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I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A „SZÉPMÍVES Szakgimnázium, mint közoktatási intézmény szervezeti felépítésére és
működésére vonatkozó szabályzatot az intézmény vezetőjének előterjesztése után a
nevelőtestület 2016. év szeptember hónap 01. napján, az alábbi módon fogadta el.
Az elfogadáskor a jogszabályban meghatározottak szerint egyetértési jogot gyakorolt a
diákok képviselője.
Az intézmény fenntartója: ISZTI Nonprofit Közhasznú Kft. A Szervezeti és Működési
Szabályzat a fenntartó 2016. szeptember 01. napján történt jóváhagyásával lépett hatályba,
és ezzel egyidejűleg érvénytelenné vált az intézmény előző Szervezeti és Működési
Szabályzata.
A Szervezeti és Működési Szabályzat és a mellékletét képező egyéb belső szabályzatok, pl.:
belső ellenőrzési, leltározási, selejtezési, iratkezelési, bizonylat, számviteli, pénzkezelési,
stb. betartása az intézmény valamennyi alkalmazottjára nézve kötelező érvényű.
Az intézmény valamennyi alkalmazottjára nézve kötelező érvénnyel bír, hogy a
feladatkörrel összefüggő teendőket lelkiismeretesen, kellő gondossággal, a szakmai- és
pedagógiai szabályokat és szokásokat, valamint az intézmény érdekeit szem előtt tartva
köteles ellátni.
Az intézmény működésével, a feladatkör teljesítésével kapcsolatosan tudomására jutott
adatok és tények üzleti titoknak minősülnek, amelyek tekintetében titoktartásra kötelezett.
Minden, a vonatkozó jogszabályokban, az SZMSZ-ben és mellékleteiben, a
munkaszerződésben megfogalmazottakkal, a pedagógiai-, szakmai szabályokkal és
szokásokkal ellentétes tevékenység, az üzleti titok megsértése hátrányos jogkövetkezmény
alkalmazását vonja maga után, illetve rendkívüli felmondási oknak minősül a Munka
Törvénykönyvének megfelelően.
Ha pedig erre a munkaviszony megszűnése után, de azzal összefüggésben kerül sor, úgy a
polgári jogi jogkövetkezmények alkalmazandók.

II.

A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA
Az SZMSZ határozza meg a közoktatási intézmény szervezeti felépítését, az intézményi
működés belső rendjét, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó szabályokat és mindazon
rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörébe.
A Szervezeti és Működési Szabályzat a kialakított célrendszerek, tevékenységcsoportok és
folyamatok összehangolt működését, kapcsolati rendszerét tartalmazza.
Az SZMSZ alapjául szolgáló jogszabályok:
A Szervezeti és Működési Szabályzatot az intézmény a többször módosított 2011. évi CXC.
számú nemzeti köznevelési törvény, a 2011. évi CLXXXVII. számú szakképzési törvény, a
2001. évi CI. számú felnőttképzési törvény, a 34/2011. (VI.24.) számú nevelési-oktatási
intézmények működéséről szóló NEFMI rendelet, valamint a 45/1999. (XII. 13.) számú, a
szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről szóló OM rendelet alapján
fogalmazta meg.
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III.

AZ INTÉZMÉNY MEGHATÁROZÁSA ÉS SZERVEZETI RENDJE

1. Az intézmény neve, típusa, képzési területe:





Az intézmény neve:
„SZÉPMÍVES” Szakgimnázium
Telephelye:
1153 Budapest, Dobó u. 31.
Székhelyei:
1153 Budapest, Bocskai u. 70.
Az intézmény típusa:
Szakközépiskola, kizárólag szakképzési évfolyammal
Az intézmény képzési formáit az Alapító Okirat, a Pedagógiai Program és értelemszerűen az
iskola Működési engedélye tartalmazza.

2. Az intézmény alapítója, fenntartója, jogállása, bélyegzői:




Az intézmény alapítója:
MADELAINE Oktató és Tanácsadó Közhasznú Társaság
Az intézmény fenntartója: ISZTI Közhasznú Nonprofit Kft.
Az intézmény jogállása, gazdálkodása: az iskola önálló jogi személy, részben önálló
gazdálkodású költségvetési intézmény

Az intézmény bélyegzőinek feliratait és lenyomatukat, valamint a használatukra jogosultak
megnevezését az 1.sz. melléklet tartalmazza.
3. Az intézményben kiadványozásra jogosultak:



Igazgató: minden irat esetében;
Igazgatóhelyettes/megbízott: a tanulókkal/résztvevők és az iskola működésével kapcsolatos
iratok esetében.

IV.

AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI RENDJE

1. Az intézmény szervezeti felépítése
Az intézmény szervezeti felépítését a helyi adottságok, körülmények és igények figyelembe
vételével alakítottuk ki. Az intézmény szervezeti vázrajzát a 2.sz. melléklet tartalmazza.
2. Az intézményi működés alapdokumentumai
A törvényes működést az alábbi – a hatályos jogszabályokkal összhangban lévő –
alapdokumentumok határozzák meg:
- Alapító Okirat, Pedagógiai és Szakmai program, melyek tartalmazzák és
meghatározzák:
- Az intézményben folyó nevelő-, oktató munkát;
- A nevelés-oktatás célját, feladatait, az intézmény tantervét, óratervét;
- Az egyes évfolyamokon a képzés anyagát, időtartamát és követelményeit, a
magasabb évfolyamba lépés feltételeit;
- A számonkérések formáit, az értékelés és a minősítés szempontjait és módját.
- A tanévi munkaterv, ütemterv:
- Az intézmény hivatalos feladatsora, amely az intézményi célok, feladatok
megvalósításához szükséges tevékenységek, munkafolyamatok időre beosztott
cselekvési terve, a felelősök megjelölésével;
- Az intézmény vezetője készíti el, amelyet a nevelőtestület fogad el minden évben,
legkésőbb a tanév első tanítási napjáig.
- Belső ellenőrzési terv:
- Az igazgató készíti el, aki évente a munkatervben határozza meg az ellenőrzés
kiemelt szempontjait.
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V.
1.

A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY VEZETÉSE
Az intézmény felelős vezetője
A közoktatási intézmény vezetője – a köznevelési tv. 69. §-a alapján felelős az intézmény
szakszerű és törvényes működtetéséért, az ésszerű és takarékos gazdálkodásért, a dolgozók
foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét
jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja.
A közoktatási intézmény vezetője képviseli az intézményt. Jogkörét esetenként az intézmény
más alkalmazottjára írásban átruházhatja.
A nevelési-oktatási intézmény vezetőjének feladatkörébe tartozik különösen
 a nevelőtestület vezetése,
 a nevelő és oktató munka irányítása és ellenőrzése,
 a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű
megszervezése és ellenőrzése,
 a rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési-oktatási intézmény
működéséhez szükséges személyi feltételek biztosítása,
 a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel és a diákmozgalommal való
együttműködés,
 a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezése.
Az igazgató feladata az intézmény működési dokumentációinak – a jogszabályokban
foglaltak szerinti – elkészítése, karbantartása, a megfelelő fórumokon való jóváhagyatása, a
tájékoztatás, valamint a bennük foglaltak betartása és betartatása.

2. Az intézményvezető (igazgató) közvetlen munkatársai
Az igazgató közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri, illetve feladatköri leírásuk
alapján, valamint az intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzik. A munkaköri-,
illetve feladatköri leírásokat a Szervezeti és Működési Szabályzat 3. sz. melléklete
tartalmazza.
Az igazgató közvetlen munkatársainak beszámolási kötelezettsége és felelőssége kiterjed a
munkaköri leírásuk szerinti feladatokra.

VI.

AZ INTÉZMÉNY MUNKARENDJE
Az SZMSZ az intézménnyel alkalmazotti jogviszonyban álló felnőtt munkavállalók helyi
munkarendjét szabályozza. (A tanulók munkarendjét a mellékletben található házirend
tartalmazza.)
Az igazgató kivételes esetben a szombati napot munkanappá vagy tanítási nappá is
nyilváníthatja, amennyiben az indokolt (pl.: ha előre nem látható körülmény miatt az
intézmény az igazgató – a tantestület – által felhasználható tanítás nélküli munkanapok
számának túllépésére kényszerül).

1. Az alkalmazottak munkarendje
A közoktatásban alkalmazottak körét és az alkalmazási feltételeit, valamint a munkavégzés
szabályait a köznevelési törvény 66. §-a, a pedagógusok jogait és kötelességeit a köznevelési
törvény 62. és 63. §-a rögzíti.
Az alkalmazottak munkarendjét, munkavégzésének és díjazásának egyes szabályait az
SZMSZ, az egyes munkaszerződések és munkaköri leírások tartalmazzák a közalkalmazotti
szabályzat figyelembe vételével, összhangban a Munka Törvénykönyve rendelkezéseivel.
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2. A pedagógusok munkarendje
A köznevelési törvény 62. § (5) (6) (7) bekezdése szerint „A nevelési-oktatási
intézményekben pedagógus-munkakörökben dolgozó pedagógus heti teljes munkaidejének
nyolcvan százalékát (a továbbiakban: kötött munkaidő) az intézményvezető által
– az e törvény keretei között – meghatározott feladatok ellátásával köteles tölteni, a
munkaidő fennmaradó részében a munkaideje beosztását vagy felhasználását maga jogosult
meghatározni.
A teljes munkaidő ötvenöt-hatvanöt százalékában (a továbbiakban: neveléssel-oktatással
lekötött munkaidő) tanórai és egyéb foglalkozások megtartása rendelhető el. A kötött
munkaidő fennmaradó részében a pedagógus a nevelés-oktatást előkészítő, nevelésoktatással összefüggő egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lát
el.
Az intézményvezető a kötött munkaidőben ellátandó feladatok elosztásánál biztosítja az
arányos és egyenletes feladatelosztást a nevelőtestület tagjai között.”
A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és a helyettesítési rendet az igazgató
állapítja meg.
A pedagógus a tanítási beosztása szerinti órája előtt 15 perccel a munkahelyén, illetve a
tanítás nélküli munkanapok programjának kezdete előtt 15 perccel annak helyén köteles
megjelenni.
A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát lehetőleg előző nap, de
legkésőbb az adott munkanapon reggel 07 óra 45 percig köteles jelenteni az intézmény
vezetőjének, hogy közvetlen munkahelyi vezetője helyettesítéséről intézkedhessen.
Egyéb esetben a pedagógus az igazgatótól kérhet engedélyt legalább 1 nappal előbb a tanóra
elhagyására. A tanmenettől eltérő tartalmú foglalkozás megtartását, a tanórák cseréjét az
igazgató engedélyezi. A pedagógus kérésére az anyanap kiadását – az idevonatkozó
központi szabályozás figyelembe vételével – az igazgató biztosítja december és június hónap
kivételével (a tantestület belső megegyezése alapján). A pedagógus köteles tanmeneteit a
tanév megkezdése után, a megszabott határidőig az igazgatóhoz eljuttatni, hogy
akadályoztatása esetén a helyettesítő tanár biztosíthassa a tanulók számára a tanmenet
szerinti előrehaladást.
Az intézményi szintű rendezvényeken, ünnepélyeken a pedagógusi jelenlét kötelező az
alkalomhoz illő öltözékben.
Pedagógus saját intézményének tanulóit magántanítványként nem taníthatja.
3. A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő és más alkalmazottak munkarendje
Az intézményben az alábbi nem pedagógus alkalmazottak segítik a nevelő-oktató munkát:




iskolatitkár
portás, karbantartó,
rendszergazda.

A nem pedagógus alkalmazottak munkarendjét a Munka Törvénykönyve rendelkezéseivel
összhangban az intézményvezető állapítja meg az intézmény zavartalan működése
érdekében.
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4. A nevelő-oktató munkában résztvevő óraadók és egyéb megbízásos jogviszonnyal
rendelkezők
Megbízásuk, elbírálásuk ugyanazon alapelvek alapján történik, mint a hasonló feladatot
ellátó alkalmazottaké. Tevékenységüket Megbízási szerződés alapján, feladataikat
Feladatköri leírás alapján látják el az intézmény működési dokumentumaiban foglaltak és a
Polgári Törvénykönyv vonatkozó előírásai szerint.
5. Az intézmény tanulóinak munkarendje (a házirend)
Az intézményi rendszabályok (Házirend) tartalmazzák a tanulók és hallgatók jogait,
kötelességeit, valamint az iskola belső rendjének, életének részletes szabályozását.
A rendszabályok betartása kötelező, erre elsősorban minden tanuló és hallgató saját maga,
másodsorban a pedagógusok és a beosztott tanulók ügyelnek. (Az ügyeleti rend
megszervezése az igazgató feladata.)
A házirendet – melyet az intézmény vezetője készít el, és a nevelőtestület fogad el a
törvényben meghatározottak egyetértésével – az SZMSZ 4. sz. melléklete tartalmazza.

VII.

AZ ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE

A tanév rendje

1.

A tanév rendjéről az illetékes felügyeleti szerv évenként rendelkezik. E rendelkezés alapján
a nevelőtestület tanévenként fogadja el azt, a gyakorlati képzést szervezők javaslatainak
figyelembe vételével.
A tanév iskolai rendje

1.1.

Ebben meghatározzuk







a tanítás nélküli munkanapok számát és programját.
az oktatási miniszter által meghatározott kereteken belül a tanítási szünetek időpontját,
így a téli és tavaszi szüneteket. Oktatott szakmánknak megfelelően a munkáltatók igényei
alapján a téli és tavaszi szünet kezdete és vége eltérhet a központilag meghatározottaktól.
A munkáltató azonban köteles a tanítási szünetre eső, ledolgozott napokat a szünetet
követő 30 napon belül kiadni.
nemzeti ünnepeink (márc. 15., okt. 23.) megünneplésének dátumát, módját.
iskolai ünnepeink (tanévnyitó, tanévzáró, iskolanapok, stb.) megünneplésének módját,
időpontját.
a nevelőtestületi értekezletek témáit, időpontjait.
A szorgalmi idő

1.2.




A szorgalmi idő két félévre oszlik, melyek kezdetét és végét az illetékes felügyeleti szerv
szabja meg.
Szorgalmi időben az első tanítási napot az osztályok osztályfőnökeikkel töltik.
Tanítási óra csak különösen indokolt esetben maradhat el, ekkor az oktató-nevelő
munkában keletkezett lemaradást pótolni kell.
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Az összefüggő termelési gyakorlat

1.3.




2.

A tanítási nap rendje
















3.

Az összefüggő termelési gyakorlat (az iskolarendszerű képzés vonatkozásában) általában
a szorgalmi idő befejezését követő munkanapon kezdődik, és mértékét a munkatervben
rögzítjük.
Az összefüggő termelési gyakorlat kezdési időpontjától a munkáltató kérésére vagy
egyetértésével, az igazgató jóváhagyásával el lehet térni.
Az összefüggő termelési gyakorlat letöltéséről és az érdemjegyről a tanuló a megadott
határidőig az igazolást az iskolának benyújtja.

Az oktatás az iskola székhelyén, a tanműhelyben, valamint a gazdálkodó szervezetek
telephelyein folyik.
Az elméleti és gyakorlati oktatást a központi program alapján készült Szakmai
Programnak megfelelően szervezzük.
Iskolánkban az elméleti oktatás kétműszakos, kezdési időpontja de. 08.00 óra, és du.
15.00 óra. A tanítási órák 40 percesek, köztük általában 5 perces szünetekkel, tanfolyami
felnőttképzés esetén 45 percesek délutáni munkarendben a Házirendben meghatározott
csengetési rend szerint.
A tanítási órák összevonása csak az ún. kapcsolt órák esetében lehetséges, ilyenek a
laboratóriumi gyakorlat és a számítástechnika.
Az óraközi szünetek rendjét a tanárok és a diákügyeletesek felügyelik.
Az iskolában folyó zavartalan oktató-nevelő munkát az igazgató, vagy annak távollétében
megbízottja biztosítja. Váratlan – aznapi – hiányzó pedagógus óráinak átcsoportosításáról
az igazgató, vagy helyettese köteles gondoskodni. Több napos helyettesítés esetén az
igazgató helyettesítési tervet készít.
A tanítási órák zavartalanságának biztosítása érdekében a tanárt vagy tanulókat az óráról
kihívni, tanulót kiküldeni, vagy az órát más módon zavarni nem szabad. Rendkívüli
esetben az igazgató ettől eltérhet.
Az iskolából tanulót elengedni csak az osztályfőnök vagy az igazgató, vagy azok
megbízottja engedélyével lehet, még egészségügyi probléma esetén is. Maximálisan egy
napi tanításról az osztályfőnök engedélyezhet távolmaradást, indokolt esetben, az
osztályfőnök javaslatára az igazgató ad engedélyt több napos távolmaradásra.
Tanórát az iskolai dolgozókon kívül idegen csak igazgatói engedéllyel látogathat.
A gyakorlati oktatás egyedi munkahelyeken történik. Az oktatott szakma jellegéből
adódóan ez két műszakban, 0600 és 2100 óra között folyhat. A képzés napi időtartama a
nagykorú, középiskolát végzett tanulók esetén a 8 órát nem haladhatja meg.
Egy tanítási óra időtartama a gyakorlati oktatáson: 60 perc. A gyakorlati képzést szervező
munkaközi szünetet köteles biztosítani, melynek időtartama 20 perc. Egyedi
munkahelyeken a munkaközi szünetet a munkahely rendjéhez kell igazítani.
Tanuló sem az iskolában, sem a gyakorlati oktatáson felügyelet nélkül nem maradhat,
még az óraközi szünetekben sem.

Az iskola nyitva tartása
Az iskolában tanulók a munkarendnek megfelelően tartózkodhatnak. A felnőtt dolgozók
06-20 óráig tartózkodhatnak az iskolában. A fentiektől eltérni csak igazgatói engedéllyel
lehet.
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A vezető iskolában tartózkodásának rendje

4.





Munkanapokon – egyéb elfoglaltság híján – az igazgatónak vagy helyettesének az
iskolában kell tartózkodnia. Munkaideje napi 8 óra, melyet általában az iskolában tölt.
Amennyiben munkáját az iskolán kívül látja el, naptárában jelöli elérhetőségi helyét és
telefonszámát.
Hét végén (szombaton vagy vasárnap) szervezett tanórán kívüli programok esetén az
igazgatónak vagy helyettesének az iskolában kell tartózkodnia.

VIII. A PEDAGÓGIAI PROGRAM
A nevelőtestület által elfogadott pedagógiai program képezi az intézményben folyó nevelőoktató munka tartalmi, szakmai alapjait.
A köznevelési törvény 26. §-a és a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet írja elő, hogy mit
kell tartalmaznia az iskola pedagógiai programjának.
Az iskola pedagógiai programja meghatározza:
az iskolában folyó nevelés és oktatás célját,
az iskola helyi tantervét,
az iskolai élet, a tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységet,
a szakképző iskola helyi tantervét.

A
PEDAGÓGIAI
RENDJE

IX.

MUNKA

BELSŐ

ELLENŐRZÉSÉNEK

Az iskolában folyó munka ellenőrzését az igazgató irányítja. Az ellenőrzésre jogosultak
körét, feladataikat a belső ellenőrzési szabályzat tartalmazza. Az ellenőrzés célját és annak
megkezdését az érdekeltek tudomására kell hozni. Az ellenőrzés tapasztalatait a
nevelőtestülettel ismertetni kell.
Az igazgató és helyettese a nevelőtestület tagjaival a napi munkakapcsolat során, ill.
megbeszélés alapján végzi az ellenőrzést. A nevelőtestület tagjai önállóan végzik
munkájukat, és önállóságukat, megbízható munkavégzésüket az igazgató ellenőrzi. Az
ellenőrzést egyéni beszélgetésekkel, felmérésekkel, óralátogatásokkal, a tanulók írásos
munkáinak megtekintésével végzi. Ezeken a módokon keresztül tükröződik a pedagógus
szakmai és módszertani kultúrája, felkészültsége, fegyelme, pontossága és felelősségérzete.
A belső ellenőrzés részletes szabályozását a Pedagógiai Program 2.7 pontja tartalmazza.
1. Elméleti oktatás
A tanórákon az ellenőrzés kiterjed







az oktatási anyag közvetítésének módjára, a feldolgozáshoz használt eszközökre, a
koncentrációs lehetőségek kihasználására,
a tanulók/hallgatók aktivizálására, magatartására,
a tanulók/hallgatók tudásszintjére, az értékelés módjára, az erre fordított időre,
a tanár és a tanulók/hallgatók viszonyára, az adott óra légkörére,
a házi feladat mennyiségére, kijelölési módjára, a megoldáshoz nyújtott útmutatás
módjára és mélységére,
a házi feladat ellenőrzésének formájára, hatékonyságára, illetve arra, hogy hogyan épül
be a házi feladat a tanított, vagy a soron következő óra anyagába,
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a tanmeneti fegyelemre,
az adminisztrációs feladatok ellátására,
a tanterem, ill. a környezet rendjére,
a munka- és tűzvédelemre.

2. Gyakorlati oktatás
Az iskola a gyakorlati oktatást a gazdálkodó szervezetekkel megosztva végzi.
Az iskolával együttműködési megállapodást kötő gyakorlati oktatók képesítéséről,
munkahelyének felszereltségéről, a tanulók ottani munkakörülményeiről az iskola igazgatója
meggyőződik. A teljes képzési ciklus alatt a gyakorlati munkahelyeket maga, vagy
megbízottja szúrópróba-szerűen személyes látogatással ellenőrzi.
A gyakorlati foglalkozások ellenőrzése kiterjed







X.

a foglalkozások kezdetének, befejezésének időpontjaira,
a munkahely rendjére, a munka- és tűzvédelmi előírások ismertetésére és betartására,
az oktatandó anyag közvetítésének módjára, a koncentráció lehetőségeinek
kihasználására,
a tanulók/résztvevők munkájának értékelésére,
a tanulók/résztvevők szerszám- és anyagellátására,
a tanulók/résztvevők által vezetett foglalkozási naplóra, melyet az igazgatón vagy
megbízottján kívül a szintvizsga és a köztesvizsgák, valamint a szakmai vizsga
alkalmával a vizsgabizottság is ellenőriz.

A
HELYISÉGEK,
LÉTESÍTMÉNYEK,
HASZNÁLATÁNAK RENDJE

BERENDEZÉSEK

A tanulóknak/résztvevőnek és a dolgozóknak mindenkor be kell tartani az iskola belső
rendjére vonatkozó előírásokat. Meg kell hogy óvják az iskola berendezési és felszerelési
tárgyainak épségét, a rendet és a tisztaságot.
Általános követelmény a takarékosság az energiával és az oktatáshoz szükséges anyagokkal.
Be kell tartani a tűzvédelmi és balesetelhárítási szabályokat, melyekről oktatást is tartunk, és
annak megtörténtét mindenkinek aláírásával tudomásul is kell vennie.
Vagyonvédelmi okokból az iskolába idegen csak az igazgató tudtával és engedélyével léphet
be.
1. Saját felhasználás
Az iskola dolgozóinak joga az iskola helyiségeinek rendeltetésszerű használata, a nyitva
tartási rendnek megfelelően.
Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, eszközeit elvinni, kikölcsönözni csak
szigorúan indokolt esetben, az ügyvezető, vagy az igazgató írásos hozzájárulásával lehet. A
felszerelési tárgyakat javítás céljából csak szállítólevéllel lehet az iskolából kivinni. A
tárgyak épségéért az azokat használó dolgozók anyagilag felelősek.
Az eszközök esetleges meghibásodását az iskolatitkárnak kell jelezni, aki a javíttatásról
gondoskodik. A javíthatatlan eszközöket, berendezéseket külön jogszabály alapján selejtezni
kell.
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Kézikönyvtár használata

1.1.

Az iskola dolgozói, tanulói a tanítás ideje alatt helyben használhatják a titkárságon lévő
kézikönyvtárat.
Az iskolai könyvtár működésének szabályait a 17. Melléklet tartalmazza.
2. Az iskola helyiségeinek, létesítményeinek bérbeadása
Amennyiben az iskola rendeltetésszerű működését nem zavarja, a cégvezető és az igazgató
együttesen bérleti szerződést köthet egy-egy alkalomra a helyiség, vagy helyiségek
bérbeadásáról. Az iskola helyiségeire, azok vagyonvédelmére és takarékos használatára
vonatkozó szabályok a külső felhasználóra is kötelező érvényűek. A bérbeadásból származó
bevételeket a nevelőtestület véleményének meghallgatása alapján az oktatás tárgyi
feltételeinek javítására kell fordítani.

AZ INTÉZMÉNYI KÖZÖSSÉGEK,
FORMÁI ÉS RENDJE

XI.

A

KAPCSOLATTARTÁS

1. Az alkalmazotti közösség



a nevelőtestület
a nem pedagógus munkakörben dolgozók

2. Szülők és tanulók közösségei



osztályközösségek, csoportok
diákképviselő

Az intézmény különböző közösségeinek tevékenységét a megbízott és választott közösségi
képviselők segítségével az intézményvezető fogja össze.
A kapcsolattartás rendszeres formái az értekezletek, fórumok, fogadóórák, stb. A
kapcsolattartás rendszeres és konkrét időpontjait a munkatervben rögzíteni kell. Az egyes
fórumokon jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet hitelesíttetni kell.
3. Az intézményi közösségek jogai
Az egyes közösségeket, ill. azok képviselőit jogszabályokban meghatározott esetekben
részvételi, javaslattételi, véleményezési, egyetértési, döntési jogok illetik meg.
 Részvételi jog illeti meg az iskola minden dolgozóját azokon a programokon, melyekre
meghívót kap.
 Javaslattételi jog illet meg az iskola életével kapcsolatos kérdésekben minden dolgozót,
azok közösségét, a tanulói/hallgatói közösségeket, az iskolával kapcsolatban álló
szülőket, munkáltatókat.
 Véleményezési jog illeti meg az egyes személyt és a közösséget; az elhangzott
véleményeket a döntés előkészítése során a döntési jogkör gyakorlójának mérlegelnie
kell, és az elhangzott véleménnyel kapcsolatos álláspontját közölnie kell a
véleményezővel.
 Egyetértési jog az intézkedések meghozatalának feltétele. A jogkör gyakorlója az adott
kérdésben csak akkor rendelkezhet, ha az egyetértésre jogosult személy, közösség azzal
ténylegesen egyetért (fenntartó cégvezetője).
 Döntési joggal rendelkeznek a fenntartó cégvezetője, ill. személyes jogkör esetén az
igazgató.
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XII.

HELYETTESÍTÉS
RENDJE
AKADÁLYOZTATÁSA ESETÉN

AZ

INTÉZMÉNYVEZETŐ

Az igazgatót távolléte esetén az igazgatóhelyettes, vagy írásos megbízás alapján más kijelölt
személy teljes jogkörrel és felelősséggel helyettesíti. A jogköröket a megbízásban rögzíteni
kell. Ennek hiányában az alábbi teendőket látja el:





postabontás
kimenő levelek aláírása
utalványozás
mindazon igazgatói feladatok ellátása, melyek azonnali intézkedést
igényelnek.

XIII. A
VEZETŐ
ÉS
A
MUNKAHELYEK
KAPCSOLATTARTÁS FORMÁI

KÖZÖTTI

A munkáltatók számára az iskola igazgatója szükség szerint, de legalább évente két,
munkatervben rögzített alkalommal szóbeli vagy írásbeli tájékoztatást tart. Ennek témája az
iskola életének, soron következő feladatainak megbeszélése.
A munkáltatók egyetértési joggal bírnak

a nyári termelési gyakorlat időpontjának megállapításakor,

a tanuló más munkahelyre való távozásakor, befogadásakor.
Véleményezési joguk kiterjed

a tanév helyi rendjének kialakítására,

a fegyelmi büntetések határozati javaslatának meghozatalára.
Javaslattevő jogkörük kiterjed

az oktatás-nevelés valamennyi területére.

XIV. A NEVELŐTESTÜLET FELADATKÖRÉBE TARTOZÓ ÜGYEK
ÁTRUHÁZÁSÁRA, TOVÁBBÁ A FELADATOK ELLÁTÁSÁVAL
MEGBÍZOTTAK
BESZÁMOLTATÁSÁRA
VONATKOZÓ
RENDELKEZÉSEK
A nevelőtestület az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. Tagjai az
intézmény pedagógus munkakört betöltő, valamint az oktató-nevelő munkát közvetlenül
segítő, felsőfokú végzettségű alkalmazottai és a fenntartó cégvezetője. A nevelőtestület
jogköreit a Köznevelési Törvény 70. §-a szabályozza. A nevelőtestületi értekezleteken
jegyzőkönyv készül, melynek tartalmaznia kell a nevelőtestület döntéseit, határozatait, és azt
hitelesíttetni és iktatni kell.
Szakmai munkaközösségek
Az intézmény pedagógusai megfelelő létszám esetén a Köznevelési Törvény 71. §-a alapján
szakmai munkaközösséget hozhatnak létre. Ez szakmai és módszertani kérdésekben nyújt
segítséget az intézmény nevelési-oktatási feladatainak tervezéséhez, megvalósításához,
ellenőrzéséhez, tagjaik továbbképzéséhez, a vizsgák, teljesítménymérések, záróvizsgák
anyagának összeállításához.
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XV.

KÜLSŐ KAPCSOLATOK RENDSZERE, FORMÁI

Az iskola rendszeres munkakapcsolatot tart fenn






a fenntartóval, azaz a ISZTI Közhasznú Nonprofit Kft-vel,
a képzésben részt vevő munkáltatókkal,
az iskola oktató-nevelő munkáját együttműködési megállapodás alapján segítő
cégekkel,
a tanulók szüleivel,
a hazai és külföldi gyártókkal.

Az intézmény eseti kapcsolatot tart fenn





más szakképző intézményekkel
középiskolákkal
hazai és külföldi kozmetikai cégekkel
közintézményekkel.

Az iskolafenntartóval a kapcsolattartás telefonbeszélgetés, egyéni, személyes megbeszélés,
levelezés, értekezletek formájában valósul meg. A leveleket iktatni kell, azokat az
igazgatónak kell aláírnia, a személyes megbeszéléseken az igazgatónak jelen kell lennie. A
fenntartó KFT ülésein jegyzőkönyv készül, melyből az iskola igazgatója egy példányt kap,
az ülések határozatairól és munkájáról ez alapján ad tájékoztatást a nevelőtestületnek.
A szülők és munkáltatók gyermekük, tanulójuk előmeneteléről az ellenőrző könyv
segítségével rendszeres tájékoztatást kapnak.
A tanuló vagy résztvevő ellenőrzőjének vezetését, a munkáltatói aláírásokat az
osztályfőnöknek havonta ellenőriznie kell. Az ellenőrzés tényét kézjegyével igazolja.
Hazai és külföldi gyártók képviselőivel az igazgató, vagy a KFT cégvezetője tart
kapcsolatot. Amennyiben a cégekkel történő együttműködés kötelezettségvállalással jár,
akkor az igazgató aláírásán kívül a fenntartó cégvezetőjének ellenjegyzése is szükséges.
Az intézményt esetenkénti külső kapcsolataiban az igazgató képviseli. Ezt a feladatát
megoszthatja, átadhatja – a külső kapcsolat jellegétől függően – munkatársainak, eseti, vagy
állandó megbízás alapján.

XVI. ÜNNEPÉLYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE
Az ünnepélyek, megemlékezések a tanulók nemzeti identitástudatának fejlesztésére,
hazaszeretetük elmélyítésére, az egymás iránti tisztelet, türelem kialakítására, a közös cselekvés
örömére és az új közösség kialakítására, összekovácsolására szolgálnak.
Nemzeti ünnepeinket, március 15.-ét és október 23.-át munkatervben rögzített módon
megünnepeljük.
A téli szünet előtti utolsó tanítási napon az osztályfőnök által szervezett osztályünnepség
tartható. Minden tanévben rendezünk iskolanapokat, ezek keretében szakmai és művelődési
programok szerepelnek. Az iskola hírének terjesztése, öregbítése valamennyi dolgozó
kötelessége.
Az intézmény hagyományos rendezvényei: a tanévnyitó és tanévzáró ünnepély.
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XVII. A TANULÓI/RÉSZTVEVŐI JOGVISZONY KELETKEZÉSE,
MEGSZŰNÉSE, A TANULÓK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
1.

A tanulói/résztvevői jogviszony keletkezése
A közoktatási intézmény tanulói vagy résztvevői közé felvétel vagy átvétel útján lehet
bekerülni. A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről és az átvételről
az iskola igazgatója dönt.
A köznevelés törvény 50. §-a részletesen szabályozza az iskolai tanulói jogviszony
létrejöttét.

2.

A tanulói jogviszony megszűnése
A közoktatási intézményekhez tanulót fűző jogviszony megszűnéséről a Köznevelési
Törvény 53. § (2). bekezdése rendelkezik.

3.

A tanuló/résztvevő jogai és kötelességei
Az oktatási intézményben oktatott tanuló jogait és kötelességeit a köznevelési törvény
45-46. §-ai fogalmazzák meg, a hallgatói jogviszonyra a felnőttképzési törvény vonatkozik.
A tanuló/résztvevő jogait és kötelességeit tehát a törvény és más magas szintű jogszabály
szabályozzák. Az intézmény megteremti a feltételeit a jogok érvényesítésének és a
kötelezettségek teljesítésének. A tanulói/résztvevői jogok és kötelességek gyakorlásával, a
helyi iskolai munkarenddel kapcsolatos részletes szabályokat a házirend állapítja meg.

4.

A tanulmányokkal kapcsolatos vizsgakötelezettségek
4.1

Az intézményben lefolytatandó állami vizsga (OKJ szakképesítő
lebonyolításának, értékelésének és ügyvitelének rendelkezéseit

vizsga)

- a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 15/2008.
(VIII. 03.) SZMM rendelet,
- az iskolai rendszerben és azon kívül szervezett szakmai vizsgák előkészítését és
lebonyolítását a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény. VI. fejezete,
valamint a
- vizsgaszabályzat határozzák meg.
4.2

Az iskolarendszerű szakképzésben kötelező kamarai szervezésű szintvizsgákat a
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara szervezi meg és bonyolítja le iskolánkban, a
szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény. VI. fejezete alapján.

4.3 A felnőttképzésben az egyes tananyagmodulokból előírt modulzáró vizsgát az iskola
szervezi meg és bonyolítja le a Szakmai Program alapján.
4.4 Az iskola által szervezett gyakorlati köztesvizsgákat a helyi tanterv alapján az igazgató
vagy helyettese/megbízottja szervezi meg.
4.5 Az intézményben folyó tanulmányokkal kapcsolatos helyi vizsgák lebonyolításának
rendjét az intézmény pedagógiai programja szerint határozzuk meg. A helyi vizsgák az
alábbiak: osztályozó, javító-, féléves-, és év végi tantárgyi, valamint szintfelmérő
vizsgák, stb.
Ahol szükséges, a vizsgáztató bizottságot az igazgató jelöli ki. Ez esetben a bizottság
elnöke felelős a jegyzőkönyvek vezetéséért és a vizsgák eredményét az osztályfőnök
írja be a megfelelő helyre (anyakönyv, napló, bizonyítvány, stb.) A záradékot az
igazgató is aláírja.
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XVIII. A TANULÓ/RÉSZTVEVŐ TÁVOLMARADÁSÁNAK, MULASZTÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
A tanulóknak/résztvevőknek a tanítási órákról, a gyakorlati foglalkozásokról és az iskola
által szervezett, minden kötelezően előírt rendezvényről való távolmaradását orvosi, vagy
hatósági igazolással kell igazolnia. Az igazolás módját a házirend tartalmazza. Más iskolai,
sport, vagy kulturális jellegű rendezvényekre a tanulót előzetes kikéréssel elengedheti az
osztályfőnök, vagy a munkáltató.
A tanulónak a tanítási óráról és gyakorlati foglalkozásról való késését és hiányzását az órát
tartó tanár az osztálynaplóba bejegyzi.
A tanuló/résztvevő gyakorlati foglalkozásról való hiányzását a munkáltató is nyilvántartja,
azt a foglalkozási naplóba és ellenőrzőjébe bejegyzi.
Megbetegedéséről, vagy egyéb okból történő hiányzásáról a tanulónak/résztvevőknek a
hiányzás első napján, vagy az előtt telefonon, írásban, vagy személyesen az iskolát, vagy
osztályfőnökét tájékoztatnia kell.
A megkülönböztethetőség érdekében a mulasztásokat az osztálynaplóban különböző módon
kell jelölni, a betegség miatti hiányzásokat pirossal, az egyéb módon igazoltakat kékkel
keretezve, az igazolatlanokat keretezés nélkül.

XIX. A TÉRÍTÉSI DÍJ,
BEFIZETÉSÉRE,
RENDELKEZÉSEK

(KÉPZÉSI) HOZZÁJÁRULÁS, TANDÍJ
VISSZAFIZETÉSÉRE
VONATKOZÓ

A tanulókkal/résztvevőkkel képzési szerződést kötünk, amelyben részletesen megállapodunk
a térítési díjjal és a (képzési) hozzájárulással és a tandíjjal kapcsolatos kérdésekről.
A térítési díjak fizetéséről a köznevelési törvény 83. §. (2). bekezdés c. pontja és a 88. §. (1).
bekezdése rendelkezik.
A térítési díj befizetésére kötelezett tanulók köre: nappali tagozaton térítési díj fizetésére
csak az oktatással nem szorosan összefüggő szolgáltatások ellenében kötelezhetők a tanulók,
illetve akkor, ha képzésüket az állam nem támogatja normatív hozzájárulással. A térítési díj,
a (képzési) hozzájárulás vagy tandíj befizetése készpénzben vagy átutalással az iskola
számlájára történik az oktatás megkezdése előtt, vagy havonta, vagy félévenként.
A visszatérítésről:
 Térítési díjat vagy tandíjat teljes összegben csak akkor térítünk vissza, ha a
befizető önhibáján kívül, vagy egészségügyi okok miatt nem kezdte meg
tanulmányait.
 Megkezdett tanulmányok esetén csak különösen indokolt esetben térítünk vissza
a tanulmányokkal arányos mértékben kiegészítő térítési díjat, illetve tandíjat.
 Regisztrációs díjat nem térítünk vissza.

XX.

RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET ÉS ELLÁTÁS
RENDJE

Új tanulók felvétele mindenkor orvosi alkalmassági vizsgához kötött. A munkaalkalmassági
vizsgálatot az iskolaorvos végzi – minden tanév elején – és a szükséges dokumentumokkal a
tanulókat ellátja. Az iskolában kifüggesztett formában minden tanuló tájékozódhat arról,
hogy hogyan részesülhet orvosi ellátásban. Az iskola minden dolgozója köteles a rendszeres
foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton, valamint tüdőszűrésen részt venni.
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XXI. A TANÓRÁN KÍVÜLI
FORMÁI, RENDJE

FOGLALKOZÁSOK

SZERVEZETT

A tanulók a tanórán kívül iskolai keretek közt, vagy iskolán kívüli, ingyenes, vagy
önköltséges tevékenységekben vehetnek részt. Ezekre a tanulók önként jelentkezhetnek, de
felvételük esetén megjelenésük kötelező. A tanórán kívüli foglalkozások szakmai versenyek,
bemutatók, stb. lehetnek.
Kiemelt feladat a BKIK által kiírt szakmai versenyen való részvétel, mivel ez az iskola jó
hírét öregbíti. Ezért, ha a tanuló az OSZKTV verseny döntőjébe bejut, az azt megelőző
korrepetáláson az iskolában kötelezően és ingyenesen vesz részt.
Az iskolai egészségneveléssel kapcsolatos teendőket az Egészségnevelési Program
tartalmazza (15.sz. melléklet).
Az iskolai környezeti neveléssel kapcsolatos teendőket a Környezeti Nevelési Program
tartalmazza (16.sz. melléklet).

XXII. A FELNŐTTOKTATÁS FORMÁI
Az iskolában szakképzési felnőttoktatás folyhat, nappali képzés keretében is, az alapító
okiratnak megfelelően. A felnőttoktatás lehet nappali rendszerű, ekkor a tanítási és a
gyakorlatban töltött napok száma megegyezik a központi program előírásaival, ám a képzés
teljes költségét a tanuló fizeti. Történhet beszámoltatásos formában is, ennek költsége
azonos a fentivel, de elméleti oktatás az iskolában csak havi két napon folyik, és havi három
önképzésre fordítható napon kívül a tanuló a többi napot gyakorlati oktatásban tölti.
Történhet még esti képzés formájában is, a szakmai programban megadott módon.
A beszámoltatásos oktatásban részesülőknek félévkor és év végén osztályozóvizsgát kell
tenniük, melynek formája írásbeli vagy szóbeli lehet.

XXIII. A FELNŐTTKÉPZÉS FORMÁI
Az iskolában iskolarendszeren kívüli (tanfolyami rendszerű) felnőttképzés is folyhat, az
alapító okiratnak és a felnőttképzési programnak megfelelően.
A felnőttképzésre a felnőttképzési törvény vonatkozik, és a képzésben résztvevőknek
modulzáró vizsgát kell tenniük mindkét tantárgyi modulból.

XXIV. DIÁKÖNKORMÁNYZAT
Az iskola létszámarányaiból következően a diákságot egy választott tanuló képviseli, aki a
különböző fórumokon véleményezési jogkörrel rendelkezik. Az igazgató a különböző
fórumokról meghívó útján értesíti, ekkor a diákság kérdéseit, javaslatait előterjesztheti,
ezekre az igazgatónak vagy azonnal, vagy 30 napon belül, mérlegelés után válaszolnia kell.

XXV. A TANULÓK JUTALMAZÁSÁNAK ELVEI
Az a tanuló/hallgató, aki tanulmányi munkájában kiemelkedő eredményeket ér el, fővárosi,
országos, vagy más versenyen képviseli az iskolát, dicséretben, illetve jutalomban
részesülhet. Dicséret év közben, félévkor és év végén is adható.
A dicséret fajtái:
 szóbeli, írásbeli, szaktanári, szakoktatói;
 szóbeli, írásbeli osztályfőnöki;
 írásbeli igazgatói;
 szóbeli vagy írásbeli nevelőtestületi dicséret.
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Az igazgatói és nevelőtestületi dicséreteket az iskola tanulóinak/hallgatóinak tudomására
kell hozni, be kell jegyezni az osztálynaplóba, a törzslap, illetve a bizonyítvány megfelelő
rovataiba. A dicséretek fokozatait a házirend állapítja meg.
Az OSZKTV-n helyezést elérő tanuló külön jutalomban részesül.

XXVI. TANULÓNAK ADHATÓ BÜNTETÉSEK
Amennyiben a tanuló/hallgató bármely kötelezettségének (megállapodásban nem rögzített
fizetési, igazolás benyújtási, osztályzat beküldési) határidőre nem tesz eleget, különeljárási
díjat köteles fizetni, melynek összege esetenként 1.000.-Ft.
Térítési díj, (képzési) hozzájárulás, tandíjrészlet késedelmes fizetése esetén a tanuló
késedelmi kamatot köteles fizetni, melynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat
kétszerese.

XXVII.
FEGYELMEZŐ
ZÁSUK RENDJE

INTÉZKEDÉSEK

FORMÁI,

ALKALMA-

Az a tanuló/résztvevő, aki az iskola házirendjét megszegi, pl. igazolatlanul mulaszt,
méltatlan magatartást tanúsít, fegyelmezetlen, trágár, idegen tárgyat tulajdonít el, az iskola
hírnevét csorbítja, tartósan képességei alatt teljesít, kárt okoz, fegyelmező intézkedésben
részesül. A fegyelmező intézkedés azonban soha nem megtorló és nem lehet megszégyenítő,
csak a nevelés eszköze lehet és a súlyosabb fegyelemsértések megelőzésére szolgálhat.
Fegyelmező intézkedésre jogosultak: a szaktanárok, az osztályfőnök, az igazgató.
A fegyelmező intézkedés formája lehet szóbeli, vagy írásbeli figyelmeztetés, vagy intés.
A tanuló fegyelmi- és anyagi felelősségéről és fegyelmező intézkedésekről részletesen a
Házirend rendelkezik.
Súlyos kötelességszegés esetén fegyelmi eljárást kell lefolytatni, melynek fokozatait a
34/2011. (VI. 24.) NEFMI rendelet tartalmazza.

XXVIII.
1.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Rendkívüli események kezelése
Ha az intézmény, illetve az ott dolgozók és tanulók biztonságát, épségét fenyegető
események (pl. bombariadó, tűzeset, gázrobbanás vagy egyéb veszélyes helyzet) jutnak a
portás, illetve bármely iskolai dolgozó vagy tanuló/hallgató tudomására, akkor köteles erről
azonnal az igazgatót, távolléte esetén a megbízott helyettest értesíteni. Az igazgató hatásköre
annak eldöntése, hogy milyen intézkedéseket kell foganatosítani, milyen hatóságokat
szükséges értesíteni, illetve az épületet ki kell-e üríteni. Ha az épületet ki kell üríteni, akkor
azt a tűzriadó tervben leírtak szerint kell végrehajtani.

1.1.Teendők baleset megelőzésével és balesettel kapcsolatban
A tanév megkezdésekor az osztályfőnökök általános balesetvédelmi oktatást tartanak,
melynek tudomásul vételét a tanulók/résztvevők aláírásukkal igazolják. Ez az irattárba kerül,
másolata pedig a haladási napló melléklete. Szakterületre vonatkozó baleset- és
munkavédelmi oktatásban vesznek részt a tanulók a gyakorlati helyen. Szintén aláírásukkal
igazolják a tudomásulvételt.
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1.2.A baleset-megelőzést is szolgáló, a vezetői, a tanári, illetve a diákügyelet
Baleset esetén a tanulók/résztvevők értesítik az ügyeletes tanárt, illetve azt a tanárt, akit
leghamarabb elérnek. A tanár értesíti az igazgatót, aki a szükséges intézkedéseket megteszi.
A baleseti jegyzőkönyvet az igazgató veszi fel, aki ha nem tartózkodik az iskolában,
telefonon elérhető. Amennyiben mégsem, akkor az ügyeletes helyettes vezetésével egy
meghallgatási jegyzőkönyv készül, amely alapja a baleseti jegyzőkönyvnek. Az ügyeletes
helyettes intézkedése alapján a sérültet, amennyiben állapota megengedi, a közeli
rendelőintézetbe szállítjuk, ha nincs szállítható állapotban, mentőt hívunk. Súlyos baleset
esetén az ügyeletes helyettes azonnal értesíti az iskola igazgatóját, aki a szükséges
intézkedéseket megteszi a fenntartó felé.
1.3. Katasztrófavédelem
Bombariadó esetén az igazgató értesíti az illetékes rendőr-főkapitányságot. Utasítja az iskola
portását a bombariadót jelző csengetésre.
Az órát tartó tanárok gondoskodnak arról, hogy a tanulók a tűzriadói tervnek megfelelő
módon elhagyják az iskola épületét. Az iskola épületén kívül névsorolvasással ellenőrzik,
hogy minden tanuló jelen van-e. A tanárok jelentik az igazgatónak a létszámellenőrzések
eredményeit. Az iskola épületébe való visszavonulásra a kerületi rendőr-főkapitányság
engedélye alapján az igazgató ad engedélyt.
A bombariadó miatt elmaradt órák pótlására a bombariadót követően kijelölt szombaton a
megfelelő órarend szerint tanításra kerül sor.
Az írásbeli vizsgák megkezdése előtt az igazgató gondoskodik a termek átvizsgálásáról,
melynek negatív eredménye után az írásbelit már nem szakítják meg.

XXIX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Az intézmény eredményes és hatékony működéséhez szükséges további rendelkezéseket
– mint pl. a belső ellenőrzés szabályozását, az iratkezelés, a pénzkezelés, bizonylatolás
rendjét, az intézményi gazdálkodás szabályait stb. – önálló szabályzatok tartalmazzák,
igazgatói utasításként.
Ezek a szabályzatok az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának mellékletei.
A mellékletben található szabályzatok – mint igazgatói utasítások – jelen SZMSZ
változtatása nélkül is módosíthatók, amennyiben jogszabályi előírások, belső intézményi
megfontolások vagy az intézmény felelős vezetőjének megítélése ezt szükségessé teszi.
A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) módosítása csak a nevelőtestület
elfogadásával, a jelzett közösségek egyetértésével és a fenntartó jóváhagyásával lehetséges.

Budapest, 2016. szeptember01.
………………………………
Molnár Andrea
igazgató
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MELLÉKLETEK:

1.

sz. melléklet:

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

sz. melléklet:
sz. melléklet:
sz. melléklet:
sz. melléklet:
sz. melléklet:
sz. melléklet:
sz. melléklet:
sz. melléklet:
sz. melléklet:
sz. melléklet:
sz. melléklet:
sz. melléklet:
sz. melléklet:
sz. melléklet:
sz. melléklet.
sz. melléklet

Az intézmény bélyegzőinek feliratai, lenyomatuk, valamint a
használatukra jogosultak megnevezése.
Az intézmény szervezeti vázlata
Munkaköri, feladatköri leírások
Az intézmény házirendje
Belső ellenőrzési Szabályzat
Iratkezelési Szabályzat
Pénzkezelési Szabályzat
Leltározási Szabályzat
Selejtezési Szabályzat
Bizonylati Szabályzat
Számviteli Szabályzat
Munkavédelmi utasítás
Érintésvédelmi utasítás
Tűzvédelmi utasítás
Egészségnevelési program
Környezeti nevelési program
A könyvtárhasználat rendje
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NEVELŐTESTÜLETI HATÁROZAT

A „SZÉPMÍVES” SZAKGIMNÁZIUM
Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról

Ezt a Szervezeti és Működési Szabályzatot a „Szépmíves” Szakgimnázium nevelőtestülete a
2016. szeptember 01-én megtartott határozatképes ülésén megtárgyalta és elfogadta.
Ezt a tényt a nevelőtestület képviselője, valamint az értekezleten választott jegyzőkönyv
hitelesítő aláírásával tanúsítja.

……………………………….
Molnár Andrea
igazgató, jkv. hitelesítő

……………………………….
a nevelőtestület képviselője
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FENNTARTÓI HATÁROZAT
A „SZÉPMÍVES” SZAKGIMNÁZIUM
Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról

Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata a 34/2011. (VI.24.) NEFMI rendeletben előírt
tartalmi, illetve törvényességi követelményeknek megfelel. A köznevelésről szóló 2011. év
CXC. Tv. 25. § (4) bekezdése értelmében, az ISZTI Közhasznú Nonprofit Kft., mint fenntartó
részéről jóváhagyottnak tekintendő.

Budapest, 2016.szeptember 01.

…………………………………
Boldog István cégvezető
fenntartó
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Diákfórum nyilatkozata
A SZÉPMÍVES Szakgimnázium
Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról

Az iskolai diákképviselők felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a Szervezeti és
Működési Szabályzatban foglaltakkal a diákfórum egyetértett, illetőleg a törvénynek megfelelően
véleményezési jogunkat gyakoroltuk.

Budapest, . szeptember 01.
...................................................
diákképviselő
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