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Bevezetés, általános rendelkezések 

Általános rendelkezések 

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. §-ában kapott felhatalmazás alapján 

a Tokaji Gróf Széchenyi István Középiskolai Kollégiumi (3910 Tokaj, Bajcsy-Zsilinszky E. 

út.15-17., a továbbiakban: Intézmény) belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket 

jelen Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg.  

A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja 

A Szervezeti és Működési Szabályzat elsődleges célja az intézmény jogszerű és zavartalan 

működésének biztosítása. Célja és feladata továbbá, hogy meghatározza a kollégium szervezeti 

felépítését, az intézmény működésének belső rendjét, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó 

előírásokat és rendelkezzen mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály nem utal más 

hatáskörbe.  

Jogszabályi alapok: 

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

- 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről. 

- Az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

- A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a végrehajtásáról szóló 

138/1992. (X.8), többször módosított, kormányrendelet 

- Az emberi erőforrások miniszterének 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

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

- A Klebelsberg Központra vonatkozó rendeletei, határozatai.  

A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése, hatálya 

Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát az intézmény vezetőjének előterjesztése 

után a kollégium nevelőtestülete fogadja el. Az elfogadás során – a jogszabályban 

meghatározottak szerint – a diákönkormányzat és a szülői szervezet véleményezési jogot 

gyakorol. 



6 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat az intézményvezető jóváhagyásának időpontjával lép 

hatályba, és határozatlan időre szól. 

A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya kiterjed az intézmény egész területére. A benne 

foglalt rendelkezések megismerése, betartása, betartatása a kollégium minden vezetőjének, 

alkalmazottjának és valamennyi kollégistának feladata és kötelessége. 

A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt rendelkezések megismerése és betartása 

azoknak is kötelessége, akik kapcsolatba kerülnek a kollégiummal (látogatás, szállás, étkezés, 

terembérlet, stb.), igénybe veszik szolgáltatásait, használják létesítményeit, helyiségeit. 

A Szervezeti és Működési Szabályzat előírásai érvényesek az intézmény területén a nyitva tartás, 

illetve benntartózkodás ideje alatt, valamint a külső helyszíneken szervezett rendezvényeken, az 

ott folytatott tevékenység ideje alatt. 

II. A Tokaji Gróf Széchenyi István Középiskolai Kollégium alapadatai 

 

NEVE: Tokaji Gróf Széchenyi István Középiskolai Kollégium 

SZÉKHELYE: 3910 Tokaj Bajcsy-Zsilinszky E. út 15-17.   

OM AZONOSÍTÓJA: 029269 

AZ INTÉZMÉNY JELLEGE: köznevelési intézmény  

TÍPUSA: kollégium  

KÖZNEVELÉSI ÉS EGYÉB ALAPFELADATA: kollégiumi nevelés-oktatás, SNI 

tanulók integrált nevelése-oktatása 

 

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 (ebéd) is.  
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MAXIMÁLIS GYERMEK, TANULÓ LÉTSZÁMA: 270 fő  

SZERVEZETI EGYSÉG KÓDJA: BJ2601 

ADÓSZÁM: 15799658-2-41 

A kollégium önálló jogi személy, képviseletét teljes hatáskörben a Fenntartó által 

megbízott intézményvezető látja el.   

A KOLLÉGIUM FENNTARTÓJA ÉS MŰKÖDTETŐJE: 

Szerencsi Tankerületi Központ, 3900 Szerencs Ondi út 1. 

A Tokaji Gróf Széchenyi István Középiskolai Kollégium rendeltetése, feladatai: 

 A Kollégium feladata az Nkt. 17.§ - ban meghatározottak alapján megteremteni a 

feltételeket az iskolai tanulmányok folytatásához azoknak, akiknek a tanuláshoz, a szabad 

iskolaválasztáshoz való joguk érvényesítéséhez a lakóhelyükön nincs lehetőségük, illetve 

akiknek a tanuláshoz a megfelelő feltételeket a szülő nem tudja biztosítani. 

 A kollégium a felvételt nyert tanulóknak kollégiumi lakhatást, férőhelyet, ellátást biztosít. 

 Elősegíti a tanulók humánus légkörben folyó nevelését, személyiségük fejlesztését, az 

érdeklődésüknek megfelelő tehetséggondozást, iskolai tanulmányaik eredményességét. 

Lehetőséget nyújt az öntevékenységre, a sportolásra, az együttműködési készség 

fejlesztésére, a tanulók önállóságának, felelősségtudatának erősítésére. Elősegíti a 

pályaválasztáshoz, önálló életkezdéshez szükséges ismeretek megszerzését. 

 Az intézmény a tevékenységét és aktuális feladatait a tanulói közösségek aktív 

közreműködésével valósítja meg. A közösségi életet a választott Diákönkormányzat a 

nevelők egyetértésével irányítja.  

A kiadmányozás és az intézmény képviseletének szabályai: 

A fenntartó Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint. 

A Tokaji Gróf Széchenyi István Középiskolai Kollégiumban a vezetéssel kapcsolatos 

feladatokat, az intézmény vezetője és helyettese látják el. 
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Az intézmény dokumentumai 

Az alapító okirat 

Az alapító okirat tartalmazza az intézmény legfontosabb jellemzőit, aláírása biztosítja az 

intézmény nyilvántartásba vételét, jogszerű működését.  Az intézmény alapító okiratát a 

fenntartó készíti el, illetve – szükség esetén – módosítja. 

A pedagógiai program 

A köznevelési intézmény pedagógiai programja képezi az intézményben folyó nevelő-oktató 

munka tartalmi, szakmai alapjait. A pedagógiai program megalkotásához az intézmény 

számára a Köznevelési törvény 24. § (1) bekezdése biztosítja a szakmai önállóságot.  

Az éves munkaterv 

Az éves munkaterv az intézmény hivatalos dokumentuma, amely a hatályos jogszabályok 

figyelembe vételével az intézmény pedagógiai programjának alapul vételével tartalmazza a 

nevelési célok, feladatok megvalósításához szükséges tevékenységek, munkafolyamatok időre 

beosztott cselekvési tervét a felelősök és a határidők megjelölésével.  

Az intézmény éves munkatervét a nevelőtestület készíti el, elfogadására a tanévnyitó értekezleten 

kerül sor.  

Az intézmény vezetője minden évben az elsős tanulók szüleit szóban tájékoztatja a 

kollégiumban folyó pedagógiai munkáról, a működés rendjéről. 

Információ az alapdokumentumokról az intézményvezetőjétől és a helyettesétől kérhető. 

 

III. Az intézmény szervezeti felépítése, közösségei 

Az intézmény szervezeti felépítése 

Az intézmény szervezeti felépítését a következő szervezeti diagram tartalmazza: 
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Az intézményvezető 

 A Tokaji Gróf Széchenyi István Középiskolai Kollégium egyszemélyi felelős vezetője az 

intézményvezető. Jogállását az intézményvezetői beosztás ellátásával megbízott 

közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezések határozzák meg. 

 A vezetőnek az intézmény vezetésében fennálló felelősségét, képviseleti és döntési 

jogkörét a nemzeti köznevelésről szóló törvény idevonatkozó részei állapítják meg.  

 Irányítja az intézményi stratégiai célok és fejlesztések megfogalmazását, elősegíti az 

igények, elvárások feltárását, valamint a jogszabályokban és a fenntartói döntésekben 

megfogalmazott feladatok ellátását.  

 Az alkalmazottak foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó 

kérdésekben jogkörét az előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja.  

 Az intézményvezető dönt az intézmény működésével, az alkalmazottak közalkalmazotti 

jogviszonyával és a tanulók kollégiumi elhelyezésével kapcsolatos minden olyan ügyben, 

amelyet jogszabály nem utal a kollégium valamely közösségének, vagy egy más 

személynek a hatáskörébe. Biztosítja a szakmai feladatokkal összhangban lévő 

humánerőforrás gazdálkodást, gyakorolja az egyéb munkáltatói jogkört.  

Intézményvezető

Kollégiumi titkár
Technikai 
dolgozók

Intézményvezető 
helyettes

Csoportvezető 
nevelőtanárok
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 Felel a vezetői feladatok szakszerű ellátásáért és összehangolásáért, az intézmény 

ellenőrzési, mérési, értékelési programjának működtetéséért.  

 Gondoskodik a kollégium pedagógiai programja megvalósításának személyi, tárgyi, 

valamint módszertani feltételeiről.  

 Előkészíti és vezeti a nevelőtestület és az alkalmazottak értekezleteit.  

 Gyakorolja a részére engedélyezett kötelezettségvállalási és kiadmányozási jogköröket.  

 Irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai munkáját, figyelemmel kíséri az üzemelés 

folyamatosságát és gazdaságosságát.  

 Gondoskodik a tanulói balesetek megelőzésével kapcsolatos, valamint a munka- és 

tűzvédelmi feladatok ellátásáról, a gyermek – és ifjúságvédelmi feladatok 

megszervezéséről. Dönt az intézményen belül felmerülő hatásköri és egyéb vitákban, ha 

azokat jogszabály vagy az SZMSZ nem utalja más hatáskörébe. 

Szakmai felettese: az illetékes tankerületi központ igazgatója 

Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rend  

Az intézményvezetőt távollétében az intézményvezető helyettes helyettesítheti. Az 

intézményvezető helyettes hatásköre az intézményvezető helyettesítésekor – saját munkaköri 

leírásában meghatározott feladatok mellett – az azonnali intézkedést igénylő döntések 

meghozatalára, az ilyen jellegű feladatok végrehajtására terjed ki. Az intézményvezető döntési 

és egyéb jogait részben vagy egészben átruházhatja az intézményvezető helyettesre. 

Az intézményvezető helyettes akadályoztatása esetén a vezető helyettesítését a nevelőtestület 

kijelölt tagja látja el.  A helyettes nevelő kijelölése minden esetben írásban történik, kivéve az 

intézményvezető helyettes felhatalmazását.  

Az intézményvezető által átadott feladat- és hatáskörök 

Az intézményvezető a jogszabályok által számára biztosított feladat- és hatásköreiből az 

intézményvezető helyettes számára a pedagógusok munkarendjével kapcsolatos döntések jogát, 

a választott foglalkozások meghirdetésének jogát adja át. 

Feladatai: 

 A kollégium nevelőtestületének vezetése. 
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 A nevelőtestület jogkörébe utalt döntések előkészítése, a végrehajtás 

szakszerű megszervezése, ellenőrzése. 

 Első fokon dönt a tanulók kollégiumi felvétele ügyében. 

 Elkészíti a kollégiumi nevelőtanárok munkaköri leírását. 

 A nevelőtestülettel egyetértésben elkészíti a kollégium Pedagógiai 

Programját (éves programkínálatát) házi – és napirendjét. 

 Törekszik a kollégium dolgozóinak alapos megismerésére, fejlődésük 

elősegítésére a nevelőtestületen belül. 

 Jogszabályi előírásoknak megfelelően együttműködik a 

nevelőtanárokkal, szülőkkel és a tanulói érdekképviselettel. 

 Segíti és szorgalmazza a diák-önkormányzati tevékenység 

kibontakozását. 

 Biztosítja a tanulás és a szabadidős programok feltételeit, az 

esélyegyenlőség érvényesülését a nevelési színterek között, valamint az 

otthonosság, a környezeti esztétikum szinten tartását. 

 Segíti a tanulók testkultúrájának fejlesztését, a lehetőségekhez mérten 

gondoskodik a testedzés és a sportolás feltételeiről.  

 Módszeres tanácsokkal segíti a pedagógiai munkavégzés folyamatát. 

 Elvégzi a kollégium munkájával kapcsolatos adminisztrációt. 

 Határidőre elkészíti az intézményi statisztikát.  
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Sajátos munkaköri felelősségek, kötelességek 

 Ismeri a kollégium nevelési programját, és annak szellemében 

irányítja az intézményhez tartozók életét 

 A pedagógusok feletti teljes munkáltatói jog, /a fenntartóval történt 

előzetes egyeztetés után / 

 A kollégium jogi képviselete 

 Elvégzi a fenntartó által meghatározott egyéb, egyedi feladatokat is 

 A nevelési év rendjének tervezése, a munkaterv elkészítése 

 A munkaterv elkészítése kapcsán kikéri a szülői szervezet, a 

tanulókat érintő programok vonatkozásában a diákönkormányzat 

véleményét.  

 Elkészíti az intézmény tantárgyfelosztását,  

 Az SZMSZ és a Pedagógiai Program tervének elkészítése, 

elfogadtatása, jóváhagyása 

 Biztosítja az SZMSZ, a házirend, valamint az összes közérdekű adat 

nyilvánosságra hozatalát. 

 Gondoskodik a nemzeti és iskolai ünnepségek munkarendhez 

igazodó, méltó megünnepléséről. 

 Ellenőrzi a pedagógusok szakmai tevékenységét. 

 Az intézmény, - törvényben előírt, - szabályzatainak elkészítése 

 Kialakítja a pedagógusok munkaidő beosztását, az ügyeleti rendet, 

gondoskodik a tanulói ügyeletről. 

 Szervezi, ellenőrzi, összesíti a pedagógus túlmunkákat és 

helyettesítéseket, igazolja azok szabályszerű megtörténtét. 

 Felelős a létszámnyilvántartások és a törzskönyv naprakész 

vezetéséért, a különböző statisztikák elkészítéséért. 

 Ellenőrzi a csoportnapló és a kollégiumi napló (ügyeleti napló) 

rendszeres vezetését. 

 Együttműködik az intézmény nevelőtestületével. 

 A nevelőtestületi értekezletek előkészítése, összehívása, levezetése 
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 Munkája során a vezetők számára rögzítettek szerint jár el az 

információ kezelésében, a személyiségjogokat érintő (tanári, tanulói, 

szülői) információkat megőrzi.  

 Minden rendkívüli eseményről a tankerületi központ igazgatóját 

azonnal tájékoztatja. 

 Minősíti a nevelőtanári munkavégzést, értékeli a kollégiumi munkát 

félévkor és év végén. 

 Rendszeresen látogatja a kollégiumi foglalkozásokat, szakmailag 

elemzi és ezekről feljegyzést készít. 

 Feladata az állami gondozásban részesülő valamint hátrányos 

helyzetű tanulók ügyeinek intézése. 

 Ellenőrzi a gondnok tevékenységét, a „hibalista” javítását, a portai 

szolgálat működését, a jelenléti ívek szabályszerű vezetését. 

 Gondoskodik az energiával, vízzel, telefonnal való takarékos 

használatról. 

 Irányítja, koordinálja, ellenőrzi a tevékenységi körök működését. 

 Felel az előírt kollégiumi nyomtatványok megrendeléséért. 

 Feladata a tanulók ideiglenes ki- és bejelentése. 

 Kiemelt feladata a partner intézményekkel, társintézményekkel való 

kapcsolattartás. 

 Döntés a fegyelmi ügyekben 

 A kollégiumi hagyományok ápolása 

 

Jogkör, hatáskör 

 Gyakorolja az intézményvezetői jogokat, hatásköre kiterjed a teljes intézményi 

működésre.  

Felelősségi kör 

Felelőssége kiterjed teljes feladatkörére és tevékenységére. Munkaköri 

tevékenységében személyes felelősséggel tartozik az intézmény vezetőjének.  

Felelős: 



14 

 

- A pedagógiai program megvalósításáért, a pedagógusok és a többi alkalmazott 

munkavégzéséért, 

- A gyermekek érdekeinek elsőbbségéért, az egyenlő bánásmód 

megköveteléséért, 

- A rendezvények, ünnepélyek, kulturális és tanulmányi versenyek rendjéért, 

színvonaláért, a zökkenőmentes lebonyolításért. 

- Az egészséges és biztonságos munkafeltételekért, az alkalmazottak 

munkafegyelméért, 

 

Az intézményvezető közvetlen munkatársai, feladat- és hatáskörük 

Az intézményvezető feladatait közvetlen munkatársai közreműködésével látja el.  

Az intézményvezető közvetlen munkatársai: 

 az intézményvezető helyettes, 

 a kollégiumi titkár 

Az intézményvezető közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az 

intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzik. Az intézményvezető közvetlen 

munkatársai a vezetőnek tartoznak közvetlen felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel.  

 

Az intézményvezető helyettest az intézményvezető bízza meg. Intézményvezető helyettesi 

megbízást az intézmény határozatlan időre alkalmazott pedagógusa kaphat, a megbízás 

határozott időre szól. Az intézményvezető helyettes feladat- és hatásköre, valamint egyéni 

felelőssége mindazon területekre kiterjed, amelyet munkaköri leírása tartalmaz. Személyileg 

felel az intézményvezető által rá bízott feladatokért.  

 

Az intézményvezető helyettes feladatai, felelőssége – munkaköri leírás minta 

Munkavégzés helye: Tokaji Gróf Széchenyi István Középiskolai Kollégium 

Munkaideje: heti 40 óra, ebből közvetlenül a diákokkal töltendő 12 óra. 

         Munkáját éves beosztás szerint végzi. 

Munkáltatója: Szerencsi Tankerületi Központ 

Bérezése: A KJT bértáblája alapján  

Egyéb juttatások: 

o Vezetői pótlék 
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o Csoportvezetői pótlék 

o A törvényben előírt egyéb juttatások 

Feladatai:  

- Gondoskodik a jogszabályok és a belső szabályzatok megismertetéséről és betartatja 

az előírásokat.  

- Részt vesz a pedagógiai program kialakításában, módosításában, a munkaterv 

elkészítésében. 

- Közreműködik a munkaterv elkészítésében, a pedagógusok továbbképzési 

programjának tervezésében, elrendeli a pedagógusok helyettesítési és ügyeleti 

rendjét, igazolja a feladatellátást, és a túlmunka teljesítését. 

- Aktívan részt vesz a vezetői és egyéb értekezleteken, gondoskodik emlékeztető 

feljegyzések készítéséről. Intézkedik a problémák megoldási módjáról.  

- Rendszeres referál az intézményvezetőnek az intézmény egész működéséről, 

tapasztalatairól: az érdemi problémákat konkrét megoldási javaslattal jelzi az 

igazgatónak.  

- Magatartásával javítja a diákok kollégiumi életét, a kiegyensúlyozott légkör 

kialakítását, segíti a diákönkormányzat tevékenységét. 

- Ellenőrzi a kollégium épületét, a tantermek, udvar rendjét és biztonságát, 

utasításokat ad, szükség esetén intézkedést kezdeményez a felelős dolgozó felé. 

- Beszámol a nevelőtestületnek a kollégium működéséről: az eredményekről és a 

hiányosságokról egyaránt. 

- Ellenőrzi az csoportnaplók, más okmányok kezelését, a jegyzőkönyvek pontos 

vezetését. 

- Elvégzi mindazokat a munkafeladatokat, amelyekkel az igazgató ellátja. 

- Az intézmény szakszerű, törvényes és költség-hatékony működésének biztosítása 

- Figyelemmel kíséri az intézmény alapító okiratában foglaltakat, különös tekintettel 

az intézmény sajátosságaira, ha szükséges módosítást kezdeményez. 

- Közreműködik az SZMSZ rendszeres felülvizsgálatában, kiegészítésében. 

- Közreműködik a házirend elkészítésében, aktualizálásában. 

- Gondoskodik a házirend nyilvánosságáról, és a jogviszonyban állók részére történő 

átadásról. 

- Részt vesz az intézmény hosszú- és rövidtávú stratégiai programjának 

elkészítésében.  

- Közreműködik a továbbképzési program és az éves beiskolázási terv elkészítésében.  
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- Részt vesz a pedagógiai program módosításában. 

- Közreműködik az éves ellenőrzési terv elkészítésében és végrehajtásában. 

- Felügyeli az iratkezelést, ellátja a pedagógusigazolványokkal kapcsolatos 

feladatokat.  

- Felügyeli és ellenőrzi a hétévenkénti pedagógus továbbképzéseket. 

- Ellenőrzi a pedagógusok szakmai tevékenységét. 

- Szervezi és összefogja a gyermek- és ifjúságvédelmi munkát, kapcsolatot tart az 

önkormányzat gyermekvédelemmel foglalkozó alkalmazottjával. 

- Részt vesz a gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatban tett intézkedésekben. 

- Gondoskodik arról, hogy a tanügyi nyilvántartások vezetésre kerüljenek. 

- Gondoskodik a fenntartó által kért információk biztosításáról. 

 

Felelős  

Felelőssége kiterjed teljes feladatkörére és tevékenységére. Munkaköri 

tevékenységében személyes felelősséggel tartozik az intézmény vezetőjének.  

Felelős: 

- A pedagógiai program megvalósításáért, a pedagógusok és a többi alkalmazott 

munkavégzéséért, 

- A gyermekek érdekeinek elsőbbségéért, az egyenlő bánásmód 

megköveteléséért, 

- A rendezvények, ünnepélyek, kulturális és tanulmányi versenyek rendjéért, 

színvonaláért, a zökkenőmentes lebonyolításért. 

- Az egészséges és biztonságos munkafeltételekért, az alkalmazottak 

munkafegyelméért, 

 

3. A kollégium közösségei 

Az intézmény nevelőtestülete  

A nevelőtestület – a köznevelési törvény 70. § alapján – a nevelési–oktatási intézmény 

pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb 

tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület tagja a nevelési-oktatási intézmény 

valamennyi pedagógus munkakört betöltő munkavállalója, valamint a nevelő és oktató munkát 

közvetlenül segítő egyéb felsőfokú végzettségű dolgozója 
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A nevelőtestület jogai 

 

A nevelőtestület dönt: 

 a pedagógiai program elfogadásáról,  

 az SZMSZ elfogadásáról, 

 a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elfogadásáról,  

 a nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók 

elfogadásáról,  

 a továbbképzési program elfogadásáról,  

 a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztásáról,  

 a házirend elfogadásáról,  

 a tanulók fegyelmi ügyeiben,  

 az intézményvezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai 

vélemény tartalmáról,  

 jogszabályban meghatározott más ügyekben. 

A nevelőtestület véleményét ki kell kérni: 

 a kollégiumi feladatmegosztás elfogadása előtt,  

 az egyes pedagógusok külön megbízásának elosztása során,  

 külön jogszabályban meghatározott ügyekben.  

A nevelőtestület véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet a nevelési-oktatási intézmény 

működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben.  

 

A nevelőtestület értekezletei 

A tanév során a nevelőtestület az alábbi állandó értekezleteket tartja: 

 tanévnyitó-, félévi- és tanévzáró értekezlet 

 nevelési értekezletek 

 munkaértekezletek (heti rendszerességgel) 

 rendkívüli értekezletek (szükség szerint, pl. fontos oktatási kérdések, 

különleges nevelési helyzetek megítélése, stb.). 

A rendszeres munkaértekezletről feljegyzés, míg a nevelőtestület döntést igénylő értekezletein 

jegyzőkönyv készül, amelyet a jegyzőkönyv-vezető, valamint egy, az értekezleten végig jelen 

lévő személy (hitelesítő) ír alá.  
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A nevelőtestület döntéseit és határozatait – a jogszabályban meghatározzak kivételével – nyílt 

szavazással és egyszerű többséggel hozza, kivéve a jogszabályban meghatározott személyi 

ügyeket, amelyek kapcsán titkos szavazással dönt. A szavazatok egyenlősége esetén az igazgató 

szavazata dönt. A döntések és határozatok az intézmény iktatott iratanyagába kerülnek. 

A nevelőtestületi értekezletre – tanácskozási joggal – meg kell hívni a tárgy szerinti egyetértési 

joggal rendelkező közösség képviselőit is. A nevelőtestületi értekezleten a tantestület minden 

tagjának részt kell vennie. Ez alól – indokolt esetben – az igazgató adhat felmentést. 

A csoportnevelők feladatai – munkaköri leírás minta 

 

Munkaköri leírás-minta 

Munkáltató neve: Szerencsi Tankerületi Központ 3900 Szerencs Ondi út 1  

     

Munkavégzés helye: Tokaji Gróf Széchenyi István Középiskolai Kollégium 

   3910 Tokaj, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 18-20 

Munkavállaló: neve/anyja neve/szül.idő/végzettsége    

Munkakör:    kollégiumi nevelő 

Beosztása:    nevelőtanár 

Egyéb megbízatásai:  csoportvezető nevelő tanár/diákönkormányzat patronáló tanár 

Közvetlen felettese:   intézményvezető 

Bérezési forma:  havi bér 

Fizetési besorolás:  kinevezési okmány szerint 

A munkakör célja:  

A köznevelési törvényben előírtak alapján, az intézmény oktatási-nevelési feladatainak ellátása 

elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában. 

Heti teljes munkaidő:40 óra 

Kötött munkaidő:32 óra 

Neveléssel-oktatással lekötött munkaidő:30 óra 
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Kötelezettségek: 

- A 2011. évi CXC. nemzeti köznevelésről szóló törvény 62. § -ban foglaltak 

betartása. 

- A munkavégzés követelményeit az intézményi SzMSz pontjai tartalmazzák. 

- Távolmaradása, feladata elvégzésében fellépő akadályoztatása esetén 

időben, előre értesíti az intézményvezetőt.  

- A pedagógus életpálya kapcsán megfogalmazott pedagógus kompetenciák és 

elvárásoknak való megfelelés az érvényes jogszabályok szerint. 

- Részt vesz az intézményi önértékelés folyamatában (pedagógus, vezetői, 

intézményi önértékelés). 

- A személyiségjogokat érintő információkat /tanulói, szülői/ megőrzi, a 

közalkalmazotti törvényben, és az oktatási jogszabályokban, foglaltak 

szerint jár el. 

- A nevelési értekezleteken, mikro értekezleten aktívan közreműködik. 

- Az intézmény rendezvényein részt vesz, a rábízott feladatot ellátja 

/műsorkészítés, rendezés, felügyelet stb. / 

- Vezeti a munkaidő nyilvántartó lapot a helyben szokásos módon. 

- A gyermekek, tanulók, emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartja.  

- A házirendet megsértő vagy feladatait elmulasztó tanulót először szóbeli 

figyelmeztetésben, majd írásbeli figyelmeztetésben, intőben vagy rovóban 

részesíti. Súlyosabb esetben javaslatot tesz a tanuló elleni fegyelmi eljárás 

lefolytatására. 

- Betartja a munkafegyelmet, végrehajtja az intézményvezető, az 

intézményvezető-helyettes utasításait, szakszerűen végrehajtja a pedagógiai 

feladatokat. 

- Munkáját az intézményvezető által meghatározott munkabeosztás szerint 

végzi. 

- Legalább 10 perccel a munkaidő kezdete előtt köteles a munkahelyén 

tartózkodni. 

- Pedagógiailag felkészülten, felelősséggel és önállósággal, céltudatosan 

választja ki módszereit. 

- A kollégium rendjét, nevelési feladatait megvalósítja, szolgálatban is 

rendszeresen ügyel, ezek betartását rendszeresen ellenőrzi. 
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- Minden felfedezett rendellenességet azonnal jelez a közvetlen felettesének, 

észrevételez, és szükség szerint igyekszik önállóan megoldani. 

- A tanulók személyiségformálására, fejlesztésére nagy gondot fordít. 

- Az intézményvezető megbízásából bekapcsolódik a személyiségfejlesztő 

programok és más kollégiumi programok kidolgozásába, lebonyolításába. 

- Nevelési programja megvalósításával biztosítja a csoportközösség 

fejlődését, közreműködik a kollégiumi közösségek kialakításában, 

továbbfejlesztésében. 

- Segíti a csoporton belüli önkormányzati tevékenység kibontakozását és az 

érdekvédelmi feladatok végrehajtását. 

- Határidőre rendszeresen elvégzi a munkájával kapcsolatos adminisztrációt, 

csoportnaplóját az intézményben hozzáférhető helyen tartja, rendszeresen 

vezeti annak kötelező rovatait.  

- Az ügyleti naplót munkanapjainak végén kitölti, abba napi munkájáról 

beszámol. 

- A kollégiumban előforduló rendkívüli eseményeket az intézmény 

vezetőjének szükség szerint azonnal vagy a legközelebb eső munkaidő elején 

jelenteni köteles. 

- Csoportvezető tanárként a nevelőtestület tagja, gyakorolja tanári jogait, 

teljesíti kötelességeit. 

- Részt vesz az intézmény nevelőtestületének fórumain, értekezletein. 

- Feladata a kollégium munkatervében rögzített szakmai és pedagógiai 

feladatok előkészítése és végrehajtása. 

 

Sajátos munkaköri felelősségek, kötelességek 

- A kiemelt figyelmet igénylő gyermek esetén nagy gondot fordít a ráháruló 

feladatok szakszerű, empatikus elvégzésére. 

- A szilenciumi időben a tanulószobában biztosítja a nyugodt tanulás feltételeit 

a szilenciumra kötelezett diákok számára. Szükség szerint ellenőrzi a 

lakószobai tanulók munkáját.  

- Rendszeresen ellenőrzi a tanulók által használt kollégiumi szobák, 

helyiségek, rendjét, tisztaságát, a diákok ápoltságát, a személyi tulajdonukat 

képező tárgyak rendben tartását 
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- Együttműködik az osztályfőnökökkel, csoportja önkormányzatával és 

javaslataikat figyelembe veszi tervező munkájában. 

- Részt vesz a kollégiumi foglalkozások szervezésében; kötelező, és szabadon 

választható foglalkozásokat vezet, alaposan felkészül irányításukra. 

- Szeptember 15-ig megtervezi foglakozásainak ütemezését a heti kötelező 

óraszám, és a törvény által előírt témakörök keretében. 

- Tanulói iskolai teljesítményeiről naprakészen tájékozódik. 

- Évközben folyamatosan ellenőrzi az elvégzendő feladatok végrehajtását, 

önállóan intézkedik, fél évente beszámol eredményeiről az 

intézményvezetőnek.  

- Éjszakai ügyeletes tanárként legalább óránként ellenőrzi a rábízott szintet, 

felügyeli a diákok zavartalan pihenését, rendhagyó eseményekről feljegyzést 

készít, melyet az ügyeleti naplóba is rögzít.  

- Az első foglalkozáson tűz-, baleset- és munkavédelmi tájékoztatást tart 

 

Jogkör, hatáskör 

 Gyakorolja a nevelőtestület tagjának és a pedagógusoknak biztosított jogokat (SzMSz), 

hatásköre az általa vezetett tanulócsoportra terjed ki. 

 

Munkaköri kapcsolatok 

 A szülőkkel, az intézmény és a társintézmények munkatársaival tart kapcsolatot. 

 

Felelősségi kör 

 Személyesen felelős a felügyeletére bízott tanulók testi, érzelmi és morális épségéért, 

tanulócsoportjában a Pedagógiai Program követelményeinek megvalósításáért, az egyenlő 

bánásmódért. Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére, felelősségre vonható: 

- Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért vagy hiányos 

elvégzéséért. 

- A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és a titoktartási kötelezettség 

megszegéséért. 
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- A vagyonbiztonság veszélyeztetéséért. 

 

Csoportvezető nevelőtanár kiegészítő munkaköri leírása-minta 

A kiegészítő munkakör megnevezése: Csoportvezető nevelőtanár  

Közvetlen felettese: intézményvezető 

Jelen munkaköri leírás a kollégiumi nevelőtanár munkaköri leírásának kiegészítéseként 

értelmezendő. 

1. A kollégiumi tanár nevelő és oktató munkáját elsődlegesen csoportvezető nevelőtanárként 

látja el.  

2. Mint minden kollégiumi nevelőtanár „szülőpótló”, nevelő és gyermekvédelmi feladatokat is 

ellát a kollégiumban.  

 

A főbb tevékenységek összefoglalása: 

- Elkészíti csoportjának éves munkatervét. Tervezi csoportja kötött és irányított 

szabadidős programját. 

- Ismerje meg csoportjának minden tagját. A megismeréshez használja fel az emberi 

érintkezés szabályaiban elfogadott formákat; a szokásos pedagógiai, pszichológiai és 

szociálpszichológiai vizsgálódásokat, lehetőség szerint rögzítse ismereteit.  

- Rendszeresen értékeli a tanulók teljesítményét egyéni és csoportszinten.  

- Ellenőrzi csoportja tagjainak tanulószobai, tanulmányi munkáját. 

- Folyamatosan figyelemmel kíséri csoportja új tagjainak (különösen az elsősök) 

beilleszkedését, mind a kollégiumi, mind az iskolai életben. Az ezzel kapcsolatosan 

felmerülő problémákat a kollégiumvezetővel, kollégáival, illetve az iskolai tanárokkal 

megbeszélve igyekszik megoldani.  

- A kollégium belső rendszabályainak és a közösen megállapított és elfogadott rendnek 

megfelelően ellenőrzi a napi szobarendet, a heti nagytakarítást, és értékeli a csoport 

fegyelmi helyzetét.  

- Javaslatot tesz csoportja tagjainak jutalmazására, dicsérésére, büntetésére, 

fegyelmezésére is.  

- Csoportját felkészíti a kollégiumi szintű programokon való eredményes részvételre. 
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- Rendszeresen értékeli és ellenőrzi csoportja tanulóinak tanulmányi, közösségi 

teljesítményét, magatartását, amelyekről a tervezett időpontokban beszámol. 

- Ellátja tanulócsoportjának vezetését. 

- Tudja, és figyelemmel kíséri, hogy csoportjának tagjai milyen kötelező vagy fakultatív 

iskolai programokon vesznek részt. 

- Regisztrálja, hogy ki milyen egyéb az iskolai munkához tartozó szakkörökön, 

előkészítőkön stb. vesz részt, valamint engedélyezi, hogy egyéb, nem konkrétan a 

tanulással összefüggő, de a Pedagógia Programmal összhangban álló programon diákjai 

részt vehessenek. 

- Ügyeleti ideje alatti időszakra elkészíti csoportja ügyeleti, valamint egyéb rájuk 

vonatkozó (étkező, tanulószoba, melegítő konyha takarítás stb.) beosztását, amelyben 

szerepel a terület, az időpont, az ügyeletes megnevezése. 

- Javaslatot tesz a kollégiumi munkatervcsoportját érintő pedagógiai, szervezési, stb. 

feladataira. 

- A kollégium pedagógiai programja alapján tematikus foglalkozási tervet készít, ez 

alapján szervezi meg a tematikus foglalkozásokat. 

- Kiemelt figyelmet fordít a dokumentumok kitöltésére: kollégiumi napló, kollégiumi 

csoportnapló. 

- Figyelemmel kíséri a csoportja tanulmányi előmenetelét, neveltségi szintjét, 

amennyiben szükséges, jelzéssel él a szülőnek a nem megfelelő teljesítésről, 

viselkedésről. 

- Kapcsolatot tart a csoportjába járó diákok szüleivel, a kollégiumi diákönkormányzat 

tagjaival. 

- Folyamatos kapcsolatot tart a kollégiumi tanulócsoportjában tanító tanárokkal. 

- Minden tanév első hetében ismerteti csoportjával a házirendet, vagy az évfolyamnak és 

a szükségleteknek megfelelően felhívja a figyelmet egyes előírásaira. 

- Közreműködik a választható foglalkozások felvételének lebonyolításában. 

- Folyamatosan nyomon követi és aktualizálja a diákok adatainak változását. 
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Diákönkormányzat 

A tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók kötelező foglalkozáson kívüli 

szabadidős tevékenységének segítésére az kollégiumban diákönkormányzat működik. Az 

kollégiumi diákönkormányzat jogosítványait az kollégiumi DÖK-öt segítő tanár is 

érvényesítheti. 

Az kollégiumi DÖK szervezetét és tevékenységét saját szervezeti és működési szabályzata 

szerint alakítja ki.  

Az kollégiumi diákönkormányzat pedagógus megbízottja képviseli a tanulók közösségét az 

kollégium vezetője, a nevelőtestületi értekezletek vonatkozó napirendi pontjainál.  

A DÖK egyetértési jogot gyakorol: 

 a jogszabályban meghatározott kérdésekben a szervezeti és működési szabályzat 

elfogadásakor 

 a házirend elfogadásakor. 

Az intézmény biztosítja a diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételeket: 

 a diákönkormányzat működéséhez szükséges helyiséget, 

 a diákönkormányzat működéséhez szükséges berendezési tárgyakat, 

 illetve a működés anyagi támogatását. 

A diákönkormányzat támogatása: 

 a diákönkormányzat az intézmény által a számára kijelölt helyiséget és 

berendezésit a működése erejéig térítés nélkül használhatja 

 a diákönkormányzat kérésre, az intézményvezető beleegyezésével jogosult 

térítés nélkül használni az intézmény egyéb helyiségeit is (pl. közgyűlés, egyéb 

rendezvény stb.) 

A diákönkormányzat, a diákképviselők és az intézményvezetés kapcsolattartásának formája, 

rendje: 

A kapcsolattartás formái: 

 személyes megbeszélés 

 tárgyalás, értekezlet, gyűlés, diákközgyűlés 

 írásos tájékoztatók, dokumentumok átadása. 

A kollégiumi vezetők a kapcsolattartás során: 
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 átadják a diák-önkormányzati szervnek, illetve képviselőjének a 

diákönkormányzat véleményezési, egyetértési, illetve javaslattételi joga 

gyakorlásához szükséges dokumentumokat 

 a dokumentumok értelmezéséhez szükséges tájékoztatást, felvilágosítást kérésre 

biztosítják 

 tanácskozási jog az intézményvezetői értekezleteken 

 megjelennek a diákközgyűlésen, válaszolnak a nekik az intézmény működésével 

kapcsolatban feltett kérdésekre 

 a diákönkormányzat javaslatait, véleményét figyelembe veszik az intézmény 

működtetése, illetve a tanulókkal kapcsolatos döntések során. 

 

Szülői szervezet 

A közoktatási törvény alapján a szülők meghatározott jogaik érvényesítésére és kötelességük 

teljesítésére szülői szervezetet (közösséget) hozhatnak létre. 

A kollégium szülői közösségébe a csoportok, évfolyamok közösségei képviselőt delegálnak. 

Az kollégiumi szülői szervezettel az intézmény vezetője tart kapcsolatot, biztosítja a magasabb 

jogszabályokban előírt jogosítványaik gyakorlását. 

A nevelőtestületi értekezleteken a szülői szervezet elnöke részt vehet.   

A szülői szervezet részére biztosított jogok: 

 dönt saját működési rendjéről, munkatervének elfogadásáról, tisztségviselőinek 

megválasztásáról 

 tájékoztatást kérhet a tanulók nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben 

 javaslatot tehet az kollégium és a család kapcsolattartási rendjének 

kialakításával kapcsolatban 

 javaslatot tehet közösségi programokra, részt vehet azok szervezésében 

 részt vehet a tanulók fegyelmi tárgyalásán 

Döntési jogkörébe tartozik: 

 működési rendjének és munkaprogramjának elfogadása,  

 tisztségviselőinek megválasztása,  

 továbbá azok az ügyek, amelyekben a nevelőtestület vagy a fenntartó döntési 

jogát a szülői munkaközösségre átruházza.  

Részt vesz a tanulók jogainak érvényesítésében. 

Véleményt nyilváníthat: 
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 az intézményi dokumentumok elfogadásakor 

 a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben  

A szülői szervezettel való kapcsolattartás rendje, formái 

A kollégium tanulóinak szülői szervezetével az intézményvezető közvetlen kapcsolatot tart. A 

szülői szervezetek intézménnyel kapcsolatos véleményét, javaslatait a szülői szervezetek 

vezetői vagy a választott elnök juttatja el az intézmény vezetőségéhez. 

A szülői szervezet képviselőit az intézményvezető a munkatervben rögzített időpontban, 

tanévenként legalább egyszer hívja össze, és tájékoztatást ad az intézmény munkájáról és 

feladatairól, valamint meghallgatja a szülői szervezet véleményét és javaslatait. A rögzített 

kapcsolattartáson túl a felek tanév közben személyesen, telefonon vagy levélben kereshetik 

egymást. 

Szülők közössége 

A szülői közösséget a kollégiumi ellátásban részesülő diákok szülei, gondviselői és a szülői 

feladatokat ellátó nevelőszülők alkotják. 

A szülők szóbeli tájékoztatási rendje 

Az intézmény a törvényi előírásoknak megfelelően a tanulókról a tanév során rendszeres szóbeli 

tájékoztatást ad. A szóbeli tájékoztatás lehet csoportos és egyéni. A szülők csoportos 

tájékoztatásának módja a szülői értekezletek, az egyéni tájékoztatás a fogadóórákon történik. 

A szülői értekezletek rendje 

A szeptemberi szülői értekezleten a szülők értesülnek a kollégium rendjéről, feladatairól. Ekkor 

bemutatják az kollégiumban oktató nevelőket, új pedagógusokat is. 

Rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze az intézményvezető, a szülői szervezet képviselője 

a gyermekközösségben felmerülő problémák megoldására. 

A szülői fogadóórák rendje 

Az intézmény pedagógusai a szülői fogadóórákon egyéni tájékoztatást adnak a tanulókról a 

szülők számára. 

A tanulmányaiban jelentősen visszaeső tanuló szülőjét a csoportvezető nevelő írásban is 

behívhatja a fogadóórára. A szülő/gondviselő egyeztetett időpontban a munkatervi fogadóórán 

kívül is találkozhat az érintett pedagógussal. 
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A szülők írásbeli tájékoztatási rendje 

Az intézmény a tanulókról rendszeres írásbeli tájékoztatást ad, amennyiben a kollégista diák 

fejlesztése akadályba ütközik, illetve magatartási vagy tanulmányi problémák jelentkeznek. 

A kollégium diákközössége, kollégiumi csoportok 

A kollégiumi csoportok a közösség legalapvetőbb szervezetei, a nevelési folyamat alapvető 

csoportjai. Döntési jogkörébe tartozik: 

 a csoport tisztségviselőinek a megválasztása 

 jelöltek delegálása a kollégiumi diákönkormányzatba 

 döntés a csoport belügyeiben. 

 

IV. Az intézmény működési rendje 

A kollégium nyitva tartása 

A kollégium az évenként kiadott Tanév rendjéről szóló rendelet, a tanulók iskolai elfoglaltsága 

alapján, a szülők kérésének megfelelően alakítja ki munkarendjét. 

A kollégium működési rendjének kialakításánál figyelembe veszi a kapcsolódó iskolák 

munkarendjét. 

A szokásos nyitva tartás ideje vasárnap 15:00-tól péntek 16:00-ig. A szokásos nyitvatartási 

rendtől való eltérésre – eseti kérelmek alapján – az intézményvezető adhat engedélyt. 

A diákok tanévkezdéskor az első tanítási napot megelőző nap 15.00 órától foglalhatják el 

helyüket. 

A szorgalmi időben a hazautazók távozása péntek 16.00 óráig, visszaérkezése vasárnap 15.00-

tól 20.00 óráig. 

Hazautazás, ill. távolmaradás a szülő kérésére lehetséges a kollégiumi vezetővel történt 

egyeztetés alapján, a kollégium a jogszabályi előírásoknak megfelelően a felügyeletet és az 

ellátást biztosítja.  

A nyári szakmai gyakorlat idejére a tanulók elhelyezése kérésre biztosított. Ezt írásban kell 

rögzíteni. 

A kollégium által ingyenesen biztosított és igénybe vehető szolgáltatások 
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Kollégiumi foglalkozások: 

 Részvétel kollégiumi foglalkozásokon (felzárkóztató, tehetség-kibontakoztató, 

speciális ismereteket adó, szabadidő eltöltését szolgáló programok), 

 Szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, művészeti csoport, 

 Tanulmányi, szakmai, kulturális verseny, házi bajnokságok, kollégiumok közötti 

versenyek, bajnokságok, 

 Diáknap 

Lakhatási feltételek: 

 A kollégiumban a tanulóknak tiszteletben kell tartani a lakhatáshoz való jogát, feltéve, 

hogy nem sértik közben másoknak ezt a jogát. 

 

Az intézmény munkarendje 

 

Az intézmény vezetőinek benntartózkodási rendje 

 

Szorgalmi időszakban hétköznap 13:00-21:00 óra között valamelyik vezető lehetőség szerint a 

kollégiumban tartózkodik. A kollégium folyamatos működésű, ezért a vezetőség állandó 

elérhetősége alapvető elvárás, amit a munkaszervezésnél figyelembe kell venni. 

 

A vezető távozása után a pedagógus, ill. az éjszakai ügyeletesi feladatokat ellátó személy 

tartozik felelősséggel az intézmény rendjéért. 

A közalkalmazottak munkarendje 

 

Az intézmény zavartalan működése érdekében a közalkalmazottak munkarendjét a hatályos 

jogszabályok betartásával az igazgató állapítja meg. A közalkalmazottak munkaköri leírásait 

szintén az intézményvezető készíti el. Minden közalkalmazottnak az intézményben be kell 

tartania az általános munka- és balesetvédelmi szabályokat. Az ezzel kapcsolatos képzést az 

intézményvezető helyettes koordinálja. 

A közalkalmazottak benntartózkodási rendje 

 

A közalkalmazottak munkájukat éves beosztás alapján végzik. Munkaidőn túl a kollégiumban 

kizárólag az intézményvezető engedélyével tartózkodhatnak.  
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A pedagógusok munkarendje 

A pedagógusok jogait és kötelességeit a közoktatási törvény rögzíti. Az intézményben dolgozó 

pedagógus heti teljes munkaideje (a törvény szerint 40 óra) kötelező órákból, valamint a nevelő-

oktató munkával vagy a gyermekekkel, tanulókkal a szakfeladatának megfelelő foglalkozással 

összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll. A munkabeosztások összeállításánál 

alapelv az intézmény zavartalan feladatellátása és a pedagógusok egyenletes terhelése. 

Munkanapokon a rendes munkaidő hossza legalább 4 óra, de nem haladhatja meg a 10 órát. 

A pedagógusok napi munkarendjét, a helyettesítési rendet az intézményvezető engedélyezi. 

A pedagógus köteles munkakezdése előtt 10 perccel munkahelyén megjelenni. A pedagógusnak 

a munkából való távolmaradását előzetesen jelentenie kell, hogy feladatának ellátásáról 

helyettesítéssel gondoskodni lehessen!  

A pedagógusok számára a kötelező óraszámon felüli foglalkozási órák megtartására, egyéb 

feladatokra a megbízást vagy kijelölést az intézményvezető adja, az intézményvezető helyettes 

javaslatainak meghallgatása után. A megbízások során figyelembe kell venni a pedagógus 

alkalmasságát, rátermettségét és szakmai felkészültségét is. 

 A tanulók munkarendje 

A tanulók munkarendjét, intézményi életének részletes szabályozását a házirend határozza 

meg. 

A házirend szabályait a nevelőtestület és az intézményvezető közös előterjesztése után az 

érintett közösségek véleményének egyeztetésével alkotja meg. A házirend betartása a 

Pedagógiai Program céljainak megvalósítása miatt az intézmény valamennyi tanulójára és az 

intézményben tartózkodó személyekre nézve kötelező. 

Minden tanulónak az intézményben be kell tartania az általános munka-és balesetvédelmi 

szabályokat. Az ezzel kapcsolatos képzést a munkavédelmi, tűzvédelmi és foglalkozás-

egészségügyi feladatokkal megbízott személy koordinálja. 

 

A kollégium helyiségeinek használati rendje 

A kollégium helyiségeit a nyitva tartás ideje alatt lehet használni. A helyiségeket csak 

rendeltetésüknek megfelelően, arra a célra lehet használni, amelyre a helyiséget kialakították. 
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A helyiség eltérő rendeltetés céljára történő használatához az intézményvezető előzetes 

engedélye szükséges.  

A főbejáratokat hétvégeken és szünidőkben zárni kell.  

Éjszaka a főbejáratokat a portások felügyelik. 

A szobák hét közbeni rendben tartása a diákok, a közösségi helyiségek, vizesblokkok takarítása 

a takarítók feladata. 

Lakószobák: 

 A kollégista diákok elhelyezésére szolgáló helyiség 

 Év elején a csoportnevelő által készített beosztás szerint foglalják el szobáikat a diákok, 

melyet a kollégiumvezető engedélyével lehet megváltoztatni 

 Aláírásukkal igazolják a szoba leltár szerinti átvételét. 

 A rongálásból, illetve a nem rendeltetésszerű használatból adódó károkat a tanulóknak 

illetve szüleinek meg kell téríteni. 

 A szobák ajtaját éjszakára kulcsra zárni tilos! 

 A napi rendtartásról a diákoknak kell gondoskodni, amelyet minden reggel az ébresztő 

nevelőtanár ellenőriz.  

 Hetente egy alkalommal a diákoknak a lakószobákban nagytakarítást kell végezni. 

 Iskolába menet a szoba kulcsát a portán kell elhelyezni. 

Társalgók: 

 A szórakozásra, kapcsolattartásra szolgáló helyiség 

 A délutáni és esti szabadidőben lehet használni oly módon, hogy a többi diákot ne 

zavarja a tanulásban, szórakozásban. 

 A helyiséget és annak rendjét az ügyeletes nevelőtanár ellenőrzi. 

Tanulóhelyiségek: 

 A diákok számára szervezett egyéni és csoportos foglalkozások megtartására szolgál 

 Rendjét, tisztaságát a csoportvezető nevelőtanár ellenőrzi. 

 

A kollégium napi működésének rendje 

Amennyiben a tanuló a hétvégén nem tartózkodik a kollégiumban, úgy a visszaérkezés napján 

17 órától az utolsó tanítási nap (hazautazás napja) 16.00-ig. A kollégiumban reggel 8 óráig van 

ügyelet. Délután az ügyelet 13.00 órakor kezdődik. Pénteken az ügyelet 12.00-tól kezdődik. 
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A kollégium felelősséget csak a nyitva tartás idejére és kizárólag a kollégium területére vállal, 

kivétel ez alól a kollégium által szervezett külső rendezvények, kirándulások.  

A kimenő és hazautazás időtartama alatt a kollégiumon kívül történt eseményekért a 

kollégiumot felelősség nem terheli. 

 

KOLLÉGIUMI NAPIREND 

 

6.30  Ébresztő: a szobák rendbetétele, takarítása, átadása,  

6.30 – 7.15 Reggeli 

7.30-ig  A szobák átadása az ügyeletes nevelőnek 

7.40-ig  A tanulók elhagyják a kollégium épületét 

12.00 – 14.45 Ebéd 

16.15-ig Szabadidő, kimenő 

16.15 – 16.30 Előkészület a szilenciumra 

16.30 – 18.00 1. Szilencium 

18.15 – 19.00 2. Szilencium 

19.00 – 19.30 Vacsora 

19.30 – 20.00 Esti kimenő (kedd, csütörtök) 

19.30 – 21.30 Szervezett programok (foglalkozások, korrepetálások, stb.) egyéni tanulás, 

tisztálkodás 

21.00  Szintekre való elvonulás (szintek zárása) 

21.30 – 22.00 Előkészület a villanyoltásra 

22.00  Villanyoltás 

22.00-tól – 6.00-ig Az épületben csendnek kell lenni! 

 

A kötelező foglalkozások rendje 

- szilencium: Hétfő-Csütörtök: 16.30 órától 18.00-ig; 18.15 órától 19.00-ig; 

A tanuló kötelessége a szilencium kezdése előtt 5 perccel a tanulásra készen állni, és ideje 

alatt fegyelmezett tanulásával társainak is jó példát mutatni. A szilenciumok szobai tanulással 

történő felváltásának lehetősége a tanulók tanulmányi eredményétől függ, indokolt esetben a 

nevelőtanár módosíthatja a tanulás helyszínét. A 9. évfolyamos diákok tanulmányi eredménytől 

függetlenül a tanév első felében a szilencium teremben kötelesek a másnapi órákra felkészülni. 
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- csoportfoglalkozás: a kollégium munkarendjébe beépített időpontban; 

- egyéb foglalkozások, érdeklődési, tevékenységi körök: 20.00 órától – 20.45-ig 

Egyéb foglalkozások célja, szervezeti formái, időkeretei 

- A tanév első hetében a nevelőtestület szabadidős foglalkozások keretében szakköröket, 

tevékenységi köröket kínál fel a tanulóknak.  

A foglalkozásokra való jelentkezés írásban történik tárgyév szeptember 15-ig. Jelentkezését 

aláírásával ismeri el a tanuló. A jelentkezés egy tanévre szól. Ezek időpontja külön 

mellékletekben kerül meghatározásra a munkatervben.  

A szakkörökre történő jelentkezés után a tanuló köteles egy tanítási év időtartamának idejére 

a foglalkozáson részt venni. 

Kulturális intézmények látogatásának rendje 

Múzeum-, színház-, mozi-, kiállítás- és tárlatlátogatások, valamint sportrendezvények a tanulási 

időn kívül bármikor szervezhetők a csoportok vagy kisebb tanulócsoportok számára. Tanulási 

időben történő látogatáshoz az igazgató engedélye szükséges. 

Egyéb rendezvények szabályai 

Az kollégium tanulói közösségei egyéb rendezvényeket is szervezhetnek. Az egyéb jellegű 

rendezvények lebonyolításához akkor kell kérvényt benyújtani az intézményvezetőnek, ha az 

érinti a felkészítő foglalkozások rendjét, ha elhagyják Tokaj közigazgatási területét, illetve 

amennyiben a rendezvény időtartama érinti a tanítási, nyitvatartási időt. 

 

Az intézmény létesítményeire vonatkozó rendszabályok 

Az intézmény teljes területén, az épületben és az udvaron tartózkodó minden személy köteles: 

 a közösségi tulajdont védeni, 

 a berendezéseket rendeltetésszerűen használni, 

 a rendet és tisztaságot megőrizni, 

 az energiával és a szükséges anyagokkal takarékoskodni, 

 a tűz- és balesetvédelmi előírások szerint eljárni, 



33 

 

 a munka- és egészségvédelmi szabályokat betartani. 

 

Biztonsági rendszabályok 

Az intézményi és személyi vagyonvédelem miatt a kollégium portáján nyitvatartási időben a 

portaszolgálatot ellátó személynek kötelező a szolgálati helyén tartózkodni. Vagyonvédelmi 

okokból nyitvatartási idő alatt is zárva kell tartani az üresen hagyott szobákat és egyéb 

helyiségeket. A portás feladata, hogy az épület bejárati ajtaja hivatalos nyitvatartási időn túl és 

rendezvények végeztével zárva legyen, hogy illetéktelen személyek az intézmény területére ne 

juthassanak be. A karbantartó gondoskodik a zárak használhatóságáról.  

 

A belépés és benntartózkodás rendje a kollégiumi jogviszonnyal nem rendelkezők esetén 

Szorgalmi időben, hétköznap az intézmény helyiségeit csak a kollégiummal jogviszonyban 

állók használhatják. Idegenek az épületbe csak az ügyeletes nevelőtanár és a portás kellő 

tájékozódása után léphetnek be. A látogató köteles megnevezni a látogatott személyt vagy 

jövetele célját. A látogatók, a hozzátartozók tartózkodási helye a földszinti társalgó. A portai 

szolgálatot ellátó dolgozó az intézmény rendjének megfelelően köteles a látogatókat eligazítani. 

A vendéglátó felelősséggel tartozik vendége viselkedéséért.  

A kollégiumban időlegesen dolgozók – felújítást, karbantartást, egyéb tevékenységet – végzők 

-csak a kijelölt munkaterületükön tartózkodhatnak. Az ettől való eltérést a kollégium 

intézményvezetőjének azonnal jelezni kell.  

A rendbontást okozó, vagy a látogatás szabályait és a Házirendet be nem tartó látogatót az 

intézményvezető határozott vagy határozatlan időre kitilthatja a kollégium épületéből.  

  

A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályai 

A fegyelmi eljárást a köznevelési törvény 53. §-ában szereplő felhatalmazás alapján egyeztető 

eljárás előzheti meg, amelynek célja a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, 

értékelése, ennek alapján a kötelességszegéssel gyanúsított és a sérelmet elszenvedő közötti 

megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. Az egyeztető eljárás célja a 



34 

 

kötelességét megszegő tanuló és a sértett tanuló közötti megállapodás létrehozása a sérelem 

orvoslása érdekében. 

 

Az egyeztető eljárás részletes szabályait az alábbiak szerint határozzuk meg: 

  

Egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a sérelmet elszenvedő fél, kiskorú 

sérelmet elszenvedő fél esetén a szülő, valamint a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló, 

kiskorú kötelességszegéssel gyanúsított tanuló esetén a szülő egyetért. 

 

A fegyelmi eljárás megindításáról szóló értesítésben a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló, 

ha a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló kiskorú, a szülője figyelmét fel kell hívni az 

egyeztető eljárás igénybevételének lehetőségére.  

A tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az értesítés kézhezvételétől számított öt tanítási napon 

belül írásban jelentheti be, ha kéri az egyeztető eljárás lefolytatását. 

A fegyelmi eljárást folytatni kell, ha az egyeztető eljárás lefolytatását nem kérik, továbbá ha a 

bejelentés kollégiumba történő megérkezésétől számított tizenöt napon belül az egyeztető 

eljárás nem vezetett eredményre. 

Az intézmény vezetője a fegyelmi eljárás megindítását megelőzően személyes találkozó révén 

ad információt a fegyelmi eljárás várható menetéről, valamint a fegyelmi eljárást megelőző 

egyeztető eljárás lehetőségéről 

A fegyelmi eljárást megindító határozatban tájékoztatni kell a tanulót és a szülőt a fegyelmi 

eljárást megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről, a tájékoztatásban meg kell jelölni az 

egyeztető eljárásban történő megállapodás határidejét 

Az egyeztető eljárás kezdeményezése az intézményvezető kötelezettsége 

A harmadik kötelezettségszegéskor indított fegyelmi eljárásban a kollégium a fegyelmi eljárást 

megelőző egyeztető eljárást nem alkalmazza, ebben az esetben erről a tanulót és a szülőt nem 

kell értesíteni 

Az egyeztető eljárás időpontját – az érdekeltekkel egyeztetve – az intézmény igazgatója tűzi ki, 

az egyeztető eljárás időpontjáról és helyszínéről, az egyeztető eljárás vezetésével megbízott 

pedagógus személyéről elektronikus úton és írásban értesíti az érintett feleket 

Az egyeztető eljárás lefolytatására az intézmény vezetője olyan helyiséget jelöl ki, ahol 

biztosíthatók a zavartalan tárgyalás feltételei 
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Az intézmény vezetője az egyeztető eljárás lebonyolítására írásos megbízásban az intézmény 

bármely pedagógusát felkérheti, az egyeztető eljárás vezetőjének kijelöléséhez a sértett és a 

sérelmet elszenvedett tanuló vagy szülőjének egyetértése szükséges 

A feladat ellátását a megbízandó személy csak személyes érintettségre hivatkozva utasíthatja 

vissza 

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

és a sérelmet elszenvedő féllel külön-külön egyeztetést folytatni, amelynek célja az álláspontok 

tisztázása és a felek álláspontjának közelítése 

Ha az egyeztető eljárás alkalmazásával a sértett és a sérelmet elszenvedő fél azzal egyetért, az 

intézmény vezetője a fegyelmi eljárást a szükséges időre, de legföljebb három hónapra 

felfüggeszti 

Az egyeztetést vezetőnek és az intézmény vezetőjének arra kell törekednie, hogy az egyeztető 

eljárás – lehetőség szerint – 30 napon belül írásos megállapodással lezáruljon 

az egyeztető eljárás lezárásakor a sérelem orvoslásáról írásos megállapodás készül, amelyet az 

érdekelt felek és az egyeztetést vezető pedagógus írnak alá 

az egyeztető eljárás időszakában annak folyamatáról a sértett és a sérelmet okozó tanuló 

osztályközösségében kizárólag tájékoztatási céllal és az ennek megfelelő mélységben lehet 

információt adni, hogy elkerülhető legyen a két fél közötti nézetkülönbség fokozódása 

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

egyik fél sem ragaszkodik. 

a sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő tanuló a 

csoportközösségben meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli megállapodásban meghatározott 

körben nyilvánosságra lehet hozni 

A tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályai 

A fegyelmi jogkör gyakorlásával kapcsolatosan a 2011. évi CXC. törvény, a nemzeti 

köznevelésről 58-59.§-a valamint a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 53-61. §-ában 

meghatározott szabályok a mérvadóak. 

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 4.§ (1) q pontjában foglaltak alapján a tanulóval szemben 

lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályait az alábbiakban határozzuk meg. 

A fegyelmi eljárás megindítása a tanuló terhére rótt kötelességszegést követő 30 napon belül 

történik meg, kivételt képez az az eset, amikor a kötelességszegés ténye nem derül ki azonnal. 

Ebben az esetben a kötelességszegésről szóló információ megszerzését követő 30. nap a 
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fegyelmi eljárás megindításának határnapja, azzal a fenntartással, hogy nem indítható fegyelmi 

eljárás, ha a kötelezettségszegés óta három hónap már eltelt. 

A tanulóval szemben ugyanazért a kötelességszegésért csak egy fegyelmi büntetés állapítható 

meg. Ha a kötelességszegés miatt az iskolában és a kollégiumban is helye lenne fegyelmi 

büntetés megállapításának, a nevelési-oktatási intézmények eltérő megállapodásának 

hiányában a fegyelmi büntetést abban a nevelési-oktatási intézményben lehet megállapítani, 

amelyikben az eljárás előbb indult. 

A fegyelmi eljárás megindításáról - az indok megjelölésével - a tanulót és a kiskorú tanuló 

szülőjét értesíteni kell. 

A fegyelmi eljárást - a megindításától számított harminc napon belül - egy tárgyaláson be kell 

fejezni. Az eljárás során lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanuló, a szülő, továbbá a 

gazdálkodó szervezetet érintő kérdésekben a gazdálkodó szervezet képviselője az üggyel 

kapcsolatban tájékozódhasson, véleményt nyilváníthasson, és bizonyítási indítvánnyal 

élhessen. 

A legalább háromtagú fegyelmi bizottságot a nevelőtestület bízza meg, a nevelőtestület ezzel 

kapcsolatos döntését jegyzőkönyvezni kell. A nevelőtestület nem jogosult a bizottság 

elnökének megválasztására, de arra vonatkozóan javaslatot tehet. 

A fegyelmi tárgyalás megkezdésekor a tanulót figyelmeztetni kell 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 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. Ha 

ehhez a rendelkezésre álló adatok nem elegendők, hivatalból vagy kérelemre bizonyítási eljárást 

folytat le. Bizonyítási eszközök a tanuló és a szülő nyilatkozata, az irat, a tanúvallomás, a 

szemle és a szakértői vélemény. 

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 kihirdetéskor 

ismertetni kell a határozat rendelkező részét és rövid indokolását. Ha az ügy bonyolultsága vagy 
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más fontos ok szükségessé teszi, a határozat szóbeli kihirdetését az elsőfokú fegyelmi jogkör 

gyakorlója legfeljebb nyolc nappal elhalaszthatja. 

A fegyelmi határozatot a kihirdetést követő hét napon belül írásban meg kell küldeni az ügyben 

érintett feleknek, kiskorú fél esetén a szülőjének, ha a gazdálkodó szervezet képviselője az 

eljárásban részt vett, a gazdálkodó szervezetnek. 

Megrovás és szigorú megrovás fegyelmi büntetés esetén a határozatot nem kell írásban 

megküldeni, ha a fegyelmi büntetést a tanuló - kiskorú tanuló esetén a szülő is - tudomásul 

vette, a határozat megküldését nem kéri, és eljárást megindító kérelmi jogáról lemondott. 

Az elsőfokú határozat ellen a tanuló, kiskorú tanuló esetén pedig a szülő is nyújthat be 

fellebbezést. A fellebbezést a határozat kézhezvételétől számított tizenöt napon belül kell az 

elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlójához benyújtani. 

A fegyelmi büntetést megállapító határozat ellen benyújtott kérelmet az elsőfokú fegyelmi 

jogkör gyakorlója a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül köteles továbbítani a 

másodfokú fegyelmi jogkör gyakorlójához. A felterjesztéssel együtt az ügy valamennyi iratát 

továbbítani kell, az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlójának az ügyre vonatkozó véleményével 

ellátva. 

  

V. Az intézményi munka ellenőrzésének rendje 

Az intézményvezető ellenőrzési tevékenysége 

Az intézményvezető közvetlenül ellenőrzi 

 az intézmény dolgozóinak a munkáját. 

Az ellenőrzés módszerei: 

 beszámoltatás  

 célvizsgálat, amelynek megállapításait az érintettel meg kell beszélni. 

Az intézményvezető az ellenőrzéshez ütemtervet készít. A beszámoltatás lehet közvetlen, 

történhet szóban vagy írásban, valamint beszámolásnak minősül az is, ha az intézményvezető 

az intézmény tevékenységét vagy annak részterületét értékeli. 

 

 

 

 



38 

 

A pedagógiai munka ellenőrzése 

Az intézményben folyó pedagógiai munka belső ellenőrzésének megszervezése, a szakmai 

feladatok végrehajtásának ellenőrzése az intézményvezető feladata. Az intézményben az 

ellenőrzés megszervezése az intézményvezető kötelessége és felelőssége.  

A belső ellenőrzés céljai, feladatai 

 Az intézményben folyó nevelő-oktató munka átfogó ellenőrzése, a felmerülő hibák 

észlelése és korrigálása, a hatékonyság növelése. 

 A belső ellenőrzés legfontosabb feladata az kollégiumban folyó pedagógiai tevékenység 

jogszerűségének, hatékonyságának ellenőrzése, annak feltárása, hogy milyen 

területeken kell és szükséges megerősíteni a pedagógusok munkáját, milyen területen 

kell a rendelkezésre álló felszereléseket felújítani, illetőleg bővíteni.  

 Az ellenőrzést az intézményvezető és a helyettese végzik az éves ellenőrzési terv 

alapján. 

Az ellenőrzés területei és tartalma 

Az intézményben folyó nevelő-oktató munka egésze. 

A belső ellenőrzés tervezése, elrendelése 

A folyamatos ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működéséért az igazgató felelős. 

A pedagógus kérheti, hogy munkájának segítése érdekében óralátogatás során felmérjék nevelő 

és oktató munkájának hatékonyságát, értékeljék pedagógiai módszereit. 

A belső ellenőrzés végrehajtásának kérdései 

Az ellenőrzéshez, mérésekhez ellenőrzési terv készül, és ez kerül ütemezésre az éves 

munkatervek alapján. A bejelentett ellenőrzések mellett alkalomszerű ellenőrzésekre is sor 

kerül. 

Rendkívüli ellenőrzést kérhet 

 az érintett pedagógus, 

 az intézményvezető 

Az ellenőrzés tapasztalatait az ellenőrzést végző ismerteti az érintett pedagógussal, aki arra 

észrevételeket tehet. 

A belső ellenőrzés formái, módszerei  

 óra/foglalkozás-látogatás 

 óra/foglalkozás-elemzés  

 beszámoltatás  
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 eredményvizsgálatok, felmérések  

 naplóellenőrzés, dokumentumok ellenőrzése  

Az ellenőrzésre jogosult személyek 

 az intézmény vezetője 

 az intézményvezető helyettes 

 az ellenőrzéssel megbízott nevelő 

 felkérésre külső szakértő 

A pedagógus adminisztrációs feladatainak ellenőrzése folyamatos a kollégium vezetése 

részéről.  

Az egyes szakterületeken végzett belső ellenőrzés eredményeit a pedagógusok kiértékelik, 

megvitatják, és ennek eredményeképpen a szükséges intézkedések megtételét 

kezdeményezhetik. 

Az előző tanítási év ellenőrzéseinek tapasztalatait összegezni kell a tanévzáró értekezleten, 

megállapítva, hogy az esetleges hiányosságok megszüntetése érdekében milyen intézkedések 

megtétele szükséges. 

Az ellenőrzés során felmerült hiányosságokkal, problémákkal összefüggő intézkedésekről 

intézkedési terv készül. A hibák kijavítása utólagos ellenőrzéssel történik. 

 

Minden tanévben ellenőrzési kötelezettséggel bírnak a következő területek: 

 a munkaidő, foglalkozási idő betartása 

 a naplókban vezetett adminisztráció 

 az SzMSz-ben előírtak betartása 

 pedagógusok szakmai munkája 

 

Az ellenőrzés tapasztalatainak hasznosítása 

 Az ellenőrzések, értékelések tapasztalatait dokumentálni kell  

 Az előző tanévben végzett értékelések tapasztalatait a tervező munkában hasznosítani 

kell. 

 A szakmai ellenőrzés megállapításait a személyiségvédelemre vonatkozó szabályok 

betartásával lehet nyilvánosságra hozni. 

 Aki az ellenőrzés megállapításaival nem ért egyet, másik szakmai ellenőrzés keretében 

kérheti annak felülvizsgálatát. 
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VI. Az intézmény külső kapcsolatrendszere 

A külső kapcsolatok célja, formája és módja 

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. A vezetők, a csoportvezető tanárok rendszeres személyes kapcsolatot 

ápolnak a társintézmények azonos beosztású alkalmazottaival, meghívás vagy egyéb értesítés 

alapján. A csoportvezetők rendszeresen informálódnak az iskolai fogadóórákról, lehetőség 

szerint látogatják azokat. Rendszeres az osztályfőnökökkel, szaktanárokkal való konzultáció. 

Tanév elején a kollégium vezetője megkapja az érintett iskola vezetőjétől az adott intézmény 

munkatervét, azt, valamint elsősorban a kollégium intézményrendszerének sajátosságait 

figyelembe véve állítja össze a kollégium éves munkatervét. Szoros kapcsolatot tart fenn más 

kollégiumokkal.  

 

A kapcsolattartás formái és módjai:   

 közös értekezletek tartása  

 szakmai előadásokon való részvétel  

 értekezleteken, megbeszéléseken való részvétel  

 intézményi rendezvények látogatása  

 napi szakmai tájékozódás személyesen vagy telefonon  

 tájékoztató jellegű feljegyzések, levelek   

 

Az intézmény kapcsolatban áll:  

 a Fenntartóval  

 a városi önkormányzattal 

 a kapcsolatos köznevelési intézményekkel  

 városi közművelődési intézményekkel 

 pedagógiai-szakmai szolgáltatatást nyújtó intézményekkel  

 a gyermekek egészségügyi ellátásáról gondoskodó társintézményekkel, szakmai 

szolgálatokkal  

 gyermekjóléti szolgálattal  

 nevelési tanácsadó szolgálattal   

 a családsegítő intézményekkel  
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 Az iskola- egészségügyi szolgálattal és a védőnővel  

 a történelmi egyházak szervezeteivel  

 a Rendőrkapitánysággal  

 a Kollégiumi Szövetséggel  

 egyházi és más fenntartású oktató- nevelő intézményekkel  

 

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)  

 

VII. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos 

feladatok  

 

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. Sajátos helyzetünkből 

adódóan az oldottabb légkörben tartott megemlékezéseket szorgalmazzuk, 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. 

Faliújságon hívjuk fel a figyelmet az ünnep közeledtére. A tervezés időszakában a kollégium 

vezetése a diákönkormányzattal és a nevelőtestülettel egyeztet. Minden ünnepség a délutáni 

szilenciumot követően kerül megrendezésre, amennyiben hétvégére esik az ünnep, az azt 

megelőző munkanapokon előzetes egyeztetést követően. A hagyományok tiszteletben tartása, 
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ápolása, újabb hagyományok teremtése és azok ápolása, valamint a kollégium jó hírnevének 

megőrzése az intézmény valamennyi dolgozójának, illetve tanulójának a kötelessége, 

különösen a Nevelőtestületé és a vezetőségé. A hagyományápolással kapcsolatos feladatok 

célja a kollégium meglévő hírnevének megőrzése, illetve növelése.  

  

Hagyományos rendezvényeink, megemlékezéseink:  

 Széchenyi – napok 

 1848.október 6. rádiós megemlékezés az aradi vértanúkról 

 Bemutatkozó műsor a kollégiumban 

 Töklámpás faragó verseny a kollégiumban 

 Egészség-hét 

 Mikulás est 

 Karácsonyi vacsora 

 Kántálás 

 Magyar Kultúra Napja-prózamondó verseny 

 A kommunista diktatúra áldozataira  

 Farsang 

 Nőnapi meglepetés- fiúk köszöntik a lányokat 

 Nemzeti ünnep-rádiós megemlékezés  

 Víz világ napja- fotó kiállítás megnyitója 

 A holokauszt áldozataira emlékezés 

 Gasztro-angyalok” közös főzés 

 Végzőseink ünnepélyes búcsúztatása 

 

VIII. Az intézményi védő, óvó előírások 

A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásának rendje 

A nevelőtestület tagjai aktívan közreműködnek a gyermek- és ifjúságvédelem feladatainak 

ellátásában, a gyermekek fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában és 

megszüntetésében. Segítséget nyújtanak a szülők részére gyermekük neveléséhez, a gyermek 

felügyeletének szakszerű ellátásához. E feladatok végrehajtása igényli az összehangolt 

csoportmunkát, az egységes vezetés alatt álló, egységes szemléletű pedagógiai tevékenységet, 

melynek koordinátora az ifjúságvédelmi felelős. 
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A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos tevékenységért az intézményvezető felel. 

Biztosítja a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezését, az ehhez szükséges személyi 

és tárgyi feltételeket. Munkáját közvetlenül az intézményvezető helyettes és a nevelőtestület 

tagjai segítik. A csoportvezető nevelőtanárok a tudomásukra jutott bármilyen, tanuló(ka)t 

veszélyeztető tényezőről kötelesek az intézményvezetőt és/vagy az intézményvezető-helyettest 

tájékoztatni, aki(k) hivatalból jár(nak) el a gyermek ügyében. Szükség esetén értesítik a 

gyermekjóléti szolgálatot, vagy a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzatot.   

A vezetőség segít a lehetséges anyagi és egyéb támogatási lehetőségek felkutatásában, 

pályázatok elkészítésében.   

A pedagógusoknak kiemelt figyelmet kell fordítaniuk a szenvedélybetegségek megelőzésére, 

az egészséges életmód iránti igény kialakítására.   

A tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelésére irányuló eljárásrend 

A tanulók számára a beköltözés napján csoportvezető nevelő tűz-, balesetvédelmi tájékoztatót 

tart, amelynek során felhívja a figyelmüket a veszélyforrások kiküszöbölésére. A tájékoztató 

megtörténtét dokumentálni kell, a tájékoztatón való részvételüket a diákok aláírásukkal 

igazolják. 

Minden dolgozó kötelessége, hogy a gyermekek, tanulók részére az egészségük, testi épségük 

megőrzéséhez szükséges ismeretet átadja, azok elsajátításáról meggyőződjön. Kötelessége 

továbbá, ha észleli, hogy a gyermek balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, hogy 

megtegye a szükséges intézkedéseket. 

Az intézmény vezetője a tanév eleji bejáráson ellenőrzi, hogy az épületek, a szobák és közös 

helyiségek, valamint a bútorok, az eszközök biztonságos működtetésének feltételei adottak-e. 

A hibák, baleseti és veszélyforrások elhárítását a működtetésért felelős vezető szervezi, 

teljesítését az intézményvezető ellenőrzi. 

Probléma esetén az intézményvezető és a működtetésért felelős szervezet vezetője 

balesetvédelmi szemlét tart és a veszély elhárítása érdekében intézkedik. 

Intézkedések a veszély fennállása esetén 

Amennyiben megoldható, a pedagógus kötelessége a veszély elhárítása. Ha számára 

megoldhatatlan a veszély elhárítása, köteles haladéktalanul tájékoztatni az intézményvezetőt. 

Az intézményvezető feladata a veszély kivizsgálása, és az elhárítás kezdeményezése. 
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Intézkedések baleset esetén 

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 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 feltétlenül orvost kell hívnia és a beavatkozással meg kell várnia az 

orvosi segítséget. 

Intézményi feladatok: 

A tanulóbaleseteket a jogszabályban meghatározottak szerint dokumentálnia kell, illetve eleget 

kell tenni a szükséges bejelentési kötelezettségnek. 

A három napon túl gyógyuló balesetekről jegyzőkönyv készül, az intézményvezető pedig a 

jogszabály szempontjai alapján kivizsgálja az ügyet. 

Gondatlanságból bekövetkezett baleset esetén az adott tanulókat ismételt balesetvédelmi 

oktatásban kell részesíteni.  

Amennyiben az intézményben vagy bármely, az intézmény által szervezett külső rendezvényen, 

kiránduláson, egyéb programon tanulói baleset történik, a jelen levő, intézkedésre jogosult 

intézményi alkalmazott szükség szerint értesíti a mentőket, a tűzoltókat, a rendőrséget, a 

szülőket. Az intézményvezetőt tanulói balesetről ebben az esetben is haladéktalanul értesíteni 

kell.  
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A súlyos balesetet (haláleset, érzékszerv elvesztése vagy jelentős károsodása, életveszélyes 

sérülés, súlyos csonkulás, bénulás, elmezavar) azonnal bejelenti a fenntartónak. A baleset 

kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell 

bevonni. 

 

A kollégium tanulóinak és alkalmazottainak védelme 

A személyiség, az emberi méltóság védelme: 

Biztosítani kell a tanulók teljes körű egyenjogúságát és egyenrangúságát. Azonnal fel kell lépni 

mindennemű lelki vagy fizikai tehertételt eredményező megkülönböztetés ellen. Ilyen esetben 

a körülmények alapos kivizsgálása, a sérelmek orvoslása, a felelősök szigorú elmarasztalása 

szükséges. 

A tanulók alapvető jogának és érdekének kell tekinteni: 

 Az egészséges testi-lelki fejlődéshez való jogát. 

 A mikro- és makro-közösségekbe való kölcsönösen aktív beilleszkedés jogát 

 Az önművelődéshez, tanuláshoz, pihenéshez való jogok érvényesítését; az ezek 

gyakorlásához szükséges feltételek megteremtését, folyamatos biztosítását (rend, 

fegyelem). 

 A kollégium kiemelt feladata a tanulók lelki egészségének gondozása; érzelmi – akarati 

háttér biztosítása a feszültségek, próbatételek elviseléséhez. 

 Védelmezni szükséges a rászorulókat mindenféle szellemi – fizikai kiszolgáltatottsággal 

szemben.  

 Hozzá kell segíteni tanulóinkat azokhoz az ismeretekhez, kulturált megoldási 

módszerekkel, amelyekkel a konfliktusok kezelhetők, az érdekek kölcsönösen 

érvényesíthetők. 

 

A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 

Az ellátás a 26/1997.(IX.3) NM rendelet alapján valósul meg. Intézményünk egészségügyi 

ellátását az iskolaorvos látja el. 

 A beteget ellátásának helye: Tokaj, Bethlen G.u.4. 
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Rendelési idő:               Délelőtt Délután 

HÉTFŐ               8.30-10.30 16.00-17.00 

KEDD                           8.30-10.30 16.00-17.00 

SZERDA                8.30-10.30 - 

CSÜTÖRTÖK    8.30-10.30 16.00-17.00 

PÉNTEK                8.30-10.30 - 

 

Az iskolaorvos vizsgálat után dönt a betegek további teendőiről: kollégisták hazautazásáról, 

szakrendelésre történő beutalásról, a tanórára való visszatérésről. Az igazolásokat és a további 

teendőket az ellenőrző könyvbe és a betegkönyvbe is bejegyzi. 

Más esetekben orvosi rendelés: 16 óra után orvosi ügyelet a Domby Sámuel Egészségügyi 

Központban. 

IX. Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők 

Rendkívüli esemény 

Rendkívüli eseménynek minősül a megszokott, mindennapos gyakorlattól eltérő körülmény 

felmerülése, amelynek során egyedi eseti döntés válik szükségessé. 

Ilyen esemény lehet például: 

 baleset 

 bombával való fenyegetés 

 tűz 

 illetéktelen személy behatolása vagy bármely egyéb rendkívüli esemény. 

A rendkívüli eseményt észlelő közalkalmazott feladata 

A rendkívüli eseményt azonnal jelenteni kell az intézmény vezetőjének, távollétében 

helyettesének. 

A vezetők feladatai 

Az intézményvezető intézkedik arról, hogy a fenntartó és más érintett hivatalos szerv értesítése 

mielőbb megtörténjen. 
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Az épület elhagyása 

Amennyiben a legkisebb gyanú vagy jel arra utal, hogy az emberek testi épségét az épületben 

maradás veszélyezteti, az épületet el kell hagyni. Az épület kiürítésekor a tűzriadó tervet kell 

alkalmazni. 

Bombariadó  

Rendkívüli esemény, bombariadó esetén intézkedést az intézményben az intézményvezető hoz. 

Akadályoztatása esetén a Szervezeti és Működési Szabályzatban szabályozott helyettesítési 

rend szerint kell eljárni. 

Az épület kiürítése a tűzriadó terv szerint történik. 

Az épület kiürítésének időtartamáról, az emberek elhelyezéséről az intézkedést végző hatóság 

információja szerint az intézményigazgató vagy az intézkedéssel megbízott személy azonnal 

dönt. 

A rendkívüli eseményről, bombariadóról, a hozott intézkedésekről az igazgató rendkívüli 

jelentésben értesíti a fenntartót. 

 

X. Egyéb rendelkezések 

A nemdohányzók védelmére vonatkozó előírások 

A nemdohányzók védelmére vonatkozó előírások közül a nemdohányzók védelméről és a 

dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 2011. évi XLI. 

törvény az irányadó. A nemdohányzók védelméről szóló törvény 4.§ (8) szakaszában 

meghatározott, az intézményi dohányzás szabályainak végrehajtásáért felelős személy az 

intézmény igazgatóhelyettese. 

 

Internethasználat 

Az internetet a kollégium dolgozóinak munkaidőben csak munkavégzés céljából lehet 

használni.  Az intézményvezetőnek joga és lehetősége van az internetforgalom ellenőrzésére. 

A kollégium diákjai tanulási és szórakozási céllal az intézményi hálózatot 6:00-tól 22:00-ig 

korlátlanul használhatják. 
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Dokumentumok kiadásának szabályai 

Az intézményi dokumentumok (személyi anyagok, szabályzatok) kiadása csak az intézmény 

vezetőjénekk engedélyével történhet. 

 

Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítési- és kezelési 

rendje 

  

Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok akkor válnak hitelessé, ha azt az 

intézményvezető ellátja az aláírásával és az intézmény bélyegzőjével.  

Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak: az 

igazgató és az igazgatóhelyettes minden ügyben.  

A dokumentumok tárolása a 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 86.§ alapján történik.   

 

A tanuló által elkészített dologért járó díjazás 

A köznevelési törvény előírja, hogy a nevelési-oktatási intézmény, valamint a tanuló között 

kötött megállapodás hiányában a tanuló jogutódjaként a nevelési-oktatási intézmény szerzi meg 

a tulajdonjogát minden olyan, a birtokába került dolognak, amelyet a tanuló állított elő a tanulói 

jogviszonyából eredő kötelezettségének teljesítésével összefüggésben, feltéve, hogy az annak 

elkészítéséhez szükséges anyagi és egyéb feltételeket a nevelési-oktatási intézmény biztosította.  

Amennyiben a nevelési-oktatási intézmény a tulajdonába került dolog értékesítésével, 

hasznosításával bevételre tesz szert, a tanulót díjazás illeti meg. A díjazás mértékéről a tanuló 

– tizennegyedik életévét be nem töltött tanuló esetén szülője egyetértésével – és a nevelési-

oktatási intézmény állapodik meg. A megállapodás alapja minden esetben a tanuló szellemi és 

fizikai teljesítményének mértéke, valamint a dolog létrehozására fordított becsült munkaidő. A 

dolog, szellemi termék értékesítésének, hasznosításának felmerülésekor az intézmény vezetője 

köteles tájékoztatni a tanulót az értékesítés lehetőségéről és a bevétel mértékéről, majd írásban 

köteles ajánlatot tenni a tanuló és az intézmény közötti megállapodásra vonatkozóan. Egyetértés 

esetén a megállapodást mindkét fél (a kiskorú tanuló esetében a szülő és a tanuló) aláírja. 

Amennyiben a megállapodást illetően többszöri egyeztetés után sem születik egyetértés, akkor 

a dolog, szellemi termék tulajdonjoga visszaszáll az alkotóra.  
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XI. Záró rendelkezések 

 

Az SZMSZ-t a kollégium nevelőtestülete fogadja el, az elfogadáskor a jogszabályban 

meghatározottak szerint véleményezési jogot gyakorol a Szülői Szervezet és a 

Diákönkormányzat. 

 

A SZMSZ-t a nevelőtestület a 2017. január 7-én tartott értekezletén elfogadta. 

A SZMSZ-t a Diákönkormányzat 2017. január 9-én véleményezte, azzal egyetértett. 

A SZMSZ-t a Szülői Szervezet 2017. január 12-én véleményezte, azzal egyetértett. 

 

 

 

Tokaj, 2017. január 13. 

 

 

…………………………… 

Ladinszki Tünde 

intézményvezető 
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XII. Nyilatkozatok 

 

Nyilatkozat az Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásáról 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzatot a kollégium nevelőtestülete megtárgyalta és azt 

többségi szavazatával elfogadta.  

 

Tokaj, 2017. január 7. 

                                                                                                                

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

intézményvezető  helyettes 

  

 

A Nkt. 25.§ (4) alapján rögzített jogunknál fogva a szülői szervezet képviseletében kijelentem 

és aláírásommal tanúsítom, hogy a szervezeti és működési szabályzat elfogadásához előírt 

egyetértési jogunkat gyakoroltuk. A Tokaji Gróf Széchenyi István Középiskolai Kollégium 

Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadásra javasoljuk. 

 

Tokaj, 2017. január 12. 

 

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

szülői szervezet képviselője 

 

 

A diákönkormányzat képviseletében kijelentem, hogy a Tokaji Gróf Széchenyi Középiskolai 

Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadásra javasoljuk. 

 

 

Tokaj, 2017. január 9. 

 

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

diákönkormányzat vezetője 

 


