléssel-oktatással lekötött időkeret
terhére a nevelőtanár felkészítő foglalkozásokat, egyéni és közösségi fejlesztést megvalósító
foglalkozásokat, valamint a szabadidő eltöltését szolgáló foglalkozásokat szervez.
A pedagógus a kollégiumi felkészítő foglalkozások keretében:
•

tanulást segítő foglalkozásokat

•

és tematikus csoportfoglalkozásokat szervez.

Az egyéni és közösségi fejlesztést megvalósító foglalkozások során:

A

•

csoportvezetői foglalkozásokat,

•

a kollégiumi élet szervezésével összefüggő foglalkozásokat,

•

valamint a tanulókkal való egyéni törődést biztosító foglalkozásokat vezet.

nevelőtanár

a

szabadidő

eltöltését

szolgáló

foglalkozások

keretében

a

kollégiumi

diákcsoportok számára szervezett szakkörök, művészeti foglalkozások, kollégiumi sportkörök,
rendezvények, versenyek, vetélkedők szervezését, irányítását végzi.
A pedagógus számára a kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött részében a
326/2013. (Vili. 30.) Korm. rendelet 17. § (1.) alapján az alább felsorolt tevékenységek
rendelhetők el:
•

foglalkozások előkészítése,

•

a tanulók teljesítményének értékelése,

•

az intézmény kulturális és sportéletének, versenyeknek, a szabadidő hasznos eltöltésének
megszervezése,

•

a tanulók

nevelési-oktatási intézményen belüli

önszerveződésének segítésével

összefüggő feladatok végrehajtása,
•

a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása,

•

a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtása,

•

eseti helyettesítés,

•

a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység,

•

az intézményi dokumentumok készítése, vezetése,

•

a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása,

•

osztályfőnöki munkával összefüggő tevékenység,

•

pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorálása,

•

a nevelőtestület munkájában történő részvétel,

•

az intézményfejlesztési feladatokban való közreműködés,

•

környezeti neveléssel összefüggő feladatok ellátása,
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a pedagógiai program célrendszerének megfelelő, az éves munkatervben rögzített, tanórai
vagy egyéb foglalkozásnak nem minősülő feladat ellátása.

A kollégiumban ügyeletet ellátó pedagógus (ügyeletes nevelőtanár) gondoskodik a
foglalkozáson nem tartózkodó tanulók pedagógiai felügyeletéről.
A kollégium zavarmentes működésének biztosítása céljából az ügyeletes nevelőtanár:
•

visszatérő rendszerű ellenőrzést folytat a külső és belső biztonsági rendszabályok, a
balesetvédelmi előírások betartása, az egyéni és közösségi tulajdon védelme, a
megelőzés érdekében,

•

folyamatos jelenlétével biztosítja a házirend betartatását, különös tekintettel az
együttélési normák, a személyiségvédelem, a diákok önrendelkezési jogának
érvényesülésére,

•

időszakos ellenőrzést folytat az egyéni és közösségi rend fenntartása, a tisztasági és az
egészségvédelmi szabályok teljesítése céljából,

A pedagógiai felügyelet átadásakor az ügyeletes nevelőtanárok között - dokumentált információcserére kell sort keríteni.
A pedagógus a kötött munkaidőben köteles a nevelési-oktatási intézményben tartózkodni. A
kollégiumi nevelőtanár heti munkarendjét a kollégium vezetője határozza meg.

A kollégiumi nevelőtanár egyéb feladatai:
•

Egyes adminisztratív és szervezései feladatok elvégzése, melyeket az intézmény nevelő
oktató munkája tesz szükségessé, illetve az érvényben lévő jogszabályok írnak elő.

•

Éjszakai ügyeletet vállal, és megbízottként feladatát ellátja.

•

A személyi adataiban történt változást (név, lakcím, szabadság idején a tartózkodás hely) az
adatait nyilvántartó személynek azonnal jelzi.

•

Távolmaradása, feladata elvégzésében fellépő akadályoztatása esetén időben, előre értesíti
a kollégium vezetőjét.

•

A kollégiumi rendezvényeken részvétele kötelező.

•

A kötött munkaidőn (30 óra) időn kívül (a heti 40 óra terhére) tanév programjának
megfelelően szakmai tanácskozáson, értekezleteken vesz részt.

•

A fentieken kívül végzi azokat a munkakörével összefüggő feladatokat, amelyekkel a
kollégium vezetője megbízza.
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•

Felméri a tanulási módszereket, ha szükségét látja, segítséget nyújt más módszerek
megválasztásában.

•

Szükség esetén segítséget nyújt a diákoknak felkészüléshez.

•

Ellenőrzi az írásbeli és a szóbeli házi feladatok tanulók általi maradéktalan elkészítését,
valamint felkészülését.

•

Figyelemmel kíséri a kollégiumi szobák rendjét, szobaszemlét tart.

•

A kollégiumban előforduló rendkívüli eseményeket a kollégium vezetőjének szükség szerint
azonnal

vagy

a legközelebb

eső

munkaidő

elején jelenteni

köteles.

Rendkívülinek

minősülnek azok a nem napirend szerinti események, amelyek kimenetele lehet fegyelmi
büntetés kiszabása, kártérítés, szülő vagy külső intézmény bevonása (rendőrség, mentők,
tűzoltóság, gyermekvédelmi szolgálat, stb).

Kollégiumi tanulócsoport vezető kiegészítő munkaköri leírása
Közvetlen felettese: a kollégium igazgatója
Megbízatása: a kollégium igazgatója bízza meg.
Jelen

munkaköri

leírás

a

kollégiumi

nevelőtanár

munkaköri

leírásának

kiegészítéseként

értelmezendő.
A főbb tevékenységek összefoglalása:
•

Munkáját a Pedagógiai Program és az intézményi külső és belső elvárás-rendszer
szellemében, az SZMSZ-ben és a Házirendben meghatározottak, és az iskolai
dokumentumok (pl. éves munkaterv) betartásával végzi.

•

Munkavégzése során szem előtt tartja az intézményi önértékelés elvárás-rendszerét.

•

Személyes felelősséggel tartozik a tanulókkal kapcsolatos adatok, tanügyi dokumentumok
pontos vezetéséért.

•

•Nevelőmunkáját folyamatosan

tervezi,

ennek

írásos

dokumentuma

a foglalkozási

terv/tanmenet.
•

Felelős a tanulói és szülői személyiségjogok maximális tiszteletben tartásáért.

•

Bizalmasan kezeli a kollégákkal és a csoportokkal kapcsolatos információkat.

•

Maradéktalanul betartja az adatkezelés rá vonatkozó szabályait.

•

Bizalmasan kezeli az ellenőrzési tapasztalatokat (pl. óralátogatás).

•

A hatáskörét meghaladó problémákat haladéktalanul jelzi az intézményvezetőnek.

•

Csoportvezetői feladatok (nem érintve a csoportvezetői nevelőmunka tartalmi részeit):

•

Adminisztrációs jellegű feladatok:

•

A tanulók személyi adatait beírja a dokumentumokba, összesítéseket készít, statisztikai
adatokat szolgáltat.
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Kitölti a törzslapot.
• Vezeti a csoportnaplót.
Az érdemjegyeket átvezeti a KRÉTA-rendszerből a csoportnaplóba.
Nyomon követi a tanulók ellenőrző könyvébe történt bejegyzéseket, azok következményeit.
A tanulói hiányzások igazolása, összesítése. Szükség esetén elektronikus üzenetben vagy
levélben értesíti a szülőket.

Elektronikus üzenetben, illetve ellenőrzőbe történő beírással, vagy egyéb módon értesíti a
szülőket a tanulóval kapcsolatos problémáról.
Folyamatosan

nyomon

követi

és aktualizálja

a

naplóban

a kollégisták

adataiban

bekövetkező változásokat.
Rendszeresen ellenőrzi az ellenőrzőbe történt bejegyzések szülői aláírással vagy egyéb
úton történő tudomásulvételét.
Nyilvántartást vezet a hátrányos helyzetű és a halmozottan

hátrányos tanulókról.

Figyelemmel kíséri az egészségügyi, szociális, érzelmi gondokkal küszködő tanulókat,
segítséget nyújt számukra.
Vezeti a tanulók dicséretével, elmarasztalásával kapcsolatos bejegyzéseket.
Elvégzi a csoportvezető egyéb adminisztrációs feladatait.
Irányító, vezető jellegű feladatok:

Végrehajtja mindazokat a feladatokat, amelyeket a Pedagógiai Program hatáskörébe
utal.
Részt

vesz

a

csoportját

érintő

rendezvények

előkészítő

munkálataiban

és

a

rendezvényeken.
Folyamatos figyelmet fordít csoportjának dekorációjára, a faliújság karbantartására.
Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, kitüntetésére, a tanulók saját hatáskörében is
jutalmazza (pl. csoportvezetői dicséret).
A helyi tantervben meghatározott órakeretben rendszeresen csoportfoglalkozásokat tart.
Az óra tartalma és vezetése, mint a pedagógiai munka kiemelt színtere a csoport éves
tanmenete alapján valósul meg, amely során a tanulók tanulmányi eredményeinek a
nyomon követése mellett, változó tematikával, releváns társadalmi témákat is érintve
saját maga, vagy meghívott előadókkal foglalkozásokat tart.
Céltudatosan törekszik a tanulók személyiségének minél teljesebb megismerésére,
egyéni fejlesztésükre, közösségi életük irányítására, öntevékenységük, önkormányzó
képességük fejlesztésére.

-

Együttműködve a csoport tanulóival segíti a tanulóközösség kialakulását.

-

Minden tanév első hetében ismerteti csoportjával a kollégiumi házirendet.

-

A tanév elején

csoportja számára

megtartja

a tűz-,

baleset- és munkavédelmi

tájékoztatót, az oktatásról szóló feljegyzést aláíratja a tanulókkal.
-

Tanulóit rendszeresen tájékoztatja a kollégium előtt álló feladatokról, azok megoldására
mozgósít, valamint közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében.

-

Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, a csoport fegyelmi helyzetét.
Felkészíti csoportját a kollégium hagyományos rendezvényeire, ünnepségeire, szervezi
csoportja szabadidős foglalkozásait.

-

Kirándulásokat, közös kulturális programokat szervez csoportja tanulói számára. Ezek
tervéről, programjáról és tapasztalatairól tájékoztatja . az intézményvezetőt vagy/és
helyettesét, valamint a szülőket.
Fegyelmező intézkedéseket hoz, fegyelmi vétség esetén eljárást kezdeményezhet.
A tanulók minden kollégiumi tevékenységét, beleértve a tanórán kívüli szabadidős
foglalkozásokat is értékeli, kialakítja bennük a reális önértékelés igényét.

-

III. Szervező, összehangoló jellegű feladatok:
Segít abban, hogy a gyerek otthonosan és biztonságban érezze magát a kollégiumban.
Ennek

érdekében

tájékozódik

a

rábízott

tanulók

neveltségi

szintjéről,

iskolai

osztályában, egyéb közösségben elfoglalt helyéről, életviteléről, környezetéről.
•

Munkája során figyelembe veszi a DÖK programját, felelősséggel vesz részt annak
szervezésében, tervezésében, irányításában.

•

Segíti a tanulásban lemaradók felzárkóztatását.

•

Gondot fordít a helyes tanulási módszerek elsajátíttatására.

•

A gyermekekről gyűjtött egyéni megfigyelési tapasztalatait, az érvényes diagnosztikai
eredményeket, valamint a Szakértői Bizottság véleményét és javaslatát a csoporttal
foglalkozó pedagógusokkal ismerteti, ezeket közösen elemzik, és a továbbhaladási célokat
meghatározzák.

•

Kapcsolatot

tart

a

tanítványaival

foglalkozó

nevelő

tanárokkal,

a

tanulók

életét,

tanulmányait segítő személyekkel.
•

Kapcsolatot tart a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival, szükség esetén részt vesz
esetmegbeszéléseken.

•

Szükség szerint családlátogatásokat végez.

•

A Munkatervben meghatározott időközönként szülői értekezletet, illetve fogadóórát tart.

•

Szülői

értekezletek,

fogadóórák

keretében

a

gyermek

pedagógiai

jellemzését

a

gondviselőkkel egyezteti.
•

A szülői értekezletek tapasztalatairól tájékoztatja az intézményvezetőt.
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•

Törekszik a család és a kollégium nevelőmunkájának összehangolására, együttműködik a
szülőkkel.

•

Tanév elején megismerteti a szülőkkel a csoport pedagógiai programját, házirendjét,
megbeszéli velük a gyerekeket érintő nevelési elképzeléseit a csoport, illetve az egyes
tanulók fejlesztésére vonatkozóan.

•

Közreműködik a választható foglalkozások felvételének lebonyolításában.

•

Javaslatot tesz az iskolai munkaterv csoportját érintő pedagógiai,

szervezési stb.

feladataira.

Kollégiumi titkár munkaköri leírása
N é v:_________________
Munkáltatója: Berettyóújfalui Tankerületi Központ Székhely: 4100
Berettyóújfalu, Dózsa György utca 17-19. Munkáltatói jogkör
gyakorlója:______________________________________
Közvetlen felettese: az intézményvezető

I. Jogállása
Feladatát az intézményvezető közvetlen irányítása mellett és utasításai szerint, valamint a
felsőbb irányító szervek írásbeli rendelkezései alapján végzi.

I I . Feladatköre részletesen
A kollégiumi titkár munkaidejében ellátja a kollégium adminisztratív ügyvitelével
kapcsolatos feladatokat, az alábbiak szerint:
-

Érkező, kimenő ügyiratok iktatása, továbbítása az illetékeseknek, határidők
betartása.

-

Iratok gyűjtése, irattárazása évenként rögzítve.

-

Kimenő ügyiratok postakönyvbe, kézbesítőkönyvbe történő bevezetése, postázása.

-

Bélyegigénylés, elszámolás.

-

A kollégiumi ügyvitelével kapcsolatos gépelési munkák elkészítése. (Nevelőknek csak
a közvetlen felettese engedélyével gépelhet.)

-

Iskolai ellátmány: irodaszer, nyomtatványok beszerzése, kiadása, elszámolása.

-

A kollégiumi kör - és fejbélyegzőjének biztonságos kezelése.

-

Kollégiumi jegyzőkönyvek elkészítése, formázása, irattári megőrzése.
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-

A szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása

-

Tanulói nyilvántartás pontos dokumentálása (beiratkozás, távozás, stb.) a
Kollégiumi naplóban

-

a KIR-ben történő adatváltozások felvezetése, rögzítése

-

Kollégiumi statisztikák készítése

-

Szükség esetén fénymásol és gépel.

III. Felelőssége:
Kiterjed a hatáskörébe utalt tevékenységekre. Felelős a vonatkozó jogszabályok, előírások
belső utasítások és szabályzatok betartásáért, valamint közvetlen felettese utasításainak a
végrehajtásáért.
Tevékenységéről közvetlen felettesének minden esetben köteles beszámolni, a feladatkörébe
tartozó hiányosságokat jelenteni. Feladatainak végrehajtását, tervezett intézkedéseit azok
megkezdése előtt közvetlen felettesével egyeztetnie kell.
Felelős mindazokért az anyagokért, melyet munkakörével összefüggően reá bíznak, illetőleg
kizárólagosan használ vagy kezel.

Felelősségre vonható:
•

Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért.

•

A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak vagy a gyermekek
jogainak megsértéséért.

•

A rendelkezésre bocsátott munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő
használatáért, rongálásáért.

•

Vagyonbiztonság és higiénia veszélyeztetéséért.

Rendelkeznie kell:
•

az iratkezelés általános szabályainak ismereteivel,

•

a bizonylatok (azok fogalmainak, fajtáinak) ismeretével,

•

az ügyvitel-technikai eszközök, az intézményen belüli és közötti hírtovábbítás és postázás
eszközeinek ismeretével,

•

az iktatás, az irattárazási alapfogalmak, munkaeszközök, az irattári őrzési technikák,
munkafolyamatok ismeretével,

•

egyszerű ügyiratok (nyugta, elismervény, meghatalmazás, nyilatkozat) kitöltésének
ismeretével,

•

munkavállalással kapcsolatos levelek (kérvény, munkaviszonnyal kapcsolatos engedélyek,
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szerződések, jegyzőkönyvek) szokásos formai és tartalmi eleminek ismeretével

Szükséges képességek:
•

Munkája során használja a számítástechnika adta lehetőségeket.

•

A számítógép operációs rendszerének gyakorlott használata (Fájlok, mappák mentése,
megnyitása, keresése)

•

Szövegszerkesztő készségszintű használata: gépírás, szöveg formázása, helyesírás

•

Táblázatkezelő programok használata: Táblázatok készítése, formázása.

•

Levelező programok készségszintű használata: Levél küldése, fogadása. Melléklet
csatolása, letöltése. Levelek rendszerezése.

•

Jó kommunikációs képesség,

•

Protokoll ismerete, megfelelő alkalmazása

•

Rendszerező képesség,

Záradék
A munkakör betöltője köteles felettese utasítása alapján további olyan feladatokat is ellátni,
amelyek

jellegüknél

fogva

a

tevékenységi

körbe

tartoznak,

vagy

ismeretei

alapján

szükségszerűségből rá kell bízni.
Jelen munkaköri leírás a munkaszerződés elválaszthatatlan melléklete.

Munkakör megnevezése: kollégiumi ápoló

Képzettségi feltételek: érettségi, középfokú szakképzettség
Közvetlen felettese: az intézményvezető

Főbb felelősségek és tevékenységek:
1. Segíti a kollégiumi egészségügyi nevelőmunkát a kapcsolódó szakterületeken, és ellátja a
tanulók egészségügyi felügyeletét.
2. Megköveteli az egészséges életmód alapvető szabályainak, valamint a higiéniás előírások
betartatását.
3. Gondoskodik a beteg vagy sérült tanuló ellátásáról (lázmérés,

gyógyszerezés,

orvosi

vizsgálatra irányítás) szükség esetén ügyeletes orvost, vagy mentőt hív.
4. Munkájáról, intézkedéséről feljegyzést készít, a betegnaplóban vagy eseménynaplóban,
tapasztalatait, és egyéb észrevételeit az ügyeleti naplóban is bejegyezheti.
5. A kollégiumi betegszobákat napi rendszerességgel felügyeli.
6. Kapcsolatot tart a kollégiumi orvossal.
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7. Minden tanulóról nyilvántartást vezet. A betegkartonok vezetése a mindenkori személyiségi
jogok figyelembe vételével történik.
8. A tanulókban tudatosítja a személyi higiéné fontosságát, mindenkor a baleset-megelőzésre
felhívja a figyelmet.
9. Történés esetén feladata az elsősegélynyújtás, szükség esetén a beteg diák ügyeletre
kísérése.

Különleges felelősségek:
1. Kiemelt figyelmet fordít a mentőládák felszerelésére, a minimális gyógyszer készlet meglétét
kezeli.
2. Segíti a csoportvezető nevelők pedagógiai munkáját az egyéni és családi mentálhigiénés
problémák felderítésében, megoldásában.
3. Prevenciós munkát végez a káros szenvedélyek elkerülése, és az egészséges életmód
kialakítása érdekében.
4. A rendkívüli eseményekről, a tanulók nagyobb csoportját érintő jelentősebb tapasztalatairól
tájékoztatja az intézmény vezetőjét.
5. A személyiségi jogokat érintő információkat bizalmasan kezeli.

Kapcsolatok:
1. Közvetlen napi kapcsolatban áll a kollégiumvezetővel, kollégiumi orvossal, és védőnővel.
2. Szükség esetén a kollégiumi diákok hozzátartozóival felveszi a kapcsolatot.
3. Kapcsolatot tart fenn a kollégiumi nevelőkkel, a kollégiumi titkárral.
Tartózkodási helye:
-

elsősorban az elsősegélynyújtó helyiségben, illetve a tanári szobában tartózkodik.

Felelős:
A munkaköri feladatainak maradéktalan teljesítéséért.
Az előírt nyilvántartások pontos, naprakész vezetéséért, a határidők betartásáért.
Az intézményre vonatkozó jogszabályok, szabályzatok törvényes betartásáért.

Szükség esetén elvégzi azokat a feladatokat, amelyekkel az intézményvezető megbízza.
A munkaköri leírásban foglaltakat legjobb tudása szerint felelősséggel elvégzi.

A közalkalmazotti törvényben foglaltakon túl a tanulókkal, dolgozókkal kapcsolatos információk
bizalmasan kezelendők. A nyilvántartások adatait hivatali titokként megőrzi.

Heti munkaideje: 20 óra, hétfőtől-csütörtökig délután 15.00-20.00 óráig.

Fizetett szabadságának
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kiadását, a munkahelyéről munkaidő alatti kilépését az intézményvezető engedélyezi.

Takarító munkaköri leírás

Munkaköri leírás:_____________________________
A munkakör megnevezése: takarító
Közvetlen felettese: az intézmény vezetője

Legfontosabb munkaköri feladatainak összefoglalása

•

az intézményvezető közvetlen utasításai szerint jár

el

az épület takarítási

munkálataiban,
•

napi gyakorisággal

kitakarítja

a területéhez tartozó hálótermeket, padlózatukat

felmossa, tiszta langyos vízzel lemossa a bútorokat és az ajtókat,
•

napi gyakorisággal kitakarítja a területéhez tartozó folyosórészeket,

•

naponta lemossa a WC-kagylókat és az ülőkéket, naponta fertőtleníti azokat, szükség
szerint tisztítja az ajtókat, falburkolókat, csaptelepeket,

•

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,

•

kötelessége a tanulószobákban a folyosókon és egyéb helyiségekben elhelyezett
szemétgyűjtők rendszeres ürítése, tisztítása,

•

porszívózza a szőnyegeket,

•

szükség szerint öntözi a virágokat,

•

nagytakarítást végez a nyári szünetben, elvégzi folyosóterületének súrolását, a függönyök
mosását, a padok és falburkolók súrolását,

•

a nagytakarítások időszakában a intézményvezető utasítása szerint az egész épületben
elvégzi az ablakok tisztítását,

•

a nagytakarítások alkalmával - az intézményvezető utasítása szerint - a szokásosnál
alaposabban elvégzi mindazokat a feladatokat, amelyek napi munkájához tartoznak,

•

a használaton kívüli helyiségekben lekapcsolja a villanyt, takarékosan bánik a vízzel,
elektromos energiával,
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•

folyamatosan figyelemmel kíséri az intézmény napi működése során keletkezett, a
biztonságos munkavégzést veszélyeztető hibákat, azt jelzi a karbantartónak, szükség
esetén a kollégium vezetőnek,

•

az ebédlő előterében és az ahhoz tartozó mellékhelyiségek tisztántartása, felmosása,
fertőtlenítése
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Karbantartó munkaköri leírás
Munkaköri leírás:_____________________________
A munkakör megnevezése: takarító
Közvetlen felettese: az intézmény vezetője

Legfontosabb munkaköri feladatainak összefoglalása

-

évszaknak megfelelő teendők elvégzése, az udvar, kert, járda, kerítésen belüli és
az épületen kívüli rész folyamatos tisztán tartása,

-

kerti munkák végzése: gyomtalanítás, fűnyírás

-

feladata az intézmény állagának megóvása. Ennek érdekében: napi
rendszerességgel figyeli, ellenőrzi a kollégiumban felmerülő karbantartási,
javítási feladatokat,

-

a hibák kijavításáról, fontossági és sürgősségi rendben gondoskodik,

-

a kisebb javításokat elvégzi, a nagyobb javítási karbantartási feladatokat az
intézmény vezetőjének jelzi. A kis javításokhoz szükséges szerszámokért,
eszközökért anyagi felelősséggel tartozik,

-

feladata a munkavédelmi, tűzvédelmi feladatok, előírások ellátása, ellenőrzése,

-

jelzi az intézményvezetőnek, ha meghibásodnak a szükséges gépek,
berendezések, elhasználódás esetén előkészíti az elvitelre,

-

a munkakörében tudomására jutott adatok bizalmas kezelése.

-

A munkavégzés folyamatosságának biztosítása,

-

a munkakörében használt tárgyak rendeltetésszerű használata.

Köteles az intézmény vagyonát gondosan kezelni, arra vigyázni; anyagilag felelős a
nem körültekintően végzett munkavégzése során okozott károkért és hibákért. A
dolgozó jogosult az intézeti vagyont sértő, károsító bármely cselekmény, mulasztás
esetén bejelentés megtételére.
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Bevezetés

Az 1995. évi LXVI. törvény az irattári és levéltári anyag védelmének általános szabályaiban
kötelezően írja elő az irattári anyaggal rendelkező szervek és a maradandó értékű iratokat őrző
természetes személyek részére azt a felelősséget, hogy a szervesen összetartozó iratok
egységét, illetve eredeti rendjét megőrizzék, valamint a tulajdonukban vagy birtokukban lévő
levéltári anyag megóvását biztosítsák.
Az iratkezelési szabályzat rendeltetése, hogy a törvényben előírt iratvédelemre, az iratanyag
kezelésére olyan rendszert dolgozzon ki, amely szabályozza a szervhez beérkező vagy a szerv
működése során keletkezett iratok átvételét, a posta felbontását, az iratok rendezését,
nyilvántartását, iktatását, az irattárolás módját, a kiménő iratok kezelését, az iratok selejtezését
és a maradandó értékű iratok levéltárba juttatását.
Az iratkezelési szabályzat a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag
védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény és a 335/2005. (XII.29.) kormányrendelet, továbbá a
2011. évi CXC. törvény és végrehajtási rendeletéinek vonatkozó rendelkezései alapján készült.
A

szabályzat

előírásait

a

szerv

teljes

ügyvitelében

megvalósuló

minden

iratkezelési

tevékenységre alkalmazni kell.
Az iratkezelési szabályzat meghatározza az iratkezelés szervezetét és módját.

Az iratkezelés szervezete és módja

A Berettyóújfalui Arany János Kollégium (továbbiakban: Kollégium) az iratkezelést központi
(cenralizált) iratkezelési rendszerben látja el.
Iratkezelés módja: hagyományos kézi iktatás. Az
iratkezelés folyamata:
A küldemények átvétele, érkeztetése, felbontása, szignálása

A beérkező iratok, küldemények átvétele
A postai küldeményeket a kollégiumtitkár veszi át naponta - szükség esetén több alkalommal is
- a posta átvételi szabályainak megfelelően. Az értékküldemények, csomagküldemények
átvételére csak a meghatalmazott személy jogosult. A nem postai úton érkezett küldemények
átvételét, érkeztetését, nyilvántartását (melyek iktatást nem igényelnek) is a kollégiumtitkár
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végzi. Ha az ügyfél az iratot személyesen vagy megbízott útján nyújtja be, az átvétel tényét
igazolni kell az iraton vagy a másodpéldányon.

A küldemények felbontása

A postabontást a kollégiumvezető (vagy az általa megbízott személy) végzi. A kollégiumvezető
tartósabb távolléte idejére köteles az intézmény részére, ill. a nevére címzett hivatalos
küldemények felbontására helyettest megbízni.
Postabontás előtt az alábbiakat szükséges megvizsgálni, illetve a kővetkező szabályokat
betartani:

Ha a postán, kézbesítő útján érkezett vagy személyesen átadott küldemény burkolata sérült
vagy esetleg felbontották, ill. azon a felbontás jelei megállapítható, ezt a tényt azonnal rögzíteni
kell.

A borítékra rá kell vezetni, hogy "sérülten érkezett", illetve" felbontva érkezett". A

postabontó ezt a tényt aláírásával igazolja.
Tilos felbontani és közvetlenül a címzettnek kell továbbítani azokat a küldeményeket, amelyek
felbontásának jogát a vezető fenntartja magának, a "saját kezű felbontásra", a "bizalmas",
"titkos" jelzésű küldeményeket (csak abban az esetben bonthatók fel, ha erre a címzett
tartósabb távolléte - szabadsága, betegsége stb. - esetén szóban vagy írásban felhatalmazást
ad, vagy elrendeli, hogy a részére ilyen jelzéssel érkezett küldeményeket az iratkezelési
szabályzat szerint kezeljék)
A névre szóló magánküldeményeket, (magánjellegű küldemény: a személynév az intézmény
neve előtt szerepel), ha a felbontás után derül ki, hogy a névre szóló levél hivatalos, akkor a
címzettnek feladata gondoskodni a nyilvántartásba vételéről.
A "sürgős", "expressz", "azonnal kézbesítendő" jelzésű küldeményeket soron kívül a címzetthez
kell továbbítani.
A névre szóló hivatalos küldeményeket (hivatalos jellegű küldemény: az intézmény neve után
szerepel a személynév) a címzett távollétében felbonthatja a vezető, ill. az általa megbízott

személy. Az általuk felbontott küldeményeket kötelesek iktatás céljából eljuttatni az iktatóhelyre.
A tévesen felbontott küldeményeknél a borítékot ismét le kell zárni. A felbontás tényét az irat
borítékán "tévesen felbontott" felirattal, aláírással, dátummal ellátva rögzíteni kell, majd a
címzetthez így kell továbbítani. Ha a tévesen felbontott küldeményből a címzett (szerv vagy
személy) nem állapítható meg, az iratot a feladónak kell visszaküldeni.
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A felbontott küldeményeknél ellenőrizni kell, hogy a borítékon lévő címzés megegyezik-e a
levélen szereplő címmel. Ha az intézménynek címzett borítékba idegen levél kerül, akkor azt
postafordultával vissza kell juttatni a feladónak.
Ügyelni kell arra, hogy a borítékon lévő postabélyegző lenyomata sértetlen maradjon, mert
előfordulhat, hogy az irat keltezése jóval korábbi, mint a borítékon a postabélyegzőn lévő, és
vitás esetben a boríték bizonyító erejű.
Azokat a küldeményeket, melyek téves címzés vagy téves kézbesítés következtében kerültek a
beérkező levelek közé, a következő munkanapon vissza kell juttatni a Postának.
A

küldemények

megérkeztek-e.

felbontásakor
A

ellenőrizni

hiányokat fel

kell

kell,

tüntetni,

hogy

az

hogy az

iraton

feltüntetett

ügyintéző

a

mellékletek

hiány

pótlásáról

intézkedhessen. A mellékletek hiánya nem akadályozhatja az ügyirat további kezelését, az ügy
intézését.

A küldeményekkel érkezett értékek kezelése

Ha a küldemény felbontásakor kiderül, hogy az értékeket (pénzt, egyéb értéket) tartalmaz, a
felbontó köteles az iraton keltezve és aláírva feltüntetni. A pénzt, egyéb értéket - elismervény
ellenében - a pénzkezeléssel megbízott dolgozónak kell átadni. Az elismervényt az irathoz kell
csatolni. Az értékek további sorsáról érdemi ügyintézés során kell gondoskodni.
A faxon, e-mailen érkezett iratok kezelésére az általános rendelkezések az irányadók
f

A borítékok kezelése
A küldemények borítékait az irathoz kell csatolni, de azok közül az ügy befejezését követően
csak azt kell megőrizni, amely fontos kezelési vagy ügyintézői feljegyzést tartalmaz; valamilyen
bizonyító ereje lehet; vagy ha a beadvány készítőjének, a küldő szervnek a neve csak a
borítékról állapítható meg. Ha az irat határidőre történő továbbításához jogkövetkezmény
fűződhet, ha a küldemény névtelen levél, a borítékot minden esetben az irathoz kell rögzíteni. A

beérkező számlákhoz mindig csatolni kell a borítékot.

Szignálás
A

felbontott

küldeményeket

az

intézményvezető

vagy

az

általa

megbízott

személy

(kollégiumtitkár) szignálja, az iratokra rávezeti az érkezés dátumát, az ügyintéző nevét, valamint
intézkedési feljegyzését. Ezt követően a szignált iratokat iktatás, nyilvántartás, szétosztás
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céljából átadja a z iratkezelőnek.

Az iktatási folyamat részei Az iratok
iktatása

Az iktatást a kollégiumtitkár végzi. Az iktatás az iratkezelés legfontosabb része. A helyes,
pontos iktatás biztosítja az iratok meglétét, segítségével követhető az irat útja, ez biztosítja a
pontos, határidők figyelembevételével való ügyintézést.
Tilos:

- az utólagos iktatás,
- az irat nélküli iktatás,
- a szóbeli megkeresés alapján történő iktatószám kiadása.
A beérkezés napján valamennyi beérkező, érdemi ügyintézést igénylő iratot a beérkezés
sorrendjében iktatni kell. Iktatni kell a kimenő, a hivatalból keletkezett ratokat. Minden iratnak
csak egy iktatószáma lehet. Soron kívül iktatandók a határidős iratok. Ha az irat munkaidő
végén (vagy munkaidő után) érkezik, az azt követő munkanap megkezdésekor az iratot azonnal
iktatni kell. Ez alól kivétel a munkaidő végén beérkezett bírósági irat, amelynél az iktatás
időpontja a tényleges átvétel napja. Iktatni csak irat alapján szabad.
Nem kell iktatni:
Az iratnak nem minősülő küldeményeket: napilapok, folyóiratok, közlönyök, hivatalos lapok,
könyvek,

hivatalos

kiadványok

(katalógusok,

menetrendek

stb.),

a

reklám-

és

propagandaanyagok (prospektusok, szórólapok, termék- és gyártmányismertetők, ajánlati
árakat tartalmazó jegyzékek stb.); a jogkövetkezményekkel nem járó tömeges értesítéseket és
meghívókat; pénzügyi bizonylatokat, számlákat; munkaügyi nyilvántartásokat.

Iktatóbélyegző
Az iktatóbélyegző használata kötelező. Az iktatás része az iktatóbélyegző lenyomatának
elhelyezése az iraton, és a lenyomaton az adatok feltüntetése. A lenyomaton szereplő adatokat
minden esetben tollal ki kell tölteni. Az iktatóbélyegző lenyomatát úgy kell az irat első
(szöveges) oldalára helyezni, hogy írást ne takarjon.

Az iktatóbélyegző lenyomata az alábbi adatokat tartalmazza:
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•

az intézmény neve,

•

az iktatási év, hó, nap,

•

az iktatószám,

•

az ügyintéző neve,

•

mellékletek száma.

A mellékletek mennyiségét tíz darabig számmal, ezen felül "iratcsomó" jelzéssel kell feltüntetni.
Közvetlenül az iktatóbélyegző lenyomata alatt kell jelezni az elintézett ügyek irattárba
helyezésének idejét: "Irattárba: év, hó, nap".
Iktatókönyv

Kézi

iktatás

céljára

minden

év

kezdetén

újonnan

nyitott,

hitelesített,

oldalszámozott iktatókönyvet kell használni.
Az iktatókönyvben sorszámot üresen hagyni, a felhasznált lapokat összeragasztani,

a

bejegyzett adatokat kiradírozni, vagy bármely más módon olvashatatlanná tenni nem szabad. A
téves adatot vagy számot egy vonallal úgy kell áthúzni, hogy az eredeti feljegyzés olvasható
maradjon. A javítást keltezéssel és kézjeggyel kell igazolni.
Téves iktatás esetén a bejegyzést áthúzással kell érvényteleníteni oly módon, hogy az
érvénytelenítés ténye - az eredeti feljegyzés olvashatósága mellett - kétségtelen legyen. Meg
kell azt is jelölni, hogy a tévesen beiktatott ügy iratát mely számra iktatták át.
Az iktatókönyvet az év utolsó munkanapján az iktatásra felhasznált utolsó számot követően
aláhúzással, az utolsó iktatás számának feltüntetésével, keltezéssel, aláírással és a hivatalos
bélyegző lenyomatának elhelyezésével kell lezárni.
Az iktatást minden évben 1-gyel - illetve, ha osztott iktatás esetén külön számkeretet jelölnek
ki, ennek első számával - kell kezdeni. A különböző szervezeti egységek iktatószámait pl.
római számok, illetőleg betűjelek különböztethetik meg egymástól.

Előirat - utóirat
Az irat beiktatása előtt mindig meg kell állapítani, hogy volt-e az ügynek folyó évben előzőleg
beérkezett irata (előirata).
Ha az ügynek nincs előzménye, az iratot új sorszámra kell iktatni.
Ha az ügynek folyó évben volt előzménye, akkor az újonnan érkező ügyiratot nem szabad új
sorszámra iktatni, hanem a sorszám következő alszámára kell a beérkezést feljegyezni.
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Ha az ügynek a folyó évet megelőzően volt előzménye, az iratot új sorszámra kell iktatni,
ugyanakkor az előiratot az utóirathoz kell csatolni. Az iratcsatolás tényét rögzíteni kell.

Beérkező faxok email-ek kezelése
Az intézményhez faxon, e-mailen érkezett hivatalos iratokat a kollégiumtitkárnak kell átadni
intézkedés, ill. iktatás céljából. A magánjellegű faxokat, e-maileket a címzetthez kell eljuttatni.
Az ügyintézéssel kapcsolatos ügyirat-kezelési szabályok
Az iratok szignálása az intézmény vezetőjének a (vagy az általa megbízott személy) feladata,
aki kijelöli az ügyintézőt, valamint az iraton utasítást ad a kívánt intézkedésre, az ügyintézés
módjára, az elintézés határidejére.
Beosztástól függetlenül ügyintéző az a dolgozó, akit a kollégiumvezető az ügy intézésére kijelöl.
A kollégiumvezetőnek a személyek kijelölésénél figyelembe kell vennie, hogy az előiratnál ki
volt az ügyintéző, nincs-e összeférhetetlenség az ügy természete és az ügyintéző személye
között, ki legyen az ügyintézésre jogosult, ha az illető ügyintéző távol van. Az ügyintézők
kötelesek a kollégiumvezető utasítása szerint eljárni.
Az

ügyintéző feladata

az

ügy érdemi elintézése.

Az

ügyintézőnek

szám

szerint,

ill.

lapszámonként feladata ellenőrizni az általa átvett ügyiratokat. Meg kell győződnie arról, hogy
az előiratokat csatolták-e, a korábbi utasításokat betartották-e, ill. szükség van-e valamilyen
különleges eljárásra. Az ügyintézők az irat átvételéről az elintézésig felelősek az iratért.
Ellenőrzésnél a kért iratokat kötelesek bemutatni. Felelősek a kiküldésre kerülő iratok
tartalmáért és a határidők betartásáért. Az ügyintéző az ügyeket határidőn belül, sürgősségük
sorrendjében köteles elintézni.
Az ügyintéző felettese rendszeresen tartozik az elintézési határidő betartását ellenőrizni
és az el intézetlen ügyiratokat havonta felülvizsgálni.

Az elintézés az alábbi módon történhet:

•

az eredeti irat továbbításával,

•

írásbeli

válasz

nélkül:

telefonon,

személyes

megbeszélés

útján

(az

intézkedést az eredeti iratra rá kell vezetni),
•

intézkedés nélkül: tudomásulvétel - az ügyirat irattárba helyezésével.

Az ügyintéző az elintézett ügyiratot, az iratkezelőnek adja át, egyidejűleg utasítást ad:
a példányszámra,
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a címzettre az elküldeni szándékozott mellékletekre,
a határidős nyilvántartásba helyezés idejére,
a postai továbbítás módjára vonatkozóan.
A válaszleveleket 2 példányban, fejléces papírra kell elkészíteni az alábbi adatokkal:
•

az intézmény neve, címe, postai irányítószáma, postafiók száma, telefon- és fax-száma,

•

az ügyintéző neve,

•

iktatószám,

•

tárgy,

•

hivatkozási szám (előadó-ügyintéző),

•

dátum,

•

mellékletek száma,

•

az aláíró neve és beosztása,

•

a továbbítás módja.

Az iratokat az intézmény vezetője írja alá eredeti aláírással. Az aláírás után a szövegen
változtatni nem lehet. Névbélyegző nem használható.

Ügyiratok továbbítása

A végleges formában elkészült (aláíratott, hivatalos bélyegzővel ellátott) ügyiratokat a borítékba
helyezés, ill. expediálás előtt ellenőrizni szükséges az iktatószám, a címzés, a tárgy, a keltezés,
a bélyegzőlenyomat, a feltüntetett és csatolt mellékletek darabszámának helyessége, az
aláírási jogkörre vonatkozó előírások betartása szempontjai szerint. Az észlelt hiányosságokat
pótolni kell.
Ugyancsak ellenőrizni szükséges a borítékra felírt címzés, iktatószám helyességét.
Ha a jogszabály másként nem rendelkezik, az ügyfél által becsatolt eredeti okiratokat - kérelem
esetén hitelesített másolatukat - az eljárás befejezése után vissza kell küldeni.

A továbbítás módjai
A postai úton történő továbbítás esetén a posta által rendelkezésre bocsátott feladókönyvet kell
használni. A küldemények bérmentesítése a Fenntartó által kötött megállapodás alapján
történik.
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A

küldemények személyes

kézbesítéssel

is továbbíthatók.

A

kézbesítéssel továbbított

küldemények számára kézbesítőkönyvet kell használni.
A faxon, ill. e-mailen történő továbbítás esetén a visszaigazolást az elküldött anyaghoz csatolni
kell.

A visszaérkezett küldemények kezelése
A visszaérkezett, egyenként bejegyzett küldemények folyószámát a feladókönyvben feltűnően
be kell keretezni és mellette fel kell tüntetni a visszaérkezés napját. A visszaérkezett
küldeményt az iratkezelő köteles a kapcsolódó ügyirattal soron kívül átadni az ügyintézőnek.
Az ügyintéző kötelessége ellenőrizni a címzést; helytelen vagy téves címzés esetén feladata a
helyes cím felkutatása.
A küldemény ismételt kézbesítését meg kell kísérelni. Ha a küldemény kézbesíthetetlen - a
címzett elhunyt, lakhelyétől tartósan távol van, vagy egyéb ok miatt - azt a borítékkal együtt
irattárba kell helyezni, miután a borítékra feljegyzésre került a kézbesítés elmaradásának az
oka, a keltezés és aláírás, valamint ha egyéb intézkedést nem igényel.
Hivatalos bélyegzők
Az intézménytől elküldésre kerülő leveleken és más iratokon el kell helyezni az intézmény
hivatalos bélyegző lenyomatát. Hivatalos bélyegzőt csak a legszükségesebb számban lehet
tartani.
Bélyegzők nyilvántartása
A hivatalos bélyegzőkről a Kollégium köteles nyilvántartást vezetni. A Kollégium hivatalos
bélyegzőinek nyilvántartásáról az iratkezelő gondoskodik.
A bélyegző használója tartós távolléte esetén (szabadság, betegség idejére) az őt helyettesítő
dolgozónak adja át a bélyegzőket.
Hivatalos vásárlás céljából bélyegzőt kiadni átvételi elismervény ellenében lehet.
A bélyegzőt használója csak a hivatali munkával kapcsolatban használhatja.
Hivatalos idő befejezése után, illetve a hivatali helyiségből való távozáskor a bélyegzőt el kell
zárni.
A közalkalmazotti jogviszony megszűnése esetén a bélyegzőt a nyilvántartónak kell visszaadni.
A bélyegző elvesztéséről vagy eltűnéséről, a bélyegző felkutatására tett intézkedésről, az
ügyben lefolytatott eljárásról a Kollégium igazgatóját soron kívül írásban kell tájékoztatni.
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Avult bélyegzők

Az avult bélyegzők selejtezésére, megsemmisítésére az alábbi intézkedéseket kell megtenni:
•

az avult bélyegzőkről lenyomatot kell készíteni;

•

az avult bélyegzők selejtezéséről jegyzőkönyvet kell felvenni.

A kollégiumvezető által alakított bizottság az avult, kiselejtezett bélyegzőket megsemmisíti.
A selejtezési jegyzőkönyvet az avult bélyegzők lenyomatát tartalmazó jegyzékkel a HajdúBihar Megyei Levéltárnak kell megküldeni.
A bélyegző-nyilvántartásból az "avult" bélyegzőt ki kell vezetni; a megfelelő bejegyzésnél fel kell
tüntetni az alábbi szöveget: "K iselejtezve:.........é v ................hó
.... nap".
Irattár, irattári kezelés
Az iratok tárolására szolgáló helyiség csak akkor felel meg céljának, ha száraz, pormentes és
jól szellőztethető. A helyiség kiválasztásánál különféle hatósági rendelkezéseket is figyelembe
kell venni (pl. tűzoltóság, rendőrség, levéltár). Az
irattári helyiség biztonsága érdekében vasajtó, az ablakokra vasrács felszerelése ajánlott.

Az irattári helyiség berendezése
Célszerű a Salgó típusú vasállvány használata. Az állványokat az irattárban folyosószerüen kell
elhelyezni.
Az irattárban a tűzvédelmi előírásoknak megfelelő számú tűzoltó berendezést kell tartani,
melyet könnyen hozzáférhető helyen szükséges elhelyezni.
Az irattár "C" tűzveszélyességi osztályba tartozik. Az irattárban dohányozni tilos!
A két évnél nem régebbi iratok kézi (átmeneti) irattárban nyernek elhelyezést. A kézi irattárat
abban a helyiségben kell berendezni, ahol az iktatást végzik.
Irattárba helyezés előtt az elintézett, lezárt ügyiratot (az iktatóbélyegző lenyomata alatt, az
irattárba helyezés

időpontjánál) az intézmény vezetője vagy általa megbízott személy

kézjegyével látja el. Ennek megtörténte után kerülhet csak irattárba az ügyirat.
Az irattárba helyezés előtt át kell vizsgálni az ügyiratot, hogy a kezelési utasításoknak és
szabályoknak megfelel-e. Az esetleges mulasztás pótlásáról gondoskodni kell.
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A kézi irattárban az iratok tárolása szalagos irományfedélben, ezen belül az irattári terv
tételszámai szerint csoportosított dossziékban, a dossziékban a tételszámokon belül az
iktatószámok emelkedő sorrendjében történik. Minden egyes tételszámú irat külön dossziéba
kerül.
A szalagos irományfedél, valamint a dosszié fedőlapjának külső oldala az alábbiakat
tartalmazza:
o

az intézmény hosszú bélyegzőjének lenyomatát,

o

az irattári tételszámot,

o

az év megjelölését.

A kézi irattárból a teljes naptári év ügyiratai minden év januárjában a megfelelő iktató- és
segédkönyvekkel együtt a tagintézményi irattárba kerülnek.
A központi irattár az ügyviteli értékkel vagy a maradandó értékkel bíró 2-3 évnél régebben
keletkezett iratok tára.
Az iratokat olyan tároló eszközben kell elhelyezni, amely az iratokat a portól, a nedvességtől és
egyéb külső behatásoktól védi; amelyben a mozgatás, az iratok kiemelése és visszahelyezése
pedig jelentősen leegyszerűsödik.
E célnak megfelelően az iratok szabvány irattári dobozban nyernek elhelyezést.
A dobozba helyezett iratok szétcsúszásának és ezzel összekeveredésének a veszélye sem áll
fenn.
A dobozokat feliratozni szükséges. Tartalmazza az intézmény megnevezését, a tételszámokat,
(pl. Vezetési iratok I. 101-105), az év megjelölését. Amennyiben az egy adott ügyhöz tartozó
iratanyag egy irattári dobozban nem fér el, akkor a részletező számot (iktatószámot) is fel kell
tüntetni.
Az irattárban az iratokat eredeti alakjukban, hajtogatás nélkül kell tárolni.
A különleges méretű iratok, mellékletek (térkép, rajzok) külön tárolandók; ezt a tényt az iraton
jelezni kell.
Az irattárból ügyiratot hivatalos használatra csak az iratkezelés irányításáért és ellenőrzéséért
felelős vezető által megbízott személy, az iratkezelő emelhet ki.
Az ügyirat helyén ügyiratpótló lapot/iratkivételi elismervényt kell tartani, amelyet az átvevő, mint
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elismervényt aláír.
Az irattárból iratot hivatalos használatra - elismervény ellenében - általában 15 napra szabad
kiadni. Ha az ügyirat határidőre nem érkezett vissza, akkor sürgetni szükséges. 30 napon túl
pedig az illetékes vezetőnek jelenteni kell, aki intézkedni köteles.
Irattárban elhelyezett ügyiratról másolat az illetékes vezető engedélyével adható ki. A hiteles
másolatot "A másolat hiteles" szöveggel, keltezéssel, aláírással hitelesíteni kell.
Az ügyfél, ill. képviselője vagy az a személy, aki érdekeltségét hitelt érdemlően igazolja, az
iratkezelő és/vagy az ügyintéző jelenlétében az iratokba betekinthet és a megtekintésre
átadható iratról másolatot, jegyzetet készíthet.
Ha engedélyhez kötött a betekintés, a másolat, ill. jegyzet készítése, az érdekeltnek az
engedélyt meg kell szereznie.
Az ügyben nem érdekelt személy részére felvilágosítás, másolat nem adható.
Selejtezés
Az irattárban elhelyezett bármelyik iratot megsemmisítés céljából kiemelni csak meghatározott
iratselejtezés során szabad.
Az intézmény irattári anyagból azokat az iratokat, amelyek nem minősülnek maradandó
értékűnek, és amelyekre az intézménynek ügyviteli szempontból nincs szüksége, ill. a kötelező
megőrzési idejük az irattári terv szerint lejárt, legalább 5 évenként selejtezési eljárás alá kell
vonni. A megőrzési időt az utolsó érdemi ügyintézés lezárásának keltétől kell számítani.
Nem kell selejtezés alá vonni az iratnak nem minősülő anyagokat, a sérült (hibás) gépi
adathordozókat.
Selejtezni csak teljes és lezárt (tételszámmal ellátott) tételeket lehet. Amennyiben valamilyen
hiány tapasztalható, azt pótolni kell. Ha az iratanyagból iratok hiányoznak, pótlásuk valamilyen
okból nem lehetséges, erről jegyzőkönyvet kell felvenni.
Az igazgató a selejtezési előkészülettel egyidejűleg selejtezési bizottságot köteles olyan
személyek kijelölésével létrehozni, akik az iratok ügyviteli, tudományos, történeti jelentőségével
tisztában

vannak,

valamint

áttekintéssel

rendelkeznek

az

intézmény

működéséről

és

ügyiratkezeléséről.
A selejtezés megkezdése előtt 30 nappal az iratselejtezés időpontját a Baranya Megyei
Levéltárnak be kell jelenteni.
A selejtezési bizottság feladatai:
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•

kapcsolatfelvétel a levéltár referensével

•

a selejtezéssel kapcsolatos teendők tisztázása az iratkezelési szabályzat és irattári terv
alapján, ill. a levéltár bevonásával,

•

a selejtezés végrehajtása, irányítása, ellenőrzése,

•

a selejtezési jegyzőkönyv elkészítése és megküldése jóváhagyásra a levéltárnak.

A selejtezésről jegyzőkönyvet kell készíteni, mely tartalmazza:
•

az intézmény nevét,

•

a jegyzőkönyv felvételének idejét,

•

a bizottság tagjainak, a selejtezést végzők nevét, beosztását,

•

a selejtezendő iratok tételszámát, évszámát, tárgyát, mennyiségét (ifm),

•

a keltezést, a hivatalos bélyegző lenyomatát, aláírásokat.

Az iktatott iratselejtezési jegyzőkönyv 2 példányát aláírva, hivatalos bélyegzővel ellátva a
levéltárnak kell megküldeni jóváhagyás végett.
A levéltári záradékolás, jóváhagyás után lehet csak az iratanyagot megsemmisíteni.
Ha a levéltár valamelyik irat visszatartását igényli, akkor azt az iratot a kiselejtezett iratok közül
ki kell emelni és a helyére visszatenni, tovább őrizni. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a
visszatartott irat iktatószámát, évszámát.

,

A selejtezési jegyzőkönyv levéltári záradékkal ellátott példányát az irattár köteles a nem
selejtezhető tételek között őrizni.
Iratok átadása a levéltárnak
A maradandó értékű iratokat az irattári tervben meghatározott őrzési idő elteltével - legalább 15
évi őrzés után -, előzetes levéltári egyeztetést követően kell átadni a levéltárnak.
A levéltár részére átadandó iratokról 3 példányban átadás-átvételi jegyzőkönyvet kell készíteni,
mely tartalmazza:
az átadó intézmény megnevezését, az átadás
időpontját,
az átadásra

kerülő anyag

pontos

megnevezését,

évkörét,

mennyiségét (az átadandó

anyagokról doboz szinten beazonosítható jegyzéket kell készíteni tételszám, tárgy és év
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m egjelölésével),

az átadási jegyzőkönyvben az átadó kikötéseket tehet az átadott anyag kutathatóságát illetően,
a jegyzőkönyvet az átadó részéről az intézmény vezetője írja alá és látja el hivatalos
bélyegzővel.
Az átadási-átvételi jegyzőkönyv aláírt példányát a nem selejtezhető tételek között kell
megőrizni.
A levéltárban őrzött iratokat a levéltár az átadó intézménynek szükség esetén rendelkezésre
bocsátja, ki kölcsönözi. A levéltári anyagokat külön levélben és indokolva kell kikérni a
levéltártól.
Iratok kezelése az ügyintéző(k) munkaviszonyának megszűnése, a munkakör átadása esetén
Ügyintéző munkaviszonyának/jogviszonyának megszűnése, ill. munkakör átadás esetén az
ügyintéző az elintézett ügyiratokat átadás-átvételi jegyzőkönyvvel átadja.
Az el intézetlen ügyiratokról jegyzőkönyvet kell felvenni, mely tartalmazza az ügyirat iktató- és
tételszámát, évét, tárgyát, az el intézetlenség indoklását, ill. a további ügyintézéshez szükséges
információkat ad.
Amennyiben ügyirat hiánya tapasztalható, jegyzőkönyvben kell rögzíteni az ügyirat adatait, a
hiány tényét és körülményét, valamint a szükséges intézkedéseket.
Munkaviszony megszűnése, munkakör átadása az ügy elintézését nem akadályozhatja.

Az iratkezelés felügyelete
Az intézmény iratkezelésének felügyeletét az intézményvezető vagy az általa megbízott
személy látja el; felelős az iratkezelés irányításáért és ellenőrzéséért.

Az iratkezelés felügyeletét ellátó feladata.
•

Az iratkezelési szabályzat és irattári terv elkészítése, ill. elkészíttetése, felülvizsgálata,
módosítása, a végrehajtás folyamatos ellenőrzése.

•

A jóváhagyott szabályzat és irattári terv ismertetése a dolgozókkal.

•

A hitelesítések elvégzése.

•

Az iratkezelés folyamatos ellenőrzése.

•

Az iratkezelési feladatok ellátásához szükséges személyi, tárgyi

feltételek
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biztosítása.
•

Az iratkezelésért felelős személy kijelölése.

•

Az iratkezelési fegyelem megszegőivel szemben a felelősségre vonásról való
gondoskodás.

•

Az irattári anyag károsodását előidéző rendkívüli események alkalmával a hibaelhárítás,
az anyag mentésének megszervezése.

Az iratkezelő feladata
•

Az iratkezelési szabályok alkalmazása, betartása, végrehajtása.

•

Folyamatos

kapcsolattartás

az

iratkezelés

irányításáért

és

ellenőrzéséért felelős vezetővel.
•

Az iratkezelési feladatok ellátásához szükséges eszközök beszerzése.

•

Ügyintézővel egyeztetve a tételszám meghatározása.
Ellenőrzési feladatai
- Határidők betartásának ellenőrzése.
- Az iratkezelési szabályok betartásának ellenőrzése.
- Az ügyintézés szabályosságának ellenőrzése.

•

Észlelt hiányosságok, tapasztalt szabálytalanságok jelzése a vezetőnek.

•

A hiányosság, szabálytalanság megszüntetése érdekében hozott intézkedés
végrehajtása.

Berettyón]falu, 2018.03.26.
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A KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSE
A kollégiumi könyvtár működési szabályzatának alapdokumentuma
A kollégiumi könyvtár működési szabályzata a közoktatásra vonatkozó szabályokat és a
könyvtárakra vonatkozó előírásokat egyaránt figyelembe veszi.

Az iskolai, kollégiumi könyvtárakra vonatkozó jogszabályok
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
20/2012. (Vili. 31.) EMMI rendelet A nevelési-oktatási intézmények működéséről
51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről
110/2012.(VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és
alkalmazásáról
16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás,
valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a
pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai, szakmai
szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről
1997. évi CXL. törvény (könyvtári törvény)
3/1975. (Vili. 17.) KM-PM rendelet a könyvtári állomány ellenőrzéséről
1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (2013 szeptemberéig még hatályos az 1. sz.
melléklet- könyvtáros létszám, könyvtáros tanár kötelező óraszáma)

1. A könyvtár adatai
A könyvtár elnevezése: Berettyóújfalui Arany János Kollégium, kollégiumának könyvtára
Címe: 4100 Berettyóújfalu, Honvéd u 10.
Elhelyezése: a kollégium épületében
Alapterülete: 25+25 m2
Nyitva tartása: hétfőtől csütörtökig 15-16 óra között

2, A könyvtár fenntartása
A kollégiumi könyvtár a Berettyóújfalui Arany János Kollégium szervezetében működik. A
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szakszerű

könyvtári

szolgáltatások

kialakításáért

az

intézményvezető-helyettes

vállal

felelősséget.

3. A könyvtár gazdálkodása, gyűjtőköre, állománya
A könyvtár működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges anyagi feltételeket a kollégium
a lehetőség szerinti pályázati forrásokból biztosítja.
A kollégiumi könyvtár gyűjtőköri szabályzatát az 1. számú melléklet tartalmazza.
A könyvtár a középiskolai követelményeknek megfelelően folyamatosan, tervszerűen fejleszti
állományát. Az állomány vétel, ajándék és pályázat útján - a gyűjtőköri elveknek megfelelően
gyarapszik.

4. A könyvtári tárgyi és személyi feltételei

A könyvtár a kollégium földszintjén található, jól megközelíthető helyen.
A könyvtári teendőket a kollégiumvezető látja el, aki nevelőtanári végzettséggel rendelkezik.
A

könyvtár egyszerre

10 tanuló

befogadására

alkalmas.

Rendelkezik 5db feldolgozói

számítógéppel, internet kapcsolattal.
A könyvtárhelyiségben elhelyezett dokumentumok részben szabadpolcos rendszerben vannak:
•

könyvállomány kézi- és segédkönyvtár,

•

kölcsönözhető állomány,

•

szépirodalom betűrendben,

•

szakirodalom ETO szerinti szakrendben,

•

audiovizuális dokumentumok,

•

nevelői kézipéldányok,

•

videó dokumentumok,

•

multimédiás eszközök.

•

CD-ROM

5. A könyvtár feladatai
Gyűjteményét - a tanulók és a pedagógusok igényeinek figyelembevételével - szakszerűen
fejleszti és feltárja. Fokozatosan bővülő lehetőségeivel a kollégiumi nevelő-oktató munka
szellemi bázisa, a kulturális élet tevékenységek egyik színtere.
Anyagi lehetőségének keretein belül biztosítja a kollégium tanulói és nevelői részére a
tanuláshoz, neveléshez és oktatáshoz szükséges ismerethordozókat. Ennek megfelelően a
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könyvtárhasználók számára lehetővé teszi teljes állománya egyéni és csoportos helyben
használatát, valamint - a csak helyben használható dokumentumok kivételével - kölcsönzését.
Tevékenységével, szolgáltatásaival segíti a korszerű olvasási szokások kifejlesztését, a tanulók
önálló ismeretszerző képességének kialakítását.
A könyvtár és olvasóterem szakköri, valamint kiscsoportos foglalkozások színtereként is
funkcionál, az állománygyarapítás során figyelembe kell venni a kollégiumban működő
szakkörök és az iskolai képzés speciális igényeit.
Maradéktalanul ellátja a szolgáltatásokkal összefüggő nyilvántartási feladatokat, gondoskodik
az állomány védelméről.

6. A kollégiumi könyvtár szolgáltatásai

A kollégiumi könyvtár szolgáltatásait és használati rendjét a könyvtári rendszer által nyújtott
lehetőségek és a helyi adottságok figyelembevételével szervezi meg.
A dokumentumok védelme, illetőleg a könyvtárhasználók jogainak érvényesítése érdekében a
könyvtárhasználat részletes feltételeit a házirend rögzíti, amelyet nyilvánosságra kell hozni.
A kollégiumi könyvtár feladata, hogy a tanítási napokon biztosítsa a tanulók, a pedagógusok, a
nevelő, oktató munkát közvetlenül segítő dolgozók számára a könyvtárhasználat jogát,
megfelelő időpontban a nyitva tartást.
A könyvtár gyűjteményének, tájékoztató és technikai eszközeinek egyéni és csoportos helyben
használatát.
Olvasószolgálat, tájékoztató szolgálat (tájékoztatás a könyvtárhasználat módjáról, a könyvtár
gyűjteményéről).
Könyvtári dokumentumok kölcsönzése.
Felkérés esetén, foglalkozások (szakkör, tehetséggondozás, felzárkóztató stb.) megtartásának
helyt adjon.
Könyvtári dokumentumok másolásában, közreműködés új ismerethordozók előállításában.
Tájékoztatás a kollégiumi könyvtárak, a pedagógiai gyűjtőkörű, valamint az iskola szakmai
profiljának megfelelő szakkönyvtárak dokumentumairól, szolgáltatásairól.
A könyvtár nyitva tartását úgy kell megtervezni, hogy a képzési időben és a tanítási órát
követően biztosítani tudja a szükséges könyvek és egyéb dokumentumok kölcsönzését, és
lehetőséget adjon az egyéni,

helyben

használatra, tájékozódásra, olvasásra, tanulásra,
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kölcsönzésre.
A kollégiumi könyvtár elsődleges feladata, hogy gyűjteményével és szolgáltatásaival az
iskolában folyó oktató-nevelő munkát segítse.

Ennek megfelelően a könyvtár mind a

pedagógusoknak, mind a tanulóknak lehetővé teszi a teljes állománya egyéni és csoportos
használatát.

a) Helyben használat
A kollégiumi könyvtár csak helyben használható dokumentumai:
- kézikönyvek
- muzeális dokumentumok

b) Csoportos használat
A tanulócsoportok részére a könyvtáros tanár foglalkozásokat tarthat.

c) Kölcsönzés
A

könyvtárból

bármely dokumentumot,

csak a könyvtáros-tanár tudtával

lehet kivinni.

Dokumentumokat kölcsönözni csak a kölcsönzési nyilvántartásban való rögzítéssel szabad.
Egy tanuló egyszerre 2-3 vagy 4 db dokumentumot kölcsönözhet 2 hétre. Kérésre ez az idő
kétszer hosszabbítható.
Ha a tanuló ki akar költözni a kollégiumból, mielőtt kiköltözik, köteles a könyvtártól igazolást
kérni, hogy nincsen könyvtartozása.
Elveszett vagy megrongálódott dokumentumot az olvasó köteles egy hibátlan példánnyal vagy
a könyvtár számára szükséges más művel pótolni.

d) A könyvtár egyéb szolgáltatásai (igénytől- és felszereltségtől függő):
információszolgáltatás,
témafigyelés,
ajánló bibliográfia készítése.
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e) Nyitva tartás: a kölcsönzési idő heti 4 óra
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök 1500 - 1600

7. A könyvtárhasználat szabályai, könyvtári házirend
A könyvtár használói lehetnek a kollégium tanulói, a kollégium nevelőtestülete és a nem
pedagógus dolgozók. A kollégiummal jogviszonyban nem álló személyek, intézmények csak
könyvtárközi kölcsönzés útján vehetik igénybe a kollégium könyvtárát, ill. kivételes esetben az
intézményvezető-helyettes írásos engedélyével.

Beiratkozás
A kollégiumba felvételt nyert tanulók automatikusan a könyvtár tagjaivá válnak. Ugyanez
vonatkozik az intézmény valamennyi dolgozójára. A nyilvántartási füzetben az olvasók
aláírásukkal

igazolják

a

könyvtár szabályainak

tudomásulvételét.

A

beiratkozás

és

a

szolgáltatások igénybevétele díjtalan.

Az olvasók jogai és kötelességei
Az olvasóknak jogukban áll a teljes könyvtári állomány használata helyben olvasás céljából. A
kézikönyvtári állomány kivételével valamennyi dokumentum kölcsönözhető.
Az olvasók kötelesek a kölcsönvett dokumentumokat sértetlenül és határidőre visszahozni a
könyvtárba. A dokumentumok elvesztése,

ill. megrongálódása esetében

kötelesek egy

kifogástalan példánnyal, vagy a könyvtár számára szükséges más művel pótolni a keletkezett
kárt. A tanulói és munkavállalói jogviszony megszűnésekor a kölcsönzött dokumentumokkal el
kell számolni. A könyvtár használatának módjai:
•

A könyvtár kézikönyvtári állományrésze csak helyben olvasható. Indokolt esetben a
könyvtárosi

feladatokat

ellátó

tanár

kivételt

tehet

és

kölcsönözheti

az

egyes

dokumentumokat.
•

Kölcsönzés.

•

A könyvtárból valamennyi dokumentumot csak a könyvtáros tanár tudtával lehet kivinni.

•

A kölcsönzést minden egyes alkalommal nyilvántartásban kell rögzíteni.

•

Az átvételt a kölcsönző aláírásával hitelesíti.

•

A nyitva tartás napi időszakait az olvasói igényeknek megfelelően kell kialakítani.
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8. A könyvtárosi feladatokat ellátó tanár munkaköri feladatai
A kollégium könyvtárosi feladatait a kollégium intézményvezetője látja el, aki leltári felelősséget
vállal

a

könyvtári

állományért.

Felelős

a

rendeltetésszerű

működtetésért

és

az

állományvédelemért, folyamatosan végzi a könyvtár ügyvitelét, állományának alakítását. Eleget
tesz a könyvtár-pedagógiai tevékenység követelm ényeineki. számú melléklet: Gyűjtőköri
szabályzat

A kollégiumi könyvtár gyűjtőkörét meghatározó tényezők és alapelvek
A kollégium alapvető funkciója otthont biztosítani a családjuktól távol tanuló diákok számára.
Célja, hogy az értékek és a tudás közvetítésével, valamint személyiségfejlesztéssel segítse az
életben való eligazodást. Nevelési cél a tanulók általános műveltségének fejlesztése, ismereteik
kiegészítése a készségtárgyakban és a tanulási, kommunikációs képesség, viselkedéskultúra
fejlesztése.

Korszerű általános ismeretekkel,

nyelvtudással és széles körű informatikai,

számítástechnikai felkészültséggel rendelkező fiatalok képzésére törekszünk.
A

kollégiumi

könyvtár

alapfunkcióját,

ezen

belül

gyűjtőkörét

is

az

intézmény

által

megfogalmazott és a nevelőtestület által elfogadott pedagógiai program határozza meg. A
gyűjtőkört

meghatározó

tényezők

közé

tartozik

továbbá

a

középiskolák

tantervi

követelményrendszere, a kollégium szerkezete, profilja, nagysága, tanulói létszáma, valamint a
rendelkezésre álló anyagiak.
Tekintettel arra, hogy a kollégiumi könyvtár állománya kicsi, ajánlatos kiemelten, a teljességre
törekedve gyűjteni a könyveket. Fontosak a segédkönyvek és a tájékozódáshoz szükséges
egyéb források is. Szakmai alapelv, hogy minél kisebb egy könyvtár, arányosan annál
nagyobbnak kell lennie a kézikönyvek gyűjteményének.
A kollégiumi könyvtár állománya középszintű, válogatva gyűjtött és értékorientált.
A gyűjtemény kívánatos összetétele, informatív értéke, használhatósága a gyarapítás és
apasztás folyamatosságával és helyes arányainak biztosításával érhető el.
A

kollégiumi

könyvtár

nem

helyettesítheti,

hanem

kiegészítheti

az

iskolai

könyvtárat;

tulajdonképpen egy otthoni könyvtár kényelmét biztosítja, csak sokkal szélesebb választékot
kínálva, amely a helyi igényeknek megfelelően hasznos segítséget nyújthat a felkészüléshez,
művelődéshez, szakköri tájékozódáshoz, pihenéshez.
A tanulók érdeklődésének, művelődési, szórakozási igényeinek, valamint a pedagógusok
szakirodalmi igényeinek kielégítéséhez közvetlenül, vagy könyvtárközi kölcsönzés útján, más
könyvtárak állománya is rendelkezésre áll.
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Főgyűjtőkor, m ellék gyűjtőkör

A könyvtár elsődleges funkciójából adódó feladatainak megvalósulását segítő dokumentumok
tartoznak

az

állomány

főgyűjtőkörébe.

Ide

soroljuk

tehát

az

írásos

nyomtatott

dokumentumtípusok közül a kézi - és segédkönyveket, valamint az iskolai tantervekben
meghatározott házi olvasmányokat, a tankönyvekben és egyéb oktatási segédletekben ajánlott
olvasmányokat, a kollégiumi szakkörök munkáját segítő szakirodalmat, a tananyagot kiegészítő
ismeretközlő

és

szépirodalmat,

a

nem

nyomtatott

ismerethordozókat

(audiovizuális

dokumentumok, számítógépes szoftverek stb.), és a kollégium történetének, munkájának
pedagógiai dokumentumait.
A kollégiumi könyvtár fontosnak tartja a tananyagon túlmutató ismeretszerzési, szórakozási
igények kielégítésére szolgáló ismerethordozók gyűjtését is, de az anyagi lehetőségek csak
részleges gyűjtést tesznek lehetővé. Ezek az erősen válogatott dokumentumok a mellék
gyűjtőkörbe tartoznak.

Gyűjtőköri leírás
A kollégiumi könyvtár gyűjtőköre formai szempontból
- könyvek
- periodikumok
- kisnyomtatványok
b/Audiovizuális ismerethordozók (videokazetta, CD)
cl Számítógépprogramok, számítógéppel olvasható
ismerethordozók (CD-ROM, multimédia CD)
d/ Egyéb dokumentumok
- kéziratok
A gyűjtemény tartalmi összetétel (állományegységek)
Kézikönyvtár állomány
Alapszükséglet (elsősorban a bázisintézmények közismereti tananyaga által meghatározva):
- általános és szaklexikonok,
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- általános és szakenciklopédiák
- egyetemes művelődéstörténeti összefoglalók,
- életrajzi lexikonok, ki kicsodák,
- idegen nyelvű lexikon, enciklopédia,
- többnyelvű kis és nagy szótárak (elsősorban angol, német
és spanyol),
-egynyelvű szótárak (idegen szavak, szinonima, értelmező, stb.),
-fogalomgyűjtemények, fogalomtárak, tantárgyi és közhasznú tájékozódáshoz szükséges
adattárak,
- kézikönyvek, összefoglalók,
- tantárgyak tanításához nélkülözhetetlen segédkönyvek, kronológiák, határozók, táblázatok,
szöveggyűjtemények,
stb;
- bibliográfiák,
-tankönyvek 1-1 példánya,
- atlaszok,
- magyarországi és budapesti útikönyvek, térképek,
pályaválasztási kiadványok

Ismeretközlő irodalom
Az ismeretközlő szakirodalom gyűjtése a tantárgyakhoz kapcsolódóan a középszintű teljesség
igényével ugyan, de válogatva történik. A kollégium bázisiskoláinak a közös közismereti
tartamait kell ennek az állományrésznek lefednie. Főként az összefoglaló munkákról és a
tanulók munkáltatásához szükséges alapvető anyagokról van szó. A monografikus, szakmai
részletkérdésekről szóló műveket csak indokolt esetben (pl. szakkörök) és erős válogatással
gyűjtheti a könyvtár. Lehetőség szerint teljességgel gyűjtjük az érettségi vizsgák alapirodalmát,
valamint a házi és ajánlott irodalmat.
Fontosnak tartjuk a hatékony tanulási technikák elsajátítását és a kommunikációs képesség
fejlesztését segítő ismeretterjesztő irodalom gyűjtését is. Kiemelten kezeljük a kollégium
szakköri munkájához (számítástechnika, angol nyelv, történelem, etika, viselkedéskultúra,
egészségnevelés - megőrzés, mentálhigiéné, családi életre nevelés) szükséges szakirodalom
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és ismeretterjesztő irodalom folyamatos beszerzését. Valamint a nevelőtanári órák menetében
munkáltató eszközként használatos műveket.
A bevezetőben említett másodrangú könyvtári feladatvállalást az ismeretközlő irodalom
segítségével szolgáljuk. Válogatva tudjuk gyűjteni a tanulók egyéni érdeklődési igényeit,
önképzését szolgáló szakirodalmat.

Szépirodalom
A tantervi és érettségi követelményeket figyelembe véve lehetőség szerint teljességgel gyűjtjük
az alábbiakat:
- kötelező és ajánlott olvasmányok,
- nemzeti nagyjaink és a világirodalom klasszikusainak életművei,
'■s

-je le n tő s kortárs szerzők munkái.
Válogatva gyűjtjük:
- antológiák, - népköltészet,
- a tananyagban nem szereplő, de a magyar és világirodalom klasszikusainak számító szerzők
művei, valamint a kortárs irodalom egyes képviselői.

Szórakoztató szépirodalom (erősen válogatva)
A kollégium a tanulók számára az otthont hivatott pótolni, így szükséges a pihenést,
szórakozást segítő irodalom gyűjtése is. A gyűjtés alapelve a minőségi szelekció. Minden
műfajban vannak értékes alkotások, a válogatás során a minőségi belletrisztika képviselőire
koncentrálunk, amelyek regenerálják és nem degenerálják a meglévő ismereteket. Ezek a
művek az életkori sajátosságoknak megfelelő szinten, a maguk sajátos eszközeivel, örök
emberi értékeket, erkölcsi magatartásmintákat közvetíthetnek.

Pedagógiai gyűjtemény
A gyűjtemény szakirodalma a kollégium vezetésének, nevelőtanárainak szakmunkáját hivatott
segíteni. A meglévő pszichológiai-pedagógiai állományt folyamatosan korszerűsítjük és
gyűjtjük:
- a pedagógiai és pszichológiai lexikonokat, enciklopédiákat,
-a

pedagógiai

programban

meghatározott

nevelési

cél

megvalósításához

szükséges

szakirodalmat,
- a műveltségi területek módszertani segédkönyveit,
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- a tanításon kívüli foglalkozások dokumentumait, a tehetséggondozás és a felzárkóztatás
módszertani irodalmát,
- a kollégium történeti dokumentumait.
A kollégium mindennapjaival szorosan összefüggő pszichológiai, oktatáspolitikai, jogi,
munkajogi, statisztikai, közgazdasági szakirodalmat válogatva gyűjtjük.

Könyvtári szakirodalom
A könyvtáros tanár segédkönyvtára:
-tájékozódási segédletek,
- a könyvtári feldolgozó munka szabályai,
- könyvtárügyi jogszabályok,
- módszertani kiadványok.
Audiovizuális dokumentumok és számítógéppel olvasható ismerethordozók
A tananyag szemléltetését, többoldalú bemutatását, interaktív elsajátítását, a közhasznú,
közérdekű tájékozódást segítő anyagok válogatott gyűjteménye.
Főbb elemei:
- a különböző tantárgyak hatékonyabb elsajátítását segítő videofilmek, hangkazetták, CD
lemezek, multimédia CD-k, számítógépes programok, oktatócsomagok,
- oktatófilmek, dokumentumfilmek, történelmi filmek, természetismereti és védelmi filmek,
- játékfilmek a médiaismerethez, a mozgóképkultúrához, esztétikai neveléshez, a tömegkultúra
reprezentálásához (erős válogatással),
- a házi és az ajánlott olvasmányok filmadaptációi és színpadi feldolgozásának videofelvételei
(teljességre törekvőén),
- a nyelvi képzést támogató / angol, francia, spanyol / hang- és videofelvételek, multimédia CDk (válogatással),
-ta n u lá s módszertani, pályaorientációs oktatócsomagok, szoftverek (teljességgel),
-tananyagon túlmutató, közhasznú tájékozódást segítő anyagok (erős válogatással),
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- a pedagógusok szakmai továbbképzéséhez szükséges videofelvételek, számítógépes
programok (válogatással).

Kéziratok
Ide tartoznak a kollégium pedagógiai dokumentációi, a pályázati munkák, valamint a kollégiumi
rendezvények forgatókönyvei, dokumentációja.
Jelenlegi helyzet - fejlesztési javaslat
Viszonylag fiatal könyvtárról van szó, melynek állománya szerény. Ezért az átlagosnál erősebb,
dinamikusabb fejlesztést kíván a jövőben, hogy a pedagógiai programnak megfelelő célokat
támogatni tudja és a távlatosan elérendő gyűjteményi állapotot valóban.
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4. sz. melléklet

Egyéni védőeszköz juttatás rendje
Általános irányelvek:
•

Egyéni védőeszköz (a továbbiakban: védőeszköz) minden olyan készülék, felszerelés,
berendezés, eszköz, amelynek az a rendeltetése, hogy egy személy viselje, vagy
használja az egészségét, valamint a biztonságát fenyegető egy vagy több kockázat
elleni védekezés céljából.

•

A munkavédelmi törvény munkáltatói feladatként határozza meg, hogy a
veszélyforrások ellen védelmet nyújtó egyéni védőeszközöket meg kell határozni,
azokkal a munkavállalókat el kell látni és használatukat meg kell követelni.

•

Az egyéni védőeszközt valamennyi munkavállaló illetve a munkafolyamatban részt
vevő részére biztosítani kell.

•

A munkáltatónak kell biztosítani a védőeszközök rendeltetésszerű használhatóságát,
védőképességét, a kielégítő higiénés állapotát, a szükséges tisztítását, karbantartását
(javítását), pótlását.

•

Ha a munkahelyen egészséget vagy testi épséget károsító hatás van, illetve léphet fel,
egyéni védőfelszereléssel kell a munkavállalót ellátni. Ha valamely munkafolyamatnál a
dolgozót többféle ártalom éri vagy érheti, az ártalmaktól együttesen védő kombinált
védőfelszerelést kell biztosítani.

•

Az érintett munkavállalót a védőeszköz megfelelő viselésére, használatára ki kell
oktatni, az oktatást dokumentálni kell. Az oktatást a munkavállalónak aláírásával kell
elismerni és az elhangzottat tudomásul venni.

•

Az egyéni védőfelszereléseknek a munkavállaló részére történő kiadása, használatuk
ellenőrzése a munkát közvetlenül irányító vezető kötelessége.

•

A dolgozó köteles az egyéni védőfelszerelést az előírásnak megfelelően,
rendeltetésszerűen használni és annak megfelelő állapotát megőrizni, azt karban
tartani, mivel a szakszerűtlenség a védőképesség elvesztését eredményezheti. Az
egyéni védőfelszerelést pénzben megváltani nem szabad.

•

Mindig a használó testi adottságainak megfelelő méretű védőeszközt kell viselni és
rendeltetésüknek megfelelően kell használni.

•

Azonnal ki kell cserélni minden olyan védőeszközt, amelyen sérülések, szakadások,
repedések vagy bármilyen más elváltozások láthatóak. Csak az ép védőeszköz
rendelkezik megfelelő védőképességgel.

•

Egyéni védőeszközök általános kihordási ideje: 24 hónap.
Egyéni védőeszközök munkaköri meghatározása

Munka kör/fog la Ikozás: Takarító

Védelmi
Védelem iránya

Védőeszköz megnevezése

Vizsgálat

Védelmi

i

képessé

szabván

g jelzése

kategória

y száma
<
Védőruha
(testvédelem)

Színes köpeny (230 g/m2

1

100 % pamut, 4/4-es

MSZ EN
340

120 cnves galléros)

|

Mártott kesztyű (sárga színű
természetes latex,
Kézvédő eszköz

w
I

í
2

MSZ

pamutbolyhozott belső, véd

EN420

sav-, lúg és más háztartási

MSZ

vegyszerek és mikroorganiz

EN 388

;
^101 [|
1;

musok ellen, 30 cm hosszú,
0,45 mm vastag, csúszás
ellen érdesített tenyér)

Védőcipő (elcsúszás ellen,
Lábvédő eszköz

fröccsenő folyadékok,
mosogató-, takarító
vegyszerek ellen védő

MSZ
2

EN

’

’

’

ISO
20344

csúszásmentes talpú cipő)
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Munkakör/foglalkozás: Karbantartó

Védelmi
Védelem iránya

Védőeszköz megnevezése

Baseball sapka (pamut
Fejvédelem

kategória

Vizsgálati

Védelmi

szabván

képessé

y száma

g jelzése

1

alapanyag, kemény sild, hátul
*

tépőzárral vagy patenttal

Egyéb

Ár

saját

450

hatáskör

Ft+ÁFA

állítható)

UVEX9195
SKYPER
Szem- és arcvédelem

Száras szemüveg (repülő,

2

690

pattanó szilárd részecskék,

MSZ EN

mechanikai ártalmak ellen)

166

Ft+ÁFA

$
saját
hatáskör

Hallásvédelem

Fültok vagy füldugó

2

MSZ EN
352

Kabát (Dzsekifazonú kabát
rejtett húzózárral, állítható
mandzsettával, két oldal-,
Védőruha (testvédelem)

BVOP
1

MSZ EN

3.040
Ft+ÁFA

340

három rávarrt-, egy telefon-,
két cipzáras-, és egy hátsó,
hosszú tároló zseb, tépőzárral
rögzíthető, névjegytartó)
Deréknadrág (két oldal-, két
rátétes-, három szerszám és
két farzsebbel, övbújtatók,
biztonsági varrás az ülepen,
állítható bokarész, dupla
térdfolt és térdeplőtasak,
térdvédővel)

1

MSZ EN
340

BVOP

w

3.081
Ft+ÁFA

Munkakör/foglalkozás:

Adminisztratív munka /
intézményvezető, kollégiumi titkár

Védelmi
Védelem iránya

Védőeszköz megnevezése

kategória

Vizsgálati
szabván
y száma

Szemvédelem

Külön jogszabály szerint a
képernyő előtti
munkavégzéshez éleslátást
biztosító szemüveg

Ar

Védelmi
képesség

Egyéb

jelzése
50/1999.
(XI.3.) EüM
rendelet.

9.300 Ft

